Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Częstochowie
Koło w Radomsku

ZESZYTY
RADOMSZCZAŃSKIE

Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego

TOM II

Radomsko 2008

Zespół Redakcyjny:
Barbara Kowalska
Anna Pichit
Agnieszka Podolska
Robert Majzner
Karol Walaszczyk
Redaktor tomu:
Tomasz Andrzej Nowak
Adres Redakcji:
Radomsko, ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko
Adres e-mail: pthradomsko@wp.pl
Projekt okładki:
Marek Biesiada
Korekta:
Agnieszka Podolska
Recenzent:
Ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek
Nazwa i adres wydawcy:
Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Radomsku
ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko
Skład i łamanie:
Drukarnia Kamińskich
Druk i oprawa:

Drukarnia Kamińskich
97-500 Radomsko, ul. Mickiewicza 5/7
tel. (044) 683 28 08

Wydanie I:
Nakład 420 egzemplarzy
Copyright by Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Radomsku, grudzień 2008

ISBN 978-83-926865-0-7
ISSN 1898-5858

Spis treści

Z dziejów Radomska
Gabriela Ziółkowska, Mariusz Ziółkowski
Późnośredniowieczne Radomsko w świetle badań archeologicznych. Wstęp
do problematyki badawczej
Tomasz Andrzej Nowak
Najstarsze dzieje kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Radomsku
Zdzisław Włodarczyk
Radomsko w okresie tzw. Prus Południowych 1793-1806 (cz.1)
Maciej Trąbski
Kawaleria Królestwa Polskiego w latach 1815–1830 na przykładzie strzelców
konnych z garnizonu piotrkowskiego
Izabela Szumlas-Majzner
Kampania wyborcza w okręgu Częstochowa-Radomsko do sejmu III kadencji
Z dziejów powiatu radomszczańskiego
Stanisław Marian Zajączkowski
Zarys dziejów powiatu radomszczańskiego
Andrzej J. Zakrzewski
Wyścigi pławieńskie
Joanna Rutowicz
Społeczeństwo Przedborza w XIX i początkach XX wieku. Zarys problematyki
Ewa Kłopot
Szkolnictwo powszechne i średnie w powiecie radomszczańskim
w latach 1918-1939
Karolina Kaźmierczak
Władze samorządowe powiatu radomszczańskiego w latach 1918 – 1939
Agata Małolepsza
Janina i Adam Nieniewscy właściciele folwarku Chorzenice w latach 1925–1945
Pamiętniki i wspomnienia
ks. Jacek Kapuściński
Wspomnienia ks. Ignacego Lubeckiego (1860-1949) o pracy duszpasterskiej
w diecezji włocławskiej i diecezji częstochowskiej
Karol Walaszczyk, Tomasz A. Nowak
Wspomnienia Jana Tadeusza Malewskiego o rodzinnym dworze w Odrowążu

7
17
39
55
71
99

147
175
197
253
295
309
373

Z DZIEJÓW
RADOMSKA

Zeszyty Radomszczańskie
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Gabriela Ziółkowska
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Mariusz Ziółkowski
(Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego)

PÓŹNOŚREDNIOWIECZNE RADOMSKO W ŚWIETLE
BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH. WSTĘP DO PROBLEMATYKI BADAWCZEJ
[Miasto] jest tworem kupców. […] powołał je do życia ponowny rozwój handlu,
ale także postępy rolnictwa na zachodzie Europy, które już zaczynało coraz lepiej zaopatrywać ośrodki miejskie i w żywność, i w ludzi. Powstanie i rozwój miast średniowiecznych przypisać należy złożonemu zespołowi bodźców, zwłaszcza rozmaitym grupom społecznym-tak o początkach miast europejskich pisał Jacqes Le Goff1. Dla terenu
ziem polskich, w tym Polski centralnej, gdzie leży Radomsko, wywody te tylko
częściowo odzwierciedlają panującą tu rzeczywistość. Z pewnością wspomniana złożoność bodźców, wśród których bardzo ważnym jest element kupiecki oraz
zbieżność interesów różnych grup społecznych, związane są z powstaniem osad
protomiejskich, które przekształcane zostają następnie w miasta lokacyjne.
Jednakże specyfika polska odbiega nieco od wzorców zachodnich. Trafnie obrazuje ją myśl zawarta w jednej z prac Leszka Kajzera, który pisze: geneza polskich
miast i mieszczaństwa podporządkowana była–odmiennie niż na zachodzie Europy–nie
procesom emancypacyjnym, lecz świadomej polityce lokacyjnej książąt […]2. Wybitni
badacze dziejów miast i mieszczaństwa w okresie przedrozbiorowym Maria Bogucka i Henryk Samsonowicz, wydzielili sześć okresów nasilania się akcji kolonizacyjnej na terenach całego kraju. Pierwszy, związany z połową XIII wieku,
odnosi się szczególnie do Śląska i nieco opóźnionej w stosunku do niego Wielkopolski. Drugi, przypadający na drugą połowę i schyłek tegoż stulecia, autorzy
ci wiążą z działalnością zjednoczeniową książąt dzielnicowych, mających większe aspiracje polityczne. Trzeci okres obejmuje czasy panowania Kazimierza Wielkiego i jest związany z prowadzoną przez niego polityką wewnętrzną. Czwarty
dotyczy głównie ziem wschodnich i ma związek z unią lubelską. Piąty, przypaJ. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1995, s. 87–88.
L. Kajzer, Zamki i społeczeństwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce w X–XVIII wieku, Łódź
1993, s. 80.
1

2

7

Gabriela Ziółkowska, Mariusz Ziółkowski

dający na pierwszą połowę XV wieku, stanowi kontynuację poprzedniego okresu, ale również ma tu duże znaczenie uzyskanie w tym czasie przywilejów
gospodarczych przez szlachtę. Szósty okres dotyczy właściwie tylko Wielkopolski w dobie wojny trzynastoletniej. M. Bogucka i H. Samsonowicz łączą
go z nadziejami spowodowanymi inkorporacją Prus3.
Radomsko ze swoją dość wczesną, XIII-wieczną metryką lokacyjną, należy wiązać niewątpliwie z drugim ze wspomnianych okresów nasilenia akcji
lokowania miast4. W omawianym przypadku łączy się to z polityką Leszka Czarnego, ewentualnie Kazimierza Konradowica (por. niżej).
W zamierzeniu autorów celem niniejszego artykułu miała być próba
nakreślenia obrazu Radomska lokacyjnego w późnym średniowieczu, w oparciu
o archeologiczne badania terenowe, podobnie jak to miało miejsce w przypadku
niedawno złożonej do druku pracy dotyczącej Piotrkowa5. W odniesieniu
do Radomska zamierzenia te natrafiają jednak na szereg przeszkód. Spowodowane jest to stanem zaawansowania archeologicznych działań badawczych na
terenie miasta, które głównie sprowadzają się do specjalistycznych nadzorów
nad prowadzonymi tu pracami ziemnymi6. Jednakże ich wyniki niejednokrotnie
przynoszą cenne informacje, umożliwiające rekonstrukcje poszczególnych aspektów życia omawianego ośrodka oraz pozwalają na stawianie pytań badawczych.
Dzieje Radomska, miasta o kilkusetletniej historii, nadal są relatywnie słabo
poznane. Początki osady, jak również miasta lokacyjnego, kryją wiele nierozwiązanych zagadek. Przyczyną tej sytuacji jest w dużej mierze stan opracowań historycznych na temat przeszłości tegoż ośrodka. Spośród literatury dotyczącej
interesującego nas miasta, zwłaszcza tej która w różnym stopniu związana jest
z poruszanym w niniejszym artykule tematem, wspomnieć należy opracowanie
Romualda Hube na temat kościoła parafialnego w Radomsku7. Z nowszych publikacji należy uwzględnić prace Stanisława Sankowskiego i Antoniego Sztajno8,
jak również szkic przedstawiający w skrócie dzieje miasta od początków istnienia po lata powojenne9. Charakteryzując literaturę na temat Radomska nie sposób pominąć opracowań Zygmunta Błaszczyka, zwłaszcza niepublikowanego
skróconego studium urbanistycznego oraz opracowania na temat ratuszy miejskich10. Zaznaczyć również należy, że stosunkowo niedawno powstały prace do-

M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, s 83–84.
G. Ziółkowska, Późnośredniowieczne osadnictwo Sieradzkiego, Łódź 2005, s. 64, 86 (maszynopis pracy doktorskiej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego).
5
G. Ziółkowska, M. Ziółkowski, Późnośredniowieczny Piotrków w świetle badań archeologicznych (w druku).
6
Warto wspomnieć, że oprócz współczesnych badań znane są również wcześniejsze znaleziska. Przykładem
tego mogą być odkrycia z rejonu Placu 3–go Maja, gdzie podczas robót ziemnych natrafiono na relikty dawnej
zabudowy. Śladem tych działań jest wzmianka w „Gazecie Radomskowskiej”, 1936, nr 22, s. 6. Jednakże tego
typu literatura dla współczesnego archeologa ma głównie wartość archiwalną.
7
R. Hube, Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku, Warszawa 1876.
8
S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska do 1939 r., Radomsko 1995; A. Sztajno, Z dziejów genezy i rozwoju
Radomska w okresie od XI/ XII do XVI wieku, Radomsko 2003.
9
J. Górecki, Z dziejów miasta Radomska, Radomsko b.r.w.
10
Z. Błaszczyk, Skrócone studium urbanistyczne i wnioski konserwatorskie do planu przestrzennego zagospodarowania Radomska, Radomsko 1986 (maszynopis-Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, dalej: SOZ w Piotrkowie Tryb.); tenże, Ratusze miasta Radomska, Łódź 1985.
3
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tyczące regionu radomszczańskiego w okresie średniowiecza autorstwa Anny
Pichit i Ewy Szlegier11.
Radomsko w omawianym czasie znajdowało się na terenie księstwa,
a następnie województwa sieradzkiego. W skali Polski centralnej, a przynajmniej
w ramach przedrozbiorowego województwa, było miastem dużym, gdyż
według klasyfikacji Marii Boguckiej i Henryka Samsonowicza zaliczone zostało
do drugiej kategorii wielkościowej12.
Miejscowość w źródłach pisanych pojawiła się w 1243 roku13, jednakże
początki tego ośrodka należy przesunąć wstecz w stosunku do tej daty. Wiadomo, że we wczesnym średniowieczu istniało tu grodzisko pierścieniowate, którego relikty zostały opisane przez Janinę Kamińską14. Obiekt znajdował się około
1 km na północ od miasta lokacyjnego, w podmokłej dolinie rzeki Radomki.
W momencie weryfikacji terenowej dokonanej przez tę badaczkę grodzisko było
już w znacznej mierze zniszczone. Morfogenezą miasta zajmował się Mariusz
Kulesza, który zaliczył Radomsko do ośrodków powstałych na bazie niepełnego
zespołu osadniczego-gród z podgrodziem. Autor podkreślił protomiejski
charakter podgrodzia, związanego ze wspomnianym grodziskiem pierścieniowatym15. Dalsze losy Radomska rekonstruowane są w ten sposób, że osada
podgrodowa straciła znaczenie około XII–XIII wieku, natomiast punkt ciężkości
przeniósł się bardziej na południe, gdzie w miejscu skrzyżowania szlaku łączącego Ruś ze Śląskiem i szlaku solnego zaczęła się rozwijać osada targowa.
Tutaj też zostało lokowane miasto16.
Moment nadania praw miejskich, w większości literatury przedmiotu,
przyjmuje się na rok 1266, kiedy książę Leszek Czarny sprzedał wójtostwo Bugaj
niejakiemu Godynowi17. Innego zdania jest natomiast Paweł Żmudzki, który uważa, iż dokument z 1266 roku był odnowieniem lokacji dokonanej już wcześniej,
być może jeszcze za panowania księcia Kazimierza18. Źródła archeologiczne pozyskane z Radomska również rzucają pewne światło na omawianą tu kwestię.
Oczywiście na ich podstawie nie można wyciągać wniosków odnośnie do rocznej daty lokacji, natomiast mogą one potwierdzać dość wczesny okres nadania
praw miejskich. Podczas nadzoru prowadzonego przy budowie sieci oświetle11
A. Pichit, Powiat radomszczański za panowania Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, Radomsko 2000;
E. Szlegier, Region radomszczański w Polsce Piastowskiej, Radomsko 2002.
12
M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa ..., s. 115.
13
S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały do słownika geograficzno–historycznego dawnych ziem łęczyckiej
i sieradzkiej do 1400 roku, cz. II, Łódź 1970, s. 64-65.
14
J. Kamińska, Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski środkowej na tle osadnictwa, Łódź 1953, s. 69–70
(tam starsza literatura); Z. Błaszczyk, Skrócone studium…, s. 1–3.
15
M. Kulesza, Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne województwa łęczyckie
i sieradzkie, Łódź 2001, s. 62; por. Z. Błaszczyk, Skrócone studium..., s. 2-3.
16
M. Kulesza, Morfogeneza miast ..., s. 62.
17
Przywilej wójtostwa miasta Radomska, tłum. W. Długoszewska, (archiwum SOZ w Piotrkowie Tryb.,
sygn. 125/4); R. Rosin, Studia z dziejów miast dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego (XII-XVI w.),
„Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych”, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1959, t. 14, z. 1, s. 12.
18
P. Żmudzki, Studium podzielonego królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszawa 2000, s. 175–176.

9

Gabriela Ziółkowska, Mariusz Ziółkowski

niowej odkryto relikty związane z najstarszą fazą ośrodka lokacyjnego.
Były to ułamki naczyń glinianych datowane przez autorkę prac na drugą połowę
XIII wieku. Zabytki odkryto przy ul. Przedborskiej obok jatek, czyli na północny
-wschód od centrum miasta19.
Podstawę organizacji przestrzeni stanowił typowy schemat kolonizacyjny z rynkiem po środku i siecią ulic wychodzącą z jego narożników. Regularny,
szachownicowy układ jednak był zakłócony przez wcześniejsze stosunki osadnicze, a zwłaszcza przebieg szlaków drożnych, których poszczególne odcinki
weszły w skład miasta. Wspomniana droga ruska przechodziła wzdłuż północnej pierzei rynku, natomiast szlak solny wybiegał z narożnika południowo–
wschodniego. Dodatkowym czynnikiem, który wpływał w pewnym sensie
na układ centrum, było usytuowanie kościoła parafialnego (por. niżej). Wskutek
tego rynek przyjął kształt nieregularnego czworoboku20. Pewne wyobrażenie
odnośnie do wyglądu ówczesnego Radomska oddaje plan miasta z 1818 roku,
gdzie dobrze widoczne są zarówno kształt rynku jak i ulice miejskie, nawiązujące swym przebiegiem do wspomnianych szlaków drożnych21.
Dotychczasowe badania archeologiczne dostarczyły pewnych informacji
związanych z ówczesnym funkcjonowaniem miasta. W kilku przypadkach
natrafiono na dawne nawierzchnie ulic, rynku oraz relikty zabudowy. Jednak
podkreślić należy, że znaleziska te pozyskano podczas nadzorów archeologicznych, w związku z czym autorzy badań raczej ostrożnie podchodzą do datowania odkrytych przez siebie konstrukcji. Zdarza się również, że podczas prac nie
pozyskano żadnych danych, na podstawie których można by ustalić choćby przybliżoną chronologię znalezisk. Stąd też niekiedy nie wiadomo, czy odkryte relikty można wiązać z interesującym nas okresem.
Podczas jednego z nadzorów archeologicznych, mającego miejsce przy
ulicy Narutowicza, pomiędzy ogrodzeniem kościoła farnego a biblioteką miejską,
natrafiono na bruk i relikty fundamentów. W tym rejonie w pierwotnym układzie miasta wychodziła jedna z ulic przyrynkowych. Ze względu na brak materiałów ruchomych nie udało się jednak określić chronologii odsłoniętych konstrukcji22. Nie można zatem powiedzieć czy relikty te miały coś wspólnego
ze średniowiecznym przebiegiem ulic i ówczesną zabudową miasta.
Ciekawych odkryć dokonano podczas nadzoru archeologicznego przeprowadzonego w rejonie ulic Krakowskiej, Konopnickiej i Żeromskiego.
19
B. Błaszczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy budowie kablowej
sieci oświetleniowej w Radomsku, Radomsko 2007-2008 (maszynopis SOZ w Piotrkowie Tryb.); taż, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy budowie kablowej sieci oświetleniowej w Radomsku, Radomsko 2008 (maszynopis SOZ w Piotrkowie Tryb.).
20
Z. Błaszczyk, Skrócone studium…, s. 3.
21
Opisanie historyczne oraz topograficzno – statystyczne miasta Radomska w województwie kaliskim obwodzie piotrkowskim położonego, oprac. Z. Błaszczyk, Radomsko 1985, s. 8-9.
22
B. Błaszczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy budowie sieci kablowej oświetlenia ulicy Narutowicza w Radomsku, Radomsko 2001 (maszynopis SOZ w Piotrkowie Tryb., dalej
jako: Nadzór 2001).
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Ulica Krakowska w wyniku regulacji po pożarze z 1818 roku została przesunięta
w stosunku do pierwotnego jej przebiegu. W związku z tym faktem relikty dawnej zabudowy znalazły się pod obecną ulicą. Podczas prac natrafiono tu na ślady
domostw w postaci podwalin kamiennych pod drewniane budynki. Podobnych
odkryć dokonano podczas nadzoru nad budową oświetlenia w rejonie ulicy
Wyszyńskiego i Placu 3–go Maja (dawnego rynku). Tutaj również zaobserwowano kamienne podwaliny drewnianych domów. Większość materiałów ruchomych,
na podstawie których można było określić chronologię znalezisk, pochodziła
z okresu nowożytnego23. Jeśli nawet przyjąć, iż większość lub nawet wszystkie
odkryte relikty budynków pochodziły z czasów nowożytnych, to ten typ zabudowy mieszczańskiej z pewnością nawiązuje do czasów późnego średniowiecza.
Na podstawie pośrednich danych można wnioskować, że w interesującym nas
okresie w mieście dominowała zabudowa drewniana, co było raczej regułą
w przypadku miast Polski centralnej24. Pewną przesłanką może być również przekaz cytowany przez ks. Jakuba Piaseckiego, dotyczący fundacji królowej Bony
na terenie Radomska, gdzie jest mowa o mieście niegdyś całym z drewna budowanym25.
Kolejne drewniane konstrukcje odkryto podczas prac badawczych
w rejonie ulic Reymonta i Warszyca. Autor badań ostrożnie interpretuje te relikty
jako pozostałości podłogi lub chodnika. Zalegały one na dość płytkiej głębokości, a brak materiałów ruchomych uniemożliwił choćby przybliżone datowanie
znalezisk26.
Elementem, który może być związany z miastem średniowiecznym
lub raczej z przełomem późnego średniowiecza i czasów nowożytnych jest
znalezisko rur wykonanych z drewna sosnowego. Niestety i w tym przypadku
nie ustalona została chronologia27. Analogiczne przykłady znamy z innych miast
Polski centralnej (np. Sieradz, Szadek), gdzie wodociągi powstawały w końcu
XV lub raczej w XVI wieku. Należy więc przypuszczać, że znaleziska z terenu
Radomska należy odnosić to tego właśnie okresu.
W swoim studium urbanistycznym Z. Błaszczyk powołuje się na źródła
świadczące o istnieniu w Radomsku co najmniej od XV wieku bruków28. Potwierdzają to nadzory prowadzone podczas prac ziemnych na terenie dawnego rynku, gdzie odkryto tego typu konstrukcje. Jednak również w tym przypadku au23
Taż, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy budowie oświetlenia ulicznego
w Radomsku, Radomsko 2006 (maszynopis SOZ w Piotrowie Tryb., dalej jako Nadzór 2006); taż, Sprawozdanie
z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy budowie oświetlenia ulicznego w Radomsku,
Radomsko 2006 (maszynopis SOZ w Piotrowie Tryb., dalej jako: Nadzór 2006a).
24
G. Ziółkowska, Późnośredniowieczne…, s. 130–131.
25
J. Piasecki, Opisanie klasztorów i kościołów księży franciszkanów prowincyi polskiej przez J. Piaseckiego, „Pamiętnik
Religijno–Moralny”, t. 5, Warszawa 1843, s. 406.
26
K. Błaszczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie budowy monitoringu
wizyjnego miasta Radomska, Radomsko 2007 (maszynopis SOS w Piotrkowie Tryb., dalej jako: Nadzór 2007).
27
H. Wiklak, Radomsko, ul. Sierakowskiego 9, Łódź 1961 (dokumentacja SOZ w Piotrkowie Tryb.)
28
Z. Błaszczyk, Skrócone studium…., s. 7.
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torzy badań bardzo ostrożnie podchodzą do kwestii datowania tych znalezisk,
stąd relikty te trudno jednoznacznie je utożsamiać z późnym średniowieczem29.
W Radomsku, tak jak w każdym mieście, istniały szczególne budowle,
które w założeniu miały służyć ogółowi mieszkańców. Taką budowlą niewątpliwie był ratusz. Źródła pisane wspominają, że w Radomsku znajdował
się on w centralnej części rynku. Pierwsze pewne wzmianki o tejże budowli
posiadamy dopiero z drugiej połowy XVI wieku, kiedy to wspomniany jest pożar murowanego ratusza30. Jednak Z. Błaszczyk, opierając się na analogiach
i innych danych pośrednich, hipotetycznie przyjmuje, że ratusz istniał tu już
w XV wieku, a jego budowę wiąże z przełomem XIV i XV stulecia31. Niestety
podczas dotychczasowych badań archeologicznych prowadzonych w obrębie
rynku nie natrafiono na relikty tejże budowli.
W średniowiecznym mieście ważne miejsce zajmował kościół farny.
Pierwszą wzmiankę o parafii w Radomsku pod wezwaniem św. Lamberta posiadamy dopiero z 1379 roku, jednak w literaturze przyjmuje się, że istniała ona
znacznie wcześniej, być może w pierwszej połowie XIII wieku, a nawet w XII
stuleciu32. Zaznaczyć trzeba, że wezwanie kościoła farnego należy do bardzo starych. Św. Lambert żył w VII wieku, a jego kult rozwijał się zwłaszcza na terenach
Europy zachodniej. Na ziemiach polskich, zdaniem Tadeusza Silnickiego, kult
świętego mógł rozpowszechnić się za sprawą działalności biskupa Jordana33,
tj. w pierwszym okresie rozwoju chrześcijaństwa. Stąd też można przypuszczać,
że dzieje parafii w Radomsku sięgają okresu znacznie wcześniejszego, aniżeli
wskazują na to źródła pisane. Ksiądz Jan Związek skłonny jest nawet łączyć powstanie tegoż kościoła z XI stuleciem34. Niestety początki ani lokalizacja najstarszej świątyni nie jest znana. Zdaniem Z. Błaszczyka kościół parafialny wzniesiono w obecnym miejscu, jeszcze w okresie przedlokacyjnym. Według tego badacza tłumaczyć to może krzywiznę wschodniej pierzei rynku i kształtu ulicy wychodzącej z północno–wschodniego narożnika35. Jednak prowadzone w rejonie
kościoła prace archeologiczne pozostawiają bez odpowiedzi pytania o czas
powstania parafii, pierwotnego usytuowania świątyni oraz jej wyglądu w początkach istnienia miasta lokacyjnego36.
B. Błaszczyk, Nadzór 2006a; K. Błaszczyk, Nadzór 2007.
Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564–1565, cz. II, wyd. A. Tomczak, Bydgoszcz 1963, s. 102
(dalej jako Lustracja ... 1564–1565).
31
Z. Błaszczyk, Ratusze…, s. 4; tenże, Skrócone studium…, s. 7.
32
R. Hube, Kościół parafialny ...., s. 2–3; W. Patykiewicz, Chronologia parafii diecezji częstochowskiej, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, t. 40, 1966, z. 3.
33
T. Silnicki, Początki organizacji kościoła w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego, [w:] Początki Państwa Polskiego.
Księga tysiąclecia, t. 1, red. K. Tymieniecki, Poznań 1962, s. 330.
34
J. Związek, Dzieje instytucji kościelnych w Radomsku, [w:] Z dziejów Polski XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa
ofiarowana profesorowi Ryszardowi Szwedowi, red. T. Dubicki, T. Panecki, Częstochowa 2004, s. 165–166; tenże,
Radomsko ośrodkiem życia religijnego, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. 1, 2007, s. 29-31.
35
Z. Błaszczyk, Skrócone studium…, s. 4.
36
K. Błaszczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie budowy ciepłociągu
na terenie działki parafialnej św. Lamberta, Radomsko 2007 (maszynopis SOZ w Piotrkowie Tryb.).
29
30
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W średniowieczu do Radomska przybyli franciszkanie, a ich klasztor zajął
północną część miasta. Historia tego zgromadzenia jest dość skomplikowana.
W części literatury przyjmuje się, że początkowo zakonników sprowadzono
do Brzeźnicy i miało to nastąpić w latach 80. XIII wieku. Jednak w końcu tego
stulecia franciszkanów przeniesiono do Radomska37. Z tezą tą nie zgadza się
Alicja Olczak, twierdząc, że brak jest dowodów źródłowych na to by sądzić,
że konwent początkowo przebywał w Brzeźnicy, a nie w Radomsku38. W opracowaniach podkreślano, że radomszczańskie budynki klasztorne ulegały wówczas częstym pożarom, dlatego zakonnicy (ponownie?) przenieśli się do Brzeźnicy. Klasztor radomszczański został odrestaurowany dopiero z polecenia królowej Bony39. Niestety, również i w tym przypadku nie dysponujemy źródłami archeologicznymi, które by pozwoliły na rekonstrukcje związane z początkami tegoż
zgromadzenia.
Materiały ruchome w postaci ułamków naczyń glinianych, datowanych
na czasy późnego średniowiecza, pozyskiwano podczas różnych nadzorów prowadzonych na terenie Radomska. Odkrycia te w wielu przypadkach mogą świadczyć o zasiedleniu danego terenu w omawianym okresie. Zabytki średniowieczne znajdowano głównie w centrum miasta. Pozyskano je podczas prac na terenie
Placu 3–go Maja, w rejonie ulicy Reymonta, której fragment przebiegał wzdłuż
północnej pierzei rynku, z części ulicy Narutowicza, zwłaszcza z odcinka pomiędzy siedzibą muzeum a klasztorem franciszkanów oraz rejonu ulicy Żeromskiego. Relikty osadnictwa późnośredniowiecznego zarejestrowano również w okolicach kościoła farnego i klasztoru franciszkanów40. Nadzory prowadzono także
wzdłuż ulicy Krakowskiej, czyli w rejonie przebiegu dawnego szlaku solnego.
Podczas badań w pobliżu dawnego rynku, tj. na odcinku pomiędzy ulicą
Wyszyńskiego a Targową, natrafiono na ślady użytkowania terenu w średniowieczu, natomiast dalej na południe do skrzyżowania z ulicą Jasną ujawniono
ich brak41.
Na podstawie danych archeologicznych, którymi aktualnie dysponujemy nie można raczej pokusić się o bardziej szczegółową rekonstrukcję zasiedlenia Radomska w omawianym okresie. W zasadzie na razie należy stwierdzić,
że najbardziej intensywne osadnictwo w średniowieczu koncentrowało się
37
J. Piasecki, Opisanie klasztorów ..., s. 406–408; K. Kantak, Franciszkanie polscy, t. I, 1237–1517, Kraków 1937,
s. 120–121; J. Związek, Dzieje…, s. 175.
38
A. Olczak, Geneza miasta Brzeźnicy, „Rocznik Łódzki’, t. 4 (7), 1961, s. 113–114.
39
J. Piasecki, Opisanie klasztorów ...., s. 406–408; K. Kantak, Franciszkanie polscy, s. 120–121; J. Związek, Dzieje…,
s. 175.
40
B. Błaszczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy realizacji kablowego
zasilania energetycznego w centrum Radomska, Radomsko 2000 (maszynopis SOZ w Piotrkowie Tryb.);
taż, Nadzór 2001; taż, Nadzór 2006; taż, Nadzór 2006a; K. Błaszczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie budowy ciepłociągu w rejonie ul. Narutowicza od klasztoru oo. franciszkanów
do budynku Muzeum Regionalnego w Radomsku, Radomsko 2006 (maszynopis SOZ w Piotrkowie Tryb.).
41
B. Błaszczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy układaniu kabla energetycznego w Radomsku na ul. Krakowskiej, Radomsko 1999 (maszynopis SOZ w Piotrkowie Tryb.);
taż, Nadzór 2006.
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w centrum i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, co zresztą jest raczej regułą
w tego typu ośrodkach. Jak już wspomniano najstarsze materiały archeologiczne
pozyskano z rejonu północno–wschodniej części miasta lokacyjnego. Natomiast
w świetle obecnych wyników prac archeologicznych, którymi autorzy dysponowali w momencie przygotowania tego tekstu do druku, trudno o bardziej szczegółowe rekonstrukcje dotyczące choćby kierunków zasiedlania, czy dynamiki procesów osadniczych. Niewiele można też powiedzieć na temat wyglądu miasta
w omawianym odcinku czasu.
Radomsko było miastem nieobronnym. Nie wybudowano tu murów miejskich ani najprawdopodobniej żadnych innych urządzeń, które mogłyby chronić
ośrodek przed zewnętrznym zagrożeniem. Zdaniem Z. Błaszczyka brak murów
miejskich był spowodowany specyficzną, rozczłonkowaną zabudową oraz zmniejszeniem znaczenia strategicznego polokacyjnego Radomska42.
Miasto otoczone było przedmieściami. Rekonstrukcję ich układu przedstawił w swym studium Z. Błaszczyk43. Oprócz gruntów rolnych, łąk i pastwisk,
na przedmieściach znajdowały się obiekty „przemysłowe” oraz użyteczności
publicznej. Na Przedmieściu Krakowskim założono kościół filialny p. w. Marii
Magdaleny. Starsza literatura podaje dość skąpe informacje na temat tej świątyni. Kilka lat temu jej dziejami zajął się Tomasz Andrzej Nowak, który powstanie
kościoła wiąże z początkiem XVII wieku (1601 rok), a więc z okresem wychodzącym poza ramy chronologiczne niniejszego artykułu44. Niestety badania archeologiczne prowadzone w rejonie tego kościoła nie przyniosły materiałów, które
mogłyby być przydatne w uzupełnieniu dziejów świątyni45.
Prawdopodobnie w późnym średniowieczu na zachód od miasta,
na przedmieściu zwanym Świerznica, istniał już kościół i związany z nim szpital. Zdaniem R. Hube mógł on powstać w XIV wieku, ponieważ z następnego
stulecia znane są dokumenty dotyczące tegoż szpitala46.
Dużą rolę w życiu ówczesnego miasta odgrywała rzeka Warta, nad którą
usytuowane były młyny. Radomsko w omawianym czasie posiadało łaźnię
miejską, wzmiankowaną w dokumentach pisanych47. Również w odniesieniu
do przedmieść, a zwłaszcza wspomnianych wyżej obiektów, nie posiadamy danych archeologicznych, które mogły być pomocne w rekonstrukcji poszczególnych elementów osadnictwa.
Nierozwiązany pozostaje problem siedziby królewskiej w Radomsku.
Kwestię tę w starszej literaturze podjęła J. Kamińska. Połączyła ona nieistniejącą
siedzibę obronną w Dobryszycach, wzmiankowaną w lustracji z lat 1564-1565
Z. Błaszczyk, Skrócone studium…, s. 7.
Tamże, s. 5–7.
44
T. A. Nowak, Z dziejów kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Radomsku, „Częstochowskie Studia
Teologiczne”, t. 33, 2005, s. 102–104; zob. też zmienioną wersję tej pracy w niniejszym tomie.
45
B. Błaszczyk, 2006b.
46
R. Hube, Kościół parafialny ..., s. 3; Z. Błaszczyk, Skrócone studium..., s. 6.
47
Przywilej wójtostwa....; Lustracja ... 1564–1565, s. 102–104.
42
43
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z informacją Stanisława Kutrzeby, że na przełomie XIV i XV wieku sądy odbywały się nie w Radomsku, a w pobliskich Dobryszycach48. Tezie tej w nowszej
literaturze sprzeciwił się Janusz Pietrzak. Badacz ten zauważył, że lustracja wspomniany obiekt lokalizuje w sąsiedztwie folwarku Dobryszyce, oddalonego
o 9 km od centrum miasta, natomiast J. Kamińska opisywany przez siebie obiekt
lokalizuje na gruntach wsi Bartodzieje, które po II wojnie światowej zostały włączone w obręb miasta Radomska i następnie zurbanizowane49. Zdaniem J. Pietrzaka trudno również rozstrzygnąć, czy rzeczywiście można wspomnianą
w lustracji siedzibę łączyć z późnym średniowieczem i sądami królewskimi. Pierwsze wiadomości o obiekcie posiadamy dopiero z II połowy XVI wieku, a opis
zamieszczony w lustracji świadczy, jak pisze J. Pietrzak, jedynie o dłuższym,
ale bliżej nie określonym użytkowaniu wieży50. Do ustalenia chronologii obiektu
również nie posiadamy danych archeologicznych. Pozostaje zatem pytanie, gdzie
należy poszukiwać obiektu opisywanego przez J. Kamińską. Porównując współczesne plany Radomska, zwłaszcza obecnej dzielnicy „Na kopcu” znajdującej się
w północnej części miasta, z planem zamieszczonym w artykule wspomnianej
autorki, można pokusić się o hipotezę, że opisywany przez badaczkę kopiec znajdował się w tym właśnie rejonie. Pewnym potwierdzeniem mogą być archiwalne
fotografie tego terenu pochodzące z czasów II wojny światowej (własność
Muzeum Regionalnego w Radomsku), na których to został uwieczniony stożkowaty nasyp. Natomiast dotychczasowe prace badawcze prowadzone na jednej
z posesji przy ulicy Kopiec niestety nie dostarczyły żadnych wskazówek
do rozwiązania tej kwestii51.
Reasumując, należy stwierdzić, że Radomsko pomimo swej bogatej historii kryje wiele nierozwiązanych tajemnic. Na terenie tegoż ośrodka badania archeologiczne prowadzono w dość skromnym zakresie, choć miasto posiada duże
potencjalne walory poznawcze. Przyszłe działania archeologów powinny skoncentrować się w pewnych punktach Radomska, by dostarczyć odpowiedzi
na poruszone w niniejszym artykule kwestie. Jedną z ważniejszych spraw jest
wyjaśnienie problemu radomszczańskiej siedziby królewskiej. Wydaje się, że przyszłe prace badawcze należałoby kontynuować na terenie dzielnicy „Na Kopcu”,
zwłaszcza przy ulicy Kopiec, w pobliżu rzeki Radomki. To miejsce może bowiem
kryć relikty siedziby mieszkalno-obronnej. Kolejne prace powinny skoncentrować się w centrum miasta–na dawnym rynku w celu poszukiwania najstarszego
ratusza. Podkreślić raz jeszcze należy, że nieznane są początki istnienia
48
Lustracja ...1564–1565, s. 74–75; S. Kutrzeba, Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich, cz. III-VII, województwa
łęczyckie, sieradzkie, kujawskie, inowrocławskie i ziemia wieluńska, Kraków 1901, s. 175; J. Kamińska, Radomsko–
Dobryszyce, [w:] Na granicach archeologii, „Acta Archaeologica Lodziensia”, t. 17, Łódź 1968 s. 67–72.
49
Tamże, s. 70; por. J. Pietrzak, Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej. Studium
z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i nowożytności, Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, nr 1, Łódź 2003, s. 103.
50
J. Pietrzak, Zamki i dwory obronne ..., s. 103.
51
B. Błaszczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy budowie domu mieszkalnego w Radomsku przy ul. Kopiec 16, Radomsko 2007 (maszynopis SOZ w Piotrkowie Tryb.).
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kościołów funkcjonujących tu w późnym średniowieczu. Także zagadkowa jest
kwestia związana ze sprowadzeniem zgromadzenia oo. Franciszkanów na teren
miasta. W rozwiązaniu tych problemów powinny być pomocne przyszłe prace
archeologiczne.
Jak wynika z powyższego przeglądu badań nad początkami miasta lokacyjnego, miasta o dość wczesnej metryce, powstałego w związku z istniejącym
tu grodem wczesnośredniowiecznym, ale chyba przede wszystkim kupieckim
ruchem tranzytowym, wiele elementów związanych z funkcjonowaniem tego
ośrodka w interesującym nas okresie nadal pozostaje nieznanych.
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Zeszyty Radomszczańskie
Tom II (2008)

Tomasz Andrzej Nowak
(Kraszewice)

NAJSTARSZE DZIEJE KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM
ŚW. MARII MAGDALENY W RADOMSKU
Uwagi wstępne
Z nielicznych prac dotyczących dziejów Radomska tylko kilka podejmuje, zresztą bardzo ogólnie, temat historii kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Żaden z autorów jednak nie podaje daty powstania tego kościoła, ani
tym bardziej choćby w zarysie jego dziejów. Jedynie ks. Antoni Sztajno pisze, że
w 1520 roku królowa Bona uczyniła jakiś niewielki zapis na odrestaurowanie tej
świątyni2. Niestety, autor ten nie podaje źródła, z którego ową wiadomość zaczerpnął. Wśród radomszczańskich świątyń nie wymienia jej także Jan Łaski
w Liber beneficiorum3. Nic na ten temat nie wspominają dokumenty Bony z 1543
roku dotyczące klasztoru franciszkanów z Radomska4, ani też inne, pochodzące
z tego samego roku i mówiąc o wikariuszach z Radomska5. Kościół nie istniał
więc do połowy XVI wieku i jego początków należy upatrywać później. Poniżej

*Artykuł stanowi zmienioną wersję pracy opublikowanej w „Częstochowskich Studiach Teologicznych”,
t. XXXIII, 2005, s. 101-119.
1
R. Hube, Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku, wyd. I, Warszawa 1876, wyd. II Radomsko 1993, s. 47–48.
Mając na uwadze niewielki nakład pierwszego wydania pracy R. Hube (którym także posługujemy się w tej
pracy) T. A. Nowak zdecydował się opublikować pominięty w wydaniu drugim Aneks – T. A. Nowak, Zapomniany Aneks z I wydania książki Romualda Hube „Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku”, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007, s. 56-82. W razie konieczności zacytowania wspomnianych dokumentów przytaczać będziemy wydanie oryginalne pracy R. Hube oraz wspomniane wyżej wznowienie Aneksu. W ostatnim czasie
temat dziejów Radomska, w tym jego przeszłości kościelnej podjęli: S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska (do
1939 r.), Radomsko 1995; A. Sztajno, Z dziejów genezy i rozwoju Radomska w okresie od XI/XII do XVI wieku, Radomsko 2003, s. 68; J. Związek, Dzieje instytucji kościelnych w Radomsku, [w:] Z dziejów Polski w XIX i XX wieku. Księga
jubileuszowa ofiarowana profesorowi Ryszardowi Szwedowi, redakcja naukowa Tadeusz Dubicki, Tadeusz Panecki,
Częstochowa 2004, s. 169; tenże, Radomsko ośrodkiem życia religijnego, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007,
s. 25-39.
2
A. Sztajno, Z dziejów genezy ..., s. 68.
3
J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, t. I, Gniezno 1880, s. 494–499.
4
S. Sankowski, Klasztor O.O. Franciszkanów w Radomsku (szkic historyczny), Radomsko 1937, s. 11.
5
R. Hube, Kościół parafialny stary ..., wyd. I, dokumenty nr IV i V, s. XIII–XV; T. A. Nowak, Zapomniany ...,
dokumenty nr IV i V, s. 64-65.
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postaramy się dowieść daty ufundowania kościoła pod tym wezwaniem w okresie późniejszym i przedstawić na bazie źródłowej jego przeszłość. Praktycznie
jedynym źródłem informacji na ten temat jest poszyt kopii XVII-wiecznych dokumentów (pod koniec XVIII stulecia dokonano wypisów z nieistniejących już
dziś ksiąg miejskich Radomska) oraz dokumentacja kościoła sięgająca połowy
XIX wieku6.
Luka źródłowa jest doskonałym polem do tworzenia różnego rodzaju
hipotez. Przykładem może tu być skrótowy rys dziejów omawianej świątyni,
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta w Radomsku. Czytamy tam
między innymi, iż Świątynia zbudowana została na miejscu, które już wcześniej było
miejscem kultu, bowiem od niepamiętnych czasów stały tutaj kolejne drewniane kaplice,
chociaż tradycja mówi nawet o wcześniejszym „kościółku”, który był wizytowany przez
świętą Jadwigę Królową (być może była wtedy tylko kapliczka, ale miejsce kultu było
niewątpliwe!7). Skąd autor tych słów zaczerpnął takie informacje, tego niestety nie
podano, ale mniej więcej taki jest stan wiedzy przeciętnego mieszkańca miasta
na ten temat. Brak wiedzy nie dziwi, zważywszy na fakt, że nawet w 1800 roku,
gdy przeprowadzano wizytację kościoła, zapisano, że nie wiadomo przez kogo
został ufundowany (a quo originaliter erecta sit non constat)8.
Fundacja prebendy
Kaplica znajdująca się na terenie parafii lub specjalny ołtarz w kościele
nosiły nazwę prebendy lub altarii. Fundowano je z prywatnej inicjatywy, chcąc
zapewnić sobie zbawienie. Altarzyści i prebendarze nie byli bezpośrednio zobligowani do pracy w parafii. Zdarzało się jednak, że byli zobowiązywani do pomocy plebanom, szczególnie przy słuchaniu spowiedzi wielkanocnej9 (u schyłku
XVIII wieku zapisano, że kościół nie sprawuje opieki duszpasterskiej) 10.
Za to do ich obowiązków należało odprawianie regularnie, w określonych dniach,
Mszy świętych w intencji zbawienia dusz fundatorów11. Altarie najczęściej istniały w parafiach miejskich12.
Pierwszą źródłową wzmianką na temat tej świątyni jest zapis o kupnie
pola w 1613 roku przez jej prebendarza, ojca Stanisława Łobodka13. Wspomniany
6
Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej (dalej: AACz), Radomsko: Ś. M. Magdalena (dalej: R ŚMM) 1613–
1851, Legata i dokumenty praw służebności kościoła w Radomsku od niepamiętnych czasów, sygnatury brak.
7
http://www.radomsko.pl/cms/miasto.php?ppid=18&id=10&kateg=46&jezyk=1.
8
AACz, RŚMM, s. 139.
9
E. Wiśniowski, Organizacja parafialna w średniowieczu, „Znak”, 1965, 11–12, s. 1468; tenże, Parafie w średniowiecznej Polsce, Lublin 2004, s. 105. Na ten temat zob. również: S. Litak, Parafie w Rzeczpospolitej w XVI-XVIII
wieku, Lublin 2004, s. 162-166.
10
AACz, RŚMM, s. 139.
11
J. Dowiat, Historia Kościoła katolickiego w Polsce (do połowy XV wieku), Warszawa 1968, s. 203.
12
J. Dowiat, Historia Kościoła ..., s. 203; E. Wiśniowski, Organizacja parafii ..., s. 1468.
13
AACz, RŚMM, s. 5.
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dokument mówi jednak nie o samej fundacji i powstaniu świątyni, ale ukazuje ją
jako już istniejącą. Tak więc sam moment erekcji nastąpił przed 1613 rokiem.
Datę tej czynności można ustalić na podstawie kolejnych dokumentów. Zachowało się kilka odpisów układu pomiędzy władzami miasta a księdzem prebendarzem z 1620 roku14. Zacytujmy fragment tego pisma, gdyż rozwiązuje on kwestię nie tylko pierwszego fundatora, daty powstania prebendy, ale też i ważnej
sprawy prezencji na nią. Erekcya kościoła Maryi Magdaleny Świętey. Postanowienie
z xiędzem prebendarzem Maryi Magdaleny Świętey kościoła provisores ecclesiae. My Jan
Korzonek Burmistrz Radomski na ten czas będący, Piotr Paul, Marcin Panoszka, Woyciech Przegięty Rayce Miasta Radomskiego, iako Prowizorowie kościelni, także Xiądz
Wacław Prebendarz Kościoła Świętey Maryi Magdaleny na ten czas będący, wszyscy
łącznie zeznaiemy, żeśmy uczynili postanowienie pewne na wieczne czasy trwaiące, a to
ze strony porządku służby Pańskiey w kościele Maryi Magdaleny Świętey, który powinien się odmienić, gdyż też nowe y nie małe fundacye nad stare, które też były nie małe,
przypadły do tego kościoła wyżey pomienionego: Strzyżyńskie y insze według inwentarza niżey wymienionego y dostatecznie uczynionego takim sposobem. Iż ten xiądz
Wacław prebendarz na ten czas trzymaiący y po nim następcy albo sukcessorowie iego w
tym kościele nie wymawiaiąc się żadnymi trudnościami, będzie powinien odprawiać na
każdy tydzień cztery Msze Święte czytane, to iest w Niedzielę, Wtorek, Piątek, w Sobotę
in tempore, a gdzieby ten xiądz prebendarz y sukcessorowie jego byli w tym niedbali
y służby Bożey nie odprawowali, tedy Urzędowi Miasta Radmskiego wolno będzie z Fundacyi Strzyżyńskiey wszystkie czynsze odiąwszy przekazać dwie lekcye do farnego kościoła do ołtarza któregokolwiek, według zapisu niekiedy tego Bartłomieia Strzygi mieszczanina Radomskiego w aktach Burmistrzowskich uczynionego15. Z cytatu tego wnioskujemy, że pierwszym donatorem był mieszczanin Bartłomiej Strzyga i od jego
nazwiska część majątku kościelnego nazywano później fundacją Strzyżyńską. Dwie
z czterech Mszy świętych pochodziły z jego zapisu. Liczba czterech Mszy świętych w tygodniu była, co warte podkreślenia, nieco wyższa niż przeciętna, przeważnie bowiem odprawiono 2-3 msze. Większa liczba nabożeństw być może
wiązała się z bogatszym uposażeniem przynależnym prebendy16.
Do ustalenia pozostaje wciąż kwestia datacji. W jednym z dokumentów
czytamy: Należy też do tego kościoła maiętność Strzyżyńska od Nieboszczyka Bartłomieia Strzygi przed morem gwałtownym, który był in anno millesimo sexcentesimo primo (1601 rok). Na marginesie można dodać, że na przełomie XVI i XVII wieku
rzeczywiście miały miejsce klęski nieurodzaju i głodu, co pociągało za sobą epidemie17. Trudno rozstrzygnąć, czy Bartłomiej Strzyga był inicjatorem i jej faktycz14
Odpisy z 1677, 1689, 1765, 1796 roku różnią się od siebie, w niektórych pomijane są pewne fragmenty,
w dodatku niektóre są zniszczone i słabo czytelne. W związku z tym w niniejszej pracy posługiwać się będziemy tym z 1677 roku jako najbardziej czytelnym i najpełniejszym.
15
AACz, RŚMM, s. 13–16.
16
E. Wiśniowski, Parafie w ..., s. 106, Tab. 34.
17
S. Hoszowski, Klęski elementarne w Polsce w latach 1587-1648, [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane
Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin, Warszawa 1960, s. 462, 464.
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nym fundatorem, czy tylko przekazał swój majątek świeżo powołanej (z inicjatywy świeckiej lub duchownej) do życia prebendzie. W świetle znanych dokumentów przyjąć można, że to jednak on był fundatorem (świadczą o tym przypadki
używania określenia fundacja Strzyżyńska), do czego skłonić go mogła obawa o
życie w czasie trwającej zarazy. Wszystkie jego dobra miały przypaść
kościołowi wraz z momentem śmierci, która nastąpiła najpewniej 4 lata później.
Majętność ta [...] w dyspozycyą kościelną in usum nie przyszła aż in anno millesimo
sexcentesimo quinto18 (1605 rok). Nic nie wspominano tu o rodzinie Bartłomieja,
więc albo jej nie posiadał, albo wydzielił fragment swego majątku na ten zapis,
a resztę zatrzymali spadkobiercy. W szczątkowo zachowanych odpisach ksiąg
miejskich nigdy nie pojawiali się żadni spadkobiercy Strzygi noszący to samo
nazwisko19.
Przytaczane fragmenty mówią o momencie erekcji prebendy, nie wiadomo natomiast kiedy doszło do wybudowania kościoła. Być może pierwotnie
zapis był przeznaczony dla prebendy w kościele parafialny i dopiero z czasem
powstał pomysł wybudowania osobnej świątyni. Układ z 1620 roku wspomina,
że Stanisław Płata dał 7 zagonów ziemi na Międzydrożu pro fabrica ecclesiae20.
Trudno z tego lakonicznego zapisu wywnioskować, czy w tym miejscu już wówczas kościół był wybudowany, czy nastąpiło to później. Cytowany wyżej układ
z 1620 roku wyraźnie mówi, że jest to erekcya kościoła21. Możliwym więc jest,
że w momencie powstania budynku świątyni zaszła potrzeba dokładnego określenia wzajemnych relacji między władzami miasta i duchownym, który objął
kościół. Bezpośredni przekaz źródłowy informujący o budynku posiadamy dopiero z 1683 roku, kiedy to zapisano, że ecclesia ipsa reparatione eget, in minori choro
tantum murata, non bene constat de consecratione22. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce
podaje, że najstarsza część powstała najprawdopodobniej w okresie renesansu23,
choć oczywiście styl architektoniczny z tej epoki mógł się utrzymać jeszcze
w pierwszej ćwierci XVII stulecia.
Kilka słów należy poświęcić też usytuowaniu kościoła czy też kaplicy, bo
oba określenia pojawiają się zamiennie w źródłach24. Świątynię wystawiono przy
ulicy Krakowskiej, zwanej też w źródłach via regia25. W celu lokalizacji w miejscowej topografii używano też określenia opisowego, że leży ona w południowym
przedmieściu przy drodze do Pławna (1765 rok)26. Miejsce to nazywano także
AACz, RŚMM, s. 15.
Nazwiska grupy mieszczan radomszczańskich m.in. z XVII wieku wymienione są także w pracy: T. A. Nowak, Organizacje cechowe Radomska do 1918 roku, „Rocznik Łódzki”, t. 50, 2003, s. 125-159.
20
AACz, RŚMM, s. 21.
21
AACz, RŚMM, s. 13 – 16.
22
AACz, RŚMM, s. 77.
23
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. II, z. 8, Warszawa 1958, s. 19.
24
AACz, RŚMM, s. 9, 175.
25
A. Sztajno, Z dziejów genezy ..., s. 68.
26
AACz, RŚMM, s. 111.
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przedmieściem krakowskim27, a samą świątynię kościołem na piaskach28. W 1662 roku
po raz pierwszy pojawiło się nietypowe dla tego regionu i wyznania określenie
cerkiew: cerkiew ab antiquo nuncupatur29, vulgo in arenis ab antiquo Cerkiew dicta30.
Kwestię tego nazewnictwa rozwiązuje Słownik polszczyzny XVI wieku, w którym
czytamy, że takim mianem określano świątynię, także w obrządku katolickim31.
Istotną kwestią jest zagadnienie przywileju prezencji duchownych na
tę prebendę. Zastanawiał się już nad tym Romuald Hube. Cytuje on wizytację
z 1800 roku, która podała, że na pewno nie należała ona do kościoła parafialnego32. Przywilej ten posiadały radomszczańskie władze miejskie, ale z czasem utraciły go na rzecz proboszcza kościoła pod wezwaniem św. Lamberta. W 1683 roku
stwierdzono, że [...] ecclesia haec est de iurepatronatu et collatione plebani [...]33.
Kilkadziesiąt lat później (1765 rok) napisano: iuris collationi oppidanorum Radomscensis34. Faktem jest jednak, że prebendarzy mianowali proboszczowie. Nie wiadomo skąd się wzięły te rozbieżności. Wydaje się, że dokument z 1683 roku podaje stan faktyczny, a ten z 1765 roku stan prawny w tej kwestii. Przywilej ten
posiadały zatem władze miasta, o czym świadczą najstarsze dokumenty dotyczące prebendy. Nadal jednak nie wiemy, dlaczego i w jakich okolicznościach
uprawnienia te przejęli miejscowi proboszczowie.
Uposażenie prebendarza
Do 1620 roku prebenda posiadała już znaczny majątek. Ażeby dobra wszelakie do tego kościoła należące nieginęły y do tego żeby xiądz prebendarz wiedział
y po nim sukcessorowie iego za co takowy się powinności podjął, tedy z wielką pilnością
y staraniem zebrane są proventa, tak stare iako y nowe, tym sposobem inwentarz Ról
Kościoła Świętego Maryi Magdaleny. Należy do tego kościoła nayprzód Rola w Kietlińskiem polu, to iest półdziałek od Mieyskiey drogi począwszy, która się ciągnie aż do granic
Kietlińskich. Mieyscem siedem zagonów, mieyscem osiem i dziewięć, leżące między rolami Wąsowa z iednei strony a Kaliszowa z drugiey strony. Ogród nadany od xiędza Błażeya Symonka plebana gidelskiego, którego iest zagonów ośm między ogrodami z iedney
strony Kiesileńskim a z drugiey strony Syminkowskim, przy którym ogrodzie iest łączka,
która się ciągnie aż do rzeczki Mieyskiey. Item iest łączka, którą zapisała Łobodkowa
w końcu ogrodu Kurkowskiego, także się ciągnie aż do tey rzeczki między łąkami z iedney
strony Korzonkowy, a z drugiey strony Piądzikowey. Item rola Szklaniuska, którą odkazali Kmitowie pospołu z tą Szklaną Rolą od Wawrzyńca Pierzchały zapisane do tego
AACz, RŚMM, s. 135.
R. Hube, Kościół parafialny stary ..., s. 47.
29
AACz, RŚMM, s. 29, 32.
30
AACz, RŚMM, s. 135.
31
Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 3, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 159-160.
32
R. Hube, Kościół parafialny stary ..., s. 47.
33
AACz, RŚMM, s. 75.
34
AACz, RŚMM, s. 111.
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kościoła na Małym Międzydrożu pięcioro tey staianek po czterech zagonach w staianiu
od drogi Vilzny aż do Gidzielskiey. Rola od Marcina Łepczyka nadana na Wielkim Międzydrożu dwie stay, a wszystkiem iest po dwanaście zagonów od Gidelskiey drogi aż do
drogi, która się ciągnie do Gumienney. Rola od Stanisława Płaty dwie stay siedmiu zagonów na tymże Międzydrożu, która dał pro fabrica ecclesiae, ieżeliby który powinny chciał
wykupić, tedy powinien dać dwadzieścia grzywien. Należy też ogród ośmią zagonów
starey fundacyi między ogrodami z iedney strony Maryanowym a z drugiey strony Dłuskiego. W tym miejscu wyliczono wspominany już wyżej zapis Bartłomieja Strzygi. Podarował on naprzód Dom [...] to iest dom na ulicy Krakowskiey między domem
Skłościowskim z iedney strony a placym aptykarzowym z drugiey strony, przy którym
domie iest y stodoła. Pola nadane od tegoż Strzygi w Wielkim Polu ziedney strony Pluciński a zdrugiey strony Rzeszotkowy. Item należy do tego kościoła łąka
w łęgu kupna naprzeciwko Dębnicy rzeki między łąkami Nikodymowska a Choycińska35.
Prebenda posiadała także dochody z zapisów dokonanych w późniejszym
czasie. W 1670 roku Jan Świętek zapisał 100 florenów dla kościoła i taką samą
sumę dla szkoły w Radomsku36. Sumy te zabezpieczył na polu zwanym Sikorzyńska w Polu Kietlińskim37.
Osobną grupę zapisów stanowią transakcje zwane wyderkami38. Najogólniej można stwierdzić, że wyderek była to sprzedaż nieruchomości z prawem
odkupu. W 1620 roku prebenda ta posiadała z tego tytułu następujące zapisy:
naprzód u potomków Bogaczewskich sto czterdzieści złotych według zapisu czynszu daią
na Dzień Św. Marcina [11 listopada] ośm złotych. Item u potomków Kesi nieboszczki od
ogroda daią czynsz na to święto groszy szesnaście. Item u pana Panoski na maiętność
Stobienskiey dwadzieścia grzywien y pułtrzeci czynsz na to święto złotych pułtrzecia
groszy trzy. Item u Jakuba Bogaczyka grzywien dwadzieścia y groszy piętnaście czynszu
na to święto czynszu pułtora złotego. Item u Błażeia Reski pięćdziesiąt złotych czynsz na
to święto puł czwartego złotego. Item u Tomasza Secemskiego złotych trzydzieści y cztery
czynsz na świętego Marcina złotych dwa groszy dziewięć. Item u pana Rychlika Woyciecha piętnaście grzywien czynsz na Święty Marcin złoty groszy sześć. Item u Pana Susta
Jakuba osiem grzywien czynszu na Święty Marcin złoty groszy sześć. Item u Woyciecha
Piędzika czynsz od Roley pro festo sancti Adalberti złoty ieden. Item na roli Benowey
grzywien dziewięć. Potemkowie Macieia Kalaia płacą czynsz na święty Marcin złoty
ieden groszy sześć. Te wszystkie czynsze szafarze będą winni odbierać a xiędzu prebendarzowi Świętey Maryi Magdaleny oddawać na co rękoma swoiemi y sigillum Miasta przykładamy39.
35
AACz, RŚMM, s. 21. W tym miejscu paginacja jest zachwiana, wg kolejności winna być tu strona 16.
Nie wiadomo z czego owa nieścisłość wynika.
36
Jest to jedna z nielicznych wzmianek o funkcjonowaniu w XVII wieku szkoły w Radomsku–zob.
T. A. Nowak, Z dziejów szkoły elementarnej w Radomsku, „Ziemia Częstochowska”, t. XXX, 2003, s. 121–145.
37
AACz, RŚMM, s. 65.
38
Na ten temat zob. B. Lesiński, Wyderek, czyli sprzedaż nieruchomości z prawem odkupu w prawie polskim od XV
do XVII wieku, „Czasopismo Prawno–Historyczne”, t. XXVIII, 1976, z. 1, s. 19–67.
39
AACz, RŚMM, s. 22.
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Zachowało się również dwadzieścia kilka odpisów transakcji z XVII stulecia, w których stroną była prebenda. W 1613 roku Dorota Goleniowa i jej córka
Zofia sprzedały kościołowi ok. 7 zagonów ziemi. Rola ta leżała między polami
Sławkowej i Odojewskiego oraz kolejne 10 zagonów, które zaczynały się od drogi Pławińskiej i ciągnęły aż do granic Strzałkowa. Połowę tej ziemi oddały
w dzierżawę, a drugą sprzedały za 80 florenów40. Dwa lata później Małgorzata
Szaczkowa zapisała 10 grzywien na wyderek na polu w Wielkim Polu. Jej ziemia
rozpoczynała się od drogi Birkowskiej i ciągnęła aż do drogi Strzałkowskiej.
Pole to miało 4 zagony powierzchni i z niego na każdy św. Marcin płaciła po 24
gr.41 W 1646 roku Szymon Piotruni za 2 floreny i 15 gr na wyderkaw sprzedał swe
pole (60 zagonów) zwane Swierznica za sumę 60 florenów. Za taką samą sumę
i tego samego roku swego pola, zwanego Piotrowski, pozbyli się Zofia i Krzysztof
Bobrzyńscy. Leżało ono między polami Vlbakowski i Walaszek42. Maciej Sołtys po
śmierci drugiej żony, Marianny Pustowskiej, sprzedał w 1670 roku pole o powierzchni 2 zagonów za sumę 17 florenów43. W 1683 roku prebenda weszła
w posiadanie domu wraz z folwarkiem na ul. Kietlińskiej44. Cztery lata później
dokonano kilka kolejnych zakupów. Stanisław Rutkowski i jego żona Ewa
Żułkówna za 41 florenów sprzedali pole nazywane Choyczyńskie45. Andrzej
Wiciński wraz z żoną Ewą Frydrychówną sprzedali łąkę za młynem zwanym
Chroszczek za 50 florenów46. Dorota, wdowa po Wawrzyńcu Filipowiczu, wraz z
synami Mikołajem Kotlarzem, Maciejem Bobickim, Janem Brzuchańskim i ich
żonami odsprzedali prebendzie opuszczony staw za 10 florenów. Agnieszka Futrowa, wdowa po Jakubie Futro, sprzedała pole zwane Uwrocie, mieszczące się
nieopodal opuszczonego stawu za 6 florenów47. W roku następnym Marianna
Mękwińska z mężem Krzysztofem Sobierajem sprzedały pole leżące w Wielkim
Polu za 100 florenów48. W roku 1688 szlachetna Anna Kochowska sprzedała ogród
Włodkowski za 6 florenów. Pożyczyła też 30 florenów pod zastaw ogrodu o powierzchni 9 zagonów49. Ten rok był także obfity w inne nabytki. Baltazar i Katarzyna Chrząszczowie zapisali swoje pole zwane Ciężkowskie50. Za 12 florenów
Krzysztof Gowarzynek i jego żona Kozłowska sprzedali pole Kaliszewska, leżące
w miejscu zwanym Pod Gumienne51. Szymon Mielczarski i Małgorzata Horustkówna sprzedali pole leżące Uglinianek (11 zagonów) za 150 florenów52. 10 zagoAACz, RŚMM, s. 6.
AACz, RŚMM, s. 6.
42
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nów ziemi prebenda kupiła za 30 florenów od Andrzeja Palegi i jego żony Katarzyny Urzeszczanki 53. Szlachetny Jan Milejowski wraz z żoną Jadwigą sprzedali
za 170 florenów rolę w Polu Kietlińskim54. Niejaki Kochowski pożyczył od kościoła 30 florenów, które zabezpieczył na ogrodzie55. Rok później zakrystian kościoła parafialnego, Jan Bogacki z żoną Elżbietą, sprzedali za 30 florenów 12 zagonów ziemi, leżących w polu nazywanym Macherzyński56. Ostatni z XVII – wiecznych dokumentów nie mówi o zakupie jakiś dóbr, ale o zaprzeczeniu długu. W
1684 roku Małgorzata Dzwonowska, mieszczanka radomszczańska, sporządziła
swój testament, w którym zaprzeczyła, jakoby miała dług 30 zł wobec kościoła
św. Marii Magdaleny57, ale genezy tej należności nie podano.
W 1774 roku Maciej Proszczyński, będący w tym czasie burmistrzem,
sprzedał kościołowi pole znajdujące się w Wielkim Polu, między gruntami Suppojowskiej i Stanisława Woszczek. Pole miało 10 zagonów i kosztowało 160
florenów58. W tym samym roku swe pole sprzedali także Marcin Woszczek z żoną
Anną Buczanką za 213 florenów. Ziemia była w trzech częściach, które zwane
były: Piędzikowa, Choyczyńska i Burzyńska59. Podobnie w tym czasie postąpili
szlachetna Anna Włodkowska i jej mąż Stanisław Kochowski wraz z siostrzeńcem Grzegorzem Pleszką. Ziemia, której się pozbyli miała 10 zagonów, za nią
i stojącą na niej stodołę otrzymali 100 florenów60. Rok później Florian Secemski
sprzedał pole w Międzydrożu (34 zagony) za sumę 110 florenów61. To ostatnia
znana nam transakcja zakupu ziemi przez prebendę. Brak w późniejszym czasie
tego typu inwestycji świadczy o rozpoczętym już procesie upadku kościoła i jego
majątku.
Pod koniec XVIII wieku majątek kościelny był w stanie katastrofalnym62.
W 1796 roku zapisano, że przez lat kilkadziesiąt, gdy nie urzędował tu ksiądz [...]
wiele ról, łąk, ogrodów podług inwentarza brakuie63. W 1797 roku zasiano na gruntach
kościelnych jedynie 7 korcy żyta, 2 jęczmienia, 4 owsa i 6 tatarki64.
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AACz, RŚMM, s. 80 – 81. Testament ten został omówiony w popularnonaukowej wersji przez T. A. Nowaka,
Ostatnia wola Małgorzaty Dzwonowskiej, „Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”,
nr 17, 12 grudnia 2007, s. 3-5.
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W 1798 roku ks. Wojciech Adamski obejmując prebendę niewiele zastał
z dawnego inwentarza, ani sprzętów gospodarskich w teyże prebendzie, ponieważ wszystkie
mobilia i sprzęty gospodarskie a nawet y krescencya po tymże ś.p. X. Maksymilianie
Lisowskim pozostałe poszły pod licytacyą i to wszystko rozebrane zostało, został się tylko
zasiew zimowy i wiosenny niedokończony i bardzo szczupły, którego specyfikacya niżey
się położy, i cztery krowy stare mało co do pożytku zdatne, a temu miejscu przez
śp. X. Maksymiliana Lisowskiego odkazane i testamentem legowane. Dwie krowy
ks. Adamski sprzedał jesienią, gdyż (jak przewidywał) i tak by zimą padły.
Za jedną otrzymał 25 zł, a za drugą 32 zł. Drugie dwie pozostałe przenosząc się tenże
X. Prebendarz następca z prebendy Radomskiey na beneficium pławińskie w roku 1801
zabrał ze sobą do Pławna, puściwszy prebendę w Radomsku w dzierżawę. Lecz wkrótce
z tych iedna zdechła w Pławnie na motylicę, druga także dla starości, bo już i zębów nie
miała i przebodzoną była, przedać musiał, za którą wziął złotych polskich 51. Za skórę zaś
z krowy zdartey wziął zł 1865.
Ks. Adamski wydzierżawił majątek prebendy Franciszkowi Szmerowskiemu do 1806 roku66. W 1804 roku podliczono, ile prebendarz powinien otrzymywać rocznie czynszu z wszystkich dawnych zapisów. Suma ogólna winna wynosić 48 zł i 14 gr. Te wszystkie czynsze powinny byli szafarze mieyscy odbierać i do rąk
xiędza prebendarza Ś. Magdaleny oddawać [...]. Lecz iak się kościół Magdaleny i rezydencyia prebendarza zmarnowała i księdza przy tey prebendzie przez lat blisko trzydzieści
nie było, od tego czasu wszystkie wyżey wyrażone czynsze upadły i nikt ich teraz nie
daie, ani się o nich dopytać nie można67. W 1805 roku z tego obowiązku wywiązywała się tylko jedna osoba. Jeden tylko czynsz, który niedawno powstał, ma pewny
prebendarz Ś. M. Magdaleny zł 6 polskich wynoszący, który corocznie opłaca z gruntu
do M. Magdaleny należącego, a pod Kempą situowanego, Stefan Klekowski, który się na
tym gruncie zbudował, chałupę, stodołę i obórkę postawiwszy za śp. X. Maksimiliana
Lisowskiego, lubo nie maiąc żadnego od nikogo konsensu, a ten czynsz corocznie wypłaca
na św. Marcin68.
Prebenda żadnych podatków nie płaciła, nie licząc płaconego rocznie
podymnego (12 zł) z domu prebendarskiego. Za ks. Adamskiego podatki opłacano do 1804 roku. Dawano jako furaż owies i siano, lecz nieiednakowy w każdym
roku wszakże. W roku 1805 w miesiącu kwietniu zapłacono do kassy ogniowey tak
od budynku prebendarskiego, iak też od kościoła Ś. M. Magdaleny zł polskich 27 i gr 15.
Od rowów z gruntów prebendarskich wypłacano policjantowi radomszczańskiemu 28 zł i 18 gr.69
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Kościół św. Marii Magdaleny

W ciągu XVIII wieku prebenda podupadła nie tylko w sferze majątkowej,
zaniedbano także sam kościół i jego budynki. Dopiero działania proboszcza
radomszczańskiego, bp. Augustyna Kozierowskiego70, doprowadziły do polepszenia sytuacji71. W 1800 roku zapisano, że do restauracji miało dojść 16 lat wcześniej. Wówczas świątynia była w części murowana i drewniana (per medium est
murata, per medium vero lignea sed nova)72. Ogrodzono także cmentarz, wstawiono
do kościoła nowe dubeltowe drzwi, do innych wstawiono zamki, naprawiono
podłogę. Opis z 1800 roku podaje także wygląd wnętrza kościoła. Centrum
(ta część kościoła była murowana) zajmował główny ołtarz św. Marii Magdaleny, świeżo odmalowany, nad nim umieszczono krzyż z wizerunkiem Zbawiciela
(sursum vero est imago Salvatoris nostri Crucifixi). Po jego prawej stronie znajdował
się ołtarz przedstawiający Matkę Bożą płaczącą pod krzyżem, obok której był Jan
Ewangelista i Maria Magdalena. Ołtarz lewy poświęcony był św. Łazarzowi, bratu Marii Magdaleny, który wyobrażał moment jego wskrzeszenia
z grobu. Obok Łazarza stali św. Maria Magdalena i św. Marta i Marcello (?).
Wyżej wyobrażona była św. Marta, siostra Marii Magdaleny. Na środku kościoła
był chór drewniany, na którym ustawiono małe organy (in quo parva organa vulgo
pozytyw locata sunt). Ołtarze jak i organy były ufundowane przez bp. Kozierowskiego73. Niestety, ale nie wiemy, jak przedstawiało się wyposażenie kościoła przed
tą restauracją z końca XVIII wieku.
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce podaje, że w 1789 roku poszerzono nawę,
wykonano ją z drewna w konstrukcji zrębowej74. Prace te jednak wykonano wcześniej, o czym może świadczyć już zapis z 1800 roku. Zapisano wtedy, że świątynia pokryta jest gontem, po środku dachu ma małą wieżę z sygnaturką (campanula vulgo signaturka). Na wyposażeniu kościoła były też w tym czasie dwa dzwony. Z drewna wykonana była też kruchta kościoła75. Prace przy restauracji kościoła były na tyle poważne, że zdecydowano się na ponowną konsekrację świątyni, czego dokonał bp Kozierowski76.
70
J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitarnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych,
t. II, Gniezno 1883, s. 322-327; Ks. Piotr Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny,
wyd. II, Warszawa 2000, s. 222. Kozierowski Ignacy Augustyn (1708-1791) był prepozytem
w Mstowie, sufraganem i kanonikiem gnieźnieńskim. Należał do zakonu kanoników regularnych, w którym
przyjął święcenia w 1731 roku. 22 listopada 1762 roku został biskupem tytularnym Adrane, sakrę biskupią
przyjął 2 lutego 1763 roku w Skierniewicach. Po wyjeździe abpa Gabriela Podoskiego z kraju (1772-1777) został
mianowany administratorem archidiecezji. W Radomsku zasłużył się odnowieniem kościoła farnego i należących doń budynków (R. Hube, Kościół parafialny stary ..., s. 30).
71
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Z inicjatywy bp. Kozierowskiego wybudowano też nowy dom dla prebendarza. Nie wiadomo, gdzie mieszkał do tego momentu. W 1788 roku zakupiono plac na jego budowę. Benedykt i Agnieszka Dudkowie odsprzedali swoje
domostwo graniczące z kościołem przy ul. Krakowskiej. Otrzymali sumę 130 zł
polskich [...] w przydatku do chałupy Plucińskiey zapustoszałey i ogrodów przy ul. Krakowskiey77. Świadczy to o tym, że od kościoła otrzymali w zamian jakieś zaniedbane mieszkanie, do którego dopłacono wspomnianą sumę.
Niedługo mieszczanie radomszczańscy cieszyli się odnowionym kościołem. W czasie wojen napoleońskich świątynię zamieniono na magazyn78. W 1812
roku oddział gospodarczy wojsk francuskich powierzył miejscowemu cechowi
krawców naprawę mundurów. Na warsztat reperacyjny miał być przeznaczony
właśnie kościół św. Marii Magdaleny, ale został on już wcześniej zajęty przez
armię na magazyn79. Takie wykorzystanie kościółka nie mogło nie wpłynąć
negatywnie na jego stan. Stan budynku ciągle się pogarszał. Widząc zupełny brak
zainteresowania nim u katolików, kościółek chcieli przejąć w 1843 roku miejscowi ewangelicy. Pisali, że [...] stoi ciągle na ohydę dla miasta, na urągowisko dla żydostwa80.
Nie wiadomo, czy to groźba utraty kościoła na rzecz protestantów zmobilizowała mieszkańców Radomska do podjęcia się renowacji. Faktem jest,
że rozpoczęto dobrowolną zbiórkę pieniędzy. Magistrat upoważnił do ich zbierania kasjera Bednarskiego we wrześniu 1843 roku81. Rachunki z przełomu 1843
i 1844 roku mówią o przychodzie 620 zł. Ogółem na ten cel zebrano sumę 841 zł,
ale wydatki były znacznie większe82. W czasie tych prac kościół [...] został wewnątrz wyreperowany, a szczególnie przyciesie nowo pociągnięte, ściany przełożone, dach
w części pokryty i w części materiał przysposobiony, jako to tarcice83.
W 1851 roku znowu wrócono do prac remontowych. Zbieranie potrzebnych funduszy rozpoczęto już w 1848 roku. Najpierw postarano się o deklaracje
wpłat, a dopiero później przystąpiono do zbierania pieniędzy i materiałów budowlanych. Datki zbierano bowiem nie tylko w pieniądzach, ale także w materiałach, robociźnie a nawet wódce84. Listę zamknięto w 1855 roku. Zebrano łącznie
AACz, RŚMM, s. 117–118.
Opisanie historyczne oraz topograficzno–statystyczne miasta Radomska w województwie kaliskim obwodzie piotrkowskim położonego, Radomsko 1985 (brak roku wydania), s. 10 -11. R. Hube, Kościół parafialny stary ...., s. 47;
S. Sankowski, Z dziejów ..., s. 128.
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„Gazeta Radomskowska”,1924, nr 22. Ostatecznie warsztat umieszczono w baraku specjalnie w tym celu
zbudowanym na ul. Krakowskiej. Francuzi za udzieloną pomoc złożyli na ręce magistratu specjalne podziękowania i pozostawili do dyspozycji dwie baryłeczki francuskiego wina. Władze miejskie uznały za stosowne
jedną z nich oddać cechowi a drugą zatrzymać dla siebie.
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221 zł i 25 gr.85 Zajmowali się tym panowie: Szwedowski (upoważniony do tego
przez Dozór Kościoła parafialnego 5/17 lutego 1851 roku86) i niejaki Białkowski87.
Tego samego dnia Dozór wystosował do mieszczan odezwę. Świątynie
Boga znajdujące się dzisiaj w Radomsku, świadczą, że nasi przodkowie byli bogobojnymi,
że część majątków swych włożyli na wzniesienie i wyposażenie kościołów, co teraz jest
naszą własnością, ale niestety! Patrząc na to zniszczenie, zdaje się, że chwała nasza Bogu
jest niemiłą a to dla tego, że nie szanujemy pamiątek nam zostawionych przez przodków,
bo upadek tych przybytków Pańskich jest naszą główną winą. Rozbierać powody tego
byłoby może i drażliwem i bezpożytecznem, należy więc zaradzić temu wcześniej, ażebyśmy sławą przodków poszczycić się mogli i chwałę Bogu miłą uczynili. Ta jest myśl nasza, ażebyśmy świątynie podnieść do należytego porządku, w tym celu kościół parafialny
i kościół św. Ducha przedsięwzięliśmy z różnych funduszów i źródeł wyrestaurować, bez
narażania parafii na jakąkolwiek składkę, zachowując dobrowolne ofiary od bogobojnych
parafian na podniesienie kościoła świętej Maryi Magdaleny, dla parafian najwięcej pamiątek przechowującego, przy którym spoczywają zwłoki ludzi ze wszech miar czcigodnych, a naszych krewnych, powinowatych, przyjaciół, bliźnich, chrześcijan, wśród miasta na cmentarzu umieszczonym. Do nas więc należy, jako do wyznawców Chrystusa,
przywrócić do przyzwoitego porządku. Tą myślą wiedzeni bogobojni parafianie przed kilku laty, za pozwoleniem rządu, o ile składek z dobrowolney ofiary wystarczyło, dokonali
reparacji tego kościoła wyżej rzeczonego. Dzisiaj zachęcony dozór przez różne osoby
z parafii ofiarujące przyjść w pomoc do wykończenia rozpoczętej reparacyi, ułożył Wykaz
kosztów wydać się mających na podniesienie kościoła i cmentarza. Zebrał osoby mające
85
AACz, RŚMM, s. 175–177. Zachowała się niepełna lista darczyńców na ten cel, nosząca tytuł Lista dobrowolnych a nieuiszczonych ofiar na restaurację Kościoła M. Magdaleny. Podajemy tu zadeklarowaną sumę i ewentualnie
w nawiasie informacje na temat formy jej zapłaty lub przyczyny, dla których do tego nie doszło. Ożarowski
Franciszek–2 zł, Rutkowski Jacek–6 zł (zapłacił), Demerle Antoni–3 zł (zmarł), Makarowski Franciszek–4 zł,
Królikiewicz Wincenty–4 zł, Fogdt Adolf–4 zł (nieobecny), Biestrzykowski Teodor ze Smotryszowa–10 korcy
wapna, Wolski Łukasz–2 zł, Kozłowski Dominik – 4 zł, Śpiewakiewicz Mikołaj-6 zł, Muszyński Błażej–3 zł,
Zakrzewski Tomasz–3 zł (zmarł), Popiołek Walenty–6 zł, Pierzak Kazimierz–3 zł, Syrkowski Maciej–2 zł (zmarł),
Chodzkiewicz Piotr–3 zł, Starostecki Jan–9 zł, Olczykiewicz wdowa–2 zł, Strąbski Jan–3 zł 10 gr (zmarł), Rutkowski Józef–6 zł (zmarł), Ciecióra Stanisław–3 zł (zmarł), Zbroja Wojciech–3 zł, Kochcicki Teodor-10 sztuk
tarcic, Wiliński Jakub–4 zł, Ujejski Jacek– 6 zł 20 gr (zmarł), Głóchowski Konstanty 2 zł (zapłacił), Ościk Ignacy
– 6 zł (zapłacił), Połoński Walenty–2 zł, Malasiewicz Jan–4 zł, Wesołowski Antoni–3 zł, Jarzyński Andrzej–3 zł,
Karczewski Karol - 1 zł 15 gr, Wtorkiewicz Wojciech – 5 zł, Broszkiewicz Leonard – 5 zł, Sosieński Leonard – 6 zł
(zmarł), Lorens Feliks–dał gwoździe, Poteralski Wawrzyniec–2 zł, Piątek Stanisław–2 zł (zmarł), Dębski Aleksy
– 3 zł, Borowik Norbert–3 zł (zmarł), Marczyk Jan–6 zł, Pawłowski Jan–wódką zapłacił, Lesiński Rafał–1 zł,
Kasiczak Jan–3 zł (zmarł), Magdalena (brak nazwiska)–2 zł (zmarła), Rapczyński Tomasz–10 zł, Nowicki Michał–6 zł 20 gr, Marczyk Walenty–4 zł (zmarł), Marczyk Maciej 2 zł (zapłacił), Balcerowicz Bartłomiej–6 zł (wyszedł z miasta), Rzepecki Błażej z Klekowic? (zapewne chodzi o Klekowiec)– 6 zł 20 gr (zmarł), Lange Marcin–
2 zł (zmarł), Klekowski Stanisław–3 zł (wyszedł), Dębski Szczepan–3 zł, Borkowski Józef–6 zł, Wójcikowski Jan
z Koniecpola–3 zł 10 gr (zmarł), Wtorkiewicz Alojzy–5 zł (zmarł), Zawadzki Teodor–3 zł, Kozłowski Ludwik
(zmarł)–3 zł, od pan Nęckiej (nazwisko dopisane, brak imienia i sumy), Nowicki magazynier–6 zł 20 gr (wyszedł), niewiadomy–10 zł (wyszedł), Masłowski–1 zł (wyszedł).
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zatrudnić się zebraniem dobrowolnej ofiary, podchlebiając sobie, że w tak bogobojnej,
zamożnej i liczebnej parafii, ofiary nie zrobią żadnego uszczerbku, tem więcej, że Dozór
przyjmować będzie wszystko z największą wdzięcznością pieniądz, drzewo, cegłę, wapno,
robotę pociągową i ręczną, byle to wszystko razem zebrane mogło wystarczyć na pokrycie
kosztów dołączającym się wykazem wyszczególnionych. Do zbierania ofiary osoby uproszone, zaopatrzone będą w listy oparafowane do wpisywania ofiar własnoręcznie.
Rachunki przychodów i wydatków zawsze będą otwarte do przeczytania każdemu zainteresowanemu88.
W czasie tych prac odnowiono cmentarz, poprawiono otaczający go mur,
wstawiono nową bramę i drzwi boczne na cmentarz89. Naprawy wymagało prezbiterium, położono nową podłogę w kościele, babińcu i zakrystii, poprawiono
schody na chór i wieżę. Wykonano nową ambonę, odnowiono ołtarz główny,
ufundowano dwa nowe ołtarze, nowe drzwi do zakrystii i drzwi frontowe oraz
wiele pomniejszych prac. Ogółem wydano 6200 zł90.
Kościół do stanu używalności wrócił jednak dopiero w 1857 roku za probostwa ks. Wincentego Gajewskiego91.
Prebendarze

Nielicznie zachowane źródła przekazały nazwiska kilku prebendarzy.
Pierwszy z nich to ojciec Stanisław Łobodek, który w dokumentach pojawia się
w 1613 roku. Był być może radomszczaninem z pochodzenia, gdyż nazwisko
Łobodek pojawia się wśród tutejszych mieszczan92. Dwa lata po Łobodku na stanowisku tym źródła wymieniają Wojciecha (Alberta) Rychlika93. W 1620 roku
pojawił się ks. Wacław94. Być może cytowany wyżej układ opisujący uposażenie
i obowiązki duchownych wiązał się z objęciem przez niego tej funkcji. W 1646
roku wspomniano nieżyjącego już Alberta (Wojciecha) Kapiszka, ale nie ma pewności, czy można go łączyć z tą prebendą95. W 1662 roku prebendarzem był wikariusz radomszczański, Andrzej Lacki (Łącki?)96. Od 1670 roku kościołem zajmował się Mikołaj Mękwiński, zmarły po 4 grudnia 1681 roku w Studziannej97
AACz, RŚMM, s. 218.
AACz, RŚMM, s. 221–223.
91
R. Hube, Kościół parafialny stary ...., s. 30, 47–48. Probostwo w Radomsku otrzymał 13 kwietnia 1854 roku.
Jego dziełem był gruntowny remont kościoła św. Lamberta.
92
AACz, RŚMM, s. 6, 13.
93
AACz, RŚMM, s. 9.
94
AACz, RŚMM, s. 14.
95
AACz, RŚMM, s. 27.
96
AACz, RŚMM, s. 29 – 30. Być może jest to późniejszy proboszcz radomszczański (1683-1712), kanclerz gnieźnieński, kanonik łowicki i infułat ołycki. W swym testamencie poczynił liczne zapisy, m.in. dłużnikom darował
należności, poza tym obdarował wiele kościołów. Na rzecz odnowienia świątyni w Radomsku przeznaczył swe
dochody z prałatury gnieźnieńskiej. zob. R. Hube, Kościół parafialny stary..., s. 29; J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitarnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. II, Gniezno 1883, s. 521-522.
97
AACz, RŚMM, s. 49, 74–75, 78. Miejscowość ta znajduje się niedaleko Opoczna–zob. Słownik geograficznohistoryczny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 11, Warszawa 1890, s. 497.
89
90
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(zob. Aneks nr I, gdzie przytaczamy jego testament). Nie wiadomo, czy bezpośrednio po jego śmierci zastąpił go Lambert Falkiewicz, pleban z Rozprzy.
W źródłach pojawia się on dopiero od 1687 roku i pozostawał w Radomsku
do 1689 roku98.
Luka w dokumentacji źródłowej nazwisko następnego duchownego pozwala poznać dopiero wiek później. Kolejne informacje pochodzą bowiem z drugiej połowy XVIII wieku. W 1765 roku Romuald Hube wymienia niejakiego
Bernackiego, ale nie podaje jego imienia99. W 1796 roku zapisano, że przez kilkadziesiąt lat nie było tu księdza. Potwierdził to w 1804 roku ks. Adamski, który
uściślił, że stan taki trwał przez blisko 30 lat100. W 1789 roku na prebendarza mianowano Maksymiliana Lisowskiego, który równocześnie był komendarzem
w Olesznie101. Lisowski zmarł 28 kwietnia 1798 roku102. Zastąpił go Wojciech Adamski, późniejszy pleban w Pławnie. Gdy odszedł do tej parafii, tymczasowym prebendarzem (od czerwca 1805 roku) był dziekan radomszczański,
ks. Franciszek Jankowski. Ks. Adamski pomimo objęcia parafii w Pławnie zobowiązał się do odprawiania w kościele św. Marii Magdaleny raz w tygodniu Mszy
św. za fundatora aż do ostatniego dnia września 1805 roku103.
Dokumenty tyczące się tej prebendy przekazały informacje na temat kilku wizytacji kanonicznych tu przeprowadzonych. Pierwszą znaną przeprowadził w 1636 roku archidiakon uniejowski Łukasz Wilkoszewski104. Do następnej,
której dokonał archidiakon uniejowski Andrzej Pruski, doszło w 1683 roku105.
Aleksy Proszowski, także archidiakon uniejowski, wizytował kościół w 1712
roku106. Kolejną wizytację przeprowadził archidiakon uniejowski Franciszek
Ksawery Grochowalski w 1763 roku107. Do następnej doszło dopiero w 1800 roku
i dokonał jej Franciszek Jankowski, dziekan radomszczański i prepozyt kobielski108. Dwanaście lat później w tym samym celu zjawił się tutaj kanonik łowicki
Michał Zdzieniecki109.

AACz, RŚMM, s. 83, 102.
R. Hube, Kościół parafialny stary ...., wyd. I, dokument nr XII, s. XLIII; T. A. Nowak, Zapomniany ..., dokument
XII, s. 80.
100
AACz, RŚMM, s. 131, 143.
101
R. Hube, Kościół parafialny stary ...., wyd. I, dokument nr XIV, s. XLVI-XLVII; T. A. Nowak, Zapomniany ...,
dokument XIV, s. 81-80. Nominacja nastąpiła 28 września 1789 roku.
102
AACz, RŚMM, s. 121, 125, 148, 152.
103
AACz, RŚMM, s. 155.
104
AACz, RŚMM, s. 23.
105
AACz, RŚMM, s. 151.
106
AACz, RŚMM, s. 103 – 104, 152.
107
R. Hube, Kościół parafialny stary ...., wyd. I, s. XLIII, dokument nr XII; T. A. Nowak, Zapomniany ..., dokument
XII, s. 80. Na temat Grochowalskiego zob. T.A. Nowak, Duchowieństwo parafii Chełmo na przestrzeni wieków,
„Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. XXXII, 2004, s. 106–107; tenże, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku,
Radomsko 2005, s. 214–215.
108
AACz, RŚMM, s. 141.
109
AACz, RŚMM, s. 145, 156.
98

99
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W późniejszym czasie, tj. od drugiej połowy XIX wieku, posługą duszpasterską w tej świątyni zajmowali się księża z kościoła farnego w Radomsku110.
Stan taki trwał do 1 sierpnia 1939 roku, kiedy to bp częstochowski Teodor Kubina
utworzył w południowej części Radomska ekspozyturę. Samodzielną parafię erygował bp Zdzisław Goliński 4 marca 1957 roku. Parafię stopniowo rozszerzano
o nowe tereny i proces ten trwał aż do końca lat 80. XX wieku111.

110
111

R. Hube, Kościół parafialny stary ...., s. 48.
http://www.adiec.czest.niedziela.pl/parafie/p_radomsko_sw_marii_magdaleny.php.
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ANEKS I
Testament ks. Mikołaja Mękwińskiego z 1681 roku
Oryginał: znajdował się w księdze z opisem funduszy bractwa św. Anny
w kościele farnym w Radomsku, obecnie-nieznany
Kopia: Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej Radomsko: Ś. M. Magdalena
1613 – 1851, Legata i dokumenty praw służebności kościoła w Radomsku
od niepamiętnych czasów, sygnatury brak, s. 67-69, 71-74.
Uwagi: W cytowanym zbiorze akt znajdują się dwa odpisy testamentu pisane
różnymi rękoma. Drugi egzemplarz został niedokończony, brakującą część dopisała jeszcze inna osoba, o czym świadczy odmienny charakter pisma. Tak więc
obu odpisów dokonywały trzy osoby. Prawdopodobnie oba dokonane zostały
w 1804 roku. Kopia ze stron 71-74 jest spisana jedną ręką, ponadto posiada informację o miejscu przechowywania oryginału, związku z tym ją uznajemy za pierwotną.
[71] Copia Simplex. Testamentu Admodum Reverendissimi Nicolai Mękwiński,
Praebendarii Sanctae Mariae Magdalenae Anno 1681mo, die 4 to Decembris
Studziannae.
In Nomine Domini Amen
Ja ksiądz Mikołay Mękwiński Świętey Maryi Magdaleny Prebendarz, będąc
zdrowy na umyśle lubo chory na ciele, a widząc się bliskim śmierci takową rzeczy
moich od Pana Boga powierzonych, czynię Dispozycyą. Nayprzód dziękuię
Stworzycielowi moiemu za Jego Dobrodziejstwa osobliwie, że mnie niegodnego
na Stan Kapłański powołał, w którym ia do ostatniego żywota moiego punkta,
według Najwyższych Namiestników Chrystusowych trwać i żyć chce, maiąc
nadzieię w Nayświętszey Matce Syna Bożego, iż na Sądzie Straszliwym Łaskawie
obędzie się z grzeszną Duszą moią, którą w godzinę śmierci moyey w Jego ręcę
Święte oddaie i polecam o przyczynę Nayświętszey Panny i Anioła Stróża Moiego
i Patronów moich, aby się za mnie do Pana Boga przyczynili i grzechów moich
odpuszczenie uprosili. Ciało moie według obrzędów kościelnych pogrzebione
było w kościele przy którymbym natenczas dokończył życia moiego, a potym na
pogrzeb leugię Czterysta Złotych Polskich, aby z tych pieniędzy Msze Święte
odprawiano i co należy do pogrzebu sprawiono i ubogim jałmużnę dano.
Item zeznawam i leguię do Ołtarza Mikołaia Świętego Patrona mego przy
Kościele Farnym Radomskim Złotych Dwieście na Fundacją, aby Altarysta pro
tunc existens et eius Succedanei na każdy miesiąc Mszę Świętą iedną odprawował,
za Duszę moią et Consangvineorum.
Item leguię i naznaczam do Ołtarza Corporis Christi ad eandem Ecclesiam
Złotych Polskich Dwieście aby altarista pro tunc existens et eius succesores na
kwartał [71] dwie Msze Święte pro anima Consangvineorum.
Item zeznaję, iż in toto satysfakcją uczyniłem Jegomości Xiędzu Mikołajowi
Cyrusowi Altaryście Świętego Karola w Krakowie u Panny Maryi w Rynku ra32
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tione pogubionych rzeczy należytych do tego Ołtarza, przez Xiędza Adama
Kadzielskiego substituta moiego, za które rzeczy pogubione dałem Jegomości
Xiędzu Mikołajowi Cyrusowi półczwarta sta złotych na co kwit iest iego.
Item kapłanom co zostaią przy Kościele Farnym Radomskim złotych
piętnaście na Msze Święte pro anima.
Item Wielebnym OO. Franciszkanom Radomskim pro anima mea złotych
także piętnaście.
Item odkazuię y naznaczam Maryannie Sobierayce Mieszczce Radomskiey
złotych sto i suknię zwierzchnią futrem starym podszytą i sutannę starą y pościółkę
moią oney oddaię.
Przy Roli w Gliniankach i inszych, które ma w używaniu zostawuię i oddaię.
Czarnocińską zaś rolę u Stawków powinnym w Garnku oddaię, którą im wolno
będzie przedać i podzielić zarówno pieniędzmi.
Item córce Hybaliny złotych trzydzieści na posag daię. Item córce
nieboszczki Fragi Maryannie także na posag złotych dwadzieścia a Bratu iey
młodszemu złotych dziesięć, a Panu Józefowi Fradze Bratu starszemu oddaię
rolkę we dwoie stadia po zagonów pięć na Małym Międzydrożu. Item Mariannie
Drużkównie ze Stobiecka daię złotych dwadzieścia, Gertrudzie Bratkównie
złotych dziesięć, także Starostkom.
Item dzieciom Jakuba Chybały na Sukienki oddaię złotych dwadzieścia.
Item Tomaszowi Kędrzyńskiemu złotych dwadzieścia. Item ubogim na Płaszcze
zostającym przy Kościele Farnym Radomskim oddaię złotych pięćdziesiąt.
Małkowi w Stobiecku na pożywienie oddaię złotych piętnaście. Item Rola
Chocikowska a alias Gocalb [73] u Stawków podle Czarnocinskiey c oddaię
kapelanowi Bractwa Świętey Anny względem którey będzie winien odprawować
dwie Msze Święte co kwartał pro anima mea.
d
Item rola Secemska i przy niey drugą Woszczkowską nazwaną i Stodołę
w teyże roli Succesoribus meis do Świętey Maryi Magdaleny i podle teyże Stodołę
ku Więżnemu idąc. Jędrychowska rola, którey iest staien iedna w zagonów dziesięć
oddaię do Świętey Maryi Magdaleny–względem których Ról i Stodoły będą
odprawować Succesores po dwie Msze Święte w każdy miesiąc, a nad to w każdy
kwartał poiedney. Podle tych dziesięciu zagonów Jędrychowskiey Roli Admodum
Reverendo Domino Lamberto Małkowicz Plebano Rozprzensi daie in vim
gratitudinis Rólkę Piątkowską, którey iest staie iedno zagonów sześć.
Item księgi wszystkie w Krakowie w altaryiey w mansji moyey zostawione
i Admodo Reverendo Domino Gregorio Stachowski Paenitentario Ecclesiae
Archipresbyterialis Beate Virginis Mariae, meo amico concredowane, u którego
klucze zostawiłem do tey mansii, te według regestru odemnie podpisanego

W odpisie ze s. 68 – Chociezowska.
Słowo nieczytelne, występuje tylko w wersji ze stron 71-74.
c
W odpisie ze s. 68 - Kamocińskiej
d
Od tego momentu tekst ze s. 67-69 pisała inna ręka. Nim jednak przytoczono dalszą część testamentu zaznaczono,
że Ten testament niedokończony znajduje się cały w Książce Confraternis S. Annae, której tu się reszta wypisuje.
a

b
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specyfikowane oddaię ad usum Congregationis Studzianensis Sancti Philippi
Nerei perpetuo daruię. Łąki na Gadce u brodu Dzieciom Hybeliny wdowy
naznaczam i leguię obligując, ażeby ich nie przedawali, ale zachowali do wzrostu
swoiego ad annos discreditoris, a tym czasem Pan Wojciech Burski iako wui tych
Dziatek niechay używa, a za to co słuszność i sumienie każe niech udziela tym
Dziatkom upraszam.
Testamenty dawne, ieżeliby były i znalazły się, które tym niniejszym
testamentem kassuię i anichiluię, a za Executorów tey Moiey ostatniey woli
upraszam pokornie i obieram sobie Perillustrem et Reverendissimum Dominum
Petrum Adamum Smuszewski Prepositum Congregationis Sancte Philippi Nerei
Oratorii Studzianensis Secundum Reverendum Dominum Lambertum Fałkiewicz
[74] Plebanum Rospieriensem et admodum Reverendum Dominum Joannem
Perliński Plebanum Gorzkovicensem. Których to Ichmościów iterato upraszam,
aby dla miłości Bożey niebyło im cieżko executi to wszystko, co iest ultime
voluntatis meae, ale pro Legata iako się pokrewnym moim w Testamencie
mianowanym chce i o to bardzo upraszam, aby ante approbationem Testamenti
komu należą oddane były a dla lepszey wiary Ręką własną podpisuję się i pieczęć
przykładam Świadkami do tego Aktu proszonymi.
Działo się w Rezydencyi moiey w Studziennym. Roku Tysięcznego
Sześćsetnego Osiemdziesiątego Pierwszego, Dnia Czwartego Grudnia.
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ANEKS II
Inwentarz aparatury mszalnej kościoła p.w. św. Marii Magdaleny z 1805 roku
Oryginał: Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej Radomsko: Ś. M. Magdalena
1613–1851, Legata i dokumenty praw służebności kościoła w Radomsku
od niepamiętnych czasów, sygnatury brak, s. 145-148.
Uwagi: W dalszej części inwentarza znajdują się opisy majątku prebendy, których
nie przytaczamy tutaj, bowiem zostały już w pełni wykorzystane w tekście
bieżącym niniejszej pracy.
Inwentarium Supellectilis Ecclesiasticae Ecclesiae Praebendarialis D[ivin]ae
M[ari]ae Magdalenae Radomscensis circa Resignationem huius Praebenda Die
28 Junii 1805 Anno conscriptum.
Srebro Kościelne
Kielich wewnątrz cały, zewnątrz częścią pozłacany ieden
Patyna do tegoż Kielicha z wierzchu pozłacana iedna
Votum srebrne ostatniey próby na Ołtarzu Ś. M. Magdaleny bez pozłotu
iedno
Cyna
Lustrów Cynowych na ołtarzu Ś. M. Magdaleny wiszących para iedna
Lichtarzy większych Cynowych par dwie
Lichtarzy niższych Cynowych z żelaznemi szczytami par cztery
Lichtarzy stołowych Cynowych par trzy
Pozytyw na Chórze, Piszczałki partim Cynowe, partim drewniane maiące
z dwiema Miechami w Skrzynce na spodzie umieszczone dosyć dobry
i do grania zdatny ieden
Miedź
Kropielniczka przy drzwiach Kościelnych iedna
Kropielniczka w Zakrystii iedna
Kropielniczka w Prebendzie iedna
Kociołek do święconey wody ieden
Puszka na Chostye iedna
Krupka czyli Skarbunka do kwesty iedna
Dzwony i Dzwonki
Sygnaturka na Wieży w śrzodku kościoła ze sznurem iedna
Dzwony powiększe wiszące pod daszkiem z linami
Dzwonek przy Zakrystii wiszący ieden
Dzwonki przy Ołtarzach trzy
Apparaty
Ornat z Materyi białey w kwiaty z galonkiem biełem szychowym srebrny
cum omnibus requisitis ieden
Ornat biały kiteykowy mieniony, z galonkiem białym szychowym cum
Stola manipulo i Veluni kiteykowym mienionym fioletowym ieden
Ornat biały Sycowy wyszywany w różne kwiaty z galonkiem białym szychowym cum omnibus requisitis ieden
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Ornat Kałamaykowy czerwony z galonkiem białym szychowym cum
omnibus requisitis z takieyże materyi ieden
Ornat z Materyi zieloney w kwiaty różne, z galonkiem żółtym, szychowym
cum omnibus requisitis z takieyże materyi nowy ieden
Ornat kiteykowy siarczysty z galonkiem białym szychowym cum omnibus requisitis z takieyże materyi ieden
Ornat czarny perubianowy z galonkiem białym szychowym cum omnibus requisitis z takieyże materyi
Przykrycie pod Monstrancyą adamaszkowe karmazynowe galonkiem
białym szychowem obwiedzione
Velum białe atłasowe, z galonkiem szychowem zbytnie iedno
Firanki kiteykowe karmazynowe galonkiem białym szychowym wokół
bromowane wiszące na Wielkim Ołtarzu iedne
Firanki rąbkowe białe nakształt siatki, wstążkami różowemi obszyte na
około, na Ołtarzu Matki Boskiej Bolesney iedne
Antepedia
Antepedium materyalne na tle białym w kwiaty wyszywane z galonkiem
białym szychowym u Wielkiego Ołtarza iedno
Antepediów drewnianych wróżne sztuki wyszywanych siarczysto
malowanych u pobocznich ołtarzach dwa
Bielizna kościelna
Alba płótna cienkiego z koronką u dołu wstążką z listwą kitaykową
kolorową iedno
Alba z kolińskiego płótna z koroną u dołu, listwą żółtą podszyta iedna
Komża z cienkiego płótna, z koronkami u dołu i u rękawów iedna
Chumerałów do Alb cztery
Korporaków pod kielich 5, Pacifikaterzy 12, efficit siedemnaście
Ręczników do lavabo do Ołtarzy trzy
W Zakrystyi Ręczników dwa
Obrusów Spodnich na trzech Ołtarzach trzy
Obrusów zwierzchnich z koronkami cztery
Cerata Zielona woskowana na Wielkim Ołtarzu
Przykrycia płócienne durkowane na trzy Ołtarze
Pasek włóczkowy farbowany ieden, niciany biały ieden
Żelazo
Krzyż żelazny z gałką na wieży w śrzodku Kościoła ieden
Krzyż żelazny nad faciatą ieden
Zameczek francuski z Kluczykiem takimże w Cymborium
Szczypców do gaszenia świec para iedna
Książki
Mszał stary duży, nowo oprawiony ieden
Mszalik rękwialny potrzebuiący oprawy ieden
Ewangeliczka nowo oprawna 1, agentka mała podszarzała 1
Kanony na wielkim Ołtarzu w Ramki i za szkło oprawione trzy
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Sprzęty drewniane
Krzyż duży z Passyą Pana JEZUSA Ukrzyżowanwego do Processyi ieden
Krucifixow drewanianych, żółto malowanych na Ołtarzach iest trzy
Lichtarzy drewnianych posrebrzanych para iedna
Ditt toczonych ciemno malowanych para iedna
Ambona ze schodkami drewniana żółto malowana iedna
Stalla przy Wielkim Ołtarzu po obu stronach stolarskiey roboty niebiesko
malowane z podnóżkami 2
Ławek na Kościele stolarskiey roboty z podnóżkami po obu stronach
dziesięć
W Zachrystyi Szafka w Framudze stolarskiey roboty z pułkami 3ma nowa
iedna
Tamże Mensa stolarskiey roboty ze 4ma szufladam na chowanie
apparatów iedna
Tamże na Mensie dwie Szafeczki w rogach bez drzwiczek na chowanie
Kielichów Mszalnych 2
Pulpit drewniany malowany pod mszał ieden
Skarbunka przy Wielkim Ołtarzu z zawiaskami i skoblem żelaznym iedna
Na churze stołek drewniany z poręczą dla organisty ieden
Pacifikał drewniany posrebrzany z Relikwią iuż dużo wytarty ieden
Lampy
Lampa blaszana duża pobielana na sznurze wisząca przed Wielkim
Ołtarzem iedna
Lamp szklanych do nalewania dziesięć
Ampułek szklanych białych para iedna
Flaszka kwartowa szklana do nalewania wina
Obrazy
Obraz duży na płótnie w Ramach Ś. Franciszka mocno przykurzony ieden
na churze przed pozytywem wiszący
Obraz w Ramach na płótnie N. Panny Różańcowey i Ś. Dominika na ścianie
kościelney od południa wiszący ieden
Obraz na drzewie malowany Zaśnięcia N. MARYI Panny staroświecki
składany na kształt Greckich Obrazów na ścianie Kościelney od północy
wiszący ieden
Inne sprzęty
Sukno czerwone czyli Wełniak czerwony od nakrywania Stołka przy
Wielkim Ołtarzu, na którym Skarbonka i Pacyfikał stoi ieden
Gradusów drewnianych Stolarskiey roboty dwa przy wielkim Ołtarzu
Przy Ołtarzu Matki Boskiey ieden
Przy Ołtarzu Ś. Łazarza ieden
Szczotka ze szczecin do obmiatania pajęczyny na drążku osadzona 1.
Finis Inventarii Supellectilis Ecclesiasticae
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Zeszyty Radomszczańskie
Tom II (2008)

Zdzisław Włodarczyk
(Wieluńskie Towarzystwo Naukowe)

RADOMSKO W OKRESIE TZW. PRUS POŁUDNIOWYCH
1793-1806 (cz.1)
Wprowadzenie
W wyniku II rozbioru Polski (1793 rok), po zajęciu województw wielkopolskich - w tym sieradzkiego - przez Prusy, Radomsko znalazło się w obrębie
nowoutworzonej prowincji tzw. Prus Południowych (Südpreussen), która to nazwa określała jej położenie względem wcześniej zagarniętych ziem polskich.
Nowy nabytek Hohenzollernów stanowił, planowane od dawna, połączenie zdobytego kilkadziesiąt lat wcześniej Śląska z Pomorzem oraz Prusami Zachodnimi
i Wschodnimi.
Chcąc jak najszybciej przejąć we władanie uzyskane tereny, podzielono
je na 20 okręgów. Konwencja petersburska ustalała, że przejście pod zarząd
cywilny nastąpić winno między 5 a 21 kwietnia 1793 roku. Miano tego dokonać
poprzez zawieszenie godła i publiczne odczytanie patentu królewskiego1. Zadanie to powierzono specjalnym dwuosobowym komisjom, po jednej dla każdego
okręgu. Do ich obowiązków należało objechanie przydzielonego im terenu,
odczytanie wspomnianego patentu i zawieszenie czarnych orłów pruskich, ponadto opieczętowanie archiwów, pomieszczeń sądowych i kas. Na terenie powiatów radomszczańskiego i częstochowskiego (Radomsker und Czenstochauer
Distrikt) obowiązki te wypełniać mieli: radca kamery wrocławskiej von Prittwitz
i justycjariusz Lessing z Namysłowa2. Jak to obrazowo ujął nieznany obserwator
wydarzeń, a zanotował proboszcz z Rzeczycy Jędrzej Kitowicz: [...] król pruski
do opanowania kraju polskiego nie zażył harmaty ani flint, tylko ćwieczków i młotka
do przybijania uniwersałów i orłów3.
* Część II niniejszej pracy ukaże się w następnym tomie „Zeszytów Radomszczańskich“.
1
I. Ch. Bussenius, Die preussische Verwaltung in Süd- und Neuostpreußen, Heidelberg 1960, s. 46. Podobną procedurę
stosowali Prusacy podczas zajmowania ziem polskich w 1772 roku.
2
Das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Organisation Südpreussens, wyd. R. Prümers, Poznań
1895, s. 46.
3
J. Kitowicz, Pamiętniki, czyli historia Polska, Warszawa 1971, s. 557-558.
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Zaborcy przystępując do organizacji prowincji, dokonali jej podziału
na departamenty i powiaty nie zważając na ukształtowane przez wieki wszelakiego rodzaju więzi. Na niespotykaną dotąd skalę rozbudowano administrację
lokalną. Powiat radomszczański wszedł w skład departamentu piotrkowskiego
(od 1798 roku kaliskiego), którym zarządzała kamera wojenno-ekonomiczna.
Podlegali jej zarówno landrat, jako zwierzchnik powiatu ziemskiego (das platte
Land), jak i radca podatkowy nadzorujący miasta.
Trzynaście lat obecności pruskiej nie zostawiło zbyt wiele śladów materialnych, umknęło również ze świadomości społecznej, zdominowanej wiedzą
o zaborze rosyjskim, trwającym znacznie dłużej. W historiografii polskiej różnie
oceniano działalność zaborcy na tych terenach. Zdaje się, że sporo racji miał, żyjący
w tym okresie, Joachim Lelewel (choć od 1804 roku studiował w Wilnie) pisząc:
[...] pruski rząd, zachowujący pokój, był gospodarniejszy, szczerzej nauce sprzyjał, pomnażał liczbę niższych szkółek, aby najbiedniejszy mógł się uczyć, pobłażał objawianiu
się uczuć polskich, z którymi Polacy utaić się nie mogli. Nie gadał on o wolności, a każdy
osobiście był i spokojniejszy, i własność jego była bezpieczna. Sprawiedliwość sposobem
niemieckim równie była domierzona szlachcicowi, jak wieśniakowi; jak wieśniak, tak
i szlachcic musiał iść w kamasze, to jest do wojska, tylko Żydzi byli od tego wolni. Żołnierz w guście Fryderyka Wielkiego odziany w mundur granatowy, z długim harcapem,
płacony dytkami [drobna moneta–przyp. autora], słuchał musztry niemieckiej, brał
fukle [kary cielesne–przyp. autora] i w kwaterach wylegiwał się na materacach.
W Warszawie teatr narodowy był pozwolony, a gdy patriotyzm Polaków dla utrzymania
narodowości zawiązał Towarzystwo Przyjaciół Nauk, król pruski na to pozwolił4. Bardziej krytyczny był, piszący ponad pół wieku później, Władysław Smoleński,
który podnosił fiskalizm i przerosty administracyjne nowego rządu5. Jan Wąsicki, zajmujący się głównie ustrojem tej nowej pruskiej prowincji, przedstawił tworzenie i funkcjonowanie władzy zaborczej, warunki egzystencji politycznej i materialnej poszczególnych stanów6, zwracając między innymi uwagę na ograniczenie, i tak przecież niewielkiego w „starych prowincjach”, udziału szlachty we
współrządzeniu7. Piszący o obecności militarnej Prusaków w Warszawie Jan
Kosim8 zwrócił uwagę na jej eksploatatorski charakter. W przypadku ośrodków
małych, prowincjonalnych, obecność garnizonu pruskiego mogła mieć wpływ
na ożywienie gospodarcze i była mile widziana przez mieszczan9. W ostatnich
latach dziejom Prus Południowych, zwłaszcza problematyce oświatowej, wiele
4
Polska odradzająca się czyli dzieje polskie od roku 1795 potocznie opowiedziane przez Joachima Lelewela, [w:] J. Lelewel, Dzieła, t. 8, Warszawa 1961, s. 41-42.
5
W. Smoleński, Rządy pruskie na ziemiach polskich (1793-1807), [w:] W. Smoleński, Pisma historyczne, t. 3, Kraków
1901, s. 167-223.
6
J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793-1806, Wrocław 1957.
7
W. Sobociński, Prusy Południowe w porozbiorowych dziejach państwa i prawa Polski, „Czasopismo PrawnoHistoryczne”, t. 10, z. 1, 1958, s. 158.
8
J. Kosim, Okupacja pruska i konspiracje rewolucyjne w Warszawie 1796-1806, Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk
1976.
9
Z. Włodarczyk, Wieluńskie w dobie Prus Południowych 1793-1806, Wieluń 2005, s. 139.
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uwagi poświęcił Dariusz Łukasiewicz10. Cel, jaki przyświecał powstaniu pracy
Szkolnictwo w Prusach Południowych (1793-1806) w okresie reform oświeceniowych,
czy drobniejszych opracowań, daleki był jednak od przedstawiania losów poszczególnych placówek oświatowych, takich jak choćby szkoła elementarna
w Radomsku. Z zasygnalizowanymi powyżej pracami zetkniemy się opisując
poszczególne elementy życia miejskiego.
Dla historyka-regionalisty, szczególnie związanego z odbiorcami jego pracy, ważne jest wprowadzenie do lokalnego obiegu nowych ustaleń, rozszerzenia
wiedzy o regionie, budzenie zainteresowania jego przeszłością. Zamierzeniem
autora jest przedstawienie dziejów Radomska w dobie panowania pruskiego,
całokształtu życia społeczno-gospodarczego, czyli zasadniczego elementu poznania historii ośrodka miejskiego, w ramach dostępnego zasobu archiwalnego.
Jest to okres zawarty między zajęciem tych ziem w wyniku postanowień zaborców, a wyjściem wojsk pruskich wraz z całym aparatem administracyjnym z Prus
Południowych, poprzedzonych błyskawiczną porażką na jesieni 1806 roku w wojnie z napoleońską Francją.
Jednocześnie praca stanowi dowód na to, że możliwe jest wnikliwe badanie tego krótkiego okresu w naszych dziejach, nawet w przypadku jednostki,
jaką był niewielki ośrodek miejski. Jest to o tyle ważne, że powstające monografie miast najczęściej pomijają milczeniem lub tylko wspominają o obecności pruskiej w tej części Polski, ignorując całkowicie zachowany materiał archiwalny.
W tym przypadku dobrze jest, jeśli autorzy posiłkują się źródłami drukowanymi, choć często stopień ich wykorzystania trudno uznać za zadawalający.
Charakterystyka źródeł
Przystępując do rozważań szczegółowych koniecznym jest zapoznanie
się z materiałem źródłowym, jakim dysponujemy badając przeszłość miasta
na przełomie XVIII i XIX wieku.
Truizmem jest twierdzenie, że dzieje Prus Południowych są dotychczas
mało poznane. Okres ten z różnych powodów, a to niedostatku źródeł, czy też
raczej ich charakteru i pochodzenia, traktowany był dotychczas przez historiografię polską po macoszemu. W badaniach regionalnych zwłaszcza te ostatnie
przyczyny determinowały stopień ich wykorzystania. Były one produktem
administracji zaborczej: wytworzone głównie przez kamery i Generalne Dyrektorium, w niewielkim tylko stopniu zaznajamiały z opiniami mieszkańców. Spore ograniczenie stanowi, jak uważa Dariusz Łukasiewicz „filtr urzędniczy”, któ10
D. Łukasiewicz, Czarna legenda Polski. Obraz Polski i Polaków w Prusach 1772-1815, Poznań 1995, s. 71-74; tenże,
Szkolnictwo w departamencie kaliskim w świetle pruskich tabel szkolnych z 1799 roku, „Rocznik Kaliski”,
t. 27, 2001, s. 27-45; tenże, Statystyka szkolna Prus Południowych z 1799 r., „Zapiski Historyczne”, z. 2-3, 2001,
s. 57-78; tenże, Szkolnictwo w Prusach Południowych (1793-1806) w okresie reform oświeceniowych, Poznań-Warszawa 2004.
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ry zawęża zakres i tematykę badań11.
Po przeniesieniu siedziby kamery z Piotrkowa do Kalisza, jesienią 1798
roku, sekretarz w tejże Oswald, na polecenie zwierzchników, dokonał szczegółowego opisu departamentu kamery kaliskiej12. Ta rękopiśmienna praca w języku
niemieckim jest o tyle ważna dla poszerzenia naszej wiedzy o Radomsku, gdyż
przynosi informacje, których brak jest w nieco późniejszym dziele Augusta
C. Holschego. W przeszłości nie była ona zbyt często wykorzystywana, zwłaszcza przez historyków polskich13. Szkoda, gdyż Oswald łącząc w całość dostępne
mu materiały urzędowe, dał nam wyjątkowo rzetelny obraz departamentu.
Praca prezentuje nie tylko dokładne dane dotyczące ludności miast i wsi, kleru
świeckiego i zakonnego, ludności wojskowej i Żydów, ale też rolnictwa, rzemiosłai przemysłu. Zawiera informacje dotyczące obsady stanowisk w urzędach
administracji pruskiej cywilnej i wojskowej, jak również nazwiska wszystkich
wyższych świeckich i zakonnych duchownych katolickich. Jest to więc doskonałe, nieco tylko wcześniejsze, uzupełnienie wiadomości zawartych w pracy
Holschego. Na zagadnienie to zwracamy szczególną uwagę, gdyż Holsche,
zapewne wobec braku odpowiednich informatorów, opracował interesujący nas
departament kaliski z mniejszą wnikliwością.
Następnym źródłem do poznania stosunków demograficznych,
i nie tylko, w badanym mieście, jest wspomniana praca A.C. Holschego. Całość
ukazała się w trzech tomach, przy czym dla naszych rozważań znaczenie posiada tom drugi, którego zawartość dotyczy departamentów Prus Południowych:
poznańskiego, kaliskiego i warszawskiego14. Holsche, z wykształcenia prawnik,
z zamiłowania autor podobnego typu opracowań, przez 15 lat pracował w Teklenburgii, tam też wydał wszechstronny opis tego hrabstwa. Po czym przeniesiony do Bydgoszczy dał opis Okręgu Noteci, od 1794 roku przebywał w Piotrkowie, gdzie pracował jako radca rejencji. Dało mu to możliwość zapoznania się
z opisywanymi, kilka lat później, okolicami. Nie uchroniło go to jednak od wielu
pomyłek, jak choćby umieszczenie Wielunia nad Liswartą. Na błędy natrafiamy
D. Łukasiewicz, Szkolnictwo w Prusach Południowych..., s. 10.
Tajne Pruskie Archiwum Państwowe Berlin-Dahlem (dalej TPAP) II HA GD SP III, sygn. 181, Historischstatistisches Taschenbuch des kalischen Kriegs und Domänen Kammer Departements entworfen zu Ende des
1798 Jahres von Oswald Kammer Referendarius und Sekretair. Oswald pracował w kamerze piotrkowskiej
od 1795 do 1797 roku, najpewniej jednak od 1796 roku, nie figuruje bowiem w spisie pracowników sekretariatu
z roku 1794/95. Występuje natomiast w roku 1797, jako ostatni z sekretarzy z uposażeniem rocznym 300 tal.
Fakt ten może po części tłumaczyć, dlaczego to właśnie jemu powierzano opracowanie tak pracochłonnego
zestawienia, zob. TPAP, II HA GD SP, sygn. 117, Acta betr. die Verplichtung und Anstellung des Personalis der
Petrikauschen Kammer...; TPAP, II HA GD SP, sygn. 1736, Taschen-Buch für Südpreussen 1797, k. 95. Sekretarze
kamery otrzymywali od 300 do 600 tal. rocznie.
13
Z pracy Oswalda, zwłaszcza danych dotyczących mieszkańców miast, korzystał D. Reiser, Lebensraum der
Deutschen im Kalischer Land, Leipzig 1941 oraz J. Wąsicki, Materiały do położenia gospodarczego wybranych miast
departamentu kaliskiego z lat 1793–1811, „Rocznik Kaliski”, t. 9, 1976, s. 229–245, uwagę autora skupiły miasta,
które wchodziły w skład województwa poznańskiego, przed 1975 rokiem. Słusznie zauważył, iż zestawienie
Oswalda, pochodzące z 1798 roku, zajmuje się głównie produkcją rolną i to nie tylko w powiatach lecz także
miastach, tamże s. 231.
14
A. C. Holsche, Geographie und Statistik von West-, Süd und Neu- Ostpreussen, t. 2, Berlin 1804.
11
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również sprawdzając i sumując dane w tabelach podających liczbę ludności15.
Zresztą już współcześni zarzucali mu liczne uchybienia, dotyczące zarówno formy (powtórzenia i niekonieczne dygresje), jak i treści (błędy w bardzo rozwiniętym objętościowo wprowadzeniu, w którym zapoznawał czytelnika z dziejami
opisywanych ziem)16. Znając sprawność administracji pruskiej i wielość materiału statystycznego, który wyprodukowała, trudno jest nie dziwić się, że badany
przez nas drugi tom, ukazał się w 1804 roku, a zawierał obliczenia z 1800 roku
a niekiedy nawet starsze17. Nie zmienia to jednak faktu, że przedstawione przez
niego tabele nie utraciły nic ze swej wartości i do dzisiaj stanowią doskonałe
źródło do poznania stosunków panujących na terenach drugiego zaboru pruskiego.
W początkowym okresie, zaraz po objęciu prowincji, swoją wiedzę
o nowej „akwizycji” administracja zaborcza opierała na informacjach polskich.
Przemożna chęć uzyskania, jak najszybciej, wpływów podatkowych kazała Prusakom wykorzystywać dawne polskie rejestry poboru podymnego czy ofiary
10 grosza. Nowe władze poznanie miast i wsi w Prusach Południowych uznały
za jedno ze swych pierwszych zadań. Było to dla nich ważne choćby ze względu
na to, że Prusy przejęły część długów ciążących na Rzeczypospolitej. Jednocześnie fakt, że obciążenie podatkowe na głowę mieszkańca w Polsce wynosiło tylko 0,60 talara, zaś przykładowo w Marchii było to aż 2,18 talara stwarzało okazję
do znacznego zwiększenia obciążeń fiskalnych, a co za tym idzie przychodów
z nowych prowincji18. Celowi temu służyć miały indaganda wysyłane do wszystkich miast prowincji, gdzie należało je wypełnić pod nadzorem radców podatkowych19. Zawierały one 82 pytania, obejmujące szeroki zakres tematyczny: począwszy od położenia, zabudowy, stosunków wyznaniowych, demograficznych czy
własnościowych poprzez organizację i finanse miejskie po przemysł, rzemiosło,
szkolnictwo, opiekę zdrowotną i świadczenia na rzecz państwa czy ewentualnie
właściciela w przypadku miast prywatnych20. Władze miejskie, chcąc należycie

Na problem ten zwróciła również uwagę Z. Libiszowska, Stan gospodarczy ziemi łęczyckiej i sieradzkiej
w końcu XVIII w. w świetle opisów Holschego, „Rocznik Łódzki”, t. 1, 1958, s. 163-176.
16
A. Warschauer, Die deutsche Geschichtsschreibung in der Provinz Posen, „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen“ 1910, J. 25, 1910, s. 29.
17
Z. Libiszowska, Stan gospodarczy..., s. 167; A. Warschauer, Die deutsche Geschichtsschreibung ..., s. 30, Holsche war
kein schneller Arbeiter. Er brauchte Jahre für jeden seiner Bände und musste jedesmal in der Vorrede das verspätete Erscheinen entschuldigen.
18
A. Simsch, Die finanziele Situation der Provinz Südpreussen im Jahre 1793, [w:] Gospodarcze przesłanki historii
społecznej, Poznań 1982, s. 137-141. Wielce pomocne nowym władzom były tabele sporządzone przez
F. J. Moszyńskiego, szerzej S. Konferowicz, Fryderyk Józef Moszyński. Statystyk doby Sejmu Czteroletniego. Rozprawa habilitacyjna, Warszawa 1961.
19
J. Wąsicki, Opisy miast polskich z lat 1793-1794, cz. 1, s. II-XII. Indaganda z roku 1793 stała się wzorem dla
ankiety opracowanej przez Komisję Województwa Kaliskiego i przesłanej do miast tego województwa w latach
1817-1818.
20
T. Olejnik, Wieluń pod panowaniem pruskim, Kalisz 1986, s. 4.
15
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wykonać postawione im zadanie, musiały dokonać szczegółowych spisów ludności, z podziałem na grupy wiekowe, wyznaniowe czy stratyfikację zawodową,
jak w przypadku czeladzi rzemieślniczej czy służby; policzyć studnie, zabudowania, stodoły. Zainteresowanie Prusaków budziła również wielkość i charakter
produkcji rolnej na obszarze miast. Wszystko to wymagało sporego wysiłku organizacyjnego, dokonania wstępnych wyliczeń, wyniki których wpisywano
w przysłane formularze. Często respondenci uznali za celowe rozszerzyć swoje
odpowiedzi, zwłaszcza w kwestiach spornych, gdzie pragnęli szerzej rozwinąć
swój punkt widzenia. Formularze wydrukowano w Poznaniu u S.G. Pressera,
następnie rozesłano je do 251 miast na terenie prowincji21.
Ten sam Oswald jest autorem jeszcze jednego ważnego opracowania,
w swoim układzie prawie identycznego z opracowaniem z 1798 roku (jedna
z różnic polega na tym, że w 1798 roku autor grupował miasta na podstawie
przynależności do inspekcji, w 1805 roku przedstawia je w porządku alfabetycznym), a dla nas o tyle ważnego, że powstało na początku 1805 roku, czyli w końcowym okresie panowania pruskiego22.
Pewne trudności w dostępie do opracowań Oswalda stwarza fakt,
że pierwsze z nich (1798 rok) przechowywane jest w Tajnym Pruskim Archiwum
Państwowym w Berlinie-Dahlem (TPAP), natomiast drugie (1805 rok) znajduje
się w AGAD w Warszawie, gdzie powróciło w 1961 roku, zwrócone przez rząd
NRD wraz z innymi aktami z czasów Prus Południowych23. Nie różnią się one
między sobą wyglądem zewnętrznym: są to niewielkiego formatu rękopiśmienne zestawienia w twardej niebieskiej oprawie. Sposób prezentacji danych starano się zracjonalizować poprzez system przemyślnych wycięć, praktykowany
zresztą nie tylko przez ówczesną administrację pruską. W Berlinie przechowywane są również akta piotrkowskiej inspekcji podatkowej (struktury pośredniej
pomiędzy poszczególnymi ośrodkami miejskimi a kamerą), w skład której
Radomsko wchodziło przez cały badany okres. Nie zachowało się niestety archiwum kamery kaliskiej, której spuścizna mogłaby wyjaśnić wiele zagadnień związanych z interesującą nas tematyką.
Wśród źródeł drukowanych, zarówno objętością, jak i zawartością,
wyróżnia się zbiór Das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der
Organistion Südpreussens. Niestety w pracy tej, wydanej w Poznaniu w 1895 roku
pod redakcją R. Prümersa, więcej uwagi poświęcono zachodniej części drugiego
21
Oryginał indagandy Radomska, znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (dalej:
AGAD) w zespole Generalne Dyrektorium Prus Południowych VI (dalej: GD SP VI) sygn. 2553. Ponadto zachowało się kilkanaście jednostek obejmujących swą tematyką działalność władz miejskich, pruskie zamierzenia
budowlane, tworzenie szkoły elementarnej czy też dane statystyczne.
22
AGAD, GD SP III, sygn. 173, Historisch-statistisches Tableau von dem königlich südpreussischen Kalischer
Kammer Departement entworfen von Oswald im Januar 1805.
23
H. A. Altman, Protokół o wzajemnym przekazaniu materiałów archiwalnych pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową
i Niemiecką Republiką Demokratyczną, „Archeion”, t. 35, 1961, s. 160-161.
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zaboru, czyli departamentowi kamery poznańskiej, o czym autorzy lojalnie wspomnieli we wstępie, tłumacząc się brakiem dostępu do akt, które zwrócono Rosji.
W szesnastu rozdziałach, dotyczących poszczególnych etapów zajmowania prowincji i początków tworzenia administracji pruskiej, otrzymujemy wybór źródeł
mocno ukierunkowany na pokazanie dobrodziejstw płynących z przejścia pod
panowanie pruskie. Wyczuwa się to również w tekstach wstępnych do każdego
rozdziału, napisanych w większości przez archiwistów i historyków niemieckich z Poznania dla uczczenia 100 rocznicy przejścia tych ziem we władanie
niemieckie. Co ciekawe, nawet rozdział poświęcony ludności żydowskiej pełen
jest pochwał polityki pruskiej, co budzić może skojarzenia z wierszem A. Asnyka
o krakowskiej szkole historycznej: [...] że król Herod dobroczyńcą był dla sierot.
W ich bowiem przypadku fiskalizm pruski był szczególnie dotkliwy. Kilka wzmianek o interesujących nas terenach znajdujemy w zbiorach dokumentów: Materialien zur Geschichte polnischer Landestheile unter preussischer Verwaltung, ilustrującym politykę rozdziału skonfiskowanych dóbr za rządów ministra Hoyma24,
zwłaszcza zaś w obszernym zbiorze dokumentów dotyczących wydarzeń z lat
1806/07 opracowanym i opatrzonym wstępem przez K. Schottmüllera25.
Ze współczesnych wydawnictw źródłowych na uwagę zasługuje zbiór
niemieckiej badaczki problematyki południowo-pruskiej I. Ch. Bussenius, obejmujący również Prusy Nowowschodnie26.
Pruska administracja wytworzyła przez kilkanaście lat urzędowania
na ziemiach polskich niespotykaną dotychczas ilość akt, w tym sporo materiałów statystycznych. Przepisy regulowały tryb powstawania i formę, w jakiej prezentowano dane. Zaaprobowany 13 marca 1798 roku schemat określał kształt
tabeli statystycznych miast. Powiaty również objęte były tą akcją, niestety bez
podziału na wsie. Tworzono tabele pogłowia bydła, produkcji roślinnej, przemysłowej, zbierano dane dotyczące urodzin, zejść czy zaślubin, wreszcie dotyczące
eksportu i importu. Wszystko to składało się na Tabelę Generalną, których suma
tworzyła obraz całej monarchii pruskiej. Od 1805 roku całość spraw związanych
ze sprawozdawczością i opracowaniem danych skupiona była w nowopowstałym Biurze Statystycznym27. Głosy krytyczne, negujące ich wartość, znajdują naszą
aprobatę ze względu na zmieniające się kryteria zaszeregowania, trudniej natomiast jest uznać za słuszne, gdy podnoszą brak ścisłości28. Pod koniec panowania

Materialien zur Geschichte polnischer Landestheile unter preussischer Verwaltung, Leipzig 1861, s.216-264
K. Schottműller, Der Polenaufstand 1806/7, Urkunden und Aktenstücke aus der Zeit zwischen Jena und Tilsit, Posen
1907.
25
I. Ch. Bussenius, Urkunden und Akten zur Geschichte der preussischen Verwaltung in Südpreussen und Neuostpreussen 1793-1806, Frankfurt/Main-Bonn 1961.
27
O. Behre, Geschichte der Statistik in Brandenburg-Preussen bis zur Gründung des königlichen statistischen Bureaus,
Vaduz/Liechtenstein 1979, Unveränderter Neudruck der Ausgabe, Berlin 1905, s. 377.
28
S. Kieniewicz, Warszawa w latach 1795-1914, Warszawa 1976, s. 8.
24

25
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pruskiego, na podstawie instrukcji z 1804 roku ulega zmianie układ tabel.
Nowe zarządzenie poucza, jak wypełniać 116 rubryk w tabelach nowego typu,
a co najważniejsze likwiduje, stosowany dotychczas, podział dzieci na wiek
i wprowadza mniej skomplikowane rozróżnienie dla służby domowej z podziałem na płeć w miejsce dotychczasowych czterech, w których zatarte były kryteria
zaszeregowania29.
Zarząd miastami

Charakterystyczne dla stosunków pruskich było to, że władza landrata
ograniczała się jedynie do obszarów wiejskich, nie podlegały mu natomiast miasta i to zarówno prywatne (Mediatstädte), jak i królewskie (Immediatstädte) – nadzór nad nimi sprawował wspomniany radca podatkowy (Steuerrat), cały zaś departament, niezależnie od powiatów ziemskich, podzielony był na inspekcje podatkowe (Steuerrätliche Inspektion). W departamencie kamery kaliskiej (po 1798
roku) były to inspekcje w Kaliszu, Sieradzu i Piotrkowie.
Radomsko wraz z leżącymi na terenie powiatu Pajęcznem, Brzeźnicą
(wszystkie trzy miasta królewskie) oraz prywatnymi Pławnem, Przerębem,
Koniecpolem i Kamieńskiem, wchodziło w skład inspekcji piotrkowskiej. Należała ona w latach 1793-1798 do departamentu kamery piotrkowskiej, następnie
przeniesiono siedzibę kamery do Kalisza i stan taki przetrwał do końca panowania pruskiego30. Inspekcją kierował radca, jego zasadnicze uposażenie wynosiło
600 tal. rocznie (tyle samo pobierali landrat i radca kamery), ponadto otrzymywał dodatki na tłumacza, czy inne pochodzące choćby z funduszy miejskich.
Do jego obowiązków należało przekazywanie zarządzeń kamery oraz nadzorowanie ich wykonania – za pomocą sprawozdań władz miejskich, czy też poprzez
wizytowanie miast podległej mu inspekcji. Ten nieznany dotychczas w Polsce
organ administracji kontrolował również stosunki wewnątrzmiejskie, współpracował przy zestawianiu budżetu, kontrolował jego wykonanie, zważał również,
by urzędnicy miejscy nie uciskali mieszczan, zaś w miastach prywatnych właściciele nie zwiększali samowolnie obciążeń. Rola radcy w miastach królewskich
była nieco większa niż w prywatnych, gdzie w zależności od warunków lokacji
spore znaczenie posiadał właściciel (zwłaszcza przy obsadzie stanowisk miejskich)31.W inspekcji piotrkowskiej pierwszym radcą podatkowym mianowany
został August Wilhelm Buchholtz (1793-1795), poprzednio zatrudniony w Bydgoszczy i Kwidzynie jako sekretarz kamery. Czas jego urzędowania przypadł na
S. Szymkiewicz, Warszawa na przełomie XVIII i XIX w. w świetle pomiarów i spisów, Warszawa 1959, s. 42-44.
W początkach marca 1801 roku minister Voss zaproponował likwidację kamery w Kaliszu, którą miano
przeprowadzić od dnia św. Trójcy 1803 roku, z niewiadomych przyczyn zamierzenie to nie zostało zrealizowane, por. Z. Włodarczyk, Siedziby kamer wojenno-ekonomicznych w Prusach Południowych (1793-1806), „Poznański
Rocznik Archiwalno-Historyczny”, R. VIII/IX, 2001/2002, s. 88-89.
31
Z. Włodarczyk, Nadzór nad miastami w departamencie kamery kaliskiej Prus Południowych 1793-1806. Inspekcje
podatkowe, „Rocznik Wieluński”, t. 2, 2002, s. 176-188.
29
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okres powstania kościuszkowskiego, stąd pobyt dużej ilości wojska na tym terenie, którego zaopatrzeniem zajmował się Buchholtz. Po nim-został przeniesiony
do kamery poznańskiej, gdzie pracował do końca omawianego okresu - stanowisko to objęli: Johann Friedrich Lehmann (lipiec 1795-sierpień 1798) i Johann Ludwig Dieterich, który funkcję tę sprawował do końca panowania pruskiego. Ten
ostatni, poprzednio zatrudniony w kamerze poznańskiej, pomimo iż opracował
objętościowo obszerne dziełko o ulepszeniach w pracy radcy podatkowego, miał
kłopoty z systematycznym załatwianiem spraw. Dzieło swoje przekazał
dyrektorowi kamery kaliskiej, a później samemu ministrowi Vossowi, co nie
uchroniło go od zasłużonej krytyki. Wiele zarzutów co do jego pracy, potwierdzonych przez radców kamery von Kölichena i Lehnmanna (poprzednio na tym
stanowisku), doprowadziło do tego, że w 1804 roku sekretarz kamery Hahn musiał
załatwić 168 zaległych spraw32. Przeciętnie do jednej inspekcji w Prusach Południowych należało 20 miast, na Śląsku i w Prusach Zachodnich 13.
Zarząd całą administracją prowincjiznajdował się w Berlinie (wyjątkowo,
gdy ministrem prowincji był Karl von Hoym, we Wrocławiu), gdzie urzędowało
Generalne Dyrektorium-organ najwyższej kolegialnej władzy w Prusach przed
reformami Steina i Hardenberga. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę,
że sposób administrowania w monarchii pruskiej był całkowicie obcy polskim
tradycjom. Przywileje stanowe, z biegiem czasu ograniczone zostały na rzecz zobowiązań wynikających z racji stanu, egzekwowanej z bezwzględną stanowczością33. Na miejsce usuniętych władz polskich przybyło kilka tysięcy urzędników,
zwłaszcza z sąsiednich prowincji, nieznających najczęściej języka polskiego,
często z góry negatywnie nastawionych do mieszkańców tych ziem, przekonanych o swej wyższości. Wielu z nich czuło się jak na wygnaniu, dla wielu było to
zresztą wygnanie, wreszcie dla pewnej grupy okazja do szybkiego wzbogacenia
się. W początkowym okresie panowania pruskiego jedynym wyjątkiem byli landraci, bowiem stanowisko to w dużym stopniu obsadzano szlachtą polską,
w sporej części protestantami. Przykładowo pierwszym landratem wieluńskim
został Aleksander Trepka, konińskim Kurnatowski z Brudzewa, obaj ewangelicy
reformowani. Na czele powiatu radomszczańskiego stanął Aleksander Sobolewski34.

32
F. Grűtzmacher, Zur Charakteristik der südpreussischen Steuerräte, Ausschnitt aus der Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Prov. Posen, Jahr. XXVIII (1913), 1. Halbband, s. 14-15; TPAP, II Hauptabteilung
Südpreussen (II HA SP), sygn. 1-2, Acta betreffend die Einstellung der zum Steuerräthlichen Officio in der
Kalischer Inspection gehörigen Bedienten. W utworzonych głównie z ziem III zaboru pruskiego Prusach Nowowschodnich, po raz pierwszy w całej monarchii pruskiej nie utworzono urzędu radcy podatkowego. Tym
samym landrat stał się zwierzchnikiem całego powiatu – przestał istnieć podział na obszary wiejskie i miasta,
por. J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Nowowschodnie (Neuostpreussen) 1795-1806, Poznań 1963,
s. 178-182. Do pewnego stopnia obszary te stały się terenem, na którym wykorzystując brak oporu mieszkańców, biurokracja pruska wprowadzała w życie nowe rozwiązania ustrojowe, nim rozpowszechniono je w całym państwie, zob. tenże, Wpływ zaboru ziem polskich na reformy ustrojowe w Prusach do roku 1806, [w:] „Studia
Śląskie”, Seria nowa, t. 20, 1971, s. 507-522.
33
M. Drozdowski, Der Zusammenstoss des preussischen Verwaltungssystems mit den polnischen Verwaltungstraditionen (1772-1806), [w:] P. Nitsche, Deutsch-Polnisches Historiker Kolloquium: Preussen in der Provinz, Frankfurt/Main
1991, s. 22-34.
34
J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe..., s. 129.
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Brak znajomości języka niemieckiego, tak powszechny zwłaszcza w departamencie kaliskim, dyskwalifikował potencjalnych kandydatów na urzędy 35 .
Sami Prusacy, w obliczu narastających trudności w zarządzaniu
terenami o zupełnie obcym obliczu etnicznym, zaczęli nakłaniać urzędników
zatrudnionych na tych terenach, by uczyli się języka polskiego, dla ułatwienia
tego zadania wydawano między innymi specjalne podręczniki36. Natychmiast
też Prusy Południowe zarzucone zostały dziesiątkami edyktów regulujących, z
niezwykłą dociekliwością, wszelkie przejawy aktywności społecznej czy gospodarczej37. Postępująca błyskawicznie penalizacja nie znajdowała uznania wśród
nowych poddanych; trudno zresztą powiedzieć, czy zdolni byli oni do szybkiego
przyswojenia i respektowania ogłaszanych z niespotykaną częstotliwością edyktów, rozkazów etc.
Mieszkańcy Radomska
W dobie Prus Południowych, na terenie departamentu kamery kaliskiej,
Radomsko należało do miast średnich. Spory dystans dzielił je od ośrodków najludniejszych: Kalisza, Kępna i Piotrkowa, w których to w 1798 roku zamieszkiwały odpowiednio 5120, 2568 i 2363 osoby. Jednak do miast zaliczano również
takie jak Bełchatów ze swoimi 115 mieszkańcami, Grocholice–389, Pławno–393,
czy Rozprza–367 mieszkańców (1798 rok)38.
Posiadane dane pozwalają szczegółowo prześledzić dynamikę wzrostu
zaludnienia przez cały okres panowania pruskiego w mieście. Wspomniane wcześniej zmiany, w przepisach dotyczących grupowania materiału statystycznego,
ograniczają tylko nieznacznie możliwości jego wspólnej prezentacji.

35
Allgemeines Landrecht zobowiązywał do egzaminowania kandydatów na wszelkie stanowiska: „zweyter
Theil”, tytuł 10, § 70 - 71, zob. Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten von 1794. Textausgabe. Mit einer
Einführung von Dr. Hans Hattenhauer, Frankfurt/M.-Berlin 1970, s. 540.
36
R. Ergetowski, Podręcznik J.L. Cassiussa, czyli nauka języka polskiego dla Niemców, „Studia Historica Slavo-Germanica”, t. 21,1996 (1997), s. 3-10; J. W ą s i c k i, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe..., s. 131-132.
37
Przykładem restrykcyjnej polityki może być choćby zakaz, pod karą, urządzania tzw. „wesel pierzowych”,
czyli wspólnego darcia pierza, por. J. Goldberg, Restrykcje władz pruskich w końcu XVIII w. wobec polskich obycza
jów ludowych związanych z pomocą wzajemną, „Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 4, 1962.
38
Z. Włodarczyk, Nadzór nad miastami..., s. 182-186.
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Tabela 1: Mieszkańcy Radomska w okresie Prus Południowych

M–płeć męska, K–płeć żeńska
Źródło: J. Wąsicki, Opisy miast..., cz. 2, s. 779 (1793); TPAP, II HA SP III, sygn. 181, Historischstatistisches Taschenbuch (1798); A. C. Holsche, Geographie und Statistik ..., s. 460-461 (1800),
AGAD, GD SP III, sygn. 173, Historisch- statistisches Tableau..., (1805).

W konstrukcji powyższej tabeli dokonaliśmy kilku skrótów, mających na
celu przetworzenie posiadanych danych tak, aby mogły one w sposób w miarę
przejrzysty ilustrować liczbę mieszkańców w poszczególnych latach.
Dokonaliśmy sumowania obydwu grup wiekowych potomstwa w ramach
poszczególnych płci albowiem, jak już wspomnieliśmy, w 1804 roku zaprzestano
tego sposobu prezentacji nieletnich. Również połączyliśmy w jedną grupę służbę,
domowników, uczniów, czeladników czy służbę żeńską, co w przypadku
rozważań demograficznych, o charakterze ilościowym, nie odgrywa większej roli.
Takie posunięcie gwarantuje nam jednak kompatybilność wszystkich posiadanych
danych.
W badanym okresie, w ciągu kilku lat między latami 1793/94 a rokiem
1805, nastąpił wzrost liczby mieszkańców miasta z 793 do1526, czyli o 733 osoby,
co stanowi przyrost rzędu 92%. Po części znajduje to wytłumaczenie w tym, że
w Radomsku stacjonowały oddziały kawalerii pruskiej z pułku księcia
wirtemberskiego, co w sumie z rodzinami wojskowych stanowiło w 1805 roku
195 osób, czyli prawie 38% całego przyrostu. Największy wzrost i to zarówno
procentowy, jak i w liczbach bezwzględnych obserwujemy w pierwszych latach
XIX wieku. O ile jeszcze Holsche wykazuje 936 mieszkańców, to już według
Oswalda w 1805 roku w Radomsku zamieszkiwały 1526 osoby, w tym 195
zakwalifikowanych jako tzw. ludność wojskowa. Taki przyrost liczby
mieszkańców jest charakterystyczny dla miast departamentu kaliskiego.
39

Ponadto w mieście były 4 osoby określone jako „obcy” (Fremde).
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Przykładowo w tym samym czasie o ponad 80% wzrosła liczba mieszkańców
Wielunia, nieco mniej, bo o 67% przybyło mieszkańców w Praszce40.
Naszą uwagę zwraca również skład naturalny ludności. Indaganda z 1793
roku rejestrują względną równowagę płci i to zarówno w kategorii dorosłych jak
i dzieci. Przykładowo w tym samym czasie w Kaliszu obserwujemy przewagę
liczebną kobiet, których spis rejestruje 2004 w stosunku do 1786 mężczyzn41.
Dopiero dane z 1805 roku wykazują przewagę kobiet. To samo w Wieluniu (1805
rok), kiedy to wśród ludności cywilnej liczono 824 osoby płci żeńskiej a tylko 674
męskiej.
Ważnym czynnikiem wzrostu ilości mieszkańców była powiększająca się
stale kolonia urzędników pruskich zamieszkujących w mieście, z nim wiążących
swe plany na przyszłość (choćby poprzez budowę domu), nie wspominając
o wojsku. Procentowy udział ludności żydowskiej wśród mieszkańców Radomska
był w badanym okresie niewielki. Jeśli indaganda wymieniają 23 osoby,
to w tabelach Oswalda z 1798 roku znajdujemy informację o trzech.
Już jednak dane Holschego, o dwa lata późniejsze, przynoszą nam informację,
że w mieście zamieszkiwało 12 Żydów, dane z 1805 roku ustalają liczebność tej
grupy na 14 osób. Powyższe liczby świadczą również o wysokiej mobilności tej
grupy mieszkańców Radomska w czasach panowania pruskiego. Zapewne dużą
rolę odgrywał tutaj niechętny stosunek radomszczańskich sławetnych do
niechcianych konkurentów.
Odtworzenie liczebności poszczególnych grup wyznaniowonarodowościowych w okresie Prus Południowych natrafia na poważne trudności.
Jedynie indaganda przynoszą nam pełne dane dotyczące religii wyznawanej przez
mieszkańców badanych miast, gdyż pochodzą z czasów, gdy nie stacjonowały
tam oddziały wojska, składające się siłą rzeczy z elementów zróżnicowanych
etnicznie i wyznaniowo. W materiałach statystycznych, podanych przez Oswalda
i Holschego, wyznanie stanowi kryterium zaszeregowania, siłą rzeczy, tylko
w przypadku ludności żydowskiej. Przy czym panuje pewna dowolność wśród
autorów w stosunku do ludności żydowskiej, która czasami bywa traktowana na
równi z chrześcijanami, czasami zaś w spisach traktowana jest odrębnie.
W rękopiśmiennych pracach Oswalda spotykamy niekiedy dopiski, że w danym
powiecie lub mieście zamieszkują grekokatolicy lub menonici, są to jednak ilości
niewielkie w żadnym stopniu nie zmieniające oblicza wyznaniowego danego
ośrodka, nie dotyczy to jednak Radomska. Ludność chrześcijańska zarówno
cywilna jak i wojskowa występuje razem, pruskie obliczenia nie dokonują pod
tym względem rozróżnienia.

40
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Z. Włodarczyk, Wieluńskie w dobie Prus Południowych..., s. 77-78.
J. Raszewska, Rozwój zaludnienia miasta Kalisza w latach 1793-1939, „Rocznik Kaliski”, t. 2, 1969, s. 24.
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Tabela 2: Stosunki wyznaniowe w Radomsku i okolicznych miastach (1793/94)

Źródło: J. Wąsicki, Opisy miast..., s. 779 (Radomsko), 789 (Rozprza), s. 881 (Wolbórz).

Powyższe zestawienie przedstawia stan z początków panowania
pruskiego, przy czym wybór Wolborza i Rozprzy nie jest przypadkowy. Dane
z tych miast ilustrują fakt różnorodności wyznaniowej miast departamentu
kaliskiego. Zdecydowanie jednolity wyznaniowo, w tym przypadku również
narodowościowy, skład miał tylko Wolbórz, w którym wszyscy mieszkańcy byli
katolikami. W Rozprzy chrześcijanie stanowili 60% mieszkańców. W mieście tym
indaganda nie wykazują wyznawców innej religii poza katolicką i mojżeszową.
Stan taki nie odbiega od sytuacji w innych miastach departamentu, np. w Łasku,
gdzie przykładowo w końcu XVIII wieku, Żydzi stanowili 77% ludności,
w Dobrej 53%, zaś w wielu miastach, jak Turek, Sulejów, Uniejów, Wolbórz czy
Grocholice nie zamieszkiwali wcale. Przyjmuje się, że na ziemiach etnicznie
polskich Żydzi stanowili około 4% populacji42. Brak danych, oprócz tych, które
zawierają indaganda, nie pozwala nam na ustalenie liczby wyznawców innych
religii na terenie powiatu czy też w mieście. Dalsze obliczenia pruskie nie stosują
żadnego rozróżnienia między nimi, dają nam jedynie dane dotyczące ludności
żydowskiej. Natomiast w Radomsku, w początkowym okresie panowania
pruskiego, Żydzi tworzyli zbiorowość niewielką stanowiącą około 3,4% ogółu
mieszkańców. Podobnie w Wieluniu, gdzie w 1800 roku odsetek mieszkających
wyznawców religii mojżeszowej wynosił 5,6%, by w roku 1805 spaść do 3,2%.
Przed rozbiorami Żydzi stanowili oddzielny stan i choć większość z nich
zamieszkiwała w miastach nie dotyczyły ich prawa przysługujące mieszczanom,
jak choćby możliwość zrzeszania się w cechach, prawo do nabywania
nieruchomości miejskich czy piastowania urzędów. Oczywiście w miastach
prywatnych, gdzie warunki ustalał właściciel, wszystko zależało od jego dobrej
woli. Stanu tego nie zmieniło również prawo o miastach z kwietnia 1791 roku.
Na kształt etniczny i wyznaniowy powiatu radomszczańskiego
a zwłaszcza Radomska, wpływ miała stała obecność garnizonów wojskowych.
42

Historia kultury materialnej Polski, t. 4, s. 26.
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Razem z licznymi urzędnikami i ich rodzinami ludność wojskowa, w sporej części
pochodząca ze starych prowincji tworzyła enklawy obce rodzimym mieszkańcom.
W miastach, jak Piotrków, gdzie liczba urzędników, wojskowych i ich rodzin była
bardzo duża ustanawiano dla nich kościoły ewangelickie. Pruską obecnością
wojskową, w tym również jej demograficznymi aspektami, zajmiemy się w dalszej
części naszej pracy.
Szkoła elementarna
Zagadnieniami związanymi z działalnością szkolnictwa elementarnego
w Radomsku w okresie staropolskim jako pierwszy zajął się Tomasz A. Nowak43.
W swej pracy przedstawił dzieje oświaty w tym mieście w czasach
I Rzeczypospolitej, w tym przypadku brak materiałów źródłowych nie pozwolił
na szersze ujęcie tematu, wobec czego piszący skoncentrował się na placówkach
działających w pierwszej połowie XIX wieku. Takie potraktowanie tematyki
stworzyło okazję do sformułowania postulatów badawczych dotyczących
radomszczańskiej oświaty w okresie późniejszym. Autor wspomniał również
pobieżnie o szkole elementarnej działającej w okresie Prus Południowych. Brak
opracowań dotyczących tego okresu nie pozwolił mu na szersze rozwinięcie
tematu. Postęp w badaniach nad zagadnieniami oświatowymi pierwszych lat po
utracie niepodległości zaznaczył się w ostatnich latach. Jak wspomniano wiele
uwagi problematyce tej na obszarze Prus Południowych poświęcił Dariusz
Łukasiewicz44.
W opracowanej przez władze miejskie Radomska indagandzie
stosunkowo dużo miejsca poświęcono sprawom nieistniejącej, w okresie jej
sporządzania, szkole elementarnej45. Stan spraw oświatowych w mieście nie
napawał optymizmem. Budynek w pobliżu kościoła parafialnego (pierwotna
siedziba), został opuszczony, gdyż absolutnie nie nadawał się do tego celu.
Nauczyciel Franciszek Bolszkowski otrzymał na potrzeby szkoły jedną izbę
w probostwie. Niestety, opuścił miasto w lipcu 1793 roku i w okresie wypełniania
indagandy nie znaleziono jeszcze następcy na jego posadę. Jako uposażenie
otrzymywał 4 złp od dziecka oraz co dziesiąty snopek z sołectwa i niektórych
mieszkańców. Stan szkoły nie powinien dziwić skoro ratusz, jedyny publiczny
budynek, również znajdował się w fatalnym stanie. W jego pomieszczeniach,
wkrótce po wkroczeniu Prusaków do miasta, założono piekarnię polową46.
T. A. Nowak, Z dziejów szkoły elementarnej w Radomsku, „Ziemia Częstochowska”, t. XXX, 2003, s. 121-145.
D. Łukasiewicz, Czarna legenda ..., s. 71-74; tenże, Szkolnictwo w departamencie kaliskim ..., s. 27-45; tenże, Statystyka
szkolna Prus Południowych ..., s. 57-78.
45
Szkoła utrzymywana przez proboszcza miejscowej parafii istniała w początkach XVI wieku, co znajduje
potwierdzenie w Liber beneficiorum... arcybiskupa Jana Łaskiego, por. J. Związek, Radomsko ośrodkiem życia
religijnego, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. 1, 2007, s. 32.
46
J. Wąsicki, Opisy ..., cz. 2, s. 778.
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Nie inaczej było w pozostałych miastach na terenie powiatu: w Pławnie, Przerębie
i Kamieńsku o szkole, czy też nauczaniu dzieci nic nie wiedziano; w Pajęcznie
i Koniecpolu mieszkali wprawdzie nauczyciele, lecz nie zawsze funkcjonowały
szkoły. W miastach tych ubóstwo mieszkańców nie pozwalało zebrać
odpowiedniej kwoty na ich opłacenie47. Nie wiadomo do kiedy posada nauczyciela
w Radomsku pozostawała nieobsadzona. Jak wynika z raportu kamery,
przesłanego władzom w Berlinie48, od 2 listopada 1801 na stanowisku tym
zatrudniano Ludwika Barta. Sytuacja szkoły nie uległa poprawie. Kamera chcąc
zmienić ten stan postulowała budowę odpowiedniego budynku, zatrudnienie
posiadającego odpowiednie kwalifikacje nauczyciela i wreszcie jego odpowiednie
uposażenie. Nauczyciel, obarczony liczną rodziną, mieszkał i pracował w starym
budynku szpitala49. Jego stan budził wiele zastrzeżeń: zimą miał wpływ na
frekwencję, gdyż chłodne, nieogrzane pomieszczenie, odstręczało, pozbawione
ciepłej odzieży dzieci od nauki. Nie lepiej było i latem, kiedy to rodzice nie posyłali
swych pociech do szkoły, lecz zmuszali do pracy lub pasienia bydła. Chcąc temu
zaradzić kamera kaliska proponowała budowę nowego budynku. Przygotowany
kosztorys opiewał na kwotę 1208 talarów, wobec czego proszono władze prowincji
o umieszczenie jej w planie na rok 1806/07. Postulowano również zmiany na
stanowisku nauczyciela. Placówką miałby kierować, posiadający zadowalające
kwalifikacje, zatrudniony dotychczas jako prywatny nauczyciel u powiatowego
poborcy Ludwiga, Engmann. Natomiast Barta, który wprawdzie pisał i mówił
po polsku, nie znał jednak w odpowiednim stopniu języka niemieckiego, miał
być drugim nauczycielem. Co ciekawe dla obydwu przewidywano jednakowe
uposażenie: po 120 talarów rocznie. W praktyce wynagrodzenie nauczycieli
poszczególnych rodzajów szkół było bardzo zróżnicowane. Jak należało się
spodziewać sytuacja w wielu szkołach elementarnych daleka była od stanu
zadowalającego. W Radomsku, gdzie planowano uposażenie pedagogów na 120
talarów rocznie, nie mieli oni powodów do narzekań, stworzono zadowalające
warunki. W innych szkołach elementarnych pedagodzy nie zawsze uzyskiwali
dochody tego rzędu50.
Na uposażenie pedagogów miały się składać przychody pochodzące
z czterech źródeł. Zdecydowanie najwięcej miała przynieść składka mieszkańców
miasta: 160 talarów 14 dobrych groszy (dalej: dgr) 4 4/5 feniga51. Wysokość
Tamże, Pajęczno, s. 751; Brzeżnica, s. 609; Kamieńsk, s. 658; Koniecpol, s. 684; Pławno, s. 765.
AGAD, GD SP, sygn. 2547, Acta betreffend die Einrichtung einer Schule in der Stadt Radomsk, Kamera do
Generalnego Dyrektorium, Kalisz 16 II 1805, bp.
49
Jak podają indaganda w mieście były dwa szpitale: św. Ducha (dla 4 osób) i mniejszy przy kościele parafialnym
(dla 3 osób), zob. J. Wąsicki, Opisy..., cz. 2, s. 781. Tradycyjnie jednak spełniały one funkcje opiekuńcze.
Należy przypuszczać, choćby ze względu na wcześniejsze związki, że szkoła umieszczona była
w tym drugim.
50
Szerzej D. Łukasiewicz, Szkolnictwo w departamencie kaliskim..., s. 36-42.
51
Reichstaler albo Taler (talar) równał się 24 dobrym groszom (Gute Groschen), zaś grosz to 12 fenigów
(Pfennigen), zob. I. Ihnatowicz, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, t. 1, Warszawa 1967, s. 89.
Przykładowo roczna pensja landrata, jak i radcy podatkowego to 600 talarów.
47

48

53

Zdzisław Włodarczyk

składki, w dwóch klasach, ustalono na 1,5 do 2 dgr i dla uboższych 0,5 do 1 dgr
miesięcznie. Podobne stawki egzekwowano w innych miastach departamentu,
przykładowo w Opatówku, gdzie w przypadku mieszczan – rolników miał
o to być 18 dgr rocznie, właściciele domów płaciliby po 12 dgr, podobnie inni
mieszkańcy (lokatorzy) zobligowani byli do płacenia. Ponadto zobowiązano się
do świadczeń w naturze: zsypka zbożowa i dostawa słomy52.
Do szkoły uczęszczać miały również dzieci z sąsiednich wiosek:
Strzałkowa, Bartodziej, Młodzowa i Zakrzówka, ich rodzice mieli wpłacić 62 talary.
Nie ominięto również kasy miejskiej, z której miało pochodzić 20 tal. Dodatkowo
jeszcze na utrzymanie szkoły miały płynąć pieniądze płacone za użytkowanie
gruntów miejskich, od klasztoru franciszkanów i sołectwa Bugaj, w sumie 6 tal.
1 dgr. i 10 fenigów. Wszystko to dawać miało 248 tal. 16 dgr. i 2 4/5 feniga,
z czego jak wiemy lwią część pochłonąć miało uposażenie nauczycieli.
Niestety najmniej informacji posiadamy na temat programu nauczania.
Jak należało się spodziewać miano nauczać głównie pisania i czytania. Dodatkowo
pomyślano, czego należało się spodziewać znając praktykę, o obyczajach
(Sittenlehre) oraz podstawach nauk przyrodniczych. W reskrypcie do kamer
południowopruskich (Berlin 12 kwietnia 1799 roku) zawierającym główne
założenia organizacyjne szkolnictwa katolickiego na ich terenie, dla szkół
elementarnych polecano przede wszystkim naukę religii i czytania. Tam, gdzie
pozwalały na to warunki, również pisania i rachowania53. Przygotowanie
szczegółowego planu nauczania zlecono zapewne samym zainteresowanym.
Niewykluczone, że nauka czytania opierać się miała na elementarzu Kinderfreund
Friedricha Eberhardta Rochowa, bardzo w tym okresie popularnym, choć nie
zalecanym urzędowo54. W praktyce posługiwano się wersją niemiecką i polską
w tłumaczeniu Jerzego Olecha, wydaną w Królewcu w 1795 roku55.

AGAD, GD SP VI, sygn. 1908: Acta betr. die Einrichtung und Unterhaltung der neuen Schulanstalt zu
Opatowek, bp.
53
I. Ch. Bussenius, Urkunden..., s. 447-448.
54
D. Łukasiewicz, Szkolnictwo w Prusach Południowych ..., s. 79. Elementarz, używany na terenie całego państwa,
wydano w olbrzymim nakładzie 100 tys. egzemplarzy.
55
F. E. Rochow, Przyjaciel dzieci to jest księga do czytania i używania dla uczącej się młodzieży, pierwiej po niemiecku
napisana, a teraz na polski przetłumaczona przez ks. Jerzego Olecha. Opracował i wstępem poprzedził Marian Pawlak,
Olsztyn 1982.
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KAWALERIA KRÓLESTWA POLSKIEGO W LATACH
1815–1830, NA PRZYKŁADZIE STRZELCÓW KONNYCH
Z GARNIZONU PIOTRKOWSKIEGO
W historii polskiej wojskowości kawaleria zawsze miała miejsce znaczące. W epoce nowożytnej postrzegana była ona jako broń rycerska, która osłaniała
kraj przed nieprzyjacielem i dlatego też służba w niej przynosiła zaszczyt.
Tak też było w epoce napoleońskiej i czasach Królestwa Polskiego. O ile jednak
wcześniej oddziały kawalerii stacjonowały głównie na rozległych obszarach
Ukrainy (w epoce stanisławowskiej na ziemi sieradzkiej znajdowały się jedynie
kresy wojskowe najpierw pułku Byszewskiego, a następnie II wielkopolskiej brygady kawalerii narodowej osłaniającej granicę śląską1 ), to już w czasach Księstwa Warszawskiego zostały one rozłożone bardziej równomiernie, na terenie
całego kraju. W Piotrkowie i Radomsku kwaterowały wówczas przejściowo szwadrony 7 pułku ułanów2. Na stałe jednak z tymi miejscowościami związali się
dopiero strzelcy konni armii Królestwa Polskiego, którzy stacjonowali tam
w latach 1815–1830.
Strzelcy konni, zwani popularnie szaserami, byli jedną z najpopularniejszych formacji lekkokonnych na początku XIX wieku. Pierwszy oddziały tego
typu został sformowany we Francji w czasie wojny o sukcesje austriacką (1740–
1742) do walki z austriackimi siłami lekkimi–huzarami i pandurami 3 .
Był to wówczas korpus mieszany, składający się w 2/3 ze strzelców pieszych
(chasseurs ă pied) i w 1/3 ze strzelców konnych (chasseurs ă cheval)4.
W 1784 roku utworzono korpus strzelców składający się z sześciu legionów, każdy legion obejmował pułk strzelców konnych i batalion strzelców pie-

Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów 1122, k. 71–72.
B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807 – 1814, Warszawa 1905, s. 146.
3
Henryk Dembiński w swoich wspomnieniach wskazuje, jako pomysłodawcę i organizatora pierwszej jednostki strzelców konnych we Francji, gen. Miączyńskiego. Jedynym jednak generałem o tym nazwisku
był Józef Miączyński, który dopiero w latach 1792 – 1793 przebywał we Francji, gdzie krótko dowodził zorganizowanym przez siebie Legionem Ardenów, patrz: H. Dembiński, Pamiętnik generała wojsk polskich, cz. I,
Warszawa 1910, s. 73 – 74; W. Szczygielski, Miączyński Józef, [w:] Polski Słownik Biograficzny,
t.XX, Wrocław 1975, s. 561.
4
W składał Legionu wchodziły: 1 kompania grenadierów, 8 kompani fizylierów i 8 kompani dragonów, patrz:
L. A. Susan, Histoire de la cavalerie française, t. I, Paris 1874, s. 161.
1
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szych. Tuż przed Rewolucją, rozkazem z 17 marca 1788 roku, ostatecznie rozdzielono strzelców konnych od pieszych, jednocześnie przeformowano sześć
pułków dragońskich na szaserskie, podnosząc liczbę jednostek chasseurs á cheval
do dwunastu. Z punktu widzenia taktyki początkowo podstawowymi zadaniami strzelców konnych było: prowadzanie zwiadu, zwalczanie sił rozpoznawczych
wroga oraz działania dywersyjne na tyłach przeciwnika, określane mianem
„małej wojny”. Pojedyncze plutony szaserów były też często wyznaczane do zadań kurierskich oraz eskorty sztabów i wyższych oficerów5 . Należy podkreślić,
że strzelcy konni stanowili w przedrewolucyjnej armii francuskiej „narodowy”
odpowiednik „cudzoziemskich” huzarów.
W czasie wojen napoleońskich strzelcy konni należeli, obok dragonów,
do najliczniejszej formacji konnej armii francuskiej. Po reorganizacji wojska przez
Napoleona w 1803 roku było dwadzieścia sześć pułków strzelców konnych
na ogólną liczbę osiemdziesięciu jednostek kawalerii. Jednocześnie od czasów
wojen okresu rewolucji (1792–1801) szaserzy, obok zadań typowych dla lekkiej
jazdy, zaczęli być również wykorzystywani do wspierania szarż przełamujących,
a czasami też wykonywali je też samodzielnie6. Strzelcy konni znajdowali się
również w gwardii Cesarskiej, w której byli drugą w kolejności starszeństwa
jednostką konną, a zarazem ulubionym pułkiem Napoleona7.
Zwycięstwa odnoszone przez wojska francuskie w epoce napoleońskiej
spopularyzowały strzelców konnych w Europie i dlatego formacja ta znajdowała
się w wojskach m.in.: Cesarstwa Rosyjskiego, Republiki (następnie Królestwa)
Włoch, Królestwa Neapolu i Księstwa Warszawskiego.
Pierwsze polskie oddziały strzelców konnych zostały utworzone w armii
Księstwa Warszawskiego już zimą 1806 roku8. Istniała wówczas swoista rywalizacja o przynależność do tego rodzaju formacji, gdyż na sześć pułków jazdy Księstwa Warszawskiego aż cztery sformowano jako szaserskie. Ostatecznie trzy
z nich: 1, 4 i 5 pozostawiono jako jednostki strzelców konnych9. Owe współza-

5
E. L. Bucquoy, La cavalerie legere. Les Hussards, les Chasseurs â Cheval, Paris 1980, s. 130–131;
M. Kujawski, Wojska Francji w wojnach rewolucji i cesarstwa 1789 – 1815, Warszawa–Londyn 2007, s. 49;
L. A. Susan, Histoire ..., s. 168–169, 176.
6
Dla porównania pułków huzarów, czyli również formacji lekkokonnej, w 1788 roku było 6, w 1799 roku–12,
w 1803 roku–10, a w 1814 roku–14, patrz: R. Bielecki, Wielka Armia, Warszawa 1995, s. 72 – 73, 108–112, 511–513;
H. Ch. Lavauzelle, Organisation & Role de la cavalerie française pendant les guerres de 1800 á 1815, Paris 1886,
s. 13–15; L. A. Susan, Histoire ..., 178–179, 185, 188, 191–193.
7
R. Bielecki, Wielka Armia…, s. 254 – 257; M. Kujawski, Wojska Francji..., s. 351– 356; H. Ch. Lavauzelle, Organisation..., s. 14 – 15.
8
Pomysł powołania oddziałów strzelców konnych w Wojsku Polskim po raz pierwszy pojawił się już w trakcie
Powstania Kościuszkowskiego. Naczelnik poszukując nowych, nie standartowych rozwiązań taktycznych,
wystąpił wówczas z koncepcją utworzenia na bazie 19. regimentu piechoty – korpusu lekkiego. W jego skład
mieli wchodzić, obok piechoty liniowej, strzelców pieszych i ułanów, właśnie strzelcy konni. Organizatorem
tej formacji miał być gen. Michał Sokolnicki. Niestety, prawdopodobnie z powodów braku dostatecznej liczby
koni i broni palnej, koncepcja ta została wówczas niezrealizowana. Patrz: Biblioteka Muzeum im. Czartoryskich, sygn. 3064; W. S. Mikuła, Polska sztuka wojenna w powstaniu kościuszkowskim 1794 r. Księga pierwsza –Strategia, Warszawa 2004, s. 26.
9
J. Grobicki, Rozwój i dzieje kawalerii Księstwa Warszawskiego, „Przegląd Kawaleryjski”, t. XI (1934), s. 391– 402;
R. Morawski, H. Wielecki, Wojsko Księstwa Warszawskiego. Kawaleria, Warszawa 1993, s. 16.
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wodnictwo było związane z popularnością tej formacji w Wielkiej Armii, gdzie
stanowiła ona podstawę wojsk lekkokonnych10. Dlatego też kolejny oddział szaserów zaczęto formować podczas wojny z Austrią (1809 roku). Ostatecznie jednak 9 pułk jazdy został zorganizowany jako jednostka ułanów11. Pułk strzelców
konnych starano się utworzyć również na Litwie, w trakcie wojny 1812 roku.
Niestety jednostka Ignacego Moniuszki, której nadano numer 21, ze względu na
niedostatek uzbrojenia strzeleckiego oraz brak koni i oporządzenia, nie została
w pełni sformowana. Udało się zorganizowano tylko jeden szwadron12. W trakcie reorganizacji armii Księstwa Warszawskiego, po klęsce w kampanii 1812 roku,
pozostawiono na etacie tylko 1 pułk strzelców konnych, wcielając do niego resztki dwóch pozostałych, a w trakcie drugiej reorganizacji w grudniu 1813 roku we
Francji całkiem zrezygnowano z formacji szaserów na rzecz pułków ułańskich13.
Pułki strzelców konnych zostały jednak odtworzone jesienią 1814 roku,
po powrocie do kraju resztek armii Księstwa Warszawskiego. Były to cztery jednostki istniejące w 1812 roku (pułki: 1, 4, 5 i 21), które miały kontynuować tradycje z okresu napoleońskiego14. Niestety zgodnie z rozkazami Naczelnego Wodza
Wojska Polskiego–wielkiego księcia Konstantego, przy aprobacie jego brata
cesarza Rosji i króla Polski–Aleksandra I, nastąpiła kolejna reorganizacja polskich
sił zbrojnych15.
Kawaleria Królestwa Polskiego obejmowała: pułk strzelców konnych
gwardii królewsko-polskiej16 oraz osiem oddziałów liniowych–po cztery pułki:
strzelców konnych i ułanów17. Etat i organizacja kawalerii Królestwa Polskiego
10
H. Dembiński, Pamiętnik generała wojsk polskich, cz. II, Warszawa 1910, s. 164; R. Bielecki, Wielka Armia…,
s. 254 – 255.
11
B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807 – 1814, Warszawa 1905, s. 148.
12
D. Nawrot, Organizacja armii litewskiej, [w:] J. Tyszkiewicz, Historia 17 pułku ułanów na tle wojska litewskiego
1812 – 1814, Gdynia 2004, s. 72–73.
13
Pamiętnik czynności wojskowych gen. dyw. J. H. Dąbrowskiego i Wojska Polskiego od bitwy pod Lipskiem 1813 roku,
Poznań 1868, s. 29; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo…, s. 132–133, 136; J. Grobicki, Rozwój i dzieje
kawalerii …, s. 548–549; A. Zaremba, 1 i 2 pułk ułanów polskich w kampanii francuskiej 1814 r., [w:] Studia do Dziejów
Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego, cz. VI, Kraków 1974, s. 431 – 432.
14
„Gazeta Warszawska” R. 1814, nr 36, s. 618; Tamże, nr 50, s. 883 – 884; Pamiętnik czynności wojskowych generała
dywizji Jana Henryka Dąbrowskiego …, s. 34–40; J. Szymanowski, Pamiętniki jenerała Józefa Szymanowskiego, Lwów
1898, s. 113–115; M. Sokolnicki, Generał Michał Sokolnicki 1760–1815, Kraków 1912, s. 260–262;
B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo Polskie 1815 – 1830, Warszawa 1903, s. 1– 3.
15
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [dalej: BUW], sygn. 4.2.2.9./1815–t.1, Rozkaz Dzienny do Wojska
Polskiego z 20 stycznia 1815 roku. Poza strzelcami konnymi w armii Królestwa Polskiego były również jednostki ułanów, o numerach pułkowych: 1, 2, 3 i 4, które wchodziły w skład dywizji ułanów, patrz:
B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo…, s. 101 – 105.
16
W latach 1815 – 1817 kawaleria gwardii królewsko-polskiej składała się z dywizjon strzelców konnych gwardii i dywizjon ułanów gwardii, które wspólnie formowały brygadę jazdy. Dywizjony te reprezentowały
(podobnie jak w piechocie bataliony: grenadierów gwardii i strzelców pieszych gwardii) formacje liniowe, dla
których były jednostkami wzorcowymi. W założeniu dywizjony miały zostać rozwinięte w pułki gwardii, jednakże ze względów finansowych zrezygnowano z tego, w zamian scalając oba dywizjony w pułk strzelców
konnych gwardii (rozkazem z 27 września 1817 roku), patrz: J. U. Niemcewicz, Pamiętniki 1809–1820, t. II 1813
– 1820, Poznań 1871, s. 345; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo Polskie, Warszawa 1903, s. 65; Z. GnatWieteska, Gwardie honorowe, gwardia królewsko-polska i oddziały przyboczne w latach 1806 – 1831, Warszawa 2002,
s. 45–47, 51–55.
17
B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo…, s. 101; Z. Gnat-Wieteska, Gwardie honorowe..., s. 44.
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były wzorowane na strukturach rosyjskich, uwzględniały jednak doświadczenia
wyniesione z wojen napoleońskich18. Co istotne, stosunek kawalerii do innych
rodzajów broni wynosił w wojsku polskim 1 do 4, gdy według ówczesnych teoretyków wojskowości powinien on stanowić na „terenach płaskich” 1 do 5–619.
Wynikało to z przyjęcia przez armię Królestwa Polskiego funkcji przedniej
straży państwa Romanowów20.
Największym związkiem taktycznym jazdy, w strukturach Wojska
Polskiego, była dywizja, w skład której wchodziły dwie brygady oraz bateria
artylerii konnej21. Sztab dywizji składał się z dowódcy w stopniu generała brygady lub dywizji, szefa sztabu w stopniu pułkownika, adiunkta sztabu, 2 adiutantów, lekarza dywizyjnego oraz audytora i pisarza.
W latach 20-tych w skład sztabu weszli jeszcze: gewaltyger–dowódca żandarmerii (od 1824 roku), lekarz batalionowy (od 1826 roku) oraz nadliczbowy
generał brygady (od 1829 roku)22. Brygada składała się ze sztabu i dwóch pułków. Sztab brygady obejmował jedynie dowódcę w stopniu generała brygady
i dwóch adiutantów23 . W I brygadzie znajdowały się pułki o numerach nieparzystych: 1 i 3, a w II brygadzie o numerach parzystych: 2 i 4; chociaż jak wynika
z niektórych dokumentów, prawdopodobnie w latach 1815–1818, w dywizji
strzelców konnych do I brygady przydzielono jednostki o numerach:
1 i 2, a do II brygady o numerach: 3 i 424.

W. Tokarz, Komitet Organizacyjny Wojskowy 1814–1815, „Bellona”, R. II (1919), s. 860–861.
[K. Decker], Zdania o tegoczesnym wojowaniu. Dzieło pruskiego majora C. Deckera ułożone według uwag francuskiego jenerała Rogniat i rękopisma, wykładanego w Berlinie oficerom Głównego Sztabu, z niemieckiego przełożył Antoni
Wroniecki, podpułkownik, krzyża Wojskowego Polskiego Kawaler, Warszawa 1828, s. 214; H. Jomini, Zarys sztuki
wojennej, Warszawa 1966, s. 227; T. Strzeżek, Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym–mobilizacja
i podstawy funkcjonowania w wojnie, Olsztyn, 2006, s. 36.
20
Mowa Tadeusza Mostowskiego, ministra Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji na sejmie w dniu
13 września 1820 roku, „Gazeta Warszawska”, Dodatek do nr 120, z 15 września 1820 roku, s. 1982.
21
Pułk strzelców konnych gwardii królewsko-polskiej wchodził w skład dywizji jazdy gwardii (razem
z rosyjskimi pułkami gwardii stacjonującymi w Warszawie: ułanów cesarzewicza, kirasjerów podolskich
i huzarów grodzieńskich), będącej częścią składową Korpusu Rezerwowego Gwardii.
22
Gembarzewski pisze, iż gewaltygerzy zostali zaprowadzeni w dywizjach w 1825 roku, przeczy jednak temu
rozkaz z 16/28 sierpnia 1824 roku, w którym zostają wyznaczeni gewaltygerzy dla dywizji strzelców konnych.
Podobnie jest z lekarzem batalionowymi, którzy zostali wprowadzeni w 1826 a nie w 1828 roku; patrz: Rocznik
wojskowy Królestwa Polskiego na rok 1819, s. 107–132; Rocznik wojskowy Królestwa Polskiego na rok 1827, s. 110; BUW
sygn. 4.2.2.9./1824–t. 2, Rozkaz Dzienny… z 16/28 sierpnia 1824 roku; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo …, s. 102–105.
23
Rocznik Wojskowy …na rok 1819, s. 107–132; L. Szumski, Wspomnienia o trzecim pułku ułanów byłego Wojska
Polskiego, Kraków 1892, s. 9; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo…, s. 102–105.
24
BUW, sygn. 4.2.2.9./1815–t . 1, Rozkaz Dzienny… z 10/22 października 1815 roku; Tamże, Rozkaz Dzienny…
z 19/31 października 1815 roku; Rocznik wojskowy Królestwa Polskiego na rok 1819, s. 108 – 132; „Gazeta Warszawska”, Dodatek do nr 57 z 18 lipca 1818 roku, s. 1533–1534.
18

19
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Pułk jazdy na stopie wojennej składać się miał ze sztabu i 6 szwadronów,
łączonych po dwa w 3 dywizjony. Szwadron będący najniższą jednostką taktyczną
dzielił się na 2 półszwadrony, te z kolei na 2 plutony. Z kolei pluton obejmował
2 półplutony, czyli sekcje, każda zaś sekcja składała się z co najmniej 9 rot. Rotę
stanowiło dwóch żołnierzy ustawionych w szyku rozwiniętym jeden za drugim25.
Pułkiem jazdy liniowej dowodził pułkownik, pierwszym dywizjonem podpułkownik, a drugim i trzecim majorzy. Natomiast szwadronami komenderowali
kapitanowie, a plutonami porucznicy i podporucznicy26.
Na stopie pokojowej pułk składać się miał ze sztabu, 4 szwadronów czynnych (bojowych) i 2 szwadronów zapasowych (rezerwowych). W skład sztabu
wyższego pułku wchodzili: pułkownik i 2 wyższych oficerów oraz adiutant
w stopniu podporucznika lub porucznika. W sztabie niższym umieszczeni
zostali oficerowie niefrontowi: kapelan, audytor, lekarz pułkowy i lekarz batalionowy. W skład szwadronu czynnego wchodzić miało: 7 oficerów (2 kapitanów,
2 poruczników i 3 podporuczników), 16 podoficerów, 3 trębaczy i 180 żołnierzy.
Co ciekawe, w szwadronach jednostek liniowych utrzymywano etat wojenny–
dwóch oficerów nadliczbowych (jeden kapitan pełnił funkcję oficera zarotowego, a jeden podporucznik asystującego) oraz 20 spieszonych żołnierzy (stanowili
oni rezerwę oddziału w czasie wojny). Dywizjony zapasowe miały, w myśl regulaminu, liczyć: 1 majora, 8 oficerów niższych, 14 podoficerów, 2 trębaczy i 50
żołnierzy27. Jednak w 1821 roku z dywizjonów utworzono szwadrony, likwidując jednocześnie etat majora, liczbę oficerów niższych ograniczono do 1/3, a podoficerów do 1/2 pierwotnego stanu etatowego. Szwadron zapasowy liczył więc
ostatecznie: 3 oficerów, 8 podoficerów, 1 trębacza i ok. 50 szeregowych28.
Na etacie pułku znajdowali się również tzw. żołnierze niefrontowi, czyli:
rzemieślnicy (rusznikarze, kowale, krawcy), podlekarz, konował, bereyter29, muzykanci oraz pisarz pułkowy, który był liczony w skład niższego sztabu. Jednocześnie zamierzano, wzorem rosyjskim, zaprowadzić kategorię żołnierzy-rzemieślników. Odbywali oni taką samą służbę jak pozostali, ale jednocześnie mieli
25
Przepisy dla jazdy z rozkazu Jego Cesarzowiczowskiej Mości Wielkiego Księcia Konstantyna z rossyiskiego języka na
polski przez Józefa Dwernickiego półkownika półku krakusów przetłumaczone, edycja poprawiona, Warszawa 1815,
s. 3–4; Przepisy frontowej służby dla jazdy, Warszawa 1818, s. 5; Archiwum Główne Akt Dawnych [dalej: AGAD],
Komisja Rządowa Wojny [dalej: KRW], sygn. 416, Akta ogólne tyczące się kompletów wojska, k. 58, Pismo gen.
Klickiego, dowódcy dywizji strzelców konnych, do KRW z 23 października 1821 roku; B. Gembarzewski,
Wojsko Polskie. Królestwo…, s. 101.
26
[W. Zamoyski], Jenerał Zamoyski 1803–1868, t. I 1803 –1830, Poznań 1910, s. 179.
27
AGAD, KRW, sygn. 416, Akta ogólne tyczące się kompletów wojska, organizacji i budżetu, k. 58, Pismo gen.
Klickiego, dowódcy dywizji strzelców konnych, do KRW z 23 października 1821 roku; BUW, sygn. 4.2.2.9./
1816 – t. 2, Rozkaz Dzienny … z 27 lutego/10 marca 1816 roku; Biblioteka Kórnicka [dalej: B. Kórn.] rkps. 652
Wypisy do teorii jazdy, s. 7; „Gazeta Warszawska”, Dodatek do nr 38 z 13 maja 1815 roku, s. 675; L. Szumski,
Wspomnienia o ..., s. 17, 137.
28
W. Tokarz, Komitet Organizacyjny …, s. 861; Według etatu w pułku miało być 770 szeregowych, z czego 720
w czterech szwadronach bojowych i 50 w szwadronie zapasowym. Błędne są zatem wyliczenia podane przez
S. Chojnecki, W. Mikuła, Polska sztuka wojenna (1795–1864), Warszawa 2000, s. 63, jakoby w szwadronie zapasowym służyło jedynie 28 żołnierzy.
29
Berajter, czyli ujeżdżacz, zajmował się ujeżdżaniem koni przysyłanych w ramach remonty do jednostki.
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obowiązek uczenia swoich umiejętności kolegów, tak aby każdy żołnierz był
rzemieślnikiem30. W 1815 roku, kiedy rozkaz ten był wydawany, nie w każdej jednostce można było znaleźć wykwalifikowanych krawców, szewców czy czapników. Dlatego też zezwolono dowódcom na oddelegowanie po kilku żołnierzy do
cywilnych majstrów na naukę31. Ostatecznie jednak zrezygnowano z samowystarczalności jednostek i na początku lat 20-tych zezwolono pułkownikom zatrudniać cywilnych pracowników32. W roku 1830 sztab dywizji strzelców konnych przedstawiał się następująco: dowódca dywizji – gen. dyw. Stanisław Klicki, przydzielony do dowódcy–gen. bryg. Józef Dwernicki, szef sztabu płk Zygmunt Stryjeński, adiutanci–kpt. Gabriel Całkowski i por Józef Choromański, obaj
odkomenderowani z pułku strzelców konnych gwardii, adiunkt sztabowy–
kpt. Wincenty Jasiński, z pułku strzelców konnych gwardii, gewaltygier dywizji
– Maciej Morawski z 1 pułku strzelców konnych, lekarz dywizyjny–Leopold Lühe,
audytor dywizyjny–Hieronim Kaliński, pisarz przy audytorze dywizyjnym–
Jakub Zielkiewicz i lekarz batalionowy–Józef Abratowski. Dowódcą
I brygady strzelców konnych był–gen. bryg. Konstanty hr. Przebendowski,
a jego adiutantami – por. Ferdynand Porębiński i por. Michał Rogowski, obaj
z 3 pułku strzelców konnych. Dowódcą II brygady został gen. bryg. Kazimierz
Dziekoński, a adiutantem – kpt. Józef Bielski z 2 pułku strzelców konnych33.
W Piotrkowie, a także w Radomsku i Wolborzu, które to miejscowości
były garnizonami szwadronowymi, najczęściej stacjonowały pułki 2 i 4, wchodzące w skład II brygady dywizji strzelców konnych. W 1815 roku komendantami tych pułków zostali: 2 płk Tadeusz Suchorzewski, a 4 płk Michał Kossecki34 .
Po awansie Suchorzewskiego na generała brygady i przeniesieniu go na dowódcę I brygady ułanów, dowództwo 2 pułku strzelców konnych objął 28 października 1818 roku ppłk Kazimierz Skarżyński, przeniesiony z pułku strzelców konnych gwardii (na pułkownika awansował 18 października 1820 roku)35 . W roku
1825 nastąpiła z kolei zmiana na stanowisku dowódcy 4 pułku, gdzie po śmierci
Kosseckiego (1 kwietnia) 7 kwietnia jego obowiązki przejął płk Józef Kamieński36.

30
BUW, sygn. 4.2.2.9./1815 – t. 1, Rozkaz Dzienny… z 16/28 lipca 1815 roku. Żołnierze-rzemieślnicy trudnili się
głównie szyciem i naprawom umundurowania.
31
BUW, sygn. 4.2.2.9./1815 – t. 1, Rozkaz Dzienny… z 16/28 lipca 1815 roku.
32
AGAD, KRW, sygn. 367, Stany służby audytorów i kapelanów z roku 1823, k. 334.
33
Rocznik wojskowy… na rok 1830, s. 107–108, 115; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo…, s. 101–102.
34
BUW, sygn. 4.2.2.9./1815 – t. 2, Rozkaz Dzienny…, z 8/20 stycznia 1815 roku; Biblioteka Uniwersytecka
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [dalej: BU KUL], Zbiory Prądzyńskiego, rkps. 64, s. 47, 49;
R. Łubieński, Generał Tomasz Pomian hrabia Łubieński, t. I, Warszawa 1899, s. 280; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo…, s. 102.
35
AGAD, KRW, sygn. 26, k. 103–103v, Rozkazy dzienne…z 16/28 października 1818 roku; Tamże, Rozkaz
Dzienny…z 6/18 października 1820 roku, „Gazeta Warszawska”, nr 142 z 25 października 1820 roku, s. 2298.
36
BUW, sygn. 4.2.2.9./1825 – t. 1, Rozkaz Dzienny… nr 17 z 26 marca/7 kwietnia 1825 roku.
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Należy podkreślić, że 2 pułk strzelców konnych był jedną z czterech
jednostek kawalerii Wojska Polskiego, której honorowym dowódcą był członek
rodziny panującej. Cesarz i król Mikołaj I w dowód szczególnej swej przychylności
dla Wojska Polskiego 20 maja 1829 roku przekazał szefostwo tego pułku swojej
małżonce–odtąd jego oficjalna nazwa brzmiała: pułk strzelców konnych Najjaśniejszej Cesarzowej i Królowej Aleksandry Nr 237. Oprócz 2 pułku szaserów członkowie
dynastii Romanowów sprawowali honorowe dowództwo również nad: pułkiem
strzelców konnych gwardii (od 15 marca 1818 roku), którego szefem był sam
władca38, 1 pułkiem strzelców konnych, którego szefem został ośmioletni syn
Mikołaja I – od 4 lutego 1826 roku jednostka ta nosiła nazwę pułku strzelców konnych Jego Cesarzewiczowskiej Mości Wielkiego Księcia Aleksandra Następcy Tronu
Nr 139 oraz 1 pułkiem ułanów, którego szefem został szwagier cesarza ks. Wilhelm Orański–od 5 czerwca 1825 roku był to pułk ułanów Jego Królewiczowskiej
Mości Księcia Oranii Nr 1 40. Szefowie pułków w czasie rewii wojskowych i przeglądów występowali w mundurach jednostki, której byli patronami, a nawet nimi
osobiście dowodzili. Tak na przykład w czasie parady, uświetniającej koronację
Mikołaja I na króla Polski w Warszawie, która odbyła się 21 maja 1829 roku, wielki książę Aleksander osobiście dowodził szwadronem 1 pułku strzelców konnych, jadąc na jego czele41. Z kolei cesarzowa Aleksandra odwiedzając „swój pułk”,
w drodze do Berlina, ubrana była w amazonkę ciemnozieloną z białymi wypustkami
i beret na głowie z takichże kolorów złożony42. Były to oczywiście barwy 2 pułku
strzelców konnych. Honorowy patronat nad pułkami miał w założeniu jak
najsilniej związać Wojsko Polskie z dynastią Romanowów, co w konsekwencji
miało zapewnić władcom Rosji kontrolę nad Królestwem Polskim. O ile wyższą
kadrę oficerską „kupowano” za pomocą tytułów i orderów43, to młodszą kadrę
oficerską i żołnierzy planowano pozyskać emocjonalne–właśnie przez tego typu
patronaty i afiszowanie się sprawowaniem opieki nad jednostkami.

37
AGAD, KRW, sygn. 35, k. 26, Rozkaz Dzienny… z 8/20 V 1829 roku; Ossol. sygn. 9590/I, s. 75; T. Lipiński,
Zapiski z lat 1825–1831, opr. K. Bartoszewicz, Kraków 1883, s. 140; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo…,
s. 102. Weyssenhoff błędnie podaje, że 2 pułk strzelców konnych otrzymał imię cesarzowej już w 1825 roku,
patrz: [J. Weyssenhoff], Pamiętnik generała Jana Weyssenhoffa, opr. J. Weyssenhoff, Warszawa 1904, s. 207.
38
AGAD, KRW, sygn. 546, k. 23 – 24, Rozkaz Dzienny…z 3/15 marca 1818 r.; Tamże 573, k. 31, Rozkaz Dzienny…z 3/15 marca 1818 roku; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo…, s. 65 – 68; W. Tokarz, Armia…, s. 74
– 75; Z. Gnat-Wieteska, Gwardie honorowe ..., s. 75–79. Cesarz i król przyjął równocześnie tytuł szefa pułku grenadierów gwardii królewsko-polskiej.
39
AGAD, KRW 563, k. 4, Rozkazy Dzienne…z 23 I/4 II 1826 roku; T. Lipiński, Zapiski z lat 1825–1831, s. 22;
B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo…, s. 102.
40
AGAD, KRW, sygn. 560, k. 37 Rozkaz Dzienny… nr 28 z 24 maja/5 czerwca 1825 roku; BJ, Przyb. 117/75,
s. 90; BUW, sygn. 4.2.2.9./1825 – t. 2, Rozkaz Dzienny… z 24 maja/5 czerwca 1825 roku; [J. Weyssenhoff],
Pamiętnik generała..., 207; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo…, s. 104. Niemcewicz zapisał w swoim
pamiętniku, że Aleksander I dał wolną rękę ks. Orani w wyborze jednostki, a ten wybrał 1 pułk ze względu na
fakt że mundur jego jest z [polskich] kolorów narodowych złożony, patrz: BJ, Przyb. 117/75, s. 90.
41
W. Goczałkowski, Wspomnienia lat ubiegłych, t. I, Kraków 1862, s. 137; T. Lipiński, Zapiski z lat 1825–1831,
s. 139.
42
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu [dalej: Ossol.] sygn. 9590/I, Pamiętnik Franciszka Bogorii Miecznikowskiego, s. 75; T. Lipiński, Zapiski z lat 1825–1831, s. 151.
43
W. Tokarz, Obrazy z dziejów Wojska Polskiego, Warszawa 1920, s. 58.
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Dywizja strzelców konnych została w 1815 roku rozkwaterowana na terenie województwa kaliskiego i zachodniej części mazowieckiego44. Ze względu
na to, iż na prowincji garnizony wyznaczono w większości w małych miejscowościach, pułki musiały rozkwaterować swoje szwadrony osobno. W miejscu
postoju sztabu pułku, obok kwater oficerskich i stajni znajdować się powinny
budynki dla: szwadronu służbowego i „muzyki” oraz lazaret, na co najmniej
46 osób, infirmeria, zakłady rzemieślnicze pułku i magazyny pułkowe 45.
Natomiast w skład garnizonu szwadronowego wchodziły: koszary i stajnie, mieszczące żołnierzy i konie co najmniej jednego szwadronu, a także ujeżdżalnia oraz
odwachy. Z założenia powinny to być budynki państwowe, wystawione na koszt
Komisji Rządowej Wojny (KRW) lub komisji wojewódzkich. W tym drugim
wypadku były one początkowo tylko wynajmowane przez wojsko, a w 1819 roku
ostatecznie przejęte po uregulowaniu kosztów budowy46. W razie jednak braku
odpowiednich budynków państwowych, żołnierze mieli kwaterować w wydzierżawionych przez władze miejskie pomieszczeniach prywatnych47.
Podoficerowie oraz szeregowi powinni być zakwaterowani w koszarach
pułkowych lub szwadronowych. Wyposażenie sali żołnierskiej obejmowało
1 łóżko na dwóch ludzi, z siennikiem, podwójnym podgłówkiem, 2 wełnianymi
kołdrami i 2 prześcieradłami. Słomę w siennikach, której przypadało po 16 funtów na żołnierza, ze względów na higienę należało wymieniać co miesiąc. Łóżka
powinny być ustawione w dwóch rzędach, jedno od drugiego
w odległości 18 cali (43 cm), a przejście pomiędzy oboma rzędami powinno mieć
szerokość 4 łokci (2,30 m). Oprócz tego w sali znajdować się powinien: 1 stół
i 2 ławki na 25 żołnierzy, 1 ceber na 50, a dla celów porządkowych po jednej
konwi, skopku, szafliku, siekierze i łopacie na 25 oraz 1 taczce na 50 i 12 miotełek
na rok na 10 żołnierzy. Dodatkowo na każdym korytarzu i schodach powinna
znajdować się latarnia. Utrzymanie w należytym porządku budynków koszarowych było obowiązkiem kwaterujących tam żołnierzy, którzy m.in. dwa razy
w roku (wiosną i jesienią) powinni bielić ich ściany48.

44
Pułk strzelców konnych gwardii zakwaterowano w Warszawie, a dywizja ułanów początkowo stacjonowała
w województwie augustowskim, a następnie (od 1816 roku) w województwach podlaskim i lubelskim.
45
AGAD, Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego [dalej: RTKP], sygn. 178, s. 194; BU KUL, Zbiory Prądzyńskiego rkps. 64, s. 27 – 28.
46
AGAD, KRW, sygn. 259, Akta domów przeznaczonych na koszary, odwachy, stajnie, ujeżdżalnie
w Królestwie, przeszłych w 1819 roku spod administracji cywilnej pod zarząd Komisji Rządowej Wojny, k. 3.
47
AGAD, Komisja Województwa Kaliskiego [dalej: KWK], sygn. 1598, Utrzymanie lazaretów polowych
polskich, s. 13, 17, 45; Tamże, KRW, sygn. 421, Projekt urządzenia płatnego kwaterunku w czasie pokoju,
k. 53v–55; Tamże, RTKP, sygn. 175, k. 337; Urządzenie administracji i rachuby wewnętrznej korpusu wojska wszelkiej
broni, Urządzenie kwaterunku, Warszawa 1820, s. 15.
48
Urządzenie służby wewnętrznej koszar…, s. 8–9; L. Dudek, Rozmieszczenie i zakwaterowanie wojsk
w dawnej Polsce, „Przegląd Kwatermistrzowski”, R. XXIII (1972), s. 124–125.
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Żołnierzom kwaterującym w domach prywatnych, gospodarz powinien
zapewnić jedno łóżko na dwóch wraz z wymienioną powyżej pościelą oraz sól
i opał dla ugotowania strawy, a także „światło”. Natomiast żywności żołnierz
nie miał prawa żądać od gospodarza, gdyż tę odbierał z magazynu pułkowego49.
Stajnie w nowo wystawianych budynkach wojskowych były dwojakiego
typu: szwadronowe lub częściej półszwadronowe. Pierwsze mieściły 180 koni
skarbowych, czyli komplet wierzchowców podoficerów i szeregowych szwadronu
oraz konie pociągowe taboru szwadronowego, natomiast w drugich, budowanych zazwyczaj parami obok siebie, było miejsca na 104 konie, tak skarbowe jak
i oficerskie. Miały to być budynki murowane, z dachem krytym gontem, obwiedzione dookoła barierkami i w zależności od wielkości z czterema lub dwiema
studniami. Wyposażenie stajni półszwadronowej obejmowało: żłoby, drabiny na
siano, pułki na siodła, kołki na munsztuki i 60 słupków do wiązania koni w czasie „chędożenia”, pomalowanych w barwy narodowe. W skład sprzętów stajennych wchodziły również: 4 kute skrzynie na owies, 4 kute kadzie na wodę,
2 skrzynie na nawóz i 3 latarnie blaszane oraz kubły, łopaty, miotły i tym podobne drobne rekwizyty. Boksy w stajni na jednego konia miały wymiary: 6 łokci
długości i 2 1/2 łokcia szerokości, natomiast żłób dla konia oficerskiego powinien mieć długość 2 1/2 łokcia, a dla skarbowego 2 łokcie50. Tym samym wierzchowce oficerskie powinny być lepiej odżywione, co było jednym z nielicznych
przejawów uprzywilejowania, wywodzących się jeszcze z poprzedniej epoki.
Dla każdego szwadronu znajdującego się na oddzielnej konsystencji,
w pobliżu stajni obowiązkowo powinna znajdować się ujeżdżalnia kryta i otwarta.
Ujeżdżalnia kryta, był to z reguły budynek drewniany, z dachem krytym słomą,
który powinien mieć powierzchnię umożliwiającą wykonanie 4 wolt na koniu,
czyli aby czterech jeźdźców mogło jednocześnie zatoczyć koniem koło. Ujeżdżalnia otwarta wytyczona miała być na placu, przed frontową ścianą stajni i stanowić obwiedziony kobylicami prostokąt o wymiarach: 150 na 250 łokci.
W razie braku możliwości urządzenia ujeżdżalni otwartej przed stajnią, władze
cywilne powinny wyznaczyć takową w miejscu suchym i własnym kosztem opasać kobylicami51.
W celu zapewnienia porządku w mieście garnizonowym, KRW nakazała,
aby w każdym miasteczku i wsi (gdzie stoi sztab pułku lub szwadronu) wyznaczane zostały odwachy52. Odwachy dzieliły się na wojskowe umiejscowione
w koszarach lub innych budowlach wojskowych oraz policyjne w budynkach
miejskich lub prywatnych. Pierwsze z nich były to posterunki połączone z aresz49
AGAD, RTKP 175, k. 96; Urządzenie administracji i rachuby… Urządzenie kwaterunku…, s. 15;
W. Goczałkowski, Wspomnienia ..., s. 124.
50
AGAD, KWK 1603, A.t.s. ogólnej korespondencji w przedmiocie stawiać się mających stajen dla koni wojskowych, [bez paginacji]; Tamże, KRW, sygn. 421, k. 55; Urządzenie służby wewnętrznej koszar…, s. 10.
51
AGAD, KRW, sygn. 421, k. 53v – 54.
52
Archiwum Państwowe Lublinie, Komisja Województwa Lubelskiego, sygn. 569, Wojskowe Budowle, k. 1.
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tem wojskowym, w których stacjonowała warta, złożona z żołnierzy z miejscowego garnizonu. Odwachy policyjne dzieliły się na główne połączone z aresztem, gdzie pod komendą oficera lub podoficera pełnili służbę żołnierze utrzymujący porządek w mieście oraz rogatkowe, których zadaniem był nadzór podróżnych przybywających do miejscowości. Liczbę odwachów i ilość pełniących
w nich służbę żołnierzy, wyznaczał komendant placu. W miejscu postoju sztabu
pułku znajdować się powinien: 1 odwach oficerski i co najmniej 2 rogatkowe,
po jednym na każdej z dróg wychodzących z miasta, zaś w pozostałych garnizonach: zamiast oficerskiego–odwach podoficerski oraz również odwachy rogatkowe53. Odwachy policyjne, w Warszawie i miastach o dochodzie rocznym przekraczającym 10 000 zł, utrzymywane były z funduszu miasta, natomiast w miejscowościach o mniejszym dochodzie przez KRW54.
Zadaniem rozkwaterowania jednostek kawalerii liniowej oraz wyznaczeniem magazynów i lazaretów pułkowych, zostali obarczeni oficerowie kwatermistrzostwa. Podstawowymi kryteriami, jakimi się przy tym mieli kierować było:
zachowanie szyku do boju, wygoda wojska i nie narażanie mieszkańców na uciążliwości związane z kwaterunkiem. Wyłączone z kwaterunku zostały miejscowości etapowe, przez które przebiegały drogi tak wojskowe jak i ważne trakty
handlowe. W miejscach postojów sztabów dywizji, brygad oraz pułków, poza
wartami, nie miało być innych „wojsk”, jednocześnie podkreślono, iż żaden pododdział nie może być pozostawiony na kwaterze bez dozoru oficera. Oddziały
miały w miarę możliwości kwaterować blisko siebie, z uwzględnieniem jednak
sytuacji ekonomicznej terenu, na którym zostały rozmieszczone. Ażeby odbyło
się to bez uszczerbku dla ludności, oficer kwatermistrzostwa miał kontaktować
się, w czasie dyslokowania oddziałów, z przedstawicielami administracji cywilnej55.
Konsystencja jednostek na prowincji niosła ze sobą problemy należytego
zakwaterowania żołnierzy i koni. Brakowało przede wszystkim budynków
na koszary, ale również stajni, ujeżdżalni oraz pomieszczeń na magazyny i lazarety. W niewielkich miasteczkach oraz wioskach trudno było rozkwaterować cały
szwadron, a szukając większych miejscowości niekiedy nadmiernie oddalano oddziały od magazynów pułkowych, z których czerpały one żywność i furaż. Dlatego też w niektórych przypadkach zakładano magazyny również w garnizonach szwadronowych 56. Poza tym żołnierze byli zmuszeni kwaterować
po domach prywatnych, a dla koni trzeba było wynajmować stajnie od cywilnych właścicieli57. Niekiedy też dostosowywano do celów kwaterunkowych budynki mające oryginalnie całkiem inne przeznaczenie. Na przykład w Siedlcach
53
AGAD, KRW, sygn. 416, Akta ogólnych urządzeń biura furażu i wynagrodzeń, k. 78, 80 – 81, 83; Urządzenie
służby wewnętrznej koszar …, s. 48.
54
Tamże, s. 50.
55
BU KUL, rkps. 64, s. 27 – 29.
56
AGAD, KRW, sygn. 259, k. 29v–30, 89.
57
AGAD, KRW, sygn. 107, Akta inwentarzy i opisów budowli wojskowych, k. 19–21.
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przez rok konie sztabu dywizji ułanów stały w budynku cegielni rządowej, a w
Krasnymstawie w budynku, również rządowej, piekarni58.
Dlatego też już w 1815 roku rozpoczęto starania o wystawienie budynków wojskowych lub wynajem odpowiednich pomieszczeń. Przede wszystkim
rozpoczęto budowę stajni i ujeżdżalni, gdyż w miasteczkach stajnie były najczęściej za małe, a na wsiach zajęte były przez inwentarz gospodarczy. Natomiast
ujeżdżalni nie było w ogóle59. Jednocześnie zajmowano na koszary budynki poduchowne, czego przykładem są np.: garnizony w Łowiczu, czy Wolborzu.
Pierwszymi nowymi budynkami wystawionymi przez państwo dla wojska, były kryte ujeżdżalnie, które przekazano kawalerii w latach 1817–1819,
a w drugiej kolejności ukończone zostały stajnie, oddane do użytku w latach 1819
–1820. Budynki powstawały według znormalizowanych planów. Były to konstrukcje drewniane, stajnie półszwadronowe o wymiarach: 130 łokci długości,
17 szerokości i 6 wysokości, a ujeżdżalnie: 50–55 łokci długości, 25–28 szerokości
i 5–7 wysokości 60. Koszt budowy jednej stajni półszwadronowej wynosił
21 389 złp 23 gr61 . W latach 20-tych zaczęto wznosić stajnie murowane, także w
większości półszwadronowe, których koszt wynosił 28 000 złp62. Ujeżdżalnia kryta
wystawiana była zazwyczaj obok stajni, a koszt jej budowy sięgał
od 3 000 do ponad 4 700 złp63 .
Niestety w ciągu 15 lat pokojowej służby nie udało się zapewnić należytych warunków kwaterowania dla całej kawalerii Królestwa Polskiego i do końca duża część żołnierzy, wraz z wierzchowcami, stała po kwaterach i stajniach
wynajmowanych od prywatnych właścicieli.
Niejednakowe wyposażenie w budynki wojskowe, głównie: koszary i stajnie, zajmowanych przez kawalerię garnizonów, powodowało ich rotacyjną wymianę pomiędzy pułkami dywizji, albo tylko szwadronami danej jednostki. Miało to na celu sprawiedliwe rozmieszczenie oddziałów, gdyż szwadron rozłożony
w po prywatnych kwaterach i stajniach zmuszał oficerów i podoficerów do wzmożonego wysiłku w celu utrzymania należytej dyscypliny i dopilnowania porządku64.
Rozkwaterowaniem dywizji strzelców konnych w marcu 1815 roku zajmował się ówczesny major kwatermistrzostwa Ignacy Prądzyński. W instrukcji,
jaką otrzymał, wyznaczone miał jedynie miejsca postojów sztabów: dywizji

58
AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych (dalej: KRSW) sygn. 3946, Akta miasta Siedlce [niepaginowane]; Tamże, KRW, sygn. 259, k. 51v – 52.
59
AGAD, RTKP, sygn. 175, k. 337; BU KUL, rkps. 64, s. 49.
60
AGAD, KWK, sygn. 1603, [nie paginowany]; Tamże 1604, [nie paginowany]; Tamże, KRW, sygn. 101, Akta
inwentarzy i opisów budowli wojskowych, k. 82 – 85; Tamże, KRW, sygn. 103, Akta inwentarzy …, k. 2–3;
Tamże, KRW, sygn. 107, Akta inwentarzy …, k. 40–45, 59–61; Tamże, KRW, 109, Akta inwentarzy…,
k. 60 – 60v.
61
AGAD, KRW, sygn.115, Akta inwentarzy…, k. 17–20, 29–32.
62
AGAD, KRW, sygn.110, Akta inwentarzy…, k. 12–12v.
63
AGAD, KRW, sygn.114, Akta inwentarzy…, k. 93–94, 105–106, 118–119, Tamże, KRW 115, k. 21–22.
64
L. Szumski, Wspomnienia o ..., s. 9–10, 19.
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i II brygady w Łowiczu, I brygady i 1 pułku strzelców konnych w Kłodawie,
2 pułku w Brzezinach, 3 pułku w Kutnie, a 4 pułku w Skierniewicach65 . I tak na
przykład szwadrony 1 pułku strzelców konnych stały w Kłodawie i Uniejowie
oraz wsiach: Kościelni i Ostrowsku, a 2 pułku poza Brzezinami w Rawie oraz
wsiach Białyniec i Gzów pod Jeżowem66 . Do Piotrkowa oraz co za tym idzie
również Radomska i Wolborza, strzelcy konni przeniesieni zostali po letnich manewrach 1816 roku. Odtąd aż do wybuchu powstania listopadowego stacjonowały w tych miejscowościach oddziały szaserów67. Można w tym miejscy przypomnieć, że w czasach Księstwa Warszawskiego w Piotrkowie i Radomsku przejściowo stacjonował 7 pułk ułanów, a więc miejscowości te miały już pewne tradycje związane z kawalerią68.
W Piotrkowie, ówczesnym mieście powiatowym, początkowo szaserzy
stacjonowali po prywatnych kwaterach i stajniach. Dopiero w 1823 roku wystawiono dwie murowane stajnie półszwadronowe, wokół których był wytyczony
barierami 300 łokciowy plac na ujeżdżalnię letnią. Ujeżdżalnia kryta została
wystawiona w 1818 roku. Był to budynek drewniany, z dachem krytym słomą
o wymiarach 50 łokci długości, 20 szerokości i 6 wysokości. Ponieważ Piotrków
był garnizonem pułkowym, znajdował się w mieście lazaret i magazyn. Pierwszym była dawna plebania, zajęta przez wojsko w 1823 roku, z 50 miejscami dla
chorych, natomiast o drugim budynku wiadomo jedynie, iż był murowany69.
Odwach główny oficerski znajdował się na rynku w ratuszu. Był to budynek
murowany długi na 39, szeroki na 31 i wysoki na 6 łokci, mogący pomieścić
60 ludzi. Ratusz piotrkowski został wzniesiony w 1580 roku, a w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów był siedzibą trybunału koronnego. Burze dziejowe przetaczające się przez to miasto sprawiły, iż w ciągu półwiecza budynek
ratusza był dwukrotnie restaurowany, w 1780 i 1827 roku. Oprócz odwachu głównego żołnierze kawalerii pełnili również służbę w 2 odwachach rogatkowych,
pierwszym usytuowanym na drodze do Warszawy, a drugim przy wyjeździe w
kierunku Sieradza i dalej do granicy z Prusami70. Zamierzano również wznieść
na przeciw stajni koszary, ale do 1830 roku nie zostały one wystawione.
Z dwóch garnizonów szwadronowych pułku z Piotrkowa, najlepsze warunki kwaterunkowe miał Wolbórz. Miasto to znajdowało się w powiecie piotrkowskim, a w 1827 roku posiadało 159 domów i 1232 mieszkańców. Szwadron tu
stacjonujący był oddalony o 13,8 km od leżącego na północny-wschód Piotrkowa, gdzie znajdował się pułkowy magazyn i lazaret. W Wolborzu kawalerzyści
BU KUL, rkps. 64, s. 29.
BU KUL, rkps. 64, s. 47, 48
67
AGAD, KRW, sygn. 583– 594.
68
B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo…, s. 146.
69
AGAD, KRW, sygn. 107, k. 10, 13 – 16; Tamże, KRW, sygn. 108, k. 10v; Tamże, KRW, sygn. 416, k. 81; Tamże,
KRW, sygn. 259, k. 28v–29.
70
AGAD, KRW, sygn.110, k. 10–10v; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red.
F. Sulimirskiego, B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, t. VIII, Warszawa 1887, s. 191.
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kwaterowali w budynkach poduchownych, określanych mianem koszarów
pobiskupich. Był to wzniesiony w 1626 roku, a przebudowany w 2 połowie XVIII
wieku, pałac biskupów kujawskich, w 1819 roku przejęty na użytek wojska71.
Koszary pobiskupie składały się z dwóch oficyn i dwóch pawilonów, mogących
łącznie pomieścić ok. 220 żołnierzy. W pierwszej oficynie, przewidzianej na 178
ludzi kwaterowali podoficerowie i szeregowi, w drugiej obliczonej na 37 miejsc
oraz w pawilonach gdzie mogło mieszkać jeszcze kilku żołnierzy, kwaterowali
oficerowie „niższego stopnia”. Obok budynków koszarowych, znajdowały się
dwie niewielkie stajnie: murowana na 34 konie skarbowe i drewniana na 21 koni
oficerskich i skarbowych72 . Pozostałe wierzchowce szwadronu szaserów umieszczano w dwóch nieco większych stajniach, mogących pomieścić po 50 zwierząt,
a znajdujących się na ul. Piotrkowskiej. Pierwsza murowana, została wybudowana w czasach pruskich, jako stajnia zajezdnia, czyli tzw. austeria, a w 1818
roku zajęta przez władze wojskowe i wyremontowana. Druga, o nietypowej mieszanej konstrukcji murowano-drewnianej, została wzniesiona przez rząd w 1818
roku wraz z krytą ujeżdżalnią. Komplet budynków użytkowanych przez strzelców konnych w Wolborzu uzupełniał odwach główny podoficerski i 2 odwachy
rogatkowe73.
Drugi garnizon pułku strzelców konnych z Piotrkowa znajdował się
w powiatowym mieście Radomsku. Małe, lecz porządne miasteczko, w rynku murowane, z ratuszem i klasztorem, w 1825 roku posiadało 182 domy, w tym 22 murowane i 1689 mieszkańców, z czego 342 pochodzenia żydowskiego74. Stacjonujący
w Radomsku szwadron początkowo miał do swojej dyspozycji jedynie krytą
ujeżdżalnię, wystawioną w 1820 roku przy trakcie do Piotrkowa, za 2 639 zł i 21
groszy. Konie oddziału aż do 1824 roku stały po stajniach prywatnych, ponieważ
jednak były one niewielkie zadecydowano o budowie stajni wojskowych. Wystawiono dwa budynki murowane, kryte gontem, za 28 000 zł, o wymiarach: 118
łokci długości, 18 szerokości i 7 wysokości, mogące pomieścić po 94 konie75. Natomiast żołnierze do wybuchu powstania listopadowego stali (podo bnie jak
w Piotrkowie) po kwaterach prywatnych. Znajdowały się w Radomsku również
trzy odwachy: główny podoficerski i dwa rogatkowe. Odwach główny w Radomsku został rozebrany w 1828 roku, zapewne z powodu złego stanu technicznego76. Problemem dla kwaterującego tam oddziału, była duża odległość od miejsca postoju sztabu pułku w Piotrkowie, a przede wszystkim od magazynów,
AGAD, KRW, sygn. 259, k. 14; Słownik geograficzny …, t. XIII, Warszawa 1893, s. 822, 825.
W 1821 roku Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji próbowała odzyskać stajnię drewnianą, znajdującą się poza kompleksem pałacu, ale Komisja Rządowa Wojny nie wyraziła na to zgody. Patrz: AGAD, KRW
205, k. 46–48.
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AGAD, KRW, sygn. 96, k. 11v–12, 40v–41; Tamże, KRW, sygn. 99, k. 28; Tamże, KRW, sygn. 107, k. 64–68;
Tamże, KRW, sygn. 416, k. 81.
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Słownik geograficzny …, t. IX, Warszawa 1888, s. 423 – 425.
75
AGAD, KRW, sygn. 107, k. 19–21, 23–25; Tamże, KRW, sygn. 110, k. 12–13v.
76
AGAD, KRW, sygn. 110, k. 10v; Tamże, KRW, sygn. 416, k. 81.
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wynosząca aż 44,7 km, co komplikowało jego zaopatrzenie w żywność
i
furaż oraz potrzebne wyposażenie.
Dyslokacja kawalerii liniowej po prowincjonalnych miasteczkach była
też korzystna dla ich mieszkańców, gdyż wiązała się z tym możliwość podniesienia ze zniszczeń wojennych lokalnej gospodarki. Właściciele cegielni i tartaków
mieli zbyt na swoje produkty: cegły, dachówki, deski, które wojsko wykorzystywało przy budowie i remontach budynków77. Na wojsku zarabiali również
właściciele karczem i szynków, gdzie wieczorami gościli podoficerowie i żołnierze, oraz kupcy, których klientami byli oficerowie z miejscowego garnizonu78.
Z kolei właściciele majątków ziemskich mieli zbyt na swoje towary, takie jak:
zboże, siano, słoma, które kupowali od nich dowódcy jednostek79. Miejscowe władze starały się też wykorzystać pobyt wojska, jako argument dla pozyskania dodatkowych funduszy od władz zwierzchnich, na budowę np. rzeźni oraz na uporządkowanie terenu80.
W ciągu dziesięcioletniej służby żołnierze kawalerii Królestwa Polskiego,
w tym i strzelcy konni, zajmowali się przede wszystkim doskonaleniem wyszkolenia oraz służbą garnizonową obejmującą np. warty na odwachu i prace porządkowe w stajni81. Musztra indywidualna i pododdziałów trwała w zasadzie
przez cały rok, zgrywanie szwadronów i pułków następowało wiosną, a zasadniczym sprawdzianem wyszkolenia jednostek były letnie manewry dywizyjne.
W tym celu każdego roku na przełomie czerwca i lipca pułki strzelców konnych
zbierały się pod Łowiczem82. Poszczególne pułki były rozkwaterowane szwadronami, po okolicznych miasteczkach i wioskach, nierzadko o kilkanaście kilometrów od sztabu dywizji. Powodowało to utrudnienia w koncentracji wszystkich jednostek na wspólne manewry.

AGAD, KRSW 1238, s. 39–41, 43–45.
W. Goczałkowski, , Wspomnienia lat ubiegłych, s. 100, 128–129.
79
L. Jabłonowski, Pamiętniki, opr. K. Lewicki, Kraków 1963, s. 164–165; J. Jaszowski, Pamiętnik dowódcy rakietników konnych, przedmowa J. Łojek, Warszawa 1968, s. 161.
80
AGAD, KRSW 3827, s. 404–407, 409.
81
W dwóch poprzednich epokach – stanisławowskiej i napoleońskiej–kawaleria zaangażowana była przede
wszystkim w ochronę granic, służbę kurierską oraz egzekucje skarbowe, przez co jej wyszkolenie często było
niedostateczne. Patrz: R. Morawski, H. Wielecki, Wojsko Księstwa Warszawskiego. Kawaleria, Warszawa 1993,
s. 17; M. Trąbski, Kawaleria narodowa w latach 1776–1788. Początki odrodzenia jazdy polskiej, „Zeszyty Historyczne
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, t. IX (2006), s. 227
82
Pułki ułanów koncentrowano pod Łęczną, natomiast pułk strzelców konnych gwardii królewsko-polskiej
przeprowadzał manewry razem z rosyjskimi pułkami gwardii stacjonującymi w Warszawie, pod rogatkami przy
Belwederze, w ramach dywizji jazdy Korpusu Rezerwowego Gwardii. Do 1828 roku uczestniczył w nich również pułk ułanów mający roczną służbę w garnizonie stołecznym. Patrz: AGAD, KRW, sygn. 550, k. 57, Rozkaz
Dzienny…nr 43 z 16/28 lipca 1820 roku; Tamże, KRW, sygn. 552, k. 39, Rozkaz Dzienny…nr 24
z 17/29 czerwca 1821 roku; Tamże, KRW, sygn. 574, k. 32, Rozkaz Dzienny…nr 24 z 25 lipca/6 sierpnia 1822
roku; Ossol. sygn. 9590/I, s. 67; W. Goczałkowski, Wspomnienia ..., s. 118 – 119; L. Szumski, Wspomnienia
o ..., s. 15.
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Zwieńczeniem rocznego cyklu szkolenia były wielkie manewry, urządzane w latach 1816 – 1825 i w 1830 roku, w których uczestniczyła praktycznie cała
armia Królestwa Polskiego oraz pułki rosyjskiej gwardii stacjonujące w Warszawie83. Organizowane one były po manewrach dywizyjnych we wrześniu i październiku, na polach pomiędzy Wolą a Powązkami. Po przybyciu jednostek pod
Warszawę (kawaleria ściągała jako ostatnia na początku września), najpierw odbywały się przeglądy i parady oraz ćwiczenia poszczególnych pułków i dywizji,
a następnie parada całego zgromadzonego tam wojska. Kilka dni po wielkiej
paradzie przeprowadzano dwustronne manewry, w których uczestniczyło nawet do 30000 żołnierzy. Zazwyczaj jedną grupą wojsk dowodził sam wielki książę Konstanty a drugą gen. Rożniecki84. Prowadzone na tak dużą skalę manewry
z udziałem licznej jazdy nie mogły się odbyć bez wypadków. W 1825 roku
w czasie szarży 2 pułku strzelców konnych przewróciły się trzy konie, w efekcie
czego zginął jeden żołnierz, a drugi złamał rękę85. W drugiej połowie lat 20-tych
pod Warszawę ściągana była tylko dywizja strzelców konnych, która odbywała
wspólne ćwiczenia z piechotą i Korpusem Rezerwowym Gwardii86.
Poza dorocznymi manewrami, jedną z nielicznych uroczystości, przerwającą monotonię służby szaserów w garnizonie piotrkowskim, był pogrzeb namiestnika Królestwa Polskiego, generała piechoty Józefa Zajączka. Kondukt żałobny miał początkowo honorową asystę złożoną ze szwadronu strzelców konnych
gwardii, który 1 sierpnia 1826 roku odprowadził ciało namiestnika z Warszawy
do Łowicza. Stamtąd asystę sprawowali strzelcy konni najpierw z 2, a następnie
z 4 pułku, którzy towarzyszyli zmarłemu do Opatówka, gdzie został on pochowany 5 sierpnia w kaplicy św. Anny, w podziemiach kościoła parafialnego87.
Drugim wydarzeniem była wizyta pary monarszej udającej się z wizytą

83
AGAD, KRW, sygn. 574, k. 51, Rozkaz Dzienny…nr 46 z 10/22 września 1822 roku; Tamże, KRW, sygn.582,
k. 50 Rozkaz Dzienny…nr 51 z 24 czerwca/6 lipca 1830 roku; BUW, sygn. 4.2.2.9./1825 – t. 1, Rozkaz Dzienny…nr 31 z 7/19 czerwca 1825 roku; Ossol., sygn. 9590/I, s. 63; I. A. Komorowski, Wspomnienia podchorążego
z czasów w. x. Konstantego, Lwów 1863, s. 23–24, 26, 31; J. U Niemcewicz, Pamiętniki 1809 – 1820, t. II, Poznań
1871, s. 347, 392, 424, 427-428; [J. Weyssenhoff], Pamiętnik generała..., s. 204.
84
Ossol., sygn. 9590/I, s. 63.
85
I. A. Komorowski, Wspomnienia podchorążego ..., s. 31.
86
AGAD, KRW, sygn. 576, k. 62, Rozkaz Dzienny…nr 58 z 28 sierpnia/9 września 1827 roku; Tamże, KRW,
sygn. 578, k. 36, Rozkaz Dzienny…nr 36 z 27 sierpnia/8 września 1828 roku; T. Lipiński, Zapiski z lat 1825–1831,
Kraków 1883, s. 73–74. Patrz też: M. Trąbski, Służba w kawalerii Królestwa Polskiego, „Przegląd HistorycznoWojskowy”, R. IX (LX), nr 1 (221), 2008, s. 13–19.
87
AGAD, KRW, sygn. 562, k. 60, Rozkaz Dzienny … nr 38 z 22 lipca/3 sierpnia 1826 roku; „Gazeta Warszawska” nr 123 z 4 sierpnia 1826 roku, s. 1832; Tamże, nr 128 z 12 sierpnia 1826 roku, s.1909–1910;
[N. Sierawski], Pamiętnik Napoleona Sierawskiego oficera konnego pułku gwardii za czasów W. Ks. Konstantego,
z przedmową S. Smolki, Lwów 1907, s. 60–61; J. Nadzieja, Generał Józef Zajączek 1752–1826, Warszawa 1975,
s. 530.
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do stolicy Prus, po koronacji na króla Polski Mikołaja I. W trakcie samej koronacji, która odbyła się 26 maja 1829 roku, asystę wojskową pełnił spieszony oddział
strzelców konnych gwardii królewsko-polskiej88. Następnie polska jazda eskortowała monarszą parę w czasie jej podróży z Warszawy do Berlina. Do Łowicza
honorową asystę stanowili szaserzy gwardii, a dalej pod samą granicę w Kaliszu, strzelcy konni z jednostek liniowych89. W Kaliszu para monarsza dokonała
przeglądu specjalnie w tym celu tam zgrupowanej II brygady strzelców konnych,
a więc 2 i 4 pułku szaserów90.
Oprócz takich podniosłych okazji, każdej niedzieli żołnierze obowiązkowo uczestniczyli w mszy świętej. Występowali wówczas w mundurach wyjściowych i całymi szwadronami udawali się do kościoła. Mszę w garnizonie sztabowym pułku odprawiał wówczas kapelan jednostki91. Tego typu parady miały
szczególne znaczenie właśnie w garnizonach prowincjonalnych, gdzie z całą pewnością wpływały na wzrost uczuć patriotycznych wśród ogółu obywateli, a zarazem popularyzowały wojsko, zachęcając tym samym do wstąpienia w jego
szeregi.
Pokojowa służba strzelców konnych skończyła się po wydarzeniach,
jakie miały miejsce w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku w Warszawie. W ciągu
następnych 10 miesięcy szaserzy wielokrotnie udowadniali, iż w ciągu 15 lat służby garnizonowej, pod naczelną komendą wielkiego księcia Konstantego,
nie tylko nie zatracili patriotyzmu, ale dzięki ciągłym musztrom i dorocznym
manewrom stanowili doskonale wyszkoloną broń92. Przykładem tego może być
chociażby bitwa pod Dębem Wielkim (31 marca 1831 roku), gdzie odznaczył
się 2 pułk strzelców konnych.

„Gazeta Warszawska” nr 139 z 25 maja 1829 roku, s. 1299–1301.
T. Lipiński, Zapiski z lat 1825–1831, s. 151.
90
Ossol, sygn. 9590/I, s. 75.
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W. Goczałkowski, Wspomnienia lat ubiegłych, s. 108; W. Tokarz, Armia Królestwa Polskiego 1815–1830, Piotrków
1917, s. 147; E. M. Ziółek, Duszpasterstwo w wojsku Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego i w powstaniu
listopadowym, [w:] Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, pod red. J. Ziółka, Lublin 2004,
s. 181 – 182.
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Co ciekawe rosyjscy strzelcy konni nie byli wstanie dorównać swoim polskim odpowiednikom, czego przykładem była ich klęska pod Stoczkiem 14 lutego 1831 roku, a w efekcie po zakończeniu wojny polsko-rosyjskiej
cesarz Mikołaj I zlikwidował tę formację w strukturach armii rosyjskiej.
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KAMPANIA WYBORCZA W OKRĘGU
CZĘSTOCHOWA–RADOMSKO DO SEJMU III KADENCJI1
Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z dnia 29 sierpnia 1930 roku rozwiązane zostały obie izby parlamentu2, a nowe
wybory wyznaczono na 16 listopada–do Sejmu i 23 listopada–do Senatu.
Za sprawą poprzedzających je wydarzeń, przeszły do historii pod nazwą „brzeskich”, bowiem nocą z 9 na 10 września 1930 roku, na wniosek Felicjana Sławoja
–Składkowskiego-ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, żandarmeria
i policja - bez nakazu sądowego - dokonały aresztowania 18 byłych posłów oraz
opozycyjnych działaczy Związku Obrony Praw i Wolności Ludu: Norberta Barlickiego, Adama Ciołkosza, Stanisława Duboisa, Hermana Libermana, Mieczysława Mastka, Adama Pragiera (PPS); Władysława Kiernika, Wincentego Witosa
(PSL „Piast”); Kazimierza Bagińskiego, Józefa Putka (PSL „Wyzwolenie”); Karola Popiela (NPR), Aleksandra Dębskiego (Stronnictwa Narodowego) oraz 5 by1
Wybory z 16 listopada stanowiły jedynie pierwszą część walki o przedstawicielstwa w dwuizbowym parlamencie II RP. Ich dopełnieniem był akt wyborczy 23 listopada 1930 roku, do izby wyższej. Kampania i wyniki
wyborczych rozgrywek powinny stanowić treść całościowej analizy, jednakże z uwagi na ograniczenia techniczne, treść artukułu autorka ograniczyła wyłącznie do prezentacji samej kampanii poprzedzającej wybory
sejmowe, które zawsze były najważniejsze, bowiem to izba sejmowa decydowała o polityce państwa.
2
Prezydent I. Mościcki wydał je na wniosek Rady Ministrów, którego projekt przedłożył Józef Piłsudski, będący
wówczas premierem gabinetu. W orędziu Prezydent motywował swą decyzję tym, iż aktualny skład parlamentu, nie był w stanie dokonać naprawy zasadniczych praw, ustanawjąc nową Konstytucję. A ponieważ był
to niezbędny warunek w celu powstrzymania chaosu prawnego w Rzeczpospolitej, został zmuszony–na podstawie artykułu 26 Konstytucji, ustęp 2 i 3-rozwiązać parlament. Patrz: Dziennik Ustaw, r. 1930, nr 61, poz. 492
z dn. 30 sierpnia 1930 roku, s. 857. Z pogłoskami na temat planów rozwiązania Sejmu przez J. Piłsudskiego,
spotykano się już w drugiej połowie sierpnia. Decyzja rozwiązania parlamentu nie była więc dla opozycji czy
społeczeństwa zaskoczeniem, bo wrogie relacje Piłsudski – Sejm utrzymywały się właściwie od początku kadencji i pogarszały się systematycznie w miarę przybywania kolejnych afer i napięć. Czyniło to coraz realniejszymi zapowiedzi Marszałka „rozpędzenia” parlamentu bądź zamachu stanu zwłaszcza, że obelgi względem
izb ustawodawczych i posłów stawały się coraz częstsze i coraz śmielsze. Pisano o tym również na łamach
prasy lokalnej np. „Gońca Częstochowskiego”– m.in. 29 sierpnia 1930 roku [nr 198, s. 1]. „Goniec Częstochowski” opublikował również treść orędzia Prezydenta i jego argumentację w sprawie rozwiązania parlamentu„Goniec Częstochowski” z 2 września 1930 roku, nr 201, s. 1. Zobacz również treść orędzia i wywiad udzielony
przez J. Piłsudskiego Bogusławowi Miedzińskiemu 7 września 1930 roku, wg „Gazety Polskiej”, [w:] J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 9, s. 224 –230, Warszawa 1937; A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 1983, s. 282;
W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. 2, Warszaw1989; F. Sławoj Składkowski, Strzępy
meldunków, Warszawa 1988, s. 101–104.
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łych posłów ukraińskich–Włodzimierza Celewicza, Osipa Kohuta, Jana Leszczyńskiego, Dymitra Palijewa i Aleksandra Wisłockiego. Jak informował komunikat
urzędowy Polskiej Agencji Telegraficznej z dnia 10 września 1930 roku, postawiono im zarzuty popełnienia przestępstw natury: kryminalnej (kradzieży,
oszustw, przywłaszczania itp.) oraz politycznej (np. strzały do policji, nawoływania do gwałtu i nieposłuszeństwa wobec władz, wystąpienia antypaństwowe). Zatrzymanych osadzono w twierdzy brzeskiej. Zajścia te pociągnęły za sobą
kolejne aresztowania wielu działaczy politycznych i stały się przyczyną protestów, ulicznych demonstracji oraz innego rodzaju form niezadowolenia ze strony polskiego społeczeństwa. Wyraźnie oddziaływały one też na atmosferę przedwyborczą w kraju oraz przebieg i wynik wyborów3.
Wybory parlamentarne 1930 roku rządziły się tymi samymi prawami
co poprzednie, opierając się na tych samych ordynacjach wyborczych do Sejmu
i Senatu4. Bardzo skrupulatnie sporządzone zostały instrukcje dotyczące zasad
wyborczych, czyli tzw. „kalendarzyk przedwyborczy”5, który instruował komisje wyborcze i ugrupowania biorące udział w wyborach oraz samych głosujących, co do terminów ich przestrzegania6.
Podobnie jak w poprzednich zmaganiach parlamentarnych okresu międzywojennego powiaty Częstochowa i Radomsko znalazły się w jednym okręgu
wyborczym o numerze 17, który składać się miał ze 167 obwodów wyborczych,
z czego 92 znajdowało się w powiecie częstochowskim, a 75 w radomszczańskim7.

Zobacz treść komunikatu oraz wywiad udzielony 13 września przez J. Piłsudskiego B. Miedzińskiemu, drukowany przez „Gazetę Poranną”, [w:] J. Piłsudski, Pisma..., s. 230–235, będący komentarzem do tego zarządzenia.
Patrz również: A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939, Warszawa 1980, s. 192 – 196; F. Sławoj Składkowski, Strzępy ...., s. 104 – 105; A. Garlicki, Od Brześcia do maja, Warszawa
1986, s. 5–6; I. Werschler, Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko życie i działalność, Warszawa 1984,
s. 279–283; A. Czubiński, Centrolew. Kształtowanie się i rozwój demokratycznej opozycji antysanacyjnej w Polsce
w latach 1926– 930, Poznań 1963, s. 212–223, 320, 323–329; W. Pobóg–Malinowski, Najnowsza historia polityczna
Polski 1864-1945, t. II, cz. I, Londyn 1956, s. 529–533; K. Kawalec, Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli
politycznej 1918–1939, Wrocław 2000, s. 153 -176.
4
Dziennik Ustaw z dn. 18 sierpnia 1922 roku, nr 66, poz. 590, s. 1155–1171 (Ustawa z dn. 28 lipca 1922 roku:
Ordynacja wyborcza do Sejmu); poz. 591, s. 1171–1173 (Ustawa z dn. 28 lipca 1922 roku: Ordynacja wyborcza
do Senatu).
5
„Gazeta Radomskowska” z 28 września 1930 roku, nr 40, s. 5.
6
Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Urząd Wojewódzki Kielecki I (dalej: UWK I), sygn. 2857,
k. 49. Patrz również: sygn. 2857, k. 94–104, 110, k 130–134, zawierające instrukcje skierowane przez wojewodę
kieleckiego bezpośrednio do starostów Częstochowy i Radomska–np. w sprawie przydzielenia na potrzeby
wyborów aparatów telefonicznych w okręgu 17 w liczbie 299 dla powiatu częstochowskiego (na 93 obwody)
i tyleż samo dla powiatu radomszczańskiego (na 75 obwodów).
7
APK, UWK I, sygn. 2854, k. 10-11, 20; sygn. 2586, k. 6; „Gazeta Radomskowska”, 16 listopada 1930 roku,
nr 48, s. 3.
3
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Źródło: Statystyka wyborcza do Sejmu i Senatu z dnia 16 i 23 listopada 1930 r., Warszawa 1955, s. XIII.

Powiat częstochowski podzielono na 36 obwodów miejskich na obszarach 3 miast oraz 57 obwodów wiejskich. Liczba mieszkańców z prawem wyborym w obszarze tego powiatu przedstawiała się następująco8:
Pomiędzy oficjalnymi danymi GUS w Warszawie, a danymi archiwalnymi istnieją niewielkie rozbieżności.
Te pierwsze podają dla gmin wiejskich minimalnie wyższą liczbę uprawnionych (72 210) i stąd ogólna liczba
uprawnionych w całym częstochowsko-radomszczańskim okręgu wyborczym uległa też zmianie na 224 710
osób z biernym prawem wyborczym. Różnice te jednak są tak znikome, iż nie zmieniają w większym stopniu
wyniku oraz wyliczeń. APK, UWK I, sygn. 2860, k. 3, 5, 6; Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz),
Akta Magistratu miasta Częstochowy (dalej: AM m.Cz.), sygn. 8365; Statystyka wyborcza do Sejmu i Senatu
z dn. 16 i 23 listopada 1930 roku, Warszawa 1935, Tabl. I i II, s. 11, 19; „Goniec Częstochowski” w artykule Gdzie
należy głosować? zamieściła nawet dokładne adresy lokali wyborczych dla wszystkich obwodów w Częstochowie-„Goniec Częstochowski” z 16 listopada 1930 roku, nr 265, s. 4.

8
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Ogółem w powiecie częstochowskim uprawnionych do głosowania było
139 530 osób. Blisko 50% z nich to mieszkańcy aglomeracji miejskich: Częstochowy, Kłobucka i Krzepic, którzy łącznie stanowili liczbę 68 854 uprawnionych.
Tylko niewiele więcej, bo 70 676 osób posiadających bierne prawo wyborcze,
pochodziło z obszarów wiejskich tegoż powiatu. I jeśli porównamy te liczby ze
statystyką wyborczą dla powiatu częstochowskiego z wyborów parlamentarnych
1928 roku, zauważymy wyraźny wzrost mieszkańców miast, co znaczyłoby
po pierwsze, że od tego czasu pomimo trudności gospodarczych, problemów
mieszkaniowych itp. musiał nastąpić pewien rozwój miast tego regionu, a po
drugie, co istotniejsze w przypadku studiowania zagadnień wyborczych, ulec
też musiała zmianie rola mieszkańców miast w tym głosowaniu, przypisując
im jeszcze większe niż dotychczas znaczenie9.
Wg dany GUS-u dla wyborów parlamentarnych 1928 roku, na ogólną liczbę 217 795 uprawnionych do głosowania w okręgu, w powiecie częstochowskim było ich 132 751, z czego mieszkańcy miast stanowili 44% (58 681),
czyli o ponad 5% miej, niż w roku 1930 roku. Natomiast liczba uprawnionych w powiecie radomszczańskim nie
uległa większym zmianom i wyniosła odpowiednio dla mieszkańców gmin miejskich 12 474 (14,7%), a dla gmin
wiejskich 72 550 (85%)-Statystyka wyborcza do Sejmu i Senatu z dn. 4 i 11 marca 1928 roku, Warszawa 1930, s. 20.

9
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W powiecie radomszczańskim z kolei oprócz 9 obwodów miejskich, na
które składało się 8 obwodów w Radomsku (12 970 uprawnionych) i 1 w Koniecpolu (1 312 uprawnionych), wyróżniono ponadto 66 obwodów wiejskich10:

Łącznie w całym powiecie radomszczańskim było więc 85 171 uprawnionych do głosowania. W interesującym nas okręgu w głosowaniu mogło uczestniczyć 224 701 obywateli. Przeważająca większość z nich, bo aż 72 201 osób to
mieszkańcy gmin wiejskich, a tylko 12 970 miejskich. Statystycznie więc, inaczej
niż w powiecie częstochowskim, na wyniki wyborów w powiecie radomszczańskim znacznie większy wpływ mieli wyborcy z terenów wiejskich, którzy stanowili blisko 85% uprawnionych do głosowania11.
APK, UWK I, sygn. 2860, k. 1-2; Statystyka wyborcza do Sejmu i Senatu z dn. 16 i 23 listopada 1930 roku, Warszawa
1935, Tabl. I i II, s. 11, 19-20.
11
APK, UWK I, sygn. 2860, k. 1-4, 12.

10
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Generalny Komisarz Wyborczy mianował na przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej (OKW) okręgu Częstochowa - Radomsko sędziego Sądu
Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Józefa Nierubliszewskiego, a na zastępcę–częstochowskiego sędziego powiatowego Zygmunta Trzcińskiego12.
Po raz kolejny już siedzibą okręgu została Częstochowa, a miejscem pracy Komisji Okręgowej miejscowy Ratusz. Powołano też pozostałych pięciu członków
OKW, delegowanych przez Radę Miejską w Częstochowie, Sejmik Powiatowy
i Urząd Wojewódzki. Zostali nimi: Jan Stanisław Szwedowski, lat 38 z zawodu
lekarz zamieszkały w Częstochowie (ChD); Franciszek Dederko, lat 30, zamieszkały w Częstochowie, urzędnik (członek PPS); Wilhelm Kubara–handlowiec ze
Wrzosowej (PPS); Stefan Mieszkowski–rolnik z Poczesnej (sympatyk BBWR) oraz
Wacław Kobyłecki–dyrektor Powiatowej Kasy Oszczędnościowej. Ich zastępcami zaś: Tadeusz Dziubiński, lat 37, adwokat, zamieszkały w Częstochowie (ChD);
Ignacy Lewiak, lat 26, częstochowski urzędnik (członek PPS); Jan Idziak, rolnik
z Grabówki (czynny członek PSL „Wyzwolenia”); Ignacy Dudek–rolnik
z Dźbowa (czynny członek PSL „Wyzwolenia”) oraz Wacław Wasilewski–
inspektor pracy w Częstochowie, powołany przez Urząd Wojewódzki w Częstochowie na zastępcę Kobyłeckiego. Po aresztowaniu Franciszka Dederko-oskarżonego o antyrządową agitację wyborczą, co miało miejsce 10 października
w Puszczewie (gm. Węglowice), ostatecznie jego miejsce zajął Ignacy Lewiak (PPS).
Zadaniem OKW było właściwe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie wyborów. Jednocześnie minister spraw wewnętrznych powierzył częstochowskiemu staroście Kazimierzowi Kühnowi funkcję komisarza wyborczego w okręgu, który współpracując z Komisją Obwodową w Częstochowie, czuwać miał
nad terminowym sporządzaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji (pism, sprawozdań)13.
W skali całego kraju wyborom towarzyszyła bardzo nerwowa i niespokojna atmosfera. Aresztowania „brzeskie” najpierw byłych posłów, a następnie
wielu innych opozycyjnych działaczy politycznych, które odbiły się głośnym
echem w społeczeństwie; szykanowanie, napady bojówek (głównie PPS dawnej
Frakcji Rewolucyjnej oraz Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów), a gdzieniegdzie również brutalne akcje policyjne, bijatyki i awanturnicze starcia nierzadko
z użyciem broni palnej, nawet ze skutkiem śmiertelnym14, stanowiły nieodzow„Częstochowianin”, nr 38, s. 3-4.
APCz, AM m.Cz., sygn. 5452. APK, UWK I, sygn. 2850 I, k 86, 91; sygn. 2850 IV, k. 393 – 394; „Goniec Częstochowski” z 12 września 1930 roku, nr 210, s. 3; „Goniec Częstochowski” z 12 października 1930 roku, nr 236,
s. 4; „Goniec Częstochowski” z 14 października 1930 roku, nr 237, s. 3; „Goniec Częstochowski” z 16 października 1930 roku, nr 239, s. 3; „Gazeta Radomskowska”, 14 września 1930 roku, nr 38, s. 1. Zob. też „Dziennik
wojewódzki”, nr 21, Kielce, 9 września 1930 roku, który z kolei zamieścił nominacje przewodniczących oraz
skład OKW (z zastępcami), w całym woj. kieleckim - APK, UWK I, sygn. 2857, k. 173–176.
14
Taki finał miały np. starcia pomiędzy zwolennikami BBWR, a komunistami w Nowej Wsi, gdzie zastrzelony
został Tomasz Stelmach (górnik, działacz Związku Powstańców Śląskich) oraz w Goleszowicach, gdzie zginął
najprawdopodobniej z rąk niemieckich bojówek policjant Sznopa; „Goniec Częstochowski” z 25 listopada 1930
roku, nr 272, s. 1.
12
13
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ne tło kampanii wyborczej. Za agitację i przemówienia na wiecach aresztowano
przedstawicieli opozycji, a co aktywniejszych działaczy szantażowano i straszono zesłaniem do Brześcia15. Prócz nasilających się represji, dodatkowym utrudnieniem dla ugrupowań będących w opozycji do rządu były również rozwinięte
na niespotykaną dotąd skalę zjawiska–konfiskaty prasy i druków wyborczych,
masowe (w porównaniu z poprzednimi wyborami) unieważnianie list wyborczych oraz likwidowanie wieców i spotkań przedwyborczych. Przewaga Bloku
rysowała się również pod względem finansowym, chociaż fundusze, którymi
dysponował nie były już tak duże jak w poprzednich wyborach. Po uwzględnieniu faktu wykorzystania przez sanacyjny aparat wyborczy państwowej administracji dla własnych celów agitacyjnych, która z pomocą urzędników i nauczycieli przygotowywała „odpowiednio” grunt wyborczy, zobaczyć można pełen
obraz przedwyborczej sytuacji społeczno–politycznej i niezwykle trudne położenie ugrupowań opozycyjnych, pozbawionych równych szans w wyborczej walce 16. Im bliżej wyborów, szanse te stawały się coraz bardziej nierówne,
bo bardziej wzrastała presja obozu rządzącego i aparatu administracyjnego17.
Kampania przedwyborcza w okręgu częstochowsko–radomszczańskim
rozpoczęła się z początkiem października i podobnie jak w całym kraju, z jeszcze
większą niż dotychczas zaciętością. Podobnie jak w 1928 roku, także i tym razem
władze Starostwa Powiatowego na 48 godzin przed każdym spotkaniem wyborczym musiały otrzymać zawiadomienie o miejscu i celu odbycia zgromadzenia
przedwyborczego, by móc wydać zgodę na jego przeprowadzenie. W przeciwnym razie spotkanie zostawało uznane za nielegalne i mogło zostać rozwiązane18.

15
Na ten element kampanii wyborczej zwrócił uwagę Adam Próchnik, określając represje jako jeden z najważniejszych elementów taktyki wyborczej obozu rządowego. Jego zdaniem Piłsudski i jego zwolennicy stosując
ją, liczyli na pokonanie opozycji przez zmuszenie do porzucenia walki na drodze legalnej w momencie zupełnego nieprzygotowania lub doprowadzenie do rozłamu wewnątrz, gdyż pozostanie na drodze legalnej wg
nich, musiało spowodować wystąpienia tych bardziej stanowczych i radykalnych jej działaczy. Autor zwrócił
również uwagę na inny bardzo istotny czynnik wpływający niekorzystnie na wyniki głosowania dla opozycji,
tj. ogólne zniechęcenie społeczne i niewiarę w skuteczność wyborów, jako następstwo stosowanej przez rząd
taktyki. Konsekwentnie realizowana od czasu przewrotu majowego taktyka, wytworzyła w społeczeństwie zdaniem autora-przekonanie, że nawet w przypadku zwycięstwa opozycji rząd nie ustąpi i albo nastąpi wtedy
zamach stanu, albo nowy okres gry w kotka i myszkę przy pomocy sztuki interpersonalnej, albo nowe wybory, aż do skutki.
Kolejne wyznaczniki już nie kampanii wyborczej, ale głosowania to: dopuszczanie jawności głosowania, unieważnianie głosów oddanych na listy opozycyjne oraz poprawianie wyników wyborów-A. Próchnik, Pierwsze
piętnastolecie Polski niepodległej. Zarys dziejów politycznych, Warszawa 1957, s. 388 – 389.
16
A. Ajnenkiel, Historia Sejmu Polskiego, t. II, cz. II, Warszawa 1989, s. 155 – 156. Szerzej patrz: A. Garlicki,
Od Brześcia ..., s. 45 – 55; A. Próchnik, Pierwsze ..., s. 373 – 390.
17
Terror miał różne nasilenie, w zależności od obszaru państwa. Badający problematykę A. Ajnenkiel pisał,
że znacznie bardziej praworządnie działała administracja w województwach zachodnich miast niż na wsiach.
Samowola policyjna widoczna była zwłaszcza na kresach, gdzie nie napotykała na większe przeszkody. A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie ...., s. 201.
18
„Gazeta Radomskowska” z 28 września 1930 roku, nr 40, s. 2-3; APK, SPK I, sygn. 226, k. 6.
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Jak w całym kraju, tak również w regionie częstochowsko–radomszczańskim, spokój przedwyborczy burzyły bardzo podobne nastroje społeczne i zajścia. Aresztowaniom działaczy politycznych-m.in. Franciszka Dederko i Jana
Gronkiewicza z PPS czy też 13 żydowskich komunistów w październiku 1930
roku towarzyszyły też inne akcje obozu rządowego-np. konfiskata 5000 odezw
„manifestu wyborczego” PPS we wrześniu 1930 roku; rozwiązywanie wieców,
„rozpędzanie” demonstracji i demolowanie wyborczych lokali (komunistów,
Centrolewu)19.
Zdecydowanie częściej niż w poprzednich wyborach wiece opozycji
po prostu rozwiązywano, zazwyczaj ze względów bezpieczeństwa. Najczęściej
bowiem pojawiali się na nich przedstawiciele „bebe” (tj. BBWR–tak nazywani
przez opozycję), mowy już na samym wstępie były przerywane krzykami,
obelgami, a wszystko kończyło się ostrymi scysjami, zakończonymi interwencją
policji i rozwiązaniem wiecu. Bardzo często dochodziło do rękoczynów, bijatyk
i co było zupełnym novum – z użyciem noży, rewolwerów czy bomb łzawiących.
Tak kończyły się wiece socjalistów, Wyzwoleńców i działaczy Stronnictwa Chłopskiego20.
Najbardziej wstrząsającymi zajściami z okresu kampanii wyborczej były:
manifestacja działaczy sanacyjnych z 14 października oraz będąca jej następstwem,
strzelanina w częstochowskiej Kasie Chorych. Podczas manifestacji z 14 października jej uczestnicy-byli wojskowi, zwolennicy sanacji, miejscowi działacze BBWR
oraz PPS dawnej Frakcji Rewolucyjnej-protestujący przeciwko wykrytej w Warszawie próbie zamachu na Marszałka Piłsudskiego, uchwalili rezolucję potępiającą zamach i składającą hołd Wodzowi. Przy okazji pobili Gustawa Zaorskiego pracownika Magistratu i działacza PPS, oraz zdemolowali lokal PPS–łamiąc stoły, biurka, krzesła, zrywając linie telefoniczne, na koniec skradzione stamtąd sztandary prowokacyjnie spalili na oczach tłumu przed częstochowskim Magistratem. Prawdopodobnie organizatorami akcji byli A. Furmańczyk - przewodniczący Rady Powiatowej BBWR, prezes Zarządu Powiatowego NPR Lewicy
i radny miejski zarazem oraz M. Mołda-działacz NPR–Lewicy21.
Wydarzenia te opisał również częstochowianin dr Stanisław Nowak,
lekarz, społecznik i działacz samorządowy tamtego okresu, będący w tym czasie
wiceprezydentem Częstochowy, tak wspominając te zajścia: (…) W trakcie tej ma19
Zob. np. art. z serii Przez zakopcone szkiełka: „Goniec Częstochowski” z 16 listopada 1930 roku, nr 265, s. 2;
„Goniec Częstochowski” z 14 września 1930 roku, nr 212, s. 4; „Goniec Częstochowski” z 16 września 1930
roku, nr 213, s. 3; „Goniec Częstochowski” z 14 października 1930 roku, nr 237, s. 3; „Goniec Częstochowski” z
15 października 1930 roku, nr 238, s. 1, 3; APK, Starostwo Powiatowe Kieleckie (dalej: SPK I), sygn. 251, k. 19.
20
Tak było np. w pierwszą niedzielę września w Częstochowie, po tym jak zakazano ulicznych manifestacji a
działacze opozycji zdecydowali się organizować spotkania zamknięte dla swoich członków, na wiecu PPS ranni zostali Kuśmierski Szczepan z Gnaszyna – rana postrzałowa w policzek, Jan Kostrzewski – rana kłuta nożem
w głowę, górnik Szymczak (?)–rana postrzałowa w policzek, „Częstochowianin” z 16 września 1930 roku, nr
213, s. 3, 14 września 1930 roku, nr 212, s. 4.
21
„Robotnik” z 18 października 1930 roku, nr 319, s. 1.
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nifestacji grupa uczestników pochodu wpadła do mieszkania Jarmułowicza [prezydenta
Częstochowy], chcąc go znieważyć; szczęśliwym zbiegiem okoliczności Jarmułowicza nie
było w domu. Dowiedziawszy się przypadkowo o manifestacji obawiając się, by manifestanci nie wpadli do gmachu magistrackiego i nie dopuścili się tam jakiś ekscesów udałem
się do magistratu by w razie potrzeby obronić biuro magistrackie. Widząc z okien magistrackich, że manifestacja ma się ku końcowi i uczestnicy jej się już rozchodzą, podążyłem
do domu; gdy skręciłem z II Alei w Al. Kościuszki, przy której mieszkałem, dojrzało mnie
kilku manifestantów i pobiegło za mną darząc mnie epitetami w rodzaju „ty cekawisto”(cekawistami nazywano wtedy zwolenników centralnego komitetu robotniczego, członków
prawowiernej opozycyjnej PPS) „ty sługusie cekawistów” etc. (dowiedziałem się wtedy
po raz pierwszy w mym życiu, że należę do socjalistów); momentalnie odskoczyłem na
bok z chodnika w alejkę ..., podniosłem laskę, by się obronić przed znieważeniem mnie,
którego ci chcieli się dopuścić; po chwili cofnęli się. .... wystosowałem protest przeciwko
napadowi, na co otrzymałem odpowiedź pisemną, wyrażającą ubolewanie i zaznaczającą,
że BBWR nie ma nic wspólnego z tym zajściem22.
Również Józef Kazimierczak w swych wspomnieniach twierdził,
że ...o zamierzonym zdemolowaniu lokalu OKR PPS w Częstochowie władze administracyjne wiedziały wcześniej....Policja była skonsygnowana, lecz nie interweniowała
czekając na rozkaz. Rozkazu jednak urzędujący zastępca starosty, p. Bielawa, nie wydał.
Stąd nawet jeden sprawca napadu nie został nawet zatrzymany, a co większa, ani władze
administracyjne, ani też prokuratorskie nie wszczęły choćby w interesie kroniki policyjnej dochodzenia. A działo się to w mieście prawie 100-tysięcznym–w biały dzień23.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi przedwyborczych zgromadzeń policja musiała wiedzieć o zaplanowanej wcześniej akcji, a zupełny brak reakcji z jej
strony rzucał cień na władze mundurowe i władze lokalne, które nie uczyniły
nic, nie tyle by nie dopuścić do tych zdarzeń, co powstrzymać awanturników,
zwłaszcza, że było to w centrum miasta, a akcja trwała blisko dwie godziny.
Dziwi ten fakt jeszcze bardziej, na tle błyskawicznych interwencji policji podczas
wieców.
Tego rodzaju akcja musiała mieć swój wydźwięk społeczny i polityczny
zwłaszcza pośród znieważonych socjalistów. Można było się spodziewać wyrazu oburzenia, skarg, żądania wyjaśnienia sprawy oraz ukarania winnych przez
odpowiednie organy państwowe, jednakże nikt nie mógł przewidzieć tego,
co nastąpiło dwa dni później w częstochowskiej Kasie Chorych.
16 października były pracownik tejże Kasy-Jan Kostrzewski będący
aktualnie urzędnikiem Magistratu i równocześnie członkiem PPS, w napadzie
szału dokonał wstrząsającego mordu politycznego na jej pracownikach. Wtargnął
do gabinetu inspektora Kasy Chorych–A. Furmańczyka, w którym poza inspekS. Nowak, Samorząd m. Częstochowy w latach 1916 – 1931. Z moich wspomnień, cz. III, Częstochowa 1994, s. 300
J. Kazimierczak, Częstochowska organizacja PPS w walce o wolność i sprawiedliwość społeczną [w:] PPS. Wspomnienia z lat 1918–1939, pod. red. J. Cesarskiego, t. 1, Warszawa 1987, s. 393, 394.
22

23
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torem przebywali też: komisarz W. Rejowskiego (radca wojewódzki, zastępca
naczelnika Wydziału Pracy i Opieki Społecznej w Kielcach) oraz naczelny lekarz
Kasy Chorych doktor Biluchowski, następnie oddał strzały śmiertelne w kierunku inspektora Furmańczyka, komisarza Rejowskiego oraz spieszącego
im z pomocą interesanta M. Mołde (prezesa sanacyjnego PZZ „Praca”), po czym
sam popełnił samobójstwo. Ciężko ranił też skarbnika związku zawodowego
Putkiewicza, doktora Tadeusza Biluchowskiego (naczelnego lekarza Kasy Chorych i sanacyjnego kandydata na posła), a także A. Zawadzkiego-jak się później
okazało śmiertelnie.
O współudział w tym zabójstwie oskarżanych zostało 41 częstochowskich
działaczy PPS w tym wymienione już wcześniej główne postaci lokalnej PPSGronkiewicz, Kazimierczak, Kaczyk i Ciepliński. Dwóch z nich tj. M. Cieplińskiego i Z. Kaczyka wyrokiem sądu z 25 lutego 1931 roku skazano na 8 lat ciężkiego więzienia i zwolnił ich dopiero Sąd Apelacyjny24. (Powyższe sceny przez
pewien czas stały się ważnym tematem w prasie lokalnej i krajowej. Mimo rozgłosu i śmiałych oskarżeń rzucanych przez socjalistów o „wymianie ognia”
w Kasie, z udziałem również ich pracowników, podejrzenie to zupełnie pominięto w sprawie).
Ponieważ sprawca zginął na miejscu, nigdy nie dowiemy się, czy prawdą
było, to, co głosili później jego partyjni towarzysze, że była to osobista wendetta
socjalisty za zdemolowanie lokalu i spalenie sztandaru PPS przez działaczy BBWR,
PPS dawnej Frakcji Rewolucyjnej i NPR-Lewicy, podczas gwałtownych demonstracji w Częstochowie, czy raczej zorganizowana akcja socjalistów. Choć druga
wersja wydaje się wątpliwa, zwłaszcza, że zaangażowany w nią został jedynie
Kostrzewski, a pracownicy Kasy byli w posiadaniu broni. Wydaje się to również
mało prawdopodobne na tle fali aresztowań działaczy opozycji. Władze PPS musiały przecież zdawać sobie sprawę z następstw takiego zdarzenia, które mocno
utrudniło i omal nie sparaliżowało, działalności socjalistów w okresie przedwyborczym.
W całym kraju tłem kampanii wyborczej stało się również masowe likwidowanie opozycyjnych list wyborczych, zwłaszcza Centrolewu, który w ten sposób utracił aż 11 list; SN pozbawionego 6 list, a także list lewicy rewolucyjnej
(komunistów) oraz fałszowanie wyników, zwłaszcza tam gdzie ich rezultat był
niekorzystny dla listy rządowej25. W okręgu 17 unieważnieniu uległy dwie listy
tj. Zjednoczonego Stronnictwa, Zjednoczenia Rolniczo Chłopskiego, a podstawą

APK, SPK I, sygn. 251, k. 103; „Goniec Częstochowski” z 16 października 1930 roku, nr 239, s. 3; „Goniec
Częstochowski” z 17 października 1930 roku, nr 240, s. 3; „Goniec Częstochowski” z 18 października 1930
roku, nr 241, s. 3; „Goniec Częstochowski” z 26 października 1930 roku, nr 248, s. 2; „Robotnik” z 5 listopada1930 roku, nr 339, s.1; A. Czubiński, Centrolew ..., s. 255–256.
25
A. Ajnenkiel, Historia ...., s. 155 – 156.
24
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odrzucenia ich był art. 46 ordynacji wyborczej, umożliwiający unieważnienia
listy z powodów technicznych26.
Niepokój społeczny dodatkowo wzmagała też pogarszająca się sytuacja
gospodarcza. Po latach ożywienia produkcji i zatrudnienia w częstochowskim
i radomszczańskim przemyśle, który przypadł na lata 1926–1929, wraz z czwartym kwartałem 1929 roku nadeszły pierwsze objawy wielkiego kryzysu ekonomicznego, doprowadzając do ruiny wiele zakładów przemysłowych, zaś te, którym udało się przetrwać zmusił do drastycznych redukcji w zatrudnieniu.
Dodatkowym problemem dla miejscowych rolników były bardzo słabe zbiory
zbóż spowodowane suszą. W efekcie tysiące rodzin popadło w stan skrajnej nędzy i ubóstwa27.
W obliczu takiej sytuacji, przeprowadzenie skutecznej kampanii wyborczej przez opozycyjne stronnictwa i partie polityczne było więc, wyjątkowo trudne. Nie dziwi fakt, że czasami przybierało wręcz charakter „domokrążnych”,
zakonspirowanych spotkań agitacyjnych, o których z przestrogą i sarkazmem
wspominał kielecki Wojewoda (3 listopada 1930 roku): O ile dotychczas nosiła ona
względnie umiarkowany charakter, o tyle obecnie bardzo silnie się wzmogła. Na terenie
wsi kręci się szereg często podejrzanych indywiduów, które pod pretekstem akcji przedwyborczej urządzają w prywatnych mieszkaniach zazwyczaj kilkunastoosobowe „narady” i „konferencje”. Agitacja osób tych poza wystąpieniami elementów zdecydowanie
wywrotowych nosi charakter wichrzycielski i podburzający. Osoby te szerzą niejednokrotnie z gruntu fałszywe wieści wywołujące niepokój publiczny, a nadto bałamucą ludność wiejską, i tak poza tem już silnie przez warchołów zdezorientowaną. Akcja ta .. służy
w znacznym stopniu elementom wywrotowym jako maska, poza którą mogą one rozwijać
bezpiecznie własną działalność28.
26
Listy Zjednoczenia Rolniczo Chłopskiego (nr 22) oraz Zjednoczonego Stronnictwa Chłopskiego (nr 20)-powstałe przez secesję ze Stronnictwa Chłopskiego, ze względów formalnych zostały jednak unieważnione.
Jej członkowie udzielili oficjalnego poparcia Liście Narodowej (nr 4): Wobec doznanego zawodu postanawiamy
udzielić poparcia jedynej liście, która dowiodła dbałości o sprawy rolnictwa wystawieniem na pierwszym miejscu kandydatury rolnika i pod której programem nie wahamy się podpisać - Komunikat Komitetu Wyborczego Zjednoczenia
Rolniczego z Okręgu Częstochowsko–Radomskowskiego; „Goniec Częstochowski” z 12 października 1930 roku,
nr 236, s. 5; „Goniec Częstochowski” z 17 października 1930 roku, nr 240, s. 3; „Goniec Częstochowski”
z 29 października 1930 roku, nr 250, s. 3; „Gazeta Radomskowska” z 19 października 1930 roku, nr 43,
s. 5; „Gazeta Radomskowska” z 2 listopada 1930 roku, nr 45, s. 3, 7.
27
W samym powiecie częstochowskim liczba zatrudnionych robotników w stosunku do roku 1928 zmniejszyła
się o 4000, a do grudnia 1930 roku o 15 000. Wzrost bezrobocia odnotowano też w Radomsku (o 2113 osoby). Był
to efekt zamknięcia fabryki włókienniczej w Moszczenicy i huty szkła w Częstochowie oraz redukcji w fabrykach: Warta, Stradom, Gnaszyn, Częstochowianka; w hucie szkła w Piotrkowie; hucie metalowej w Rakowie
oraz w fabrykach metalowych oraz meblowych w Radomsku–„Mazowia”, „Wünsche”, „Ksawerów”–Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Komunistyczna Partia Polski, sygn. 158 XII–11, t.8, s. 1; „Gazeta Radomskowska” z 10 sierpnia 1930 roku, nr 33, s. 3, komentująca:[ ...] Jak z powyższego sprawozdania widzimy, stan bezrobocia
na naszym terenie jest smutny, tym bardziej, że dzieje się to w pełni żniw, robót ziemnych i sezonu (o ironio! budowlanego).
Patrz również: H. Rola, Ruch robotniczy w częstochowskim okręgu przemysłowym 1918 – 1939, [w:] Dzieje Częstochowy od zarania do czasów współczesnych, Katowice 1964, s. 194–195; H. Dominiczak, Warunki bytowe mieszkańców
Częstochowy w okresie międzywojennym [w:] Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918 – 1939, pod red. R. Szwed,
W. Palus, Częstochowa 1997, s. 59 – 68.
28
APK, UWKI, sygn. 2850 V, k. 744.
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Głośno było w lokalnej prasie o docierających z różnych stron kraju rozwiązywanych wiecach opozycji, demonstracjach i aresztowaniach, prowadzących
nie rzadko do rozlewów krwi. Wystarczy sięgnąć do numerów „Gońca Częstochowskiego”, czy „Gazety Radomskowskiej”, które publikowały zarówno artykuły własne, jak również przedruki z innych gazet krajowych i zagranicznych.
Wyczytać w nich można wyraz zaniepokojenia i obaw przed „jutrem”, ze strony
miejscowej ludności29.
Do „wyborczych rozgrywek” na obszarach całego kraju przystąpiły po
raz kolejny już prócz list okręgowych, również listy państwowe. Te ostatnie utworzyły w sumie dość liczną grupę 23 list, a znalazły się wśród nich listy o prorządowym charakterze: tzw. „Jedynka”, czyli lista BBWR (z numerem 1), a także
PPS dawna Frakcja Rewolucyjna (nr 2) i Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa (nr 21). Opozycja poszła do wyborów pod kilkoma listami wyborczymi
tj.: Centrolewu (nr 7), Katolickiego Bloku Ludowego (nr 19), SN (nr 4). Mniejszości narodowe wystawiły listy: Żydowskiego Robotniczego Komitetu Wyborczego Poalej Syjon (nr 6), Ukraińskiego i Białoruskiego Bloku Wyborczego (nr 11),
Niemieckiego Bloku Wyborczego (nr 12), Bloku Narodowo Żydowskiego (nr 14),
Bloku Obrony Praw Narodowości Żydowskiej (nr 17), Ogólno–Żydowskiego
Narodowego Bloku Gospodarczego (nr 18), Blok Lewicy Socjalistycznej (nr 5),
oraz listę o nazwie Ruska Selańska Organizacja (nr 15). W wyborach czynny udział
wzięli też komuniści, choć nie za sprawą list państwowych, a list lokalnych30.
Komunistyczna lista Jedności Robotniczo–Chłopskiej mimo, iż zgromadziła liczbę 40 000 podpisów (a więc wielokrotnie przekraczającą wymóg ordynacji wyborczej), została bowiem unieważniona31.
29
„Gazeta Radomskowska” z 29 czerwca 1930 roku, nr 27, s. 4; „Gazeta Radomskowska” z 6 lipca 1930 roku,
nr 28, s. 1,2,3; „Gazeta Radomskowska” z 14 września 1930 roku, nr 38, s. 1; „Goniec Częstochowski” z 25
listopada 1930 roku, nr 272, s. 1; „Goniec Częstochowski” z 16 listopada 1930 roku, nr 266, s. 2; „Goniec Częstochowski” z 16 listopada 1930 roku., nr 265, s. 3; „Goniec Częstochowski” z 14 listopada 1930 roku, nr 263, s. 14;
„Goniec Częstochowski” z 12 listopada 1930 roku, nr 261, s. 2.
30
W województwie kieleckim komuniści początkowo wystawili, na wypadek unieważnienia, dwie listy: nr 24
Jedności Robotniczo Chłopskiej oraz nr 23 Zjednoczenia Lewicy Chłopskiej „Samopomoc”, a ponieważ żadnej
z nich nie wycofano, postanowili ostatecznie przedłożyć jedną wspólną listę [nr 20] pod nazwą Jedność Robotniczo Chłopska i Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc”. W okręgu wyborczym Częstochowa–
Radomsko ZLCh „Samopomoc” nie wystawiła swej listy wyborczej. Możliwe, iż - jak sugeruje Józef Grzywnaw jakimś stopniu przyczyniły się do tego utrudnienia związane z rejestracją list wyborczych, na jakie natrafiali
działacze lewicy zastraszani pod groźbą zesłania do Brześcia. Natomiast na obszarze województwa kieleckiego, w skład którego wchodził powiat częstochowski, „Samopomoc” wystawiła swe listy w czterech okręgach
wyborczych: nr 19 Radom–Końskie–Opoczno, nr 20 Kielce–Jędrzejów–Włoszczowa, nr 22 Sandomierz–Stopnica–Pińczów oraz nr 23 Iłża–Kozienice–Opatów. W Będzinie została zaś unieważniona. Choć nie wywalczyli
żadnego mandatu, to w porównaniu z wyborami 1928 roku, które dla Zjednoczenia były niekorzystne, ogółem
odnotowali jednak wzrost poparcia o 6 109 głosów; APK, UWK I, sygn. 2850 VIII, k. 1169; SPK I, sygn. 250, k.
124; AAN, KFP, sygn. 262/V-3, k. 1–3; J. Grzywna, Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc”
w woj. kieleckim w latach 1928 – 1931, Warszawa–Kraków 1984, s. 90 – 94.
31
A. Ajnenkiel, Historia Sejmu ..., s. 157 – 158; „Goniec Częstochowski” z 12 października 1930 roku, nr 236,
s. 5. Kompletne listy państwowe patrz: Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej z 17 października 1930 roku,
nr 241, s. 1-5.
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W okręgu wyborczym nr 17 Częstochowa–Radomsko rywalizowały następujące listy wyborcze32:
- BBWR–nr 1;
- PPS dawna Frakcja Rewolucyjna–nr 2;
- Lista narodowa33 -nr 4;
- Blok Lewicy Socjalistycznej /Bund i NSPP/34 –nr 5;
- Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy „Poalej Syjon”-nr 6;
- Centrolew35–nr 7;
- Blok Obrony Praw Narodu Żydowskiego w Polsce–nr 17;
- Ogólno Żydowski Narodowy Blok Gospodarczy do Sejmu i Senatu–nr 18;
- Katolicki Blok Ludowy–nr 19;
- Blok Lewicy Socjalistycznej (PPS Lewica i KPP )36 –nr 23;
- Zjednoczone Stronnictwo Chłopskie–nr 20.

32
APK, UWK I, sygn. 2851, k. 77; z 29 października 1930 roku, nr 250, s. 3; „Goniec Częstochowski”
z 23 listopada 1930 roku, nr 271, s. 4; „Gazeta Radomskowska” z 26 października 1930 roku, nr 44, s. 2.
33
Utworzyli ją działacze SN, którzy inaczej niż w wyborach 1928 roku, gdy utworzyli wspólną listę z kandydatami „Piasta” i chadecji (Polski Blok Katolicki), tym razem utworzyli własną.
34
W kwestii utworzenia listy wyborczej, wśród miejscowych działaczy ugrupowań lewicowych panowały
rozbieżności. Pośród członków NSPP pojawił się pomysł utworzenia wspólnego bloku wyborczego działaczy
KPP, PPS Lewicy i NSPP (autorem był Antoni Bernet). Napotkał on jednak na stanowczy sprzeciw ze strony
członków PPS Lewicy (zwłaszcza Stanisław Krakowiecki i Ignacy Prymas) i ostatecznie wygrał wariant utworzenia dwóch oddzielnych list NSPP z „Bundem” oraz listy PPS Lewicy i KPP. Warto przypomnieć, iż w wyborach parlamentarnych 1928 roku działacze tych partii też podjęli próbę utworzenia wspólnego bloku wyborczego „Bundu”, NSPP, PPS Lewicy i Poalej Syjon–Lewicy, ale rokowania zakończyły się fiaskiem; APK, UWK I,
sygn. 251, k. 16; APCz, sygn. 59I/Zbiór afiszy i plakatów.
35
Powstał 14 września 1929 roku z połączenia PPS, PSL „Wyzwolenie”, PSL „Piast”, Stronnictwa Chłopskiego
(SCh), Narodowej Partii Robotniczej (NPR) oraz Chrześcijańskiej Demokracji (ChD). Momentem kulminacyjnym dla tego porozumienia był czerwcowy Kongres Obrony Praw i Wolności Ludy w Krakowie (29 czerwiec
1930 roku) oraz aresztowania „brzeskie”. W sierpniu 1930 roku Centrolew podjął decyzje utworzenia bloku
wyborczego pięciu członkowskich partii pod nazwą Związek Obrony Praw i Wolności Ludu (powstał 9 września). Nie przystąpiła do niego ostatecznie chadecja tworząc oddzielną listę, a na decyzje tą wpłynęło stanowisko episkopatu skierowane wyraźnie przeciwne Centrolewowi - patrz artykuł: Orędzie ks. Biskupa lubelskiego
Mariana Fulmana w związku z wyborami...: „Goniec Częstochowski” z 9 września 1930 roku, nr 259, s. 1; oraz
Prymas Polski w sprawie wyborów-„Goniec Częstochowski” z 8 września 1930 roku, nr 258, s. 2. Podobnie było
w częstochowsko–radomszczańskim okręgu wyborczym, gdzie chadecja po wystąpieniu z Centrolewu, poszła
do wyborów pod wspólną listą z PSL „Piastem”, pod nazwą Katolickiego Bloku Ludowego (nr 19). Porozumienie głosiło hasła poprawy sytuacji gospodarczej, przezwyciężenia kryzysu wewnętrznego, obietnice poprawy
położenia różnych grup społecznych oraz pokonania reżimu sanacyjnego i przywrócenia demokratycznego
systemu sprzed 1926 roku. Szerzej patrz: J. Holzer, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 1974, s.
439 – 441, 444-445; Encyklopedia historii Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 1999, s. 57-58; Więcej na temat Kongresu Krakowskiego i powstania Centrolewu pisali – A. Czubiński, Centrolew ...., s. 204 – 210, 272 – 279
i
inne; S. Lato, Ruch ludowy wobec sanacji. Z dziejów politycznych II Rzeczpospolitej, Rzeszów 1985, s. 152 – 197;
Tenże, Ruch ludowy a Centrolew, Warszawa 1965, s. 182 – 199; J. R. Szaflik, Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” 1926
– 1931 r., Łódź 1970, s. 224–240.
36
Listę utworzyli działacze PPS Lewicy i KPP. Dla przypomnienia, w wyborach parlamentarnych 1928 roku okumiejscowi działacze PPS „Lewicy” utworzyli wspólny blok wyborczy z działaczami Niezależnej Partii Chłopskiej, których lista (nr 38-tzw. Związek Siły Chłopskiej) została wycofana, gromadząc 2739 głosów; AAN, UWK I,
sygn. 267/I-22, k. 250 – 252; PPS Lewica 1926 – 1931. Materiały źródłowe, oprac. L. Hass, Warszawa 1963, s. 106 – 108.
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W odróżnieniu do innych ugrupowań politycznych startujących w wyborach, lista BBWR nie opublikowała swego programu wyborczego. Stojący na czele
listy Józef Piłsudski, w okresie przedwyborczym opublikował siedem wywiadów
poświęconych kampanii wyborczej, które jak pisał Andrzej Garlicki w pewnym sensie
miały spełniać tę rolę. Niestety, pomimo oczekiwań opinii publicznej, nie zawierały
one programu politycznego, a jedynie ostre ataki wymierzone w cały system parlamentarny, Sejm, zasady immunitetu poselskiego, „partyjnictwo”. Dla Bloku
wybory stanowiły pewnego rodzaju plebiscyt, który miał wykazać stopień poparcia społecznego dla Marszałka i jego obozu, a przeciwko „partyjniakom” i idei
rządów parlamentarnych w państwie37. Obóz rządzący robił więc wszystko, by
wygrać te wybory i mimo, iż znacząco ograniczył przedwyborcze działania opozycji to jednak nie zdołał ich całkowicie sparaliżować, przy okazji borykając się
z oskarżeniami o promowanie skompromitowanych polityków – jak np. Eustachego Rudzińskiego, ostatecznie odrzuconego pod presją opinii publicznej38.
Pierwsze wymieniane nazwiska, które miały znaleźć się na rządowej
liście w okręgu to Jacek Siemieński-kandydat z powiatu radomszczańskiego
i Wacław Płodowski-kandydat z częstochowskiego39. Obóz rządowy w regionie
przeprowadził bardzo aktywną kampanię wyborczą, czego dowodzą bardzo liczne spotkania z wyborcami, na terenie całego okręgu. Mówcy w swych przemówieniach skupiali uwagę przede wszystkim na krytyce polskiej gospodarki
będącej wynikiem nieudolnych rządów opozycji, które doprowadziły kraj
do nędzy, krytyce „partyjnictwa”, Sejmu, przerostu demokracji nad państwem
oraz zapowiedzi odnowy parlamentu i uchwaleniu nowej, doskonalszej ustawy
zasadniczej. Nieodzownym elementem elaboratów było hołubienie Marszałka
Piłsudskiego, którego zasługi dla narodu i państwa podkreślano przy każdej nadarzającej się okazji40.
Działacze prorządowych list PPS dawnej Frakcji Rewolucyjnej i Stronnictwa Chłopskiego, mimo prób pozyskania ich kandydatów przez rządowy Blok,
poszły do wyborów samodzielnie41. Ich przedstawiciele w mowach na zebraniach przedwyborczych opiewali zasługi Marszałka Piłsudskiego, przychylnie
traktując listę rządową42.
37
W ostatnim ze swych wywiadów J. Piłsudski mówił: Naturalnie, i pan, i wszyscy mogą łatwo zrozumieć,
że ja zarówno jak i wszyscy ci, którzy ściśle współpracują ze mną, przegrać nie jesteśmy w stanie, to znaczy, że niemożliwem jest przypuszczać, aby sejmowładztwo czy posłudztwo w Polsce mogło zwyciężyć ......Jeżeli skłoniłem Pana Prezydenta do zarządzenia wyborów–to jest postawienie przed narodem pytania, na które żąda się odpowiedzi ... Czy Polska chce,
aby sejmy były podobne do dawnych i miały cechę suwerenności partii i wychodków partyjnych, rozzuchwalających się
stale w nadużyciach–czy tez chce z tym zerwać tak, aby śladu z tej przeszłości nie zostało? Jeśli to pytanie postawiłem,
to dlatego, iż jestem przekonany, że panowie wyborcy są daleko lepsi, iż bywali ich wybrańcy, i że nie mają zepsutego gustu
do smrodu i do różnego partyjnego paskudztwa- J. Piłsudski, Pisma ..., t. IX, s. 256 – 257.
38
„Gazeta Radomskowska” z 19 października 1930 roku, nr 43, s. 2.
39
„Gazeta Radomskowska” z 12 października 1930 roku, nr 42, s. 4.
40
APK, UWK I, sygn. IV, k. 382, 429, 490, 558, 567, 593, 605, 609, 660, 672; APK, UWK I, sygn. 2850 V, k. 831, 894.;
APK, UWK I, sygn. 2850 VI, k. 733; APK, UWK I, sygn. 2850 VII, k. 926, 998, 1105, 115v.
41
APK, UWK I, sygn. 2850 III, k. 331.
42
APK, UWK I, sygn. 2850 VII, k. 1108v, 1109; 9 listopada–9 spotkań.
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SN występowało przeciw sanacji (potępiając jej metody rządzenia, zwłaszcza Brześć, a także podkreślając swą katolicką i antysemicką postawę), siłom komunistycznym i wszystkim ugrupowaniom rewolucyjnym. Krytykowało też koncepcje polityczne Centrolewu, uznając jej metody za rewolucyjne. Narodowcy
szli do wyborów pod hasłami–praworządności, sprawiedliwości i uczciwości43. Program wyborczy Stronnictwa zakładał: prowadzenie polityki zagranicznej wiernej traktatom i pragnącej utrzymać pokój (podkreślając konieczność wzmocnienia sojuszy z państwami będącymi pod zagrożeniem naporu niemieckiego);
wzmocnienie i odpolitycznienie wojska; doprowadzenie do pełnego spełnienia
warunków konkordatu, przywrócenie postaw moralnych w polityce; poszanowanie prawa; naprawę ustroju państwowego; walkę z obcokrajowcami działającymi na szkodę państwa oraz wzmocnienie siły i zwartości żywiołu polskiego. W sferze gospodarczej zaś przewidywał zaprowadzenie: oszczędności w gospodarce
państwowej i samorządowej (ograniczenie wydatków publicznych do minimum);
jawności i odpowiedzialności w rozporządzaniu groszem publicznym; pobudzanie i zabezpieczanie przez państwo przedsiębiorczości indywidualnej i społecznej; reformę ubezpieczeń społecznych; ochronę rodzimej wytwórczości przed
zalewem obcych kapitałów oraz przeprowadzenie reformy systemu podatkowego (podatek od obrotu zastąpić podatkiem od dochodu, ale z usunięciem nierówności i nadmiernego fiskalizmu)–jako podstawowe zadanie44. Podobnie jak
w poprzednich wyborach parlamentarnych, Stronnictwu sprzyjało wyraźnie duchowieństwo, agitujące z ambon i nawołujące do popierania listy narodowej,
a przeciwko obozowi rządowemu, SCh i PSL „Wyzwoleniu”45. Wbrew sprawozdaniu starosty częstochowskiego, iż działalność Stronnictwa w drugiej połowie
1929 roku była praktycznie niewidoczna, gdyż zarząd powiatu nie posiadał żadnych
43
„Goniec Częstochowski” z 26 października 1930 roku, w artykule Głosujcie na listę nr 4, pisał: [...] Wstrząsające
przykłady niedawnych ekscesów i świeżej tragedii w Kasie chorych obrazują nam przyszłość Polski w bardzo ciemnych
barwach, jeżeli głos opinii, jeżeli wysiłek woli cywilnej odwagi obywateli nie wymoże na tych, którzy trzymają władzę w
swych rękach, nawrotu do zasad chrześcijańskich, sprawiedliwości i miłości bliźniego. Domagamy się w życiu publicznym
panowania tych zasad, jakie przypisuje nauka Chrystusowa, domagamy się praworządności i swobody myśli, a od każdego
Polaka oczekujemy odwrócenia od grubego i poziomego materializmu, ciągnącego aż ku zatraceniu naszych wartości duchowych, ku zgubie społeczeństwa, państwa i narodu ..., bo nie zapobieżemy upadkowi gospodarczemu kraju i nędzy mas,
jeżeli będziemy w małości ducha tolerować bezprawie. My narodowcy, głosimy hasła praworządności, sprawiedliwości
i uczciwości, pragniemy rządu polskiego narodu i w polskim państwie-„Goniec Częstochowski”, nr 248, s. 2.
44
APK, UWK I, sygn. 2850 V, k. 904 - 905 – Uchwała Rady Naczelnej SN powzięta 27 września 1930 roku. Inna
z rozdawanych ulotek obiecywała m.in.: urzędnikowi–wyzwolenie z jarzma partyjnego, zabezpieczenie bytu i sprawiedliwy awans, ... wolnym zawodom – ochronę prawną ... i zwolnienie od podatku obrotowego, kobiecie–ochronę rodziny
i małżeństwa, młodzieży – wychowanie w duchu katolickim i narodowym, udostępnienie studiów i pracę po ich ukończeniu, Żydom–masowe osadnictwo w Palestynie, ... rolnikowi–opłacalność i ochronę wytwórczości, zniesienie rozpiętości cen
rolniczych i artykułów przemysłowych, zmniejszenie ciężarów samorządowych, przemysłowi–ochronę wytwórczości
krajowej oraz znaczne ograniczenie przedsiębiorstw krajowych, robotnikowi – prace i naprawę ubezpieczeń społecznych,
rzemieślnikowi i kupcowi zmniejszenie i stopniowe zniesienie podatku obrotowego oraz prawdziwy samorząd gospodarczo
–zawodowy. Zobacz też ulotkę wyborczą Listy Narodowej nr 4–APK, UWK I , sygn. 2565 I, k. 361; tamże, sygn.
2850 VI, k. 524; sygn. 2850 VII, k. 960.
45
APK, UWK I, sygn. 2861 I, k. 20 - 33; „Goniec Częstochowski” z 9 listopada 1930 roku, nr 259, s. 1.
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zorganizowanych kół, ani też nie działał przez swych przedstawicieli, to podczas kampanii przedwyborczej SN wykazało sporą aktywność, przeprowadzając liczne
spotkania z wyborcami46. Prelegenci na spotkaniach zaznajamiali wyborców
z programem wyborczym, krytykując dotychczasowe rządy niedbające o los robotnika, lekceważące niebezpieczeństwo ze strony Niemiec i Bolszewików, krytykując „antyrobotniczą” ustawę o kasach chorych, oczerniając i zniechęcając do kandydatów listy nr 19, a także „jedynki”. Jako podstawowy swój atut podkreślano,
że lista narodowa stawia na czołowych miejscach kandydatów rolników z tej racji, że od
zrozumienia rolnictwa i uregulowania tych stosunków, zależy nie tylko dobrobyt rolnika,
ale i dobrobyt ludności miejskiej47.
Naczelnym zadaniem programu stronnictw Centrolewu było obalenie systemu sanacyjnego, przywrócenie demokracji oraz poprawa ustroju i sytuacji gospodarczo–politycznej Polski. Program ten zapowiadał więc: energiczną walkę
z katastrofą gospodarczą wsi i klęskę bezrobocia; pracę nad podniesieniem dobrobytu ludności pracującej wsi i miast; naprawę ustroju rolnego; sprawiedliwą reformę podatkową;
przestrzeganie i rozwijanie ustaw chroniących pracę nad wyzyskiem; ubezpieczenia na
starość i od inwalidztwa pracy; kontrolę nad kartelami (w ostatnim czasie stały się sprawcami wielkiego zaniżania cen na produkty żywnościowe); uprzystępnienie taniego kredytu dla drobnego rolnictwa; popieranie ruchu spółdzielczego i walkę z klęską mieszkaniową;
zmniejszenie budżetu państwowego do granic możliwości gospodarczych społeczeństwa;
odpowiednią przebudowę budżetu; zaprowadzenie koniecznych oszczędności w szafowaniu groszem publicznym; rozbudowę szkolnictwa; bezwzględną pokojową politykę zagraniczną Rzeczpospolitej i stanowczą ochronę nienaruszalności jej granic48. Kampanię
Centrolewu od samego początku paraliżowały jednak bardzo duże problemy
w kwestii wystawienia wspólnej listy wyborczej, bo chociaż poszczególne stronnictwa bardzo szybko zgłosiły swych kandydatów, to brak było porozumienia co
do obsadzenia poszczególnych miejsc na liście. Pierwsza wyłamała się chadecja
z „Piastem”, a następne było SCh, które wycofały swych przedstawicieli ze wspólnej listy. PSL Wyzwolenie, jeszcze na początku października informowało wyborców o wystawieniu własnej listy kandydatów, na czele z Maksymilianem Czarneckim i Adamem Bardzińskim49. Niechętne zblokowaniu z PPS „doły” Stronnictwa próbowały więc nakłonić władze „Wyzwolenia” do wystawienia własnej
listy, obawiając się utraty znacznej części swych zwolenników, gdyż wieś nieufnie
odnosi się do PPS i Wyzwolenie w bloku tym nie może liczyć na szersze poparcie, gdyż
doceniając swoje znaczenie, nie chciałaby dopuścić, by głosami jej wyszedł przedstawiciel
PPS50. Część z nich opowiedziała się nawet się za współpracą z listą rządową,
a kandydującego z listy Związku Obrony Praw i Wolności Ludu A. BardzińskieAPK, UWK I, sygn. 2565 I, k. 211.
„Goniec Częstochowski” z 1 listopada 1930 roku, nr 253, s. 1; APK, UWK I, sygn. 2850 V, k. 547, 794.
48
APK, UWKI, sygn. 2850 III, k. 210 – 211. Program wyborczy drukowany 10 września 1930 roku.
49
„Gazeta Radomskowska” z 12 października 1930 roku, nr 42, s. 4. Patrz również ulotkę Bracia Chłopi – Stało się
to co się mogło stać najgorszego– APK, UWK I, sygn. 2850 IV, k. 429.
50
APK, UWKI, sygn. 2850 III, k. 329-330.
46

47
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go, nazywając zdrajcą sprawy chłopskiej usunięto ze stronnictwa 51. Bez wątpienia
na kampanię przedwyborczą „siódemki” niekorzystnie wpłynęły także aresztowania Franciszka Dederko i Jana Gronkiewicza, oskarżonych o podburzanie jednej
klasy ludności przeciwko drugiej i podburzanie przeciwko władzom52; zlikwidowanie
30 września około 5 000 odezw Manifestu wyborczego PPS w lokalu wyborczym;
zdemolowanie lokalu PPS w czasie zajść 14 października oraz aresztowanie wspomnianych już aktywnych działaczy partii: Kazimierczaka, Cieplińskiego, Kaczyka i Gronkiewicza, w związku z tragicznymi wypadkami w częstochowskiej
Kasie Chorych. Gronkiewicz i Kazimierczak zostali zwolnieni dopiero w przeddzień głosowania, a dwaj pozostali w areszcie aż do procesu.
Chadecja, która w kraju poszła ostatecznie do wyborów samodzielnie,
w okręgu 17 porozumiawszy się ze stronnictwem PSL „Piast” wystąpiła pod
wspólną listą Katolickiego Bloku Ludowego53. W swym programie politycznym
głosiła hasła ustanowienia: rządu opartego na zaufaniu narodu, reformy konstytucji,
trwałości rządów pod kontrolą parlamentu i zagwarantowania przez Trybunał Konstytucyjny zgodności ustaw z konstytucją; nietykalności granic; poszanowania praw i moralności w życiu publicznym oraz szacunku dla religii; religijnego wychowania; pełnego
wykonania postanowień Konkordatu; ograniczenia nadmiernych wydatków państwowych
i samorządowych; reformę systemu podatkowego (przez zniesienie podatku przemysłowego i reformę podatku dochodowego); polepszenie gospodarki i podniesienie dobrobytu mas
ludowych w mieście i na wsi; korzystnego kredytu dla drobnych rolników, kupców i rzemieślników (stanu średniego); zwalczanie bezdomności, wprowadzenie ubezpieczenia na
starość i niezdolność do pracy oraz opieki nad rolnictwem (polegającej na ustaleniu wysokości cen zboża, opłacalnych dla rolnika, ulepszeniu ustroju rolnego oraz rozwinięciu
szkolnictwa ludowego)54. Naczelnym hasłem chadecji na szczeblu lokalnym było
stworzenie odpowiedniego parlamentu i obrona klasy pracującej55. Kampania Bloku była
bardzo ożywiona. Kandydaci i zwolennicy listy zorganizowali szereg spotkań i
wieców przedwyborczych zarówno w obszarach miejskich jak i wiejskich. Ostrze
swych przemówień kierowali w sanację, kompromitowali poszczególnych ministrów i cały gabinet rządowy za korupcję, trwonienie pieniędzy państwowych
na własne zbytki, upolitycznianie i „urabianie” państwowej administracji,
APK, UWK I, sygn. 2850 V, k. 818; sygn. 2850 IV, k. 547.
APK, UWK I, sygn. 2850 IV, k. 393.
53
30 września 1930 rokuw częstochowskim „Centrolewie” nastąpił rozłam. Niezadowolone z umieszczenia
swego kandydata na piątym miejscu listy PSL „Piast” opuściło szeregi organizacji, wszczynając rokowania z
chadecją, która dostosowując się do Zarz. Gł. Pol. Str. ChD już wcześniej opuściła „Centrolew”, zamierzając
początkowo samodzielnie startować w wyborach, następnie bezskutecznie próbując porozumieć się ze SN.
Rozmowy działaczy „Piasta” i chadecji ostatecznie zakończyły się utworzeniem wspólnej listy Katolickiego
Bloku Ludowego; „Goniec Częstochowski” z 18 września 1930 roku, nr 215, s. 3; „Goniec Częstochowski” z 30
września 1930 roku, nr 225, s. 3; „Goniec Częstochowski” z 1 października 1930 roku, nr 226, s. 3; „Gazeta
Radomskowska” z 14 września 1930 roku, nr 38, s. 7; „Gazeta Radomskowska” z 5 października 1930 roku, nr
41, s. 2; „Gazeta Radomskowska” z 26 października 1930 roku, nr 44, s. 4.
54
„Goniec Częstochowski” z 26 października 1930 roku, nr 248, s. 1; „Gazeta Radomskowska” z 2 listopada
1930 roku, nr 45, s. 2.
55
APK, UWK I, sygn. 2850 IV, k. 431.
51

52
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nie uchwalenie ustawy o ubezpieczeniu na starość56. KBL przeprowadził wiele
spotkań przedwyborczych na terenie obu powiatów w miastach i wsiach. Nawołując do głosowania na listę nr 19 nie rzadko odwoływano się do uczuć religijnych, sumienia, moralności i wiary Polaka-katolika57.
Zblokowani działacze NSPP i Bundu, w swej kampanii wyborczej krytykowali BBWR i metody przedwyborcze stosowane przez sanację do walki z opozycją58. W przemówieniach wyrażali bardzo krytyczny stosunek także wobec
stronnictw Centrolewu - ganiąc PPS za zdradę klasy robotniczej i pójście na ugodę z kapitalistami i burżujami, a Piast i chadecję nazywając szkodnikami i gnębicielami ludu59. Niejednokrotnie spotkania z wyborcami przeprowadzali przy współudziale z przedstawicielami listy nr 23.
Najbardziej ograniczona była działalność agitacyjna komunistycznych organizacji KPP i PPS Lewicy (nr 23). Ponieważ wiele wieców z obawy przed aresztowaniami nie doszło do skutku a inne rozpędzono, najczęściej sprowadzała się
ona do zakonspirowanych spotkań, rozwieszania sztandarów, rozplakatowania
czy napisów na murach60. Wielu działaczy komunistycznych aresztowano.
Ich wrogami w wyborach stały się sanacja i Centrolew. Czasem również występowali przeciw działaczom NSPP, za to, że szli do wyborów z Bundem, który ich
zdaniem przez 10 lat łącznie z PPS obałamucał proletariat żydowski (chociaż oficjalnie nie byli ich przeciwnikami)61. Wg programu wyborczego komunistów należało: 1) demaskować oszukańcze hasło PPS rządu zaufania mas pracujących, wskazując masom, że rząd Centrolewu byłby nowym wydaniem rządów faszystowskich; 2) stale przypominać doświadczenia przewrotu majowego, by zniechęcać
wobec sanacji; 3) podawać za wzór ZSRR, gdzie zostało już zlikwidowane bezrobocie; organizować masowe strajki polityczne i walkę o ulice.
Postulowano w nim, by rozbudować oraz wzmocnić antyfaszystowski blok robotniczo–chłopski i przekonywać masy, że nie ma dla nich innego wyjścia z obecnego
kryzysu, poza tą drogą, którą wskazuje im KPP-czyli wprowadzenia w czyn hasła klasa
przeciw klasie, obalenie dyktatury faszystowskiej i stworzenia na jej gruzach dyktatury
proletariatu62. Ze sprawozdań o stanie organizacyjnym KPP i KZMP wynikało,
APK, UWKI, sygn. 2850 V, k. 910v.
APK, UWK I, sygn. 2850 V, k. 738, 910; APK, UWK I, sygn. 2850 VI, k. 547, 550; APK, UWK I, sygn. 2850 VII,
k. 936, 1021, 1021v, 1083-84; „Gazeta Radomskowska”, 13 listopada 1930 roku, nr 47, s. 4.
58
APK, UWK I, sygn. 2850 VI, k. 720 – 723.
59
APK, SPK I, sygn. 251, k. 76.
60
Np. 14 października w Częstochowie wywieszono sztandar z napisem Precz z wyrokiem śmierci na bojowców
rewolucyjnych, niech żyje KPP, niech żyje ZSRR, niech żyje KZMP!, a w dwóch miejscach na murach w mieście ukazały
się napisy: Precz z białym terrorem, precz z dyktatura Piłsudskiego, precz z wyrokami śmierci na bojowców komunistycznych, niech żyje rewolucja, niech żyje KPP! - APK, UWK, sygn. 2514, k. 91. Transparenty o podobnej treści wywieszono już wcześniej w Częstochowie i Kłobucku w dniach 27, 28, 29, 30, 31 sierpnia, zaś napisy na murach
pojawiły się w różnych dzielnicach Częstochowy 30 i 31 sierpnia-APK, SPK I, sygn. 250, k. 125.
61
APK, SPK I, sygn. 251, k. 76.
62
Z okólnika Komitetu Centralnego KPP z września 1930 roku, w sprawie wyborczej do Sejmu i Senatu, rozesłanego do Powiatowego zarządu KPP w Częstochowie - APK, SPK I, sygn. 226, k. 10–15. Zobacz też materiały
źródłowe PPS Lewicy związane z wyborami do Sejmu i Senatu - PPS Lewica 1926–1931. Materiały źródłowe,
oprac. L. Hass, Warszawa 1966, s. 306 – 319.
56

57
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iż w pierwszym kwartale 1930 roku, działalność organizacji wywrotowych na
terenie powiatu radomszczańskiego była zupełnie niewidoczna i pojawiła się dopiero w okresie przedwyborczym i wyborczym, choć bardzo niezdarnie63. Podobne informacje dotyczyły organizacji komunistycznych z terenów powiatu częstochowskiego, które stały bardzo marnie. Policja skutecznie zwalczała komunistyczny aktyw wyborczy, regularnie aresztując co aktywniejszych działaczy oraz konfiskując ulotki64.
Podsumowując agitację przeprowadzoną w okręgu wyborczym Częstochowa - Radomsko, należy stwierdzić, że mimo trudnych warunków była niezwykle intensywna. Pomimo terroru, aresztowań, rozwiązywania wieców i niszczenia ulotek, opozycja bardzo szeroko rozwinęła akcje propagandową, aktywną
zarówno w miastach jak i na wsiach obu powiatów. Można by rzec, iż pomimo
apatii społecznej i bardzo trudnej sytuacji, zaangażowanie miejscowych działaczy w akcję propagandową było odwrotnie proporcjonalne do niesprzyjających
okoliczności.
O mandaty poselskie w okręgu wyborczym numer 17 ubiegali się65:
Z listy BBWR–nr 1: Dr Biluchowski Teodor–lekarz, lat 40; Siemieński Jacek–rolnik z Żytna, lat 44; Piekarski Antoni–robotnik z Częstochowy, lat 46; Wojnar Baczyński Stefan–handlowiec z Częstochowy, lat 31; Szewczyk Jan–ze wsi
Mosty, pow. Radomsko, lat 39; Szmuga Stefan–krawiec z Częstochowy, lat 50;
Gidziela Wawrzyniec–rolnik z Węglowic, lat 51; Kulpa Wincenty–emerytowany
nauczyciel z Radomska, lat 63; dr Okuszko Kazimierz–lekarz z Częstochowy, lat
54; Waroński Roman–rolnik z Gnaszyna, lat 48; Misiorowski Marian–kupiec
z Częstochowy, lat 46; Wierzba Władysław–rolnik ze wsi Widzówek, pow. Radomsko, lat 34. Pełnomocnikami listy sanacyjnej zostali: Ildefons Sikorski i Zdzisław Kochelski, jako zastępca, obaj byli mieszkańcami Częstochowy.

63
W drugim półroczu 1929 roku siedzibą władz komunistycznych powiatów częstochowskiego i radomszczańskiego stał się Piotrków. Na terenie powiatu Radomsko działalność organizacji wzrosła dopiero w II półroczu 1931 roku - AAN, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 271/II – 28, k. 4, 9, 10, 20, 26, 27,51, 72 – 73, 91. Szerzej
patrz: J. Ławnik, Komunistyczna Partia Polski w woj. kieleckim 1918–1938. Liczebność, baza społeczna i zasięg wpływów, Kielce 1994, s. 18-19, 37 – 41, 106 – 115.
64
Stąd Komitet Okręgowy w Piotrkowie, któremu od II połowy 1929 roku podlegały ugrupowania komunistyczne w powiecie częstochowskim i radomszczańskim informował, iż w okresie powyborczym (grudzień
1930–styczeń 1931 roku), Częstochowa ... była najsłabszym punktem w naszej partii, co się wyrażało: 1/ w absolutnym
braku partyjnych organizacji ..., 2/ absolutnym braku w przeciągu dłuższego okresu rozbicia częstochowskiej organizacji
codziennej masowej pracy (...). Sprawozdanie zwróciło też uwagę na brak kierownictwa partyjnego PPS Lewicy,
osłabienie wpływów komunistycznych w masach, poza PPS Lewicą -AAN, Komunistyczna Partia Polski, sygn.
158 XII–11, t. 8, s. 1–6; t. 7, s. 17; t. 12, s. 36.
65
APK,UWK I, sygn. 2851, k. 78 – 83, 83v, 84 - 87; APK,UWK I, sygn. 2850 IV, k 431, 472; APK, SPK I, sygn. 251,
k. 16, 94 - „Sprawozdania wojewody kieleckiego,; APCz, AM m.Cz, sygn. 5452; „Gazeta Radomskowska” z 19
października 1930 roku, nr 43, s. 3; „Gazeta Radomskowska” z 26 października 1930 roku, nr 44, s. 4; „Gazeta
Radomskowska” z 9 listopada 1930 roku, nr 46, s. 2; „Gazeta Radomskowska” z 13 listopada 1930 roku, nr 47,
s. 2–3; „Goniec Częstochowski” z 1 listopada 1930 roku, nr 253, s. 1.
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Z listy PPS dawnej Frakcji Rewolucyjnej–nr 2: Drzewucki Piotr–
urzędnik z Warszawy, lat 46; Hert Kazimierz-notariusz z Radomska, lat 41;
Lechowicz Ignacy–felczer z Mstowa; Nabiałek Franciszek–rolnik z Turowa, lat
46; Szymonek Andrzej–kowal z Bąkowej Góry, lat 31; Rylska Barbara–robotnica z
Częstochowy, lat 43; Kasprzukow Jan–robotnik z Częstochowy, lat 52; Dudek
Czesław–ślusarz z Częstochowy, lat 31; Pasikowski Wincenty–stolarz
z Radomska; Gala Jan–rolnik ze wsi Kleśnia, pow. Radomsko, lat 44; Warzykowski Roman–ślusarz z Częstochowy, lat 47; Nowak Stanisław–hutnik z Wyczerp,
lat 39. Pełnomocnikami listy tej zostali–Leon Gelbere z Radomska i Stanisław
Szuwalski z Częstochowy.
Z Listy narodowej–nr 4: Waliński Jan–rolnik z Sokolej Góry, gm.
Masłowice; Dzierzbicki Edward–inżynier agronom, były prezes Stowarzyszenia
Nieruchomości w Częstochowie; Kozerski Piotr–właściciel apteki nieruchomości w Częstochowie. Szwedowski Jan-przemysłowiec, były burmistrz
Radomska; Floriański Franciszek–gospodarz Kurzelowa–Wilkowiecka;
Kowacki Władysław z Bogumiłowic, gm. Sulmierzyce; Dźwigalski Jan–rzemieślnik z Częstochowy; Olczyk Wincenty–rolnik z Radziechowic; Śliwakowski Aleksander–rolnik ze Śliwakowa, gm. Konary; Sakowska Helena–nauczyciel z Częstochowy; Barański Jan Władysław–nauczyciel z Częstochowy; Włosiński Aleksander–aptekarz, Prezes Rady Miasta Częstochowa. Jako pełnomocników
wyznaczono Rajmunda Zawadzkiego i Majer Fenebauma, z Częstochowy.
Z listy Bloku Lewicy Socjalistycznej–nr 5: dr Kruk Józef–literat z Warszawy, lat 45; Hersz Erlich–dziennikarz z Warszawy, lat 48; Berent Stanisław-wice
burmistrz Pruszkowa, lat 42; Neustrad Majlich–dziennikarz z Berlina,
lat 35; Perec Aron–lekarz–dentysta z Częstochowy, lat 49 (Bund); Zawada Jan–
kooperatysta z Warszawy, lat 39; Alter Wiktor, inżynier z Warszawy, lat 40;
Dłubała Józef, włókniarz z Częstochowy, lat 45 (NSPP). Moszek Barkausztad
z Częstochowy został wydelegowany na pełnomocnika tej listy, a na jego zastępcę Majer Tenebaum, również mieszkający w Częstochowie.
Z listy Żydowskiego Komitetu Wyborczego „Poalej Syjon”–nr 6: Juda
Lew Icek–nauczyciel z Warszawy, lat 39; Bauxmaum Antoni-dziennikarz
z Warszawy, lat 40; Holenderski Lew–biuralista z Łodzi, lat 49; Sagan Szachnic–
biuralista z Warszawy, lat 37; Rozen Josek–dziennikarz z Warszawy, lat 35.
Pełnomocnicy listy to Abram Icek Braum i Jankiel Wajs, obaj mieszkający
w Częstochowie.
Z listy Centrolewu–nr 7: Pużak Kazimierz–urzędnik z Warszawy, 47 lat
(PPS); Bardziński Adam–rolnik z Wilkowiecka, lat 45 (PSL „Wyzwolenie”);
Kazimierczak Józef-metalowiec z Częstochowy (PPS); Czarnecki Maksymilianrolnik z pow. Radomsko, lat 35 (SCh); Nowak Mikołaj-rolnik z Bankowej Góry,
lat 39 (SCh); Lenk Franciszek-urzędnik z Radomska, lat 35 (PPS CKW); Bauer
Bolesław–rolnik z Wilkowiecka, lat 45, (PSL „Wyzwolenie”); Bielnik Jan–sekretarz Związku Górników z Dąbrowy Górniczej (PPS); Włodarczyk Feliks–rolnik
z Olbrachcic, pow. Radomsko, lat 35 (SCh); Młynarski Adam–rolnik z Rębielic
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Królewskich, lat 49 (PPS); Opis Władysław–działacz Związków Zawodowych
Robotników Rolnych i Małorolnych z Radomska, lat 29 (PPS); Kręt Bolesław–
rolnik ze wsi Woźniki, lat 38 (SCh). A pełnomocnikami zostali Stanisław Chojnacki i Dziuba Józef z Częstochowy.
Z listy Bloku Obrony Praw Narodu Żydowskiego w Polsce–nr 17: Grunbaum Izaak–dziennikarz z Warszawy, lat 50; Truskier Adolf Abram–sędzia handlowy z Warszawy, lat 62; Ferbsztajn Szyja Chesel–z Warszawy, lat 60; Lewi Józef
– dziennikarz z Łodzi, lat 32; Bromberger Daniel–zegarmistrz z Warszawy, lat 36;
Binsztajn Sara–lekarz z Warszawy, lat 40; dr Schiper Ignacy–prawnik, literat
z Warszawy, lat 45; Goldberg Abram – dziennikarz z Warszawy, lat 50; Neufeld
Mejloch–biuralista z Warszawy, lat 37; dr Wygocki Jakub–lekarz
z Wilna, lat 73; Cymberkopf Józef–nauczyciel z Pabianic, lat 41. A mieszkający
w Częstochowie Izydor Częstochowski i Mendel Lipszyc zostali pełnomocnikami listy.
Z listy Ogólno Żydowskiego Narodowego Bloku Gospodarczego do Sejmu i Senatu – nr 18: Lewi Aron–rabin Krakowa, lat 51; Gajzler Hipolit-lekarz
z Częstochowy, lat 44, (bezpartyjny); Zejdman Salomon–inżynier z Warszawy, lat
46; Kobacki Judel–inżynier z Warszawy, lat 39. Funkcję pełnomocnika listy otrzymał Izaak Kapłan, a jego zastępcy Icek Mendel Epsztajn, mieszkańcy Częstochowy.
Z listy Katolickiego Bloku Ludowego nr 19: Cardini Zygmunt–działacz
społeczny i polityczny w Częstochowie, prezes Chrześcijańskiego Związku
Zawodowego w Częstochowie, lat 32; Szwedowski Antoni–nauczyciel
z Radomska, lat 43; Wróbel Józef-rolnik ze wsi Biała Dolna, pow. Częstochowa,
lat 56 (PSL „Piast”); Sołdrowski Jan–nauczyciel z Częstochowy, lat 41 (ChD); Małosiewicz Antoni–robotnik z Radomska, lat 51 (ChD); Wrzaszczyk Józef–rolnik
z Kawodrzy Dolnej, lat 39 (PSL „Piast”); Dobosz Stanisław–ślusarz
z Częstochowy; Bartnik Jan–ze wsi Ruda, pow. Radomsko, lat 44 (PSL „Piast”);
Dziubek Piotr–hutnik z Częstochowy, lat 32 (ChD); Cichoń Bolesław–rolnik
z Cisia, gm. Węglowice, lat 36 (PSL „Piast”); Lara Jan–robotnik z Kuźnicy, pow.
Radomsko, lat 47; Kolasiński Wacław – nauczyciel z Częstochowy, lat 55 (ChD).
Dominik Braksator miał pełnić rolę pełnomocnika listy 18, a jego zastępca został
Józef Jędryka, obaj z Częstochowy.
Z listy PPS Lewicy-nr 23: Krukowiecki Stanisław–murarz z Częstochowy; Kursa Szymon-rolnik z pow. częstochowskiego; Pryka Władysław–robotnik
częstochowski; Frączak Paweł–robotnik z Częstochowy; Blukacz Stefa–robotnik
z Częstochowy. Pełnomocnikiem tej listy wyborczej został Marian Zasuń,
a zastępcą Franciszek Jeleniak, mieszkańcy Częstochowy.
O mandat wyborczy nie mogli natomiast ubiegać się, kandydaci dwóch
list Zjednoczenia Rolniczo Chłopskiego i Zjednoczonego Stronnictwa Chłopskiego, które zostały unieważnione. Listy te zawierały następujące nazwiska: Zjednoczenie Rolniczo Chłopskiego-nr 22: Tkaczyński Antoni–rolnik z Woli Hankowskiej, gm. Rędziny, lat 35 (PSL „Piast”); Brodziak Bolesław–rolnik z Kalei, gm
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Grabówka, lat 35 (PSL „Piast”). Na pełnomocnika listy wybrany został Jan
Nowakowski, mieszkaniec Ostrowa, gm. Dźbów, a pomocą miał mu służyć, jako
jego zastępca, Stanisław Kołodziejczyk, mieszkaniec Kiedrzyna, gm. Grabówka;
Lista Zjednoczonego Stronnictwa Chłopskiego – nr 20: Skrzydeł Roman–z Przystajni, lat 44; Sukiennik Stanisław–były nauczyciel z Częstochowy, lat 34; Kochel
Józef–rolnik Nowa Wieś, pow. Częstochowa, lat 34; Łyszczarz Sylwester–rolnik
ze Zrębic, gm. Olsztyn, lat 27; Bonczek Antoni–rolnik z Ulesia, pow. Radomsko,
lat 42; Małolepszy Ludwik–rolnik z Zawady k. Wancerzowa, lat 44; Łuszczyn
Tadeusz–z Dobryszyc; Wolski Piotr–rolnik z Rększowic, lat 30; Kudajczyk Feliks
– rolnik ze wsi Jamki, gm. Rększowice, lat 30; Wójcik Jan–rolnik z Wielgomłyn;
Starczyk Andrzej–rolnik ze wsi Golonki, pow. Radomsko.
W wyborach do Sejmu, który przeszedł do historii jako „brzeski”, w okręgu wyborczym nr 17 rywalizowało łącznie 93 kandydatów66. Właściwie gdyby
nie obecność trzech kobiet, tj. B. Rylskiej – robotnicy z Częstochowy, H. Sakowskiej – nauczycielki z Częstochowy i S. Binsztajn – stomatologa z Warszawy można by rzec, iż zostały całkowicie zdominowane przez mężczyzn. Przeważali wśród
nich rolnicy, którzy zajęli aż 33 miejsca, a także robotnicy, bo tych było 24. Jeśli
chodzi o wykonywane przez kandydatów zawody, to prócz wyżej wymienionych, natkniemy się też na kilku dziennikarzy, urzędników, aktywnych i emerytowanych nauczycieli, rzemieślników, ale również sędziego, prawnika, inżyniera, aptekarza oraz ludzi zawodowo związanych z pracą biurową67. Nieco mniej
niż połowa wszystkich kandydatów (ok. 40%), to osoby, które zaliczane były do
tzw. inteligencji68. Przeważały w sposób wyraźny (81%) osoby, których życie
w większym stopniu było związane z regionem, w którym kandydowali poprzez
pracę, miejsce urodzenia bądź zamieszkania. Porównując to z kolei z listami
z poprzednich wyborów parlamentarnych zauważymy podobne zjawisko69. Jeśli
chodzi o kryterium wieku kandydatów, zauważymy sporą rozpiętość, bo od najmłodszego 29 letniego kandydat W. Opisa, aż do najstarszego 73 letniego dra
J. Wygockiego. Właściwie dominowali mężczyźni w wieku 30–40 i 41-50 lat, mniej
więcej w równym stopniu. Wielu startowało już w poprzednich wyborach parla66
Monarchiści w okręgu 17 nie pretendowali do poselskich mandatów. Spośród list państwowych nie znalazły
swych okręgowych odpowiedników listy nr: 11, 12, 14, 15 - patrz. Statystyka wyborcza do Sejmu i Senatu...., Tabl.
V, s. 17 – 18. Pamiętać trzeba również, że spośród znanych z prasy i archiwaliów wszystkich 106 nazwisk
reprezentujących wszystkie okręgowe listy, 16 z nich nie miało możliwości wzięcia udziału w wyborczej rywalizacji, bowiem znaleźli się oni na dwóch wycofanych listach tj. Zjednoczonego Stronnictwa Chłopskiego – nr
15 i Zjednoczenia Rolniczego – nr 2.
67
Patrz aneks.
68
W myśl prawodawstwa – Rozporządzeniem Prezydenta z 16 marca 1928 roku, do inteligencji zaliczano ludzi
posiadających wykształcenie wyższe średnie, a więc dziennikarzy, publicystów, nauczycieli, biuralistów, urzędników, prawników, literatów i lekarzy, a w przypadku zawodów rolniczych - ekonomów; J. Żarnowski, Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918 – 1939 r., Warszawa 1964.
69
W wyborach 1928 roku na 143 kandydatów 103 związanych było z regionem. „Polskie” listy wyraźnie stawiały na kandydatury miejscowe, a tzw. „obce” nazwiska stanowiły marginalną ilość, natomiast w przypadku
list żydowskich dominowali kandydaci wywodzący się z Łodzi i Warszawy; APK, UWK I, sygn. 192 - 195. Patrz
aneks.
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mentarnych. Byli to: J. Kazimierczak, J. Dziuba, A. Piekarski, J. Kruk, A. Perec,
I. Schipper, L. Holenderski, I. Grünbaum – kandydujący do Sejmu Ustawodawczego, a także J. Bartnik, A. Młynarski, F. Lenk, J. Bielnik, J. Lew, L. Holenderski,
M. Czarnecki, Z. Cardini, J. Sołdrowski, którzy walczyli o mandat poselski
w wyborach do parlamentu I bądź II kadencji. Natomiast – K. Pużak, J. Kazimierczak, A. Bardziński, A. Szwedowski - próbowali swych sił w wyborach już po raz
drugi z rzędu70. Bardzo istotne dla kampanii było więc to, iż większość wystawionych kandydatów, nie było postaciami anonimowymi, bardzo często stanowiły bowiem nierozerwalny element lokalnego życia politycznego, społecznego
i gospodarczego, w niektórych wypadkach z pewnym doświadczeniem parlamentarnym.
Tak w zarysie przedstawiały się kulisy przedwojennych wyborów brzeskich, po raz ostatni formalnie opartych na demokratycznych ordynacjach wyborczych z 1922 roku, choć jak wykazała autorka, przeprowadzonych z rażącym
naruszeniem ducha demokracji.

70
O wyborach parlamentarnych 1928 r. w omawianym okręgu pisał m.in. Robert Szwed - R. Szwed, Wybory
do Sejmu Ustawodawczego w okręgu wyborczym Częstochowa–Radomsko w 1919 r. [w:] Częstochowa w pierwszych
latach Polski Odrodzonej, red. R. Szwed, J. Mizgalski, W. Palus, Częstochowa 1994, s. 11 – 28; R. Szwed, Częstochowa w wyborach parlamentarnych 1922 r., [w:] Z dziejów najnowszych Częstochowy, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1995, s. 131 – 136; R. Szwed, Częstochowa w wyborach parlamentarnych w 1928 r. [w:] Wielkie i małe problemy
Częstochowy w Polsce Odrodzonej 1918–1939, Częstochowa 1996, s. 197 – 226. Zobacz też: T. Rzepecki, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1919 r., Poznań 1920, s. 173-175; T. i W. Rzepeccy, Sejm i senat 1922 – 1927, Poznań 1923,
s. 187 - 189, 258 - 259, 476-527; T. i K. Rzepeccy, Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej 1928 – 1933, Poznań 198, s. 44
- 45,217 – 245.
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Tabela 1: Podział kandydatów wg ich przynależności zawodowej

1a – jeden z kandydatów był jednocześnie prawnikiem i literatem
1b- właściciel apteki
1c – przemysłowiec
1d – aptekarz
Źródło: APK,UWK I, sygn. 2851, k. 78 – 83, 83v, 84 - 87; APK,UWK I, sygn. 2850 IV, k 431, 472; APK,
SPK I, sygn. 251, k. 16, 94-„Sprawozdania wojewody kieleckiego,; APCz, AM m.Cz, sygn. 5452;
„Gazeta Radomskowska” z 19 października 1930 roku, nr 43, s. 3; „Gazeta Radomskowska”
z 26 października 1930 roku, nr 44, s. 4; „Gazeta Radomskowska” z 9 listopada 1930 roku,
nr 46, s.2; „Gazeta Radomskowska” z 13 listopada 1930 roku, nr 47, s. 2–3; „Goniec Częstochowski”
z 1 listopada 1930 roku, nr 253, s. 1.
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Tabela 2: Podział kandydatów wg kryterium „związku” z okręgiem
Częstochowa–Radomsko

Źródło: APK,UWK I, sygn. 2851, k. 78 – 83, 83v, 84 - 87; APK, UWK I, sygn. 2850 IV, k 431, 472; APK,
SPK I, sygn. 251, k. 16, 94 - „Sprawozdania wojewody kieleckiego,; APCz, AM m.Cz, sygn. 5452;
„Gazeta Radomskowska” z 19 października 1930 roku, nr 43, s. 3; „Gazeta Radomskowska” z 26
października 1930 oku., nr 44, s. 4; „Gazeta Radomskowska” z 9 listopada 1930 roku, nr 46,
s.2; „Gazeta Radomskowska” z 13 listopada 1930 roku, nr 47, s. 2–3; „Goniec Częstochowski”
z 1 listopada 1930 roku, nr 253, s. 1.
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ZARYS DZIEJÓW POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kilku problemów odnoszących się do historii powiatu radomszczańskiego w okresie od powstania państwa polskiego do mniej więcej połowy XVI wieku. Źródła na temat przeszłości
tego regionu w wiekach X-XII, poza bardzo nielicznymi wyjątkami, nie dochowały żadnych wiadomości. Datę końcową pracy wyznaczają spisy poboru
podatków z lat 1552-1553, opublikowane przez Aadolfa Pawińskiego1. Na początku pragnę wyjaśnić, czemu w tytule użyłem określenia „zarys”. Przyczyną
tego są okoliczności, które zmusiły mnie do mniej lub bardziej szczegółowego
przedstawienia problemów poruszonych w niniejszym studium. W dużej mierze zadecydował o tym brak pewnych materiałów źródłowych. Mam tu na myśli
księgi sądowe z powiatu radomszczańskiego od końca XIV do połowy XVI wieku, które w wyniku działań wojennych uległy zaginięciu. Nieliczne dane z tych
ksiąg były wykorzystywane w opracowaniu różnych badaczy, z których na uwagę zasługuje przede wszystkim Stanisław Kozierowski2. Te księgi mogłyby dostarczyć wiele cennego materiału odnoszącego się do rozwoju osadnictwa, struktury własnościowej, życia gospodarczego itp. Zaznaczyć też wypadanie, iż szczegółowe opracowanie różnych problemów z dziejów interesującego regionu zaowocowałoby powstaniem dużej monografii liczącej kilkaset stron druku3.
Biorąc to pod uwagę w niniejszym opracowaniu, spróbuję zaprezentować kilka
zagadnień z dziejów Radomszczańskiego.
Na początku pragnę kilka słów poświęcić określeniu, co należy rozumieć
pod terminem powiat w późnym średniowieczu i w epoce nowożytnej. Ze współczesną jednostką administracyjną dawny powiat nie posiadał wiele wspólnego.
1
Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego, T. II: Wielkopolska,
[w:] Źródła dziejowe, t. XIII, Warszawa 1883, s. 272-287, por. też s. 308-309 i 312-313 (dalej: P).
2
S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski, t. I: A-0, t. II: P-Ż
i uzupełnienia, Poznań 1926-1928.
3
W 1996 roku ukazała się w Łodzi moja praca: Powiat orłowski do lat siedemdziesiątych XVI wieku. Studia z dziejów
osadnictwa, struktury własnościowej i stosunków kościelnych, licząca 256 stron druku. W oparciu o różne źródła
pisane, toponomastyczne, archeologiczne, kształty wsi itp. starłem się ustalić, naturalnie w przybliżeniu,
w jakich okresach czasu mogły powstać osady leżące na obszarze wspomnianego wyżej powiatu.
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W źródłach powiat określany był mianem districtus. Zdaniem Antoniego Gąsiorowskiego ten ostatni termin początkowo Oznaczał jakiś okrąg obejmujący zespół
majątkowy właściciela, a także terytorium w ogóle bez względu na jego obszar i charakter
polityczny. Od początku XIV w. na Śląsku districtus używano na określenie władzy sądowej landwójta z miastem jako głównym ośrodkiem, natomiast w drugiej połowie
wzmiankowanego ostatniego stulecia termin ten stosowano na oznaczenie powiatu
sądowego czyli rejonu zasięgu sądu ziemskiego odbywającego posiedzenie w mieście stolicy rejonu; zdaniem Juliusza Bardacha powiaty sądowe pojawiły się na terenie
Korony za rządów Kazimierza Wielkiego, przy czym trzeba podkreślić, iż w pierwszym etapie swojego istnienia kształtowały się równolegle z rozwojem urzędu
starościńskiego4. Tu warto zaznaczyć, że termin districtus znany był i używany
już w XIII wieku, o czym informują badacza odnośne źródła5. A. Gąsiorowski
sądzi, że powstawanie powiatów szło drogą stopniowego wyodrębniania się z większych
ziem mniejszych terytoriów skupiających się wokół krzepnących centrów powiatów- miast6 .
Z badań tego uczonego wynika, iż w czasach późnego średniowiecza powstanie
powiatów należy łączyć z sądownictwem. Na plan pierwszy tenże autor wysuwa funkcje sądowe powiatu, podkreślając związek zachodzący między terytorium a sądownictwem szlacheckim7. Natomiast nie dostrzega on związku
pomiędzy organizacją skarbowości państwa w czasach późnego średniowiecza
z powiatem8. W powiecie nie było bowiem żadnych organów zajmujących się
ściąganiem podatków od szlachty, bo to podlegało kompetencjom mianowanych
przez panującego poborców. Reasumując powyższe, trzeba zauważyć, iż w czasach późnego średniowiecza powiat był przede wszystkim okręgiem sądowym
dla szlachty.
A. Gąsiorowski poruszył też problem ustalania się granic powiatów, które czasem ulegały korektom. Za podstawowe czynniki określające ich obszar
i zasięg wymienił on 1) Rodzaj własności szlacheckiej w danym rejonie i związaną
z tym liczbę szlachty. 2) Istnienie odpowiednich centrów miejskich mających pełnić funkcje stołeczne danego powiatu, wreszcie 3) Układ granic wyższego rzędu–czyli województw9.
Nie ulega też wątpliwości, że na proces kształtowania granic powiatów pewien
4
A. Gąsiorowski, Powiat w Wielkopolsce XIV-XVI wieku. Z zagadnień zarządu terytorialnego i podziału Polski późnośredniowiecznej, Poznań 1965, s. 19-20; J. Bardach, Powiat w Polsce późnośredniowiecznej, „Czasopismo Prawno –
Historyczne”, 1967, t. 19, z. 2, s. 140. Na s. 142 tenże autor podaje, iż na terenie Mazowsza w odróżnieniu od
innych ziem Polski średniowiecznej były powiaty mazowieckie nie tylko podziałem sądowym, ale i administracyjnym.
5
A. Gąsiorowski, „Districtus” w Wielkopolsce początków XIV wieku. (Z zagadnień zarządu terytorialnego Polski średniowiecznej), „Roczniki Historyczne”, 1966, R. 32, s. 173, 191. Uczony ten podkreśla (tamże, s. 191), że nie
można stawiać zawsze znaku równości między terminami powiat i districtus. Ten ostatni bowiem jego zdaniem
nawet w XV czy XVI wieku, nie mówiąc o stuleciach następnych oznaczał pewien rejon, okolicę, czy też kompleks osiedli. Istnienie powiatu sądowego przyjmował W. Pałucki, Studia nad uposażeniem urzędników ziemskich
w Koronie do schyłku XVI wieku, Warszawa 1964, s. 77.
6
A. Gąsiorowski, Powiat ..., s. 25.
7
Tamże, s. 28-29; J. Bardach, Powiat..., s. 149 pisze, że w dobie kiedy sąd ziemski stał się sądem szlacheckim powiat był
okręgiem sądownictwa szlacheckiego. Por. też. Łowicz. Dzieje miasta, red. R. Kołodziejczyk, Warszawa 1986, s. 19.
8
A. Gąsiorowski, Powiat ..., s. 35, J. Bardach, Powiat ..., s. 150 pisze, iż powiat nie był jednostką zarządu skarbowego,
gdyż pozostała nią ziemia lub województwo.
9
A. Gąsiorowski, Powiat ..., s. 40.
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wpływ mogły wywierać warunki geograficzne terenu 10 . O ile chodzi
o omawiany powiat, to jego granice zostały przedstawione na załączonej do pracy mapie. Nie były one wyraźnie oparte na dolinach rzecznych lub innych elementach fizjograficznych. Jedynie jego granicę wschodnią, niemal na całej jej długości, wyznaczała Pilica oraz mniejszy jego odcinek w części północnej rzeka
Widawka.
Późnośredniowieczny powiat radomszczański był stosunkowo duży.
2
A. Pawiński ustalił jego wielkość na 2312,88 km . Dla porównania podam,
2
2
że ówczesny powiat sieradzki miał 2801,51 km szadkowski 2079,12 km , zaś
2
,
piotrkowski 2220,48 km , jak obliczył wspomniany ostatnio badacz11. Jak wynika
z powyższych ustaleń omawiany powiat pod względem wielkości obszaru zajmował drugie miejsce w województwie sieradzkim.
Obliczenia A. Pawińskiego odnośnie wielkości omawianego powiatu
zostały ostatnio nieco zmodyfikowane przez autorów Atlasu Historycznego
Polski. Ustalili oni, że powierzchnia powiatu radomszczańskiego w XVI wieku
2
wynosiła 2340 km , a więc o 27 km więcej niż obliczył A. Pawiński12.
Obszar omawianego powiatu, będąc częścią wspomnianego województwa, wchodził w ostatnich wiekach I tysiąclecia n.e. w skład pewnego terytorium
plemiennego, które już może w końcu X wieku i w stuleciach następnych tworzyło tzw. prowincję łęczycką, leżącą w środkowej połaci Polski13. W jej skład
wchodziły tereny 8 kasztelanii, a mianowicie łęczycka, sieradzka, spicymierska,
wolborska, rozpierska, żarnowska, skrzyńska i małogojska, jak to można ustalić
na podstawie danych z bulli gnieźnieńskiej z 1136 roku14. W czasach plemiennych oraz przypuszczalnie w okresie formowania się państwa polskiego, wspomniana prowincja łęczycka mogła wchodzić w skład dużego terytorium wielkoplemiennego, które zdaniem Henryka Łowmiańskiego obejmowało całe Kaliskie,
Rudzkie i Kujawy, a cały ten obszar pozostawał pod hegemonią Goplan 15.
Do koncepcji tego uczonego przychylił się też Józef Spors przyjmując istnienie
Tamże, s. 94.
P, s. 50; por też. L. Kajzer, J. Augustyniak, Wstęp do studiów nad świeckim budownictwem obronnym Sieradzkiego
w XIII-XVII/XVIII wieku, Łódź 1986, s. 51-52. W czasach późnego średniowiecza w skład województwa sieradzkiego wchodziła jeszcze ziemia wieluńska.
12
Atlas Historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, pod red.
H. Rutkowskiego, oprac. K. Chłapowski, A. Dunin–Wąsowicz, Stefan K. Kuczyński, K. Pacuski, E. Rutkowska,
S. Trawkowski, M. Wilska. Cz. II Komentarz. Indeksy, Warszawa 1998, s. 49.
13
S. Zajączkowski, Studia nad terytorialnym formowaniem ziemi łęczyckiej i sieradzkiej, Łódź 1951, s. 11-22; tenże,
Uwagi nad terytorialno-administracyjnym ustrojem Polski XII w., „Czasopismo Prawno–Historyczne”, 1955, t. 7,
z. 1, s. 297; tenże, Dawne ziemie łęczycka i sieradzka w połowie XII wieku, „Roczniki Historyczne”, 1963, R. 29, s. 197214, passim; tenże, [rec.] S. Arnold, Z dziejów średniowiecza, „Rocznik Łódzki”, 1970, t. 14 (17), s. 415.
14
J. Natanson–Leski, Zarys granic i podział Polski najstarszej, Wrocław 1953, s. 138-140, 143, 163 i mapa;
S. M. Zajączkowski, Osadnictwo i stosunki własnościowe sieradzkiego na przełomie późnego średniowiecza i czasów
nowożytnych, [w:] Między północą a południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Kościerzynie koło Sieradza (4-6 grudnia 1991 r.), pod red. T. J. Horbacza
i L. Kajzera, Sieradz 1993, s. 32.
15
H. Łowmiański, Początki Polski, t. 3, Warszawa 1967, s. 167-170; t. 4, Warszawa 1970, s. 35 i przyp. 58; t. 5,
Warszawa 1973, s. 433 i mapa na s. 432.
10

11
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wielkiej prowincji środkowopolskiej, obejmującej w X-XII wieku także i Kaliskie16.
Ten ostatni obszar nie przetrwał jednak przez dłuższy okres czasu w ramach
wspomnianej jednostki wielkoplemiennej, bo już w X wieku został włączony
w skład prowincji gnieźnieńskiej17. Z biegiem czasu wyodrębniły się też Kujawy,
a wreszcie prowincja łęczycka, co mogło mieć miejsce w końcu X wieku (ewentualnie w XI wieku). Prowincja ta w myśl statutu Krzywoustego w XII wieku wchodziła w skład dzielnicy senioralnej, by następnie znaleźć się w rękach Kazimierza Sprawiedliwego i Leszka Białego. Po tragicznej śmierci Leszka w 1227 roku
doszło do walk o schedę po nim i być może jeszcze w tym roku prowincję łęczycką
opanował brat zamordowanego Konrad Mazowiecki. Około 1239 roku lub w 1240
roku, w wyniku walk między książętami, od prowincji tej odpadły 3 kasztelanie
zapilickie, tzn. skrzyńska, żarnowska i małogojska. Okrojoną pod względem terytorialnym prowincję łęczycką Konrad przekształcił w księstwo łęczyckie.
Po jego śmierci księstwo to, wbrew woli zmarłego ojca, zagarnął jego syn Kazimierz, co miało miejsce jeszcze w 1247 roku. Przeciw niemu zbuntował się w
1260 roku syn Leszek Czarny. Do ugody z ojcem doszło w 1262 roku, względnie
(jak sądzono wcześniej) w latach 1263-1264. W jego wyniku powstały dwa odrębne księstwa, a mianowicie łęczyckie i sieradzkie18. Z biegiem czasu dawne
księstwa dzielnicowe zaczęto określać terminem ziemia, a wreszcie w XIV wieku
16
J. Spors, Podział dzielnicowy Polski według statutu Bolesława Krzywoustego ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy senioralnej, Słupsk, 1978, s. 24 i nast.
17
H. Łowmiański, Początki Polski, t. 6/1, Warszawa 1985, s. 143 i tamże przyp. 261. Zdaniem J. Sporsa, Podział ...,
Kaliskie jeszcze w pierwszej połowie XII wieku tworzyło jedność z Łęczyckiem, co jednak nie wydaje się być
słusznem.
18
Straszą literaturę na temat dziejów prowincji omówił krótko S. M. Zajączkowski, Przegląd ważniejszych źródeł
i literatury do dziejów dawnego województwa sieradzkiego w średniowieczu, „Sieradzki Rocznik Muzealny”, 1989 [rok
wyd. 1990], t. 6, s. 42. Tu pragnę zaznaczyć, że w swoich dawniejszych badaniach opierając się na starszej
literaturze przedmiotu przyjmowałem, że bunt Leszka Czarnego przeciw ojcu Kazimierzowi Łęczyckiemu skończył się ugodą zawartą ok. 1263-1264 roku, por. S. M. Zajączkowski, Uwagi w sprawie daty i przebiegu buntu Leszka
Czarnego, „Rocznik Łódzki”,1978, t 23 (26), s. 19. Inne stanowisko w kwestii początku i zakończenia buntu
prezentowali różni badacze. J. Szymczak, W sprawie tzw. buntu Leszka Czarnego w 1261 r., „Zeszyty Naukowe UŁ”,
1976, S. I, z. 4, s. 41, początek buntu przesuwał na 1261 rok, zaś jego zakończenie na 1262 rok. Opowiedział się
za tym J. Powierski, który uznał, że bunt wybuchły w 1261 roku zakończył się ugodą w roku następnym, por.
tenże, Wybuch II powstania pruskiego a stosunki między Zakonem Krzyżackim i książętami polskimi (1260-1261),
„Komunikaty Mazursko–Warmińskie”, 1981, nr 3 (149), s. 311, oraz tenże, Stanowisko polityczne książąt polskich
w okresie najazdów litewskich (1261-1263), „Acta Baltico–Slavica”, 1983, t. 15, s. 14 i 41. Rok 1262 jako kończący
walki ojca z synem przyjął też P. Żmudzki, Studium podzielonego królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszawa 2000,
s. 143-144. Ostatnio T. Rosik, P. Wiszewski, Poczet polskich królów i książąt, t. 2 Od Henryka Brodatego do Kazimierza
Jagiellończyka, Wrocław 2006, s. 102, 104, przyjęli początek buntu na rok 1261, a jego zakończenie w roku następnym. Po przeanalizowaniu poglądów wspomnianych badaczy doszedłem do wniosku, że można uznać rok
1262 za czas zawarcia ugody między zwaśnionymi książętami. Jednak nadal stoję na stanowisku, że bunt rozpoczął się w 1260 roku. Przypomnę bowiem, że w liście króla czeskiego Przemysła Ottokara do papieża Aleksandra IV z 8 października 1260 roku zostali wymienieni Bolesław Wstydliwy i Leszek Czarny, określony jako
młody książę Łęczycy (Boleslaum Cracoviensem et Lestkonem iuvenum Lanciciae duces), którzy wspomagali króla
Węgier Belę IV toczącego wojnę z Przemysłem, por. S. M. Zajączkowski, Uwagi w sprawie ..., s. 6 i tenże, Uwagi
nad kształtowaniem granic przedrozbiorowego województwa Łęczyckiego, „Kutnowski Biuletyn Muzealny”, t. I, 2002,
s. 113-114. Ostatnio S. Wojtkowiak, Państwowe, administracyjne, wojskowe i wyznaniowe podziały terytorialne na
ziemiach polskich. (Zarys dziejów), Łódź 2000, s. 75, przyjmuje, że bunt zakończył się ugodą zawartą w latach
1263-1264.
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zostały one przekształcone w województwa, które jeszcze w tym stuleciu
podzielono na mniejsze jednostki, czyli omówione wyżej powiaty sądowe19.
Dużą rolę w rozwoju zasiedlenia jakiegoś terytorium odgrywają warunki
fizjograficzne. Mogą one ułatwiać lub utrudniać osadnictwo ludzkie. Do nich
należy zaliczyć ukształtowanie pionowe, zalesienie, gleby, hydrografię i bogactwa naturalne. Dlatego też uważam za właściwe, aby poświęcić im kilka słów20.
Powiat radomszczański ulokował się w tak zwanej przez Jana Dylika strefie
wysoczyznowej, która obejmowała południową część dawnej prowincji łęczyckiej. Na terenie powiatu rozciągają się Wzgórza Radomszczańskie, które swój
punkt kulminacyjny osiągają na górze Chełmo, liczącej 316 m n.p.m., jak podają
pewni badacze, lub 323 m n.p.m., jak uważają inni21. Teren dawnego powiatu
w czasach przedrozbiorowych był gęsto zalesiony. Może o tym świadczyć wydana w latach 1802-1803 mapa D. Gilly’ego, obrazująca ziemie polskie zabrane przez
Prusy w czasach zaborów. Mapa ta pokazuje, że cały obszar wysoczyzny Rawskiej i Piotrkowskiej, Wzgórz Radomszczańskich oraz Niecki Sieradzkiej pokryty był pokaźnymi kompleksami puszcz i lasów, wśród których rozciągały się niezbyt duże przestrzenie leśne. Na mapie tej występują one na tle czarnych zespołów leśnych jako białe plamy, pokryte znakami oznaczającymi poszczególne punkty osadnicze. Na omawianym terenie znajdowała się strefa, w której przeważały
tereny otwarte nad zalesionymi. Była to pagórkowata kraina, ciągnąca się od okolic
Radomska i Dobryszyc w stronę Warty pod Kamionem (okolice Brzeźnicy, Pajęczna i Działoszyna). Główne rzeki na obszarze Radomszczańskiego to Pilica
oraz spora część górnej Warty. Do obu tych rzek dochodziły liczne dopływy, wśród
których największą była Widawka, uchodząca do prawego brzegu Warty pod
wsią Pstrokonie. Wszystkie te cieki wodne dostarczały wodę dla ludzi zamieszkujących położone w pobliżu nich osady. Pewne tylko utrudnienia dla zasiedleS. M. Zajączkowski, Osadnictwo ..., s. 39.
Podstawowa literatura omawiająca fizjografię Radomszczańskiego została podana w rozprawie
S. M. Zajączkowskiego, Sieć osadnicza i struktura własnościowa dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej w początkach
XVI w., „Slavia Antiqua”, t. 19, 1972, s. 21-33. Poniższe wywody są oparte na niej, a także na później opublikowanych rozprawach odnoszących się do omawianego zagadnienia, które wykorzystywałem w różnych moich
artykułach opublikowanych po 1972 roku. Poszczególni autorzy opracowywujący dzieje regionu łódzkiego
wykorzystywali prace swoich poprzedników. Tak też uczynił np. J. Kapuściński, Życie religijne wiejskiej parafii
na przykładzie Lgoty Wielkiej (do 1925 roku), „Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007. Artykuł jest interesujący,
szkoda więc że autor popełnił w nim pewne uchybienia, rzutujące na jego aparat naukowy. I tak w przyp. 1 na
s. 141 podaje, że parafia w interesującej go osadzie powstała prawdopodobnie w 1354 roku. Na potwierdzenie swej
hipotezy nie podaje jednak żadnego uzasadnienia źródłowego. Omawiając osadnictwo łęczycko-sieradzkie na
„prawie polskim” i niemieckim w dużej mierze cytuje prace S. Zajączkowskiego, por. przyp. 2-6, 8, 9, 13 (s. 141142). Na s. 143 w przyp. 14 wymienia 2 rozprawy, jakoby pióra tego autora. Niestety nie zauważył, że wszystkie
one są autorstwa nie prof. dr Stanisława Zajączkowskiego, lecz jego syna Stanisława Mariana Zajączkowskiego, obecnie emerytowanego profesora zwyczajnego Instytutu Historii UŁ. Niby rzecz pozostaje w rodzinie,
lecz takiej omyłki nie wolno popełniać. Tu jeszcze zauważę, że do warunków fizjograficznych należy zaliczyć
klimat. Na tym miejscu nie poświęcę mu uwagi, bo klimat panujący w Radomszczańskiem jest taki sam, jak na
innych terenach obecnego województwa łódzkiego.
21
T. A. Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku, Radomsko 2005, s. 13, gdzie w przyp. 1 podana jest literatura
odnosząca się do tego wzniesienia.
19

20
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nia niektórych obszarów sprawiały bagnista dolina Warty oraz częściowo bagniste tereny nad Pilicą.
Bardzo ważnym czynnikiem dla rozwoju osadnictwa są gleby. Z góry trzeba zaznaczyć, iż na obszarze strefy wysoczyznowej gleby są na ogół gorsze od
tych, z którymi mamy do czynienia w strefie nizinnej, obejmującej północną część
dawnej prowincji łęczyckiej. W strefie wysoczyznowej przeważają 3 rodzaje gleb,
a mianowicie bielice piaskowe różnych odmian, bielice wytworzone z glin zwałowych oraz piasków naglinowych i naiłowych, które są dobre do upraw oraz
bielice powstałe z utworów pyłowych pochodzenia wodno-lodowcowego nieco
gorsze od poprzednich. Na wysoczyźnie brak jest niemal gleb brunatnych, rzadko występują też czarne ziemie, mady i gleby bagienne. Duży kompleks bielic
pochodzących z utworów pyłowych można spotkać na zachód od południowego odcinka Warty, płynącej w granicach przedrozbiorowego powiatu radomszczańskiego, która na południe od Radomska skręca w kierunku zachodnim. Drugi wielki kompleks tych gleb stanowi szeroki pas ciągnący się od doliny Pilicy
powyżej Przedborza poprzez Wzgórza Radomszczańskie, następnie okolice Radomska i Brzeźnicy, gdzie ulega zwężeniu, do okolic Pajęczna. Ponadto na interesującym terenie można spotkać bielice wytworzone z glin zwałowych i piasków z większą lub mniejszą domieszką iłów, stanowiące jakby wysepki wśród
gorszych bielic piaskowych. O ile chodzi o bogactwa naturalne, to w Radomszczańskiem można odnotować istnienie złóż rudy żelaznej, intensywnie eksploatowanych w czasach dawniejszych. Dowodem na to są wiadomości zachowane
w źródłach, pochodzących od końca XIV wieku, które informują badacza o kuźnicach, hutach, złożach rudy, a także i materiał toponomastyczny, który stanowią
nazwy pewnych punktów osadniczych, wywodzących się od słowa ruda22.
W XVI wieku źródła wymieniają trzy osady o nazwie Ruda, leżące w parafiach
Maluszyn (2 wsie) i Dobryszyce oraz Rudki (dziś Rudka) w parafii Chełmo23.
Na tym miejscu warto kilka słów poświęcić sieci drożnej, która w życiu
ludzi odgrywała dużą rolę, ułatwiając względnie utrudniając zasiedlenie jakiegoś terytorium24. Choć nie należy ona do środowiska geograficznego, to jednak
jej tworzenie jest ściśle z nim związane. Sieć drożną można zrekonstruować na

22
Na temat bogactw naturalnych por. S. Zajączkowski, O produkcji żelaza na dawnych ziemiach łęczyckiej i sieradzkiej do połowy XVI w., „Zeszyty Naukowe UŁ”, S. I, 1957, z. 5, s. 35-48.
23
J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezyi gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, uwagami zaś historycznemi, topograficznemi, heraldycznemi oraz obszernym Łaskiego żywotem dzieło to ozdobił J. Korytkowski, t. I-II, Gniezno 1880-1881,
t. I, s. 499, Rudki w parafii Dobryszyce, t. II, s. 210-211, Rudy w parafii Maluszyn. Jedna z nich jest określona
jako Ruda archiepiscopalis, druga jako własność pana Pukarzewskiego; obie Rudy w przypisie wymieniającym
aktualne w końcu XIX wieku osady leżące w wymienionej parafii nie były wówczas na tym terenie znane.
W dalszym opisie parafii J. Łaski, Liber ..., t. II, s. 211, podaje: Ruda domini Pukarzewskj dicta Baran. Wsi tych nie
wymieniają rejestry poborowe z lat 1511-1518 i 1552-1553. Zaznaczyć jednak wypadnie, że rejestry poborowe
z lat 1511-1518 wymieniając Maluszyn podały przy tej osadzie wiadomość o tabernae duae, minera deserta,
por. P, s. 205.
24
Odnośnie do związku zachodzącego między osadnictwem a drogami z nowszej, ważniejszej literatury por. S.
Weymann, Ze studiów nad zagadnieniem dróg w Wielkopolsce od X do XVIII wieku, „Przegląd Zachodni”, R. 9, 1953,
t. 2, s. 200-201; B. Śliwiński, Pogranicze kujawsko-pomorskie w XII i XIII wieku. Z dziejów Bydgoskiego i Wyszogrodzkiego w latach 1113-1296, Warszawa –Poznań 1989, s. 113.
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podstawie bezpośrednich wzmianek źródłowych, które podają przebieg dróg,
a także i map z XVIII i XIX wieku. Mapy te pokazują bardzo gęstą sieć dróg
i opierając się na nich niekiedy trudno jest wyróżnić starsze szlaki, jak to podkreślił Stefan Weymann25. Interesujący autora teren był pokryty nieźle rozwiniętą
siecią dróg większych, mających ogólnopolskie lub międzydzielnicowe znaczenie, oraz małych o charakterze lokalnych połączeń. Tych ostatnich było dużo,
pamiętać bowiem trzeba, że musiały istnieć połączenia drożne między poszczególnymi wsiami a ich centrami parafialnymi, miastami czy ośrodkami dużych
kompleksów majątkowych. Radomsko, stolica powiatu, było ważnym węzłem
drożnym. I tak z Sieradza do Krakowa można było dotrzeć przez Widawę,
Radomsko i Miechów. Szlak ten istniał w XIII wieku (a może i wcześniej), jak to
zauważył S. Weymann26. Przez stolicę powiatu przechodził szlak śląsko-ruski,
który zdaniem wspomnianego ostatnio uczonego prowadził na terenie Polski
centralnej przez Wieluń-Brzeźnicę-Radomsko-Przedbórz-Żarnów-OpocznoSkrzyń27. Szczegółowych badań nad siecią drożną Radomszczańskiego nie sposób jest przeprowadzić w tym miejscu, problemowi temu należałoby poświęcić
osobne studium.
Powyższe uwagi stanowiły wstęp do dalszych rozważań nad paroma
ważnymi, moim zdaniem, problemami, takimi jak rozwój osadnictwa miejskiego i wiejskiego, lokacje na prawie niemieckim, czy stosunki własnościowe
z połączeniem pewnych elementów gospodarczych. Pierwszym zagadnieniem,
któremu pragnę poświęcić kilka słów jest osadnictwo interesującego terenu.
Przez ten termin rozumiem zakładanie przez ludzi punktów osadniczych na określonym
terytorium i ich rozwój zarówno pod względem przestrzennym, jak też gospodarczo–
społecznym i prawnoustrojowym28 .
Proces zasiedlania pewnego terytorium w czasach dawnych miał głównie charakter przypadkowy i spontaniczny, dopiero później zaczął przebiegać
w sposób bardziej planowy i kierowany. Przy odtwarzaniu procesów osadniczych
w średniowieczu może być przydatną metoda nawarstwienia przekrojów osadniczych. Polega ona na tym, że proces osadnictwa na badanym obszarze trzeba
podzielić na pewne okresy chronologiczne. Można je ustalić na podstawie ewolucji stosunków gospodarczych i społecznych, ilości i rodzaju zachowanych ma-

S. Weymann, Ze studiów ..., s. 250.
Tamże, s. 217.
27
Tamże, s. 223. Bardziej szczegółowy opis dróg przechodzących w średniowieczu przez Radomsko dał
J. Związek, Radomsko ośrodkiem życia religijnego, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007, s. 2. Dlatego nie chcę tu
powielać jego ustaleń.
28
S. M. Zajączkowski, Powiat orłowski ..., s. 5, por. także tenże, Studia z dziejów osadnictwa na obszarze Łodzi do
końca XVI wieku, Łódź 1976, s. 19, tamże krótko omówiłem poglądy i ustalenia literatury przedmiotu odnoszące
się do takich spraw, jak określenie co to jest historia osadnictwa, jej miejsce w zespole nauk historycznych oraz
sposób odtwarzania procesów osadniczych.
25

26
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teriałów źródłowych oraz specyfiki rozwoju osadnictwa, jak to stwierdził Stanisław Zajączkowski 29. Osiedla wzmiankowane przez różne rodzaje źródeł
w ramach poszczególnych okresów stanowią materiał, który ukazuje obraz osadnictwa w końcowej fazie każdego okresu. Przekroje te są nakładane na siebie.
Osady istniejące w okresach wcześniejszych w zasadzie istniały i w późniejszych.
Stosując tę metodę badawczą nie sposób uniknąć pewnych braków. Nie każdy
bowiem przekrojowy obraz osadnictwa podaje rzeczywiście istniejącą wówczas
liczbę punktów osadniczych30. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest okoliczność,
że pewne osiedla nie zostały odnotowane w źródłach. Pierwsza wzmianka o jakimś punkcie osadniczym świadczy jedynie o tym, że od tego momentu rozpoczyna on swój żywot poświadczony różnymi danymi. Wspomniany ostatnio uczony stwierdził, że stanowi ona punkt oparcia i wyjścia dla badacza, których celem jest
cofnięcie metryki danej miejscowości jak najdalej wstecz, co może pozwolić, naturalnie w sposób hipotetyczny ustalić jeszcze starszy pierwszy zapis31. Aby osiągnąć
wymieniony cel badacz zwrócił uwagę na parę kategorii danych umożliwiających historykowi przesunięcie wstecz metryki interesujących go osad. Dane
te można ustalić na podstawie źródeł pisanych, czasami nawet późniejszych od
pierwszego zapisu, badań archeologicznych, toponomastyki, wnioskowania
wstecznego, uwzględniając przy tym kształty osad, stosunki kościelne itp.32
Badając osadnictwo na obszarze dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej S. Zajączkowski wyróżnił 4 okresy jego rozwoju. Pierwszy, najstarszy od VI wieku n.e. do
przełomu XI i XII wieku, drugi do połowy XIII wieku (ok. 1250 rok), trzeci do
dziewiątego dziesiątka lat XIV wieku (1384 rok, po którym pojawił się nowy typ
źródeł, a mianowicie księgi sądowe), czwarty do lat 1511-1523, tzn. do czasu spisania księgi uposażenia arcybiskupstwa, podającej niemal pełny wykaz istniejących wówczas miejscowości na interesującym nas obszarze. Do tego dołączyłem
jeszcze okres piąty, krótki, bo sięgający do lat 1552-1553, czyli opublikowanego
przez A. Pawińskiego spisu poborowego (dla województwa łęczyckiego to rok
1576)33. Omawianą metodę wspomniany uczony stosował w cytowanych tu pra-

29
S. Zajączkowski, W sprawie przedmiotu i problematyki badań nad dziejami osadnictwa. Artykuł dyskusyjny, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 4, 1956, nr 2, s. 232-234; tenże, Uwagi nad osadnictwem dawnych ziem
łęczyckiej i sieradzkiej (do przełomu XI i XII w.), „Rocznik Łódzki”, t. 9 (12), 1964, 165-166; tenże, Studia nad osadnictwem dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej w XII-XIV w. Uwagi i spostrzeżenia, „Studia z Dziejów Osadnictwa”,
t. 4, 1966, s. 5-6.
30
S. M. Zajączkowski, Studia z dziejów ..., s. 18. Tu pragnę zaznaczyć, że metody tej nie stosowali różni badacze,
polemizując z nią, natomiast istnieje grupa historyków, którzy się nią posługują w swoich badaniach osadniczych.
31
S. Zajączkowski, Sprawa pierwszego zapisu (w świetle badań nad osadnictwem dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej),
„Rocznik Łódzki, t. 7 (10), 1963, s. 103.
32
Tamże, s. 110 i nast.
33
S. Zajączkowski, Uwagi nad osadnictwem ..., s. 167-169; tenże Studia nad osadnictwem ..., s. 5.
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cach. Także z powodzeniem, jak się wydaje, posługiwałem się nią w monografii
powiatu orłowskiego, czy w artykułach poświęconych przeszłości różnych parafii34.
Niestety metody tej nie mogę zastosować w niniejszej rozprawie. Na przeszkodzie stoi przede wszystkim okoliczność, że nie posiada ona pokaźnych rozmiarów, ale jest jedynie dużym co prawda, ale tylko artykułem. Jak wyżej zaznaczyłem dogłębne opracowanie wszystkich poruszonych tutaj problemów wymagałoby napisania obszernej, kilkusetstronicowej monografii. Dalszą, może nie
mniej istotną przyczyną jest wspomniany brak ksiąg sądowych, który zmniejsza
możność mniej więcej dokładnego przedstawienia hipotetycznego czasu powstania odnośnych punktów osadniczych, istniejących w Radomszczańskiem. Nie są
też do tej pory przeprowadzone badania nad ich kształtem, co także utrudnia
rozważania nad hipotetycznym czasem powstania interesujących osiedli w którymś z wymienionych wyżej okresów. Siłą rzeczy więc obraz rozwoju osadnictwa omawianego obszaru można będzie przedstawić w sposób skrótowy i to
głównie w odniesieniu do XVI wieku.
W świetle danych dostarczonych przez księgę uposażenia J. Łaskiego oraz
rejestrów poborowych z lat 1511-1518 i 1552-1553 na obszarze ówczesnego powiatu radomszczańskiego w okresie 1511-1553 znajdowało się ogółem 248 punktów osadniczych. Były to osady miejskie, wiejskie, młyńskie czy kuźnicze. Nie
wszystkie z nich znane są współcześnie. Część zaginęła w czasach późniejszych,
niektóre weszły w skład rozrastających się miast. Wypadnie też zaznaczyć, że już
w pierwszej połowie XVI wieku niektóre źródła określają pewne osady jako puste. Należy jednak pamiętać, że pola do nich należące były nadal uprawiane
i użytkowane. Przed 1500 rokiem zaginęło 8 osiedli, które zostały wymienione
przez źródła pochodzące z wieków poprzednich. Nie jest rzeczą wykluczoną, że
tego rodzaju zaginionych osad było w rzeczywistości więcej, jednak brak ksiąg
sądowych nie pozwala stwierdzić, jakie to były punkty osadnicze i ewentualnie,
kiedy mogły ulec spustoszeniu. Reasumując trzeba podkreślić, że na przestrzeni
wieku XII i początku drugiej połowy XVI wieku w powiecie radomszczańskim
ogółem było 256 osiedli różnego typu35. Z góry należy zaznaczyć, że biorąc pod
uwagę wielkość omawianego powiatu, liczba osad znajdujących się na jego tere-

34
S. M. Zajączkowski, Powiat orłowski ..., s. 40-132 i nast.; tenże, Rozwój osadnictwa oraz stosunki ustrojowe i kościelne na obszarze XVI-wiecznej parafii Nowe, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, t. 9, 2005, s. 21-34; tenże, Osadnictwo
na obszarze XVI–wiecznej parafii w Łąkoszynie, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, t. 10, 2006, s. 29-46; tenże,
Osadnictwo, stosunki ustrojowe i kościelne na obszarze XVI–wiecznej parafii Strzegocin, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, t. 11, 2007, s. 13-20. Omawianą metodę zastosowała też w swoje pracy J. Malinowska, Studia osadnicze na
obszarze powiatu brzezińskiego do połowy XVI wieku, Toruń 2001, s. 18-59.
35
S. M. Zajączkowski, O lokacjach na prawie niemieckim wsi na obszarze przedrozbiorowego powiatu radomszczańskiego do połowy XVI stulecia, [w:] Niebem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej, pod
red. Mariusza Malinowskiego, Toruń 2002, s. 210-211. Tamże podałem, że ogólna ilość wynosiła 247.
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nie nie była zbyt wielką, o czym można się przekonać porównując ją z innymi
powiatami województw łęczyckiego i sieradzkiego36.
Nie mogąc dokonać analizy pozwalającej ustalić w sposób hipotetyczny,
choć jak sądzę dość prawdopodobny, czasu powstania poszczególnych punktów
osadniczych, ograniczę się do stwierdzenia, iż w okresach I i II rozwoju osadnictwa na omawianym terenie, nie istniało zapewne zbyt dużo osiedli. Do najstarszych należy zaliczyć 2 grody pierścieniowate. Jeden znajdował się na terenie
dzisiejszego Radomska, po którym dochowały się do naszych czasów bardzo
zniszczone relikty37. Drugi był umiejscowiony na górze Chełmo. Był on otoczony
wysokim wałem z fosą oraz wałami krężnymi. Wzniesiony był prawdopodobnie
w pierwszej połowie X wieku, później rozbudowany po pożarze w pierwszej
połowie XI wieku38. Poza tymi grodami, istnienie których poświadczają badania
archeologiczne, należy zwrócić uwagę na wieś Grodzisko, położoną na północ
od Koniecpola, blisko Pilicy. Nazwy typu gród–grodzisko–osiek i pochodne od
nich wskazują na to, iż punkty osadnicze, z którymi są one związane prawdopodobnie powstały na miejscu dawnych grodów, jak to podkreślał ostatnio
S. Zajączkowski; uczony ten zaznaczył, że na ogół nazwy te są odnoszone do
czasów bardzo odległych, choć nie jest to regułą39. Za starą metryką wspomnianej ostatnio osady może świadczyć dokument z 1249 roku, informujący o zamianie dokonanej przez księcia Kazimierza z klasztorem jędrzejowskim; władca wziął
od niego dwie wsie na Kujawach, a dał za nie 4 wsie położone w pobliżu Pilicy,
wśród których było wymienione Grodzisko40. Do starych miejscowości można
zaliczyć też Pajęczno, które już w pierwszej połowie XII wieku było znaczniejszą
osadą, określoną w 1140 roku jako opidulum, czyli miasteczko. Zostało ono wymienione w kronice klasztoru w Zwifalten, informującej o przybyciu poselstwa
I tak na obszarze powiatu piotrkowskiego, liczącego nieco ponad 2200 km istniało w analogicznym okresie
313 osiedli plus 14 zaginionych przed XVI wiekiem, por. S. M. Zajączkowski, W sprawie lokacji wsi na prawie
niemieckim na obszarze przedrozbiorowego powiatu piotrkowskiego do połowy XVI wieku, „Piotrkowskie Zeszyty
2
Historyczne”, t. 3, 2001, s. 44-45. W niewielkim powiecie orłowskim, którego powierzchnia wynosiła 629, 8 km
w okresie do 1576 roku istniało 204 osiedli, z których przed XVI wiekiem zaginęło 23, tenże, Powiat orłowski ...,
2
s. 7. Liczący 2343 km powiat łęczycki (por. Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku, pod red. R. Rosina, Łęczyca
2001, s. 123) był gęsto zasiedlony, bo w XVI wieku istniało tu 652 punktów osadniczych, do czego doliczyć
trzeba 28 osiedli, które zaginęły przed XVI stuleciem, por. S. M. Zajączkowski, Lokacje osad wiejskich na prawie
niemieckim na obszarze przedrozbiorowego powiatu łęczyckiego do lat siedemdziesiątych XVI wieku, Łódź 2003, s. 12.
2
W znacznie mniejszym, bo liczącym 1300,85 km powiecie brzezińskim istniało 191 miejscowości, por. J. Malinowska, Studia osadnicze ..., s. 60-61.
37
S. Zajączkowski, Uwagi nad osadnictwem ..., s. 177; S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały do słownika
geograficzno – historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. II (Nacki – Żywocin oraz dodatek
i uzupełnienia), Łódź 1970, s. 64.
38
J. Kamińska, Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski środkowej na tle osadnictwa, Łódź 1953, s. 62-65; tejże,
Grodzisko wyżynne w Chełmie, pow. Radomsko, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi, nr 3, 1958, s. 127-140; L. Kajzer, J. Augustyniak, Wstęp do studiów ..., s. 76; T. A. Nowak, Chełmo ..., s. 1417; S. Zajączkowski, Uwagi nad osadnictwem ..., s. 177; S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały ...,
cz. I (Abramowice- Mazurki), Łódź 1966, s. 42.
39
S. Zajączkowski, Uwagi nad osadnictwem ..., s. 182-183.
40
S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały ..., cz. I ..., s. 102.
2
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z tej instytucji kościelnej do rezydującej tu księżnej Salomei, wdowy po Bolesławie Krzywoustym41. Pajęczno powstało co najmniej w X wieku, ulokowało się
przy starym szlaku handlowym z Rusi na Śląsk i Czechy42. W okolicach wspomnianej ostatnio miejscowości znajdowała się zaginiona obecnie wieś Stryjowo,
mająca starą metrykę historyczną, pozwalającą odnieść jej początki do I okresu
rozwoju osadnictwa. Osada ta w 1155 roku została wymieniona w bulli papieża
Hadriana IV dla biskupstwa wrocławskiego, jako jedna z trzech wsi, które komes
Wlaz darował tej instytucji43. Podobnych osiedli, mających starą metrykę historyczną, istniało na terenie powiatu radomszczańskiego więcej. Do 1250 roku,
a więc do końca II okresu rozwoju osadnictwa, źródła zanotowały jeszcze 16 osiedli. I tak Borzykowa została wymieniona w 1210 roku, choć odnośny zapis nie
jest całkiem pewny44. W 1248 roku dowiadujemy się o wsiach Dąbrowa Zielona,
Makoszyce, Rogaczew i Tarlino, które Konrad Mazowiecki darował wojewodzie
łęczyckiemu Spitygniewowi, zaś we wspomnianym roku darowiznę zatwierdził
książę Kazimierz. Jednak odnośny dokument jest falsyfikatem dość późnego pochodzenia. O Dąbrowie i Rogaczewie pewne wzmianki zachowały się z końca
XIV i początków XV wieku. Natomiast Makoszyce i Tarlino nie występują w żadnych źródłach pisanych po 1248 roku. Odnośnie do tych osad nasuwają się
2 hipotezy. Albo w nieznanym bliżej czasie musiały one zaginąć, albo nazwa ich
została w falsyfikacie tak zniekształcona, że nie można dokonać jej prawidłowej
identyfikacji. Wydaje się, że początków Dąbrowy Zielonej i Rogaczewa oraz dość
hipotetycznych Makoszyc i Tarlina nie można odnieść do XI czy XII wieku,
a zatem mogły powstać później45.
W 1249 roku wraz z omówioną wyżej wsią Grodzisko wymienione są
zaginione Komorno, Okołowice i Soborzyce46. W 1220 roku w dokumencie
biskupa krakowskiego Iwona, potwierdzającego konwentowi w Mstowie dziesięcinę we wsiach swojej diecezji, spotykamy Kłobukowice, Kuchary i Łuszczyn47.
W 1211 roku w bulli papieża Innocencjusza III, dotyczącej zatwierdzenia przeoryszy i siostrom klasztoru w Busku szeregu wsi, zostały wymienione Dobryszyce i Krępa48. Zaznaczyć tu wypadnie, że wydawcy nie odnieśli z całą pewnością
Ortliebi Zwifaltensis chronicon, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 1872, s. 4.
J. i K. Pach, Pajęczno poprzez wieki, Częstochowa 2002, s. 33-34; S. Zajączkowski, Studia nad osadnictwem ..., s. 29.
43
Kodeks dyplomatyczny Śląska. Zbiór dokumentów i listów dotyczących Śląska, wyd. K. Maleczyński, t. 1 obejmujący
lata 971-1204, Wrocław 1956, nr 35: ex dono comitis Wlaz tres: Gelenino iuxta Borech, aliam iuxta Thurouem, tertiam.
que vocatur Ztriouo iuxta Pagenchno. Dwie pierwsze osady leżą na Śląsku, por. tamże przyp. 52 i 54 na s. 94.
Odnośnie nazwy Stryjowa, którą różnie identyfikowano por. S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały...,
cz. II, s. 121 hasło Stryjowo i tamże uwagi.
44
S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały ..., cz. I ..., s. 26.
45
Tamże, cz. I, s. 62, 191-192; cz. II, s. 70, 144.
46
Tamże, cz. I, s. 137; cz. II, s. 11-12, 107.
47
Tamże, cz. I, s. 131, 155, 190.
48
Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska–Kuraś, cz. IV: Dokumenty z lat 1211-1400, Wrocław i in. 1969, nr 870; por. S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały ..., cz. I, s. 69 i 147, którzy nie uwzględnili
tego dokumentu.
41
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odnośnych wiadomości z tej bulli do wspomnianych ostatnio miejscowości49.
Obecnie jednak identyfikacja danych z bulli z Dobryszycami i Krępą wydaje mi
się wysoce prawdopodobną.
Dalszą osadą, początki której sięgają na pewno XI wieku, o ile nawet nie
stulecia poprzedniego, jest Żytno. Ten punkt osadniczy został darowany w 1198
roku przez braci Christona i Kagnimira klasztorowi bożogrobców w Miechowie50.
W końcu należy słów kilka poświęcić Brzeźnicy Starej, o której źródła pisane informują po raz pierwszy w 1265 roku51. Odnośny dokument jest wydrukowany w kodeksie dyplomatycznym Polski, ale jeden jego ustęp został odczytany błędnie: mericam certa (zamiast circa) Brzesznyczam contulimus, w związku
z czym w nauce przyjął się pogląd, iż Brzeźnica była osadą, która została założona in cruda radice na terenie dąbrowy, zwanej Brzeźnicą. Po sprostowaniu omyłki
trzeba przyjąć, iż Brzeźnica, obecnie Stara, istniała przed 1265 rokiem, w którym
książę sieradzki Leszek Czarny wydał przywilej zezwalający na założenie nowej
osady w przyległej dąbrowie. Nawiasem zaznaczę, że do niej przeniesiono przed
1286 rokiem ośrodek miejski, jak to ustalił Ryszard Rosin52. Pierwotna osada Brzeźnica z całą pewnością istniała w XII wieku, o ile nawet nie wcześniej.
Podobnie, jak w przypadku wymienionej ostatnio miejscowości, początków wsi Maluszyn należy doszukiwać się w czasach wcześniejszych niż druga
połowa XIII wieku. Pierwsza pisana wiadomość o tej wsi pochodzi z 1266 roku,
kiedy to Leszek Czarny wystawił w niej dokument dotyczący sprzedaży wójtostwa Radomska53. Na tej podstawie wolno sądzić, że Maluszyn był wówczas osadą
o większym znaczeniu niż inne okoliczne wsie. Nie można odrzucić przypuszczenia, że mógł znajdować się tutaj jakiś dwór, w którym podczas podróży po
kraju przebywał książę. Dlatego też sądzę, że omawiana osada istniała już co
najmniej w II okresie rozwoju osadnictwa, choć nie można wykluczyć hipotezy,
że początków jej należy doszukiwać się w X czy XI wieku. W nieznanym bliżej
czasie Maluszyn znalazł się we władaniu szlachty.
Nie można wreszcie pominąć tzw. osad służebnych, mających, jak wiadomo, starą metrykę historyczną. Na interesującym terenie znajdowały się następujące tego typu osiedla: Bartodzieje (parafia Radomsko)-1454 rok, Bartodzieje
Zbiór ..., cz. IV, s. 3 oraz przyp. 8, 10.
S. M. Zajączkowski, Z dziejów Żytna do połowy XVI wieku, [w:] Drogą historii. Studia ofiarowane prof. Józefowi
Szymańskiemu w 70 rocznicę urodzin, pod red. P. Dymmela, K. Skupieńskiego, B. Trelińskiej, Lublin 2001, s. 163164.
51
S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały ..., cz. I, s. 32.
52
Wydawcy dokumentu datę jego ustalili niewłaściwie na 1 stycznia 1287 roku. Z. Mazur, Studia nad kancelarią
księcia Leszka Czarnego, Wrocław 1975, s. 39-40 stwierdził, że akt Leszka został wystawiony w końcu grudnia
1286 roku ze względu na to, że w kancelarii tego władcy początek roku liczono od 25 grudnia, czyli a nativitae.
Chronologię tę przyjął też P. Żmudzki, Studium ..., s. 173-174 i przyp. 70. Na temat emendacji tekstu dokumentu
z 1265 roku por. R. Rosin, Recenzja pracy A. Olczak, Geneza miasta Brzeźnicy, „Rocznik Łódzki”, t. 9 (12), 1964,
s. 266, który poprawną formę wspomnianego ustępu znalazł w innym tekście dokumentu zachowanym
w transumpcie z 1466 roku, por. S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały ..., cz. I, s. 31-32.
53
Z. Mazur, Studia nad kancelarią ..., s. 190, dokument nr 2.
49
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(parafia Bęczkowice)-1390 rok, Cieśle-1386 rok, Konary-1401 rok, Kuchary (parafia Mstów)–1220 rok, Kuchary (parafia Dmenin)-1389 rok, Łagiewniki–1388 rok,
Piekary-1367 rok, Strzelce Małe-1394 rok, Strzelce Wielkie-1386 rok, Woźniki-1386
rok54. Wszystkie te wsie, poza Kucharami w parafii Mstów, o czym pisałem powyżej, posiadają późny pierwszy zapis. Jednak, jak sądzę, można ich początki
przesunąć do X czy XI wieku.
Kończąc omawianie osad, które najpewniej mogły posiadać starą metrykę, należy zwrócić uwagę na nazwę wsi Stróża, która w źródłach pisanych została wymieniona po raz pierwszy dopiero w 1386 roku55. Na terenie ziem polskich
można spotkać wiele osad noszących takie nazwy jak Stróża, Stróżów, Stróżno,
Stróżew itp. Zdaniem Karola Buczka tego typu punkty osadnicze w odległej przeszłości były zamieszkiwane przez specjalną kategorię ludności wiejskiej, a mianowicie stróżów. Podstawowym ich obowiązkiem na rzecz państwa było strzeżenie tzw. bron. Uczony ten pisze, że brony to były umocnienia, jak wskazuje sama
nazwa, i strzeżone (wartha) punkty pograniczne przy drogach wiodących w głąb kraju56.
Pamiętać należy, że powinność strzeżenia grodów i innych umocnień o znaczeniu strategicznym była obowiązkiem ludności wiejskiej, sięgającą najprawdopodobniej okresu budowania państwowości polskiej. Biorąc to pod uwagę uważam, że omawiana ostatnio wieś mogła powstać najpewniej w I okresie rozwoju
osadnictwa.
Powyżej zostało wymienionych 28 punktów osadniczych (po eliminacji
4 osad z falsyfikatu z 1248 roku), które w oparciu o źródła pisane, dane archeologiczne i toponomastyczne uznać należy za powstałe na pewno do połowy XIII
wieku. Były to: Bartodzieje (parafia Radomsko), Bartodzieje (parafia Bęczkowice), Borzykowa, Brzeźnica Stara, Chełmo, Cieśle, Dobryszyce, Grodzisko, Kłobukowice, Komorno, Konary, Krępa, Kuchary (parafia Dmenin), Kuchary (parafia
Mstów), Łagiewniki, Łuszczyn, Maluszyn, Okołowice, Pajęczno, Piekary, Radomsko, Soborzyce, Stróża, Stryjowo, Strzelce Małe, Strzelce Wielkie, Woźniki i Żytno.
Na podkreślenie zasługuje okoliczność, że początków wielu z nich, prawdopodobnie zresztą wszystkich, należy doszukiwać się w okresie I. Naturalnie nie
można uważać, iż do połowy XIII stulecia na obszarze przedrozbiorowego powiatu radomszczańskiego istniało tylko 28 osiedli. Z pewnością było ich więcej,
54
S. M. Zajączkowski, O tzw. osadach służebnych na dawnych ziemiach łęczyckiej i sieradzkiej, „Zeszyty Naukowe
UŁ”, S. I, z. 5, 1957, s. 7-11.
55
S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały ..., cz. II, s. 120.
56
K. Buczek, Stróże. Studium z ustroju społecznego Polski wczesnofeudalnej, „Roczniki Dziejów Społecznych
i Gospodarczych”, t. 19, 1957, s. 27; K. Modzelewski, Ius aratorum na tle praw grupowych ludności chłopskiej, [w:]
Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. I, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1981, s. 96, sądził,
iż w pobliżu bron osiedleni byli i gospodarowali stróże, których uznał (tamże, s. 122, przyp. 61) za nieswobodnych ludzi
książęcych ... pełniących dziedziczną powinność na rzecz państwa. O istnieniu tych stróżów informuje wyrok delegatów papieskich z 1227 roku w sporze między księciem Henrykiem Brodatym a biskupem Wawrzyńcem o dziesięciny, w którym wymieniono kilka grup ludności wiejskiej niepłacącej jej do tej pory, wśród których spotykamy strozones, por. Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, hrgb. von G. A. Stenzel, Breslau 1845,
nr 1. Por. też na temat tych stróżów S. M. Zajączkowski, Udział ludności wiejskiej w polskiej wojskowości do połowy
XV stulecia, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 27, 1984, s. 46-47.
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przede wszystkim w okolicach grodów, ale nie miały one „szczęścia”, aby znaleźć potwierdzenie swojego istnienia w różnorodnym materiale źródłowym oraz
z braku przeprowadzenia analizy wszystkich kategorii danych, które mogłyby
pozwolić na przesunięcie wstecz metryki pewnych osiedli znanych ze źródeł,
pochodzących z III czy nawet IV okresu57.
O ile chodzi o okres III, to pomijając omówione już wyżej punkty osadnicze, źródła pisane dostarczyły wiadomości o 46 osiedlach nieznanych do tej pory.
Spora ich jednak ilość istniała wcześniej, podobnie jak Brzeźnica Stara,
Maluszyn, ale tylko ze względu na brak wzmiankowanej analizy nie można było
tego stwierdzić58. Reszta, to znaczy 174 osady, została ujawniona przez źródła
z IV i V okresu. Nie można przypuszczać, że wszystkie te osiedla założono na
surowym korzeniu w czasach od końca XIV do połowy XVI wieku. Z całą pewnością należy przyjąć, że początkami swymi sięgają czasów wcześniejszych. Może
za tym przemawiać okoliczność, że w wielu przypadkach pierwsze wzmianki o
ich istnieniu dochowały się w źródłach pisanych z okresu panowania Władysława Jagiełły. W okresach IV i V na pewno nie powstało wiele nowych punktów
osadniczych wskutek dalszego zasiedlania terenu związanego z rozwojem osadnictwa na prawie niemieckim. Tu pragnę zaznaczyć, że większość wsi zaginionych przed początkiem XVI wieku trudno jest zaliczyć do któregoś z okresów
rozwoju osadnictwa. Reasumując stwierdzam, że zarówno brak ksiąg sądowych,
jak i niemożność dokonania analizy różnych danych, zmusiła autora do dokonania bardzo pobieżnego nakreślenia obrazu rozwoju osadnictwa. Mogę jedynie
stwierdzić, iż interesujący nas obszar powiatu radomszczańskiego nie przedstawiał się najgorzej, jeśli chodzi o jego zasiedlenie i że osadnictwo rozwijało się
tu już od czasów zakończenia wędrówki ludów.
Następnym zagadnieniem, któremu pragnę poświęcić nieco więcej uwagi, jest problem lokacji poszczególnych punktów osadniczych na prawie niemieckim. W powiecie radomszczańskim można wyróżnić osady miejskie i wiejskie.
Pierwszych było tylko 6, a mianowicie miasta monarsze: Brzeźnica Nowa,
Pajęczno i Radomsko oraz szlacheckie: Kamieńsk, Koniecpol i Żytno. Ponadto
było trochę osad młyńskich.
Materiał źródłowy, na którym oparte zostaną poniższe wywody, stanowią źródła drukowane i rękopiśmienne. Są to niezbyt liczne dokumenty odnoszące się do lokacji, czy zezwoleń panującego na nie, lub transakcji sołectwami,
dalej różnego rodzaju wzmianki o sołtysach, czy ziemiach stanowiących ich uposażenie (podobne wiadomości mogą też dotyczyć wójtów). Te ostanie dane mogą
przemawiać za tym, że wymienione w nich osiedla w czasach dawniejszych były

57
W powiecie orłowskim źródła pisane z okresu I ujawniły tylko 1 osadę, podobnie w II też tylko 1. Tymczasem
analiza różnorakiego materiału źródłowego pozwoliła mi stwierdzić, iż w okresie I wolno było doszukiwać się
początków 45 osiedli, w II zaś 9, por. S. M. Zajączkowski, Powiat orłowski ..., s. 132.
58
Tamże, s. 132 stwierdziłem, że w okresie III źródła pisane ujawniły 31 punktów osadniczych (w tym 3 zaginione), a dzięki przeprowadzonej analizie w tym czasie powstało prawdopodobnie 63 osiedli, do czego wolno
doliczyć jeszcze 12 zaginionych przed początkiem XVI wieku.
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lokowane na tym prawie. Tego rodzaju wzmianki pochodzą ze źródeł z XV-XVI
wieku, a nawet niekiedy i stulecia następnego59. Najwięcej wiadomości o prawie
niemieckim źródła przechowały odnośnie do posiadłości monarszych oraz dość
sporo dla dóbr kościelnych. O ile chodzi o osady należące do szlachty, to sprawa
ta przedstawia się znacznie gorzej. Choć wsi szlacheckich było najwięcej, obecnie dysponujemy danymi dla niezbyt wielu z nich. Jak się wydaje dużo wiadomości odnoszących się do zagadnienia nadawania prawa niemieckiego wsiom
panów świeckich uległo zaginięciu. Wiele dokumentów lokacyjnych oraz dotyczących transakcji sołectwami niszczono, co miało miejsce szczególnie po wydaniu w 1423 roku statutu warckiego, zezwalającego na przymusowy wykup
sołectw przez właścicieli.
Jak uważa Henryk Łowmiański Ze skrzyżowania dwóch nurtów: osadniczego, stwarzającego pomyślną koniunkturę ekonomiczną oraz feudalnego, usiłującego wyzyskać koniunkturę zresztą dla celów nie tylko osobistych, ale i politycznych i kulturowych, zrodziło się na Zachodzie tzw. prawo niemieckie regulujące organizację wiejskich
i miejskich producentów oraz ich świadczenia na rzecz panów feudalnych60. W Polsce
prawo to zaczęto stosować już w początkach XIII wieku. Zdaniem ostatnio cytowanego uczonego miało ono wielkie znaczenie w życiu społecznym i gospodarczym otrzymujących je punktów osadniczych61. W tym miejscu należy przypomnieć pogląd Karola Modzelewskiego, iż recepcja tego prawa niemieckiego na
obszarze ziem polskich wieńczyła proces feudalizacji ustroju62. W Polsce w początkowym okresie przyjmowania wspomnianego prawa lokacje na nim osad objęły
wyłącznie ludność pochodzenia obcego, przede wszystkim emigrantów z terenów Rzeszy Niemieckiej oraz w mniejszym stopniu osadników walońskich i flamandzkich. Prawo to nie było stosowane wówczas do osad zamieszkałych przez
rdzenną ludność. Gdy jednak panowie zorientowali się, że osadnictwo na omawianym prawie przynosi im poważne dochody, a napływ etnicznie obcego elementu był siłą rzeczy dość ograniczony, kolonizacją na dużą skalę objęto ludność
tubylczą. Przyczyniło się to do powstania fali emigracji wiejskich, ponieważ
w rezultacie przyjęcia obcego prawa nastąpiły poważne zmiany w zakresie świadczeń ludności poddanej na rzecz feudałów. Obecnie główny nacisk został położony na rentę pieniężną, która w okresach rozbicia dzielnicowego i monarchii
stanowej była czynnikiem postępu. W całej pełni odpowiadała ona nowemu rozwijającemu się typowi gospodarki towarowo-pieniężnej. Doszło nawet do tego,

59
Na temat wykorzystania odnośnych wzmianek do problemu lokacji wsi por. S. M. Zajączkowski, Lokacje osad
wiejskich ..., s. 7-8, gdzie też jest podana literatura przedmiotu.
60
H. Łowmiański, Początki Polski, t. 6/2, Warszawa 1985, s. 705.
61
Tamże, s. 706.
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K. Modzelewski, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek, wyd. 2 uzupełnione, Poznań 2000,
s. 225.
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że we wsiach formalnie nie lokowanych na prawie niemieckim zaczęto stosować
wspomniany rodzaj renty63. Pamiętać bowiem należy, że prawo niemieckie gwarantowało właścicielowi wsi otrzymywanie wymienionego w akcie lokacyjnym
czynszu bez względu na różne okoliczności. Natomiast chłopi lokowani na tym
prawie byli zainteresowani w zintensyfikowaniu swojej produkcji rolnej. Im więcej wyprodukowali towarów, tym więcej mogli ich sprzedać na rynku i uzyskać
za nie więcej pieniędzy. Po uiszczeniu zobowiązań na rzecz pana pozostałą ich
część zużywali na własne potrzeby i rozwój gospodarstwa.
Recepcja prawa niemieckiego była nieraz przyczyną przekształceń ustroju gospodarczego otrzymujących je osiedli. Przejawiało się to m.in. w tym, iż
w technice gospodarowania następowały zmiany, dokonywano komasacji i wymierzania gruntów oraz w stosowaniu regularnej trójpolówki64. Jak to stwierdził
Andrzej Wędzki osiedla lokowane na prawie niemieckim posiadały bardziej ujednolicone obciążenia na rzecz swojego pana, aniżeli te, którym prawo to nie przysługiwało65. Sytuacja osadników mających omawiane prawo była lepsza niż tych,
którzy go nie posiadali. Chłopom we wsiach lokowanych przysługiwało prawo
wychodu, nie wolno ich było przymusowo przesiedlać, a usunięcie z zajmowanych ziem mogło mieć miejsce jedynie drogą wykupu66. Kolonizacja na tym prawie miała też jeszcze jeden ważny aspekt społeczny. Chodzi mianowicie o to, że
posiadała ona duży wpływ na proces powstawania jednolitej klasy chłopskiej.
Chłopi byli też właścicielami gruntów, choć w stosunku do swoich panów tylko
podrzędnymi67. Krystyna Kamińska jest zdania, że na pojęcie omawianego prawa składają się dwa elementy: zbiór swobód osadniczych i prawo sądowe68. Na podkreślenie zasługuje okoliczność, że na wsi polskiej wraz z przyjęciem na dość szeroką skalę prawa niemieckiego nie nastąpiła recepcja obcego ustroju sądowego
i prawa. Reforma rolna iure Theutonico oznaczała bowiem osadzenie chłopów,
głównie pochodzenia polskiego, w charakterze wzmiankowanych właścicieli podrzędnych. Niemieckie prawo sądowe we wsiach w zasadzie nie było potrzebne,
bo nie znano go głównie ze względów językowych. W sądownictwie wiejskim
posługiwano się nadal znanym i używanym prawem polskim69. Natomiast
w miastach, szczególnie znaczniejszych, gdzie początkowo było dużo obcej
etnicznie ludności, stosowano niemieckie prawo sądowe.
63
Na temat czynszów i innych obciążeń chłopskich por. K. Modzelewski, Organizacja ..., s. 145, tenże, Chłopi
w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław 1987, s. 248; K. Kamińska, Lokacje miast na prawie magdeburskim na
ziemiach polskich do 1370 r. (Studium historyczno – prawne), Toruń 1990, s. 167-196.
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polskiego, t. 2, Łódź 1995, s. 55-56.
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Przy lokacjach na prawie niemieckim osad szlacheckich lub duchownych
w zasadzie potrzebne były dwa akty. W pierwszym wydanym przez monarchę
znajdowało się zezwolenie na lokację odnośnych dóbr oraz nadanie im immunitetu sądowego i gospodarczego. Drugi dokument wystawiał pan świecki lub duchowny. Był to akt umowy zawieranej między właścicielem a zasadźcą, który
następnie zostawał sołtysem na wsi lub wójtem w mieście. W umowie takiej określano prawa i obowiązki zarówno sołtysa czy wójta, jak i powinności mieszkańców na rzecz pana70. W wypadku lokowania wsi czy miast monarszych w zasadzie wystarczało wydanie jednego aktu, w którym określano rodzaj i zakres immunitetów, jakie miały przysługiwać odnośnym osiedlom, jak też umieszczano
w nim określenie praw i obciążeń sołtysów lub wójtów oraz mieszczan czy chłopów w stosunku do panującego. Z góry zaznaczyć należy, iż władcy uważali
nową formę eksploatacji [chłopów czy mieszczan] za bardziej opłacalną71. Na tym
miejscu pragnę zaznaczyć, że nieraz między wydaniem dokumentu zezwalającego na lokację a okresem dokonania rzeczywistej lokacji mogło upłynąć niekiedy dużo czasu. Nie zawsze też zezwolenie monarsze było realizowane. Zdarzały
się też wypadki, że czasami wielcy panowie świeccy czy duchowni, lokując jakieś swoje majętności, nie mieli na to zezwolenia panującego, jak to zauważył
Stanisław Kuraś72. Tenże badacz stwierdził również, że nie każdy punkt osadniczy musiał otrzymać przywilej pisemny wraz z prawem niemieckim, ponieważ
zawarcie odpowiedniej umowy należało nieraz w poważnej mierze od kulturalnego poziomu zarówno pana jak i zasadźcy73.
Po tych wstępnych uwagach odnoszących się do prawa niemieckiego
przejdę z kolei do przedstawienia problemu lokacji miast i wsi. O ile chodzi
o miasta, to przede wszystkim omówię tylko zachowane dokumenty odnoszące
się do ich lokacji czy wójtostw, a więc zajmę się w zasadzie ich początkami. Natomiast więcej miejsca poświęcę wsiom, przedstawiając wiadomości o istnieniu
w nich tego prawa, czasem aż do XVII wieku włącznie.
Problem lokacji zarówno miast jak i wsi zostanie przedstawiony
w ramach poszczególnych rodzajów ówczesnej własności feudalnej, jaki stanowiły dobra monarsze, szlacheckie i duchowne. Jak wspominałem w XVI wieku
na obszarze omawianego powiatu było 248 punktów osadniczych, do czego doliczyć trzeba 8 zaginionych przed 1500 rokiem. Struktura własnościowa w XVI–
wiecznym powiecie przedstawiała się następująco. W posiadaniu panującego
znajdowało się 24,5 osiedli, panów duchownych było 14 (5 miał klasztor jędrze70
Por. np. S. M. Zajączkowski, Powiat orłowski ..., s. 164 i przyp. 111 oraz tenże, Uwagi nad dziejami dóbr łaznowskich i niesułkowskich biskupstwa włocławskiego do końca XVI wieku, Łódź 2000, s. 49, przyp. 7, gdzie podana literatura na ten temat
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K. Modzelewski, Organizacja ..., s. 151.
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S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV–XV wieku, Wrocław 1971, s. 151-153.
73
Tamże, s. 78.
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jowski, 4 mstowski, 4 arcybiskupstwo i 1 kolegiata świętego Floriana w Krakowie), szlachty zaś 209,5. Odliczając 3 miasta królewskie i 3 szlacheckie, panujący
dzierżyli 21,5 wsi, zaś szlachta 206,5 osad wiejskich.
Na początku zajmę się zagadnieniem lokacji wsi na prawie niemieckim.
Problem ten opracowałem już dość szeroko w jednym z moich artykułów opublikowanym w 2002 roku74. Tam też w przypisach zostały podane źródła i literatura, na których oparłem swoje wywody. Na tym miejscu ze względu na znaczenie
lokacji na prawie niemieckim w życiu gospodarczym i społecznym problem ten
przedstawię szerzej, zapoznając czytelnika z wszystkimi danymi, informującymi o omawianym prawie w odnośnych wsiach, jakie udało mi się odszukać
w źródłach.
Wywody niniejszej rozprawy są zaopatrzone w przypisach w cały odpowiedni materiał źródłowy i literaturę. Biorąc jednak pod uwagę ich dość spore
rozmiary, prezentując problem lokacji wiejskich na tym miejscu, postanowiłem
wyjątkowo w poniższych rozważaniach nie zaopatrywać ich w przypisy. Cały
bowiem aparat naukowy mający poprzeć moje ustalenia na interesujące zagadnienia zainteresowany czytelnik może znaleźć w cytowanym artykule o lokacjach wsi w powiecie radomszczańskiem. Postępując w ten sposób pragnąłem
zmniejszyć objętość niniejszej rozprawy. Tutaj zaznaczę tylko, że materiał źródłowy odnoszący się do omawianego zagadnienia stanowią różnego rodzaju
dokumenty publikowane oraz niektóre pozostające w stanie rękopiśmiennym,
znajdujące się przede wszystkim w AGAD w Warszawie, dalej dane z archiwum
skarbu koronnego przechowywane tamże, następnie drukowane lustracje królewszczyzn z lat 1564-1565, 1616-1620 oraz z 1659-1665, a także wizytacje dóbr
arcybiskupich z XVI stulecia i inne pomniejsze zbiory źródeł.
Po tych wstępnych uwagach należy przejść do przedstawienia lokacji na
prawie niemieckim wsi, rozpoczynając od posiadłości szlacheckich. Z góry należy zaznaczyć, że wiadomości źródłowych na ten temat zachowało się stosunkowo niewiele. Wolno sądzić, że na przeszło 200 wsi szlacheckich omawiane prawo
z całą pewnością otrzymało 25 punktów osadniczych. Przez swoich właścicieli
nie zawsze były formalnie lokowane, ponieważ niektórzy z nich zadowalali się
nadanym im przez władców pozwoleniem na przeniesienie ich majętności na
prawo niemieckie i otrzymanym przy tej okazji immunitetem sądowym.
Najwcześniejsza wiadomość o otrzymaniu omawianego prawa dla wsi
szlacheckich pochodzi z 1402 roku, kiedy to Leonard z Chełma z rodu Zadorów
dostał sądowe potwierdzenie o jego nadaniu dla tej wsi. Odnośna zapiska nie
informuje, kto i kiedy obdarzył prawem niemieckim wspomnianą osadę. Moim
zdaniem mógł to uczynić prawdopodobnie w końcu XIV wieku król Władysław
Jagiełło. Wówczas Chełmo otrzymało przypuszczalnie immunitet sądowy. Jest
dosyć prawdopodobne, iż jego właściciele zadowolili się tym immunitetem i nie
74
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dokonali formalnej lokacji. Więcej danych na temat lokacji Chełma nie dostarczyły badaczowi źródła odnoszące się do dziejów tej wsi, zachowane z czasów
po 1402 roku.
W 1402 roku Władysław Jagiełło przychylając się do prośby Piotra
z Grodziny, kantora gnieźnieńskiego oraz jego braci, zezwolił na przeniesienie z
prawa polskiego na niemieckie należącą do nich wieś Bieliki, położoną w ziemi
sieradzkiej. Odnośne zezwolenie miało też dotyczyć innych posiadłości, jakie
na terenie wymienionej ziemi posiadają lub będą mieć w przyszłości. Panujący
uchylił prawa i zwyczaje polskie, które obowiązywały do tej pory w wymienionej wsi. Jej mieszkańcy otrzymali zwolenie od władcy z jurysdykcji wojewodów,
kasztelanów, sędziów i podsędków oraz innych dygnitarzy i ich podwładnych.
Ludność wiejską poddano jurysdykcji sądowej sołtysa, który z kolei miał podlegać w tym względzie panu, co było zgodne z normami prawa magdeburskiego.
Sołtys, jak informuje omawiany przywilej, mógł być wezwany specjalnym
pismem, opatrzonym pieczęcią na sąd monarszy. Posiadaczom Bielik wystarczał
immunitet sądowy i najprawdopodobniej nie dokonali formalnej lokacji, o czym
można wnioskować z braku w późniejszych źródłach wiadomości o istnieniu
w tej osadzie sołtysa czy ziem należących do uposażenia sołectwa.
W 1452 roku król Kazimierz Jagiellończyk na prośbę Zawiszy z Kodręba
zezwolił na przeniesienie z prawa polskiego na niemieckie jego posiadłości
Kodrąb i Wolę Kodrębską (dziś Wola Malowana) w powiecie radomszczańskim
i Widawkę w piotrkowskim. Mocą otrzymanego wówczas immunitetu mieszkańcy tych trzech wsi zostali uwolnieni od jurysdykcji urzędników koronnych,
a poddani sądownictwu sołtysa, który miał prawo powoływać ich w wypadku
dokonania wykroczeń przed swój sąd, zarówno w sprawach wielkich, jak i małych. Poza tym, jak to było w zwyczaju, monarcha miał prawo wezwać sołtysa na
swój sąd, co należało uczynić za pomocą specjalnego pisma zaopatrzonego
w pieczęć. Można sądzić, że Kodrębscy nie lokowali formalnie tych trzech wsi,
zadowalając się immunitetem. Dobra tej rodziny w czasach późniejszych uległy
powiększeniu i dlatego dla innych swych majętności właściciele pragnęli uzyskać immunitet sądowy. Wnioskować o tym można na podstawie dokumentu
Jana Olbrachta z 1493 roku, który został wystawiony na prośbę Mikołaja i Przedbora Kodrębskich. Poprosili oni monarchę, aby pozwolił im przenieść na prawo
niemieckie ich dobra, a mianowicie wsie Kodrąb, Wolę Kodrębską (Malowaną),
Smotryszów, Widawkę, zwaną też Cuda i Kiemeliną Wolą. Wszystkie one leżały
w powiecie radomszczańskim. Należy tu zaznaczyć, iż w 1452 roku Widawkę
umieszczono omyłkowo w powiecie piotrkowskim. Nadany w 1493 roku immunitet sądowy zawierał niemal identyczne postanowienia jak akt wystawiony przez
Kazimierza Jagiellończyka. Również teraz Kodrębscy nie dokonali formalnej
lokacji swoich wsi, zadowalając się immunitetem sądowym, bo źródła z końca
XV wieku oraz z pierwszej połowy XVI wieku nie wymieniają istnienia w nich
charakterystycznej dla prawa niemieckiego instytucji sołtysa.
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Ostanie znane zezwolenie zachowało się z 1454 roku, kiedy to Kazimierz
Jagiellończyk dał prawo Janowi Bykowskiemu herbu Gryf na przeniesienie jego
wsi Byki i Bartodzieje na prawo niemieckie. Mieszkańców zwolniono od sądownictwa urzędników państwowych, a poddano sołtysowi, który z kolei mógł być
powoływany na sąd monarszy. W tym wypadku także żadne pośrednie nawet
źródła nie pozwalają sądzić, iż wymienione wyżej wsie lokowano formalnie na
prawie niemieckim.
Omówione wyżej zezwolenia panujących na lokację nadawały dostającym je wsiom tylko immunitet sądowy. Brak jest natomiast danych o dokonaniu
właściwej lokacji. Na tej podstawie wolno mniemać, co już podkreślałem,
że odnośni właściciele byli zainteresowani dostaniem immunitetu sądowego.
Natomiast dla kilkunastu szlacheckich osad wiejskich dochowały się wiadomości pozwalające sądzić, iż były one formalnie lokowane. Są to mianowicie
wzmianki o sołtysach, sołectwach, czyli instytucjach ściśle związanych z omawianym prawem, czy też należnych do nich polach. I tak sołtysa we wsi Charzew w parafii Siemkowice wymienił rejestr poborowy z 1511-1518 roku.
W parafialnej osadzie Dmenin było sołectwo, które jednak rejestr z wymienionych wyżej lat określił jako opustoszałe. J. Łaski wymienił w tej wsi łany
sołtysie, zaś rejestr z 1530 roku wzmiankował sołtysa. Parafii w Pajęcznie podlegała wieś Dworszowice, w której istniały agri speciales scultetiorum. Sołtysa wymienił rejestr poborowy z 1511-1518 roku oraz wykazy sołtysów z lat 1530, 1535
i 1540; w tym ostatnim roku sołtys dworszowicki miał 1 łan ziemi ornej.
W wymienionej ostatnio parafii znajdowała się wieś Janki (dawniej Jajki).
W 1497 roku źródła wymieniły Katarzynę, żonę sołtysa z Jajek, zaś rejestr z 1553
roku sołtysa dzierżącego 1 łan ziemi.
Wieś parafialna Jedlno była w nieznanym bliżej czasie, chyba jeszcze
w XIV wieku, lokowana na prawie niemieckim, jak można o tym sądzić ze
wzmianki o sołtysie, zachowanej w dziele J. Łaskiego oraz w wykazach sołtysów
z lat 1530, 1535 i 1540.
Wykaz sołtysów z 1530 roku wymienił tego urzędnika we wsi Kietlin koło
Radomska.
J. Łaski znał 2 łany sołtysie w Kobielach Wielkich, będących siedzibą parafii.
O sołtysie i sołectwie zachowały się wiadomości we wsi Marzęcice w parafii Makowiska. Badacza informuje o tym rejestr z 1511 – 1518 roku, wymieniający sołtysa, posiadającego 1 łan ziemi, który znany był też w 1530 i 1535 roku,
a także i w 1553 roku, kiedy dzierżył 2 łany.
Rejestr z 1552-1553 roku wymienił sołectwo z 1 łanem w Rędzinach, wsi
położonej koło Żytna.
J. Łaski wspomniał o sołectwie w Rzekach Małych w parafii Kłomnice,
z którego dostawała ona dziesięcinę snopową. Tejże parafii podlegała wieś Rzerzęczyce, sołtysa której spotykamy w latach 1511-1518, 1530, zaś o jego polach
wspomniał w swym dziele J. Łaski.
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Jedynie rejestr z 1511-1518 roku wymienił sołtysa w Suchejwoli w parafii
Rząśnia.
Dalszą lokowaną wsią były Wielgomłyny, ośrodek parafii i pokaźnego
kompleksu majątkowego Koniecpolskich, w ręce których przeszedł on w 1398
roku, kiedy to Jakub, pochodzący ze wspomnianego rodu kupił go od Ofki, córki
Zbigniewa z Wielgomłynów i jej małżonka Jana ze Szczekocin. Kto lokował omawianą wieś i kiedy, nie jest obecnie wiadomo. Lokacji mogli dokonać przodkowie Ofki, choć nie można wykluczyć Koniecpolskich. Sołtysa tej wsi wymieniają
rejestry z 1530, 1535 i 1553 roku i miał on wówczas 1 łan gruntu.
Koło Pajęczna znajduje się wieś Rząśnia, o której sołtysie dowiadujemy
się ze źródeł z lat 1511-1518, 1535, 1540 i 1553. Sołectwo posiadało wówczas 1 łan
ziemi.
Wcześniej o sołtysie informują źródła we wsi Zamoście w parafii Wiewiec, bo poznajemy go już w 1402 roku. Niestety, ale z czasów późniejszych brak
jest o nim wiadomości.
W parafii Sulmierzyce znajdowała się wieś Złobnica, sołtysa której wymieniło źródło z 1412 roku.
Na pierwszy rzut oka można sądzić, że lokowana była też wieś Biała,
usytuowana na terenie parafii Pajęczno. Dokument Zygmunta Starego z 1511 roku,
nadający Krzysztofowi z Szydłowca, kasztelanowi sandomierskiemu, wieś Białą
w omawianym powiecie informuje, że nadanie to obejmuje wzmiankowaną wieś
z advocatia, scultetia. Wiadomość tę można potraktować, jako świadczącą o wcześniejszej lokacji na omawianym prawie, choć wypadnie stwierdzić, iż mogła ona
nie odpowiadać faktycznemu stanowi rzeczy, będąc jedynie frazesem bez pokrycia. Moim zdaniem omawiana osada nie była lokowana na prawie niemieckim,
bo sołtysa czy sołectwa nie wymieniają ani J. Łaski, ani rejestry poborowe, czy
wykazy sołtysów.
Powyżej wspomniałem, iż można sądzić, że 25 osad było lokowanych na
prawie niemieckim Po dokonaniu analizy uważam, że liczbę tę należy zmienić in
minus. Chodzi mianowicie o to, że 8 osiedli, które dostały zezwolenie na przeniesienie na omawiane prawo w praktyce nie było najprawdopodobniej lokowane na nim. Przypuszczalnie do tej grupy trzeba zaliczyć wiadomość z 1402 roku,
odnoszącą się do Chełma. W sumie właściciele 9 wsi zadowolili się otrzymaniem
immunitetu sądowego. Pamiętając, że szlachta posiadała 209 osad, liczba 16 punktów stanowi ok. 7% posiadłości tej kategorii własnościowej. W oparciu o powyższe rozważania można by sądzić, iż szlachta nie była specjalnie zaangażowana
w akcję lokowania swych posiadłości na prawie niemieckim. Jednak wydaje się,
że przyjęcie takiej konstatacji chyba w całości nie odpowiada prawdzie. Jak wspomniałem, po wydaniu statutu warckiego w 1423 roku, właściciele niszczyli odpowiednie materiały, informujące o posiadaniu omawianego prawa przez ich wsie.
Przyczyn słabego na pierwszy rzut oka rozwoju kolonizacji na prawie niemieckim może być więcej, niż niszczenie odnośnych dokumentów. Warto bowiem
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pamiętać, iż normy prawa niemieckiego były przyjmowane we wsiach polskich
dość szeroko bez dokonywania formalnej ich lokacji. Duże rozdrobnienie majątkowe, panujące na wsi sieradzkiej, powodowało, że posiadacz np. jednego osiedla wiejskiego sam przy pomocy służby mógł dopilnować wykonywania przez
poddanych należnych powinności. Sołtys także nie był potrzebny we wsiach,
które znajdowały się w rękach kilku współwłaścicieli, choć w tym przypadku nie
było to zawsze regułą. Także podkreślany wielokrotnie brak ksiąg sądowych
z Radomszczańskiego pozbawił badaczy znajdujących się tam wiadomości o sołtysach czy ewentualnych lokacjach. Reasumując należy stwierdzić, że nakreślony wyżej obraz lokacji na prawie niemieckim dokonywanych przez szlachtę był
zapewne większy.
Z kolei pragnę zająć się szerzeniem prawa niemieckiego w dobrach kościelnych. Na interesującym nas terenie nie były one zbyt wielkie. Nie wszystkie
istniejące tu instytucje duchowne lokowały swoje dobra na omawianym prawie.
Żadna z 5 wsi klasztoru jędrzejowskiego nie doczekała się lokacji. Zakon kanoników regularnych z Mstowa, dzierżący w powiecie radomszczańskim cztery wsie,
lokował jedynie starą wieś służebną Kuchary, skąd dziesięcinę otrzymywał już
w 1220 roku. W posiadanie tych zakonników wieś ta zaczęła dostawać się od
1382 roku. Wówczas to Jan, dziedzic Skrzydłowa, dokonał na rzecz kanoników
zapisu na części Kuchar, zastrzegając przy tym, że po jego zgonie cała wieś ma
przejść w ich posiadanie. W odnośnym dokumencie nie ma słowa o istnieniu
w tej osadzie sołtysa. O łanach sołtysich w Kucharach informuje dopiero Jan Długosz w swej księdze uposażenia biskupstwa krakowskiego, zredagowanej ostatecznie ok. 1470 roku. Na tej podstawie sądzę, że lokacja omawianej osady została dokonana przez kanoników regularnych po śmierci jej poprzedniego właściciela. Sołectwo prawdopodobnie uległo likwidacji w końcu XV wieku lub w pierwszych latach następnego stulecia, bo rejestr poborowy z lat 1511-1518 podaje wiadomość o scultetus desertus w Kucharach.
W XVI wieku kolegium magistrów kolegiaty św. Floriana w Krakowie
było właścicielem wsi Wistki, położonej w parafii Pajęczno. Wieś ta została lokowana na surowym korzeniu w 1295 roku. Wówczas na prośbę Michała, kanclerza książęcego i rektora kościoła w Pajęcznie, książę Władysław Łokietek w wydanym dokumencie zaznaczył, że wspomniany dygnitarz nadał niejakiemu Szymonowi nemora et dambrouas Wisnka, wlgariter nuncupatas, ad Ecclesiam de Pagenchno pertinentes liczące 30 łanów do lokowania na tym terenie wsi na prawie niemieckim w odmianie średzkiej. Szymon został sołtysem nowo zakładanej osady.
Otrzymał co szósty łan, co w sumie miało tworzyć jego 5-łanowe gospodarstwo,
przyznano mu też prawo poboru trzeciego denara z kar sądowych oraz posiadanie młyna, karczmy, jatki rzeźniczej i ławy piekarskiej. Te ostanie 4 składniki uposażenia Szymon mógł sam założyć i wykorzystywać na swoje potrzeby. Właściciel pozwolił mu także urządzić pasiekę. Zgodnie z normami prawa niemieckiego dobra sołtysa wolne były od opłat czynszowych. Osadnicy dostali wolniznę
120

Zarys dziejów powiatu radomszczańskiego

z czynszu na 8 lat, zaś z dziesięcin na 6 lat. Po upływie wolnizny każdy osadnik
był zobowiązany do płacenia czynszu w wysokości 1 fertona bieżącej monety.
Rektor kościoła w Pajęcznie dostał prawo poboru od każdego mieszkańca wsi
2 miar pszenicy, 4 żyta i 6 owsa. Sądownictwo nad kmieciami polecono sprawować sołtysowi oraz właścicielowi. Prawdopodobnie po śmierci kanclerza Michała dochody z Wistki zostały przekazane kanclerstwu sieradzkiemu jako jego uposażenie. J. Długosz wspomniał, że w 1400 roku, czyli w czasie odnowienia
Akademii Krakowskiej, monarcha przeznaczył na jej potrzeby dochody z dawnego kanclerstwa sieradzkiego. Dotyczyło to także Wistki, która ostatecznie dość
rychło przeszła we władanie kolegiaty św. Floriana w naszym stołecznym mieście. Kończąc pragnę zaznaczyć, że w XV stuleciu sołectwo w Wistce zostało zlikwidowane, a na jego ziemiach został utworzony folwark. J. Łaski zaznaczył bowiem, że we wsi znajdowały się łany folwarczne, utworzone na bazie sołtysich.
Ostatnią grupą posiadłości kościelnych na terenie powiatu radomszczańskiego były dobra arcybiskupa gnieźnieńskiego. Ta instytucja kościelna posiadała tu w średniowieczu tylko 4 wsie, a mianowicie Makowiska, Rząśnię, Rzejowice oraz Rudę, określoną jako archiepiscopalis, położoną na terenie parafii Maluszyn, którą wzmiankował w swym dziele J. Łaski. Rejestry poborowe z lat 15111518 i 1552-1553 nie znały tej osady, a i obecnie ona nie istnieje. Jak to podkreślono w nauce (Józef Matuszewski, Stanisław Zajączkowski, Stanisław Marian Zajączkowski) arcybiskupstwo było zainteresowane lokowaniem na prawie niemieckim licznych należących do niego wsi. Cechą charakterystyczną tego prawa było
tworzenie dużych gospodarstw, które w pełni mogły egzystować samodzielnie.
Na interesującym terenie 3 osiedla z wymienionych wyżej były lokowane, jedynie Ruda nie posiadała prawa niemieckiego.
Obecnie postaram się omówić materiał źródłowy stwierdzający lokowanie na wzmiankowanym prawie wspomnianych punktów osadniczych. W 1359
roku arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnicki, w wydanym wówczas dokumencie
zaznaczył, że wykupił sołectwo we wsi Makowiska z rąk jego dotychczasowych
posiadaczy braci Jarosława i Wacława z Siedlca i za zgodą kapituły metropolitarnej sprzedał je za pewną, nieokreśloną sumę, Jakubowi, synowi Juliana z Rząśni.
W oparciu o powyższe dane można przyjąć z całą pewnością, że Makowiska już
wcześniej zostały lokowane na omawianym prawie. Nie jest jednak rzeczą wiadomą, kto i kiedy lokował omawianą wieś. Mogli to dokonać poprzednicy Jarosława, np. arcybiskupi Janisław czy Jakub Świnka, a może jeszcze któryś z wcześniejszych hierarchów. Nieznany obecnie pierwotny akt lokacyjny na pewno określał prawa i obowiązki sołtysa i kmieci. Dokument z 1359 roku informuje,
iż Makowiska otrzymały ius Magnae Srzoda seu Novi Fori. Dokładnie zapoznaje
on badacza z dochodami i obowiązkami nowego sołtysa. Otrzymał on co dziesiąty wolny łan ze wszystkich położonych we wsi. Wyjątkiem w tym względzie
było 5 łanów, z których 3 były przypisane do dworu arcybiskupiego, stanowiąc
zaczątek folwarku, zaś 2 pozostałe stanowiły własność istniejącego we wsi ko121
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ścioła parafialnego. Poza wspomnianymi łanami sołtys dostał co trzeci ogród,
połowę łąk należących do dworu, trzecią część karczem oraz połowę lasu, gdzie
arcybiskup pozwolił mu posiadać pasiekę. Ponieważ sprawował on funkcję
sędziego, dlatego jako rekompensatę za jej wykonywanie przyznano mu prawo
poboru co trzeciego denara z kar sądowych. Arcybiskup zaznaczył, że ciążył na
nim obowiązek uiszczania mu dziesięciny snopowej w dniu św. Marcina
(11 listopada), do czego byli również zobowiązani kmiecie. Ci ostatni z każdego
łanu płacili arcybiskupowi czynsz w wysokości 1 fertona groszy praskich, który
był pobierany w dniu wspomnianego wyżej świętego. Na pewno nie było to jedyne świadczenie kmieci na rzecz pana. Jak wiadomo, normy prawa niemieckiego przewidywały poza czynszem jeszcze rentę odrobkową i naturalną. I o tych
właśnie formach renty feudalnej była zapewne mowa w nieznanym dokumencie
lokacyjnym. Sołectwo w Makowiskach funkcjonowało przez dłuższy czas.
Wspomnę, że lustracja dóbr arcybiskupstwa z lat 1511-1512 wymieniła sołtysa
omawianej właśnie wsi, który w czasie jej spisania miał 4,5 łana gruntów uprawnych i karczmę. Wspólnie z kmieciami uiszczał arcybiskupowi dziesięcinę,
co było zgodne z postanowieniami dokumentu z 1359 roku. Inne źródła z XVI
stulecia wymieniają sołtysa Makowisk, a mianowicie są to rejestry z lat 1530,
1535, 1540 i 1553 oraz lustracja z 1563 roku. Zaznaczyć tu wypadnie, iż w ciągu
pierwszej połowy wzmiankowanego ostatnio wieku uposażenie sołectwa uległo
radykalnemu zmniejszeniu. Dane z lat 1535-1553 wymieniają zgodnie 1 łan
sołecki. Lustracja z 1563 roku podała, że w Makowiskach ówczesny sołtys Bartłomiej posiadał karczmę i półłanek gruntu.
Dalszą wsią lokowaną na prawie niemieckim była Rząśnia. Podobnie jak
w przypadku Makowisk i tu nie jest znana data wystawienia aktu lokacyjnego.
Mogło to mieć miejsce w XIII lub pierwszej połowie następnego wieku. O posiadaniu przez Rząśnię omawianego prawa informuje pochodzący z 1361 roku dokument dotyczący sprzedaży sołectwa w tej wsi. Za zgodą kapituły metropolitarnej dokonał tego wspomniany wyżej hierarcha kościelny. Nabywcą był niejaki
Jakub. Regest odnośnego dokumentu znany lustracji z lat 1511-1512 podaje, że
Rząśnia posiadała prawo niemieckie w odmianie średzkiej. Dość dokładnie opisane zostały uposażenie i obowiązki sołtysa. Otrzymał on 2 łany wolne z barcią,
wolną karczmę z ogrodem, młyn z sadzawką wraz z prawem połowu ryb, a ponadto angulam, id est cant, agros extirpare circa silvam Olszani. W lesie zezwolono
mu urządzić łąki. Dostał także prawo polowania na zwierzęta w lasach należących do wsi, z wyjątkiem dzików, jeleni i niedźwiedzi. Za sprawowanie sądownictwa nad mieszkańcami wsi arcybiskup zezwolił mu pobierać co trzeci denar
z nakładanych kar sądowych. Sołtys oraz mieszkańcy wsi byli zobowiązani do
odpowiadania przed sądami odbywającymi się na miejscu, co było zgodne z otrzymanym przez arcybiskupa immunitetem sądowym dla jego dóbr. Właściciel miał
3 razy w roku sprawować sądy. Podczas dwóch pierwszych kmiecie winni mu
dawać po 3 skojce z racji tzw. obiednego. Natomiast sołtys uzyskał zwolnienie
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od tej opłaty za trzecie obiedne. Regest dokumentu podaje, że kmiecie w dniu św.
Michała Archanioła winni dawać pro censu de quolibet manso unam urnam mellis.
Regest natomiast nie wspomina o czynszach uiszczanych przez chłopów, podobnie jak i o obowiązującej ich rencie odrobkowej. Sołtys Rząśni był często wymieniany w XVI wieku. I tak wspominają go lustracje z lat 1511-1512, wykaz podatkowy z 1511-1518, rejestry z 1530, 1535 i 1540, kolejny wykaz podatkowy z 15521553 oraz lustracja z 1563 roku. Według danych przekazanych przez wszystkie
wymienione źródła, poza jedynie rejestrem z 1511-1518 i lustracją z 1563 roku
sołectwo posiadało 2 łany ziemi. Natomiast wykaz poborowy z 1552 roku zaznaczył, ze sołtys Rząśni dysponował 1 łanem. Lustratorzy w 1563 roku zanotowali,
iż w omawianej osadzie funkcjonowało 2 sołtysów, którzy posiadali na swoje
uposażenie 2 łany ziemi, a więc tyle, ile podawały wcześniejsze źródła. Wolno
sądzić, że w 1552 roku został pominięty jeden sołtys Rząśni, dzierżący jeden łan.
Stąd też wynikły najprawdopodobniej wątpliwości co do wielkości uposażenia
ziemskiego sołectwa.
W końcu warto nieco uwagi poświęcić Rzejowicom. Lustracja dóbr arcybiskupich z lat 1511-1512 przekazała regest, niestety nie datowany ściśle, dokumentu wystawionego przez arcybiskupa Mikołaja Trąbę, sprawującego tę godność w latach 1412-1422. Tenże wysoki dostojnik kościelny stwierdził, iż pragnąc
podnieść kondycję omawianej wsi przenosi advocatiam de iure Polonico in ius Theutonicum Srzedense. Sołectwo w tej osadzie zostało sprzedane za niepodaną sumę
pieniędzy szlachcicowi Benikowi, piszącemu się z Irządzy. W skład jego uposażenia wchodziły 2 łany wolne od ciężarów z polami i lasami, należącymi do tych
ziem oraz karczma. Przysługiwało mu prawo poboru co trzeciego grosza z każdej osądzonej sprawy, bo zgodnie z normami prawa niemieckiego w imieniu pana
wsi sprawował nad jej mieszkańcami sądownictwo we wszystkich sprawach.
Arcybiskup zobowiązał Benika i jego następców do konnej służby na rzecz właściciela wsi. Regest nie określa wyraźnie zakresu tego obowiązku. Zapewne chodziło o to, że sołtys rzejowicki miał przenosić polecenia pańskie, przypuszczalnie chyba tylko w obrębie ziemi sieradzkiej, towarzyszyć właścicielowi podczas
podróży, a nie można wykluczyć także przypuszczenia, że podczas wojny musiał stawać z własnym koniem i uzbrojeniem w oddziałach wystawianych przez
arcybiskupstwo. Sołtys musiał uiszczać swojemu plebanowi dziesięcinę na polu.
Sołtys i jego następcy zostali zwolnieni od uiszczania obiednego. Odnośny dokument podaje też dane na temat obciążeń kmieci. W dniu św. Marcina z racji
czynszu i poradlnego musieli składać wysoką, bo wynoszącą 1 grzywnę, opłatę
z łanu. Na Wielkanoc kazano im płacić arcybiskupstwu po 2 grosze w zamian za
powinność zwaną krowne. Z dzierżonych pól kmiecie mieli składać właścicielowi wsi dziesięcinę snopową. Nie podlegali powinności stacji, którą zamieniono
na obowiązek oddawania każdego roku po 2 miary owsa. W przypadku przybycia do wsi arcybiskupa, każdy kmieć miał mu dać na utrzymanie albo po 2 kurczaki, albo po 20 jaj i serze. W przypadku, gdy hierarcha w ciągu roku nie odwie123
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dził swojej posiadłości, wóczas każdy posiadacz jednołanowego gospodarstwa
miał obowiązek dostarczyć do dworu po 2 miary owsa, 2 kurczaki, 20 jaj i 2 sery.
Trąba określił też wysokość pańszczyzny. W okresie od św. Jana Chrzciciela do
święta narodzenia NMP chłopi musieli pracować po 2 dni w tygodniu przy pracach polowych (tzn. żniwach, sianokosach itp.). W pozostałych porach roku pańszczyzna była ograniczona do 1 dnia w tygodniu. W 1492 roku szlachcic Albert
Mruk, ówczesny sołtys Rzejowic sprzedał sołectwo które składało się wówczas
z 2 łanów i ich pertynencjami, tzn. polami, łąkami, ogrodami, sadzawkami, pastwiskami, borami, lasem, zwanym Trzonek i karczmą, za 46,5 grzywien szerokich groszy (każda grzywna liczyła 48 groszy) Jakubowi Biestrzychowskiemu.
Sołtys rzejowicki według danych z lustracji z 1511-1512 roku dzierżył 2 łany, na
których lokował kmieci, płacących mu czynsz w wysokości 16 groszy i odrabiających pańszczyznę w wymiarze 1 dnia w tygodniu. Należący do niego karczmarz składał opłatę w wysokości 20 groszy. Sołtys w obrębie wsi posiadał też
łąki. Na rzecz pana nie był wówczas zobowiązany do żadnych służb. Przebywał
nie w Rzejowicach, lecz w swojej rodzinnej posiadłości Biestrzyków. Sądzić można, że sołtysem w wymienionych ostatnio latach był znany z 1492 roku Jakub lub
jego syn. Wiadomość o lokowaniu kmieci na ziemiach sołectwa Rzejowic potwierdził też J. Łaski wspominając, iż z gruntów sołtysich dziesięcinę pobierał
proboszcz. Danina ta obowiązywała też wszystkich kmieci, którzy musieli zwozić ją do spichlerza plebana własnym transportem.
W ten sposób przedstawiały się dane źródłowe odnoszące się do zagadnienia lokacji na prawie niemieckim wsi należących do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Obecnie należy zająć się lokacjami w dobrach będących własnością
monarszą. Jak wspomniałem, w XVI stuleciu we władaniu panujących znajdowało się 25,5 punktów osadniczych. W liczbie tej kryją się 3 osiedla o charakterze
miejskim. W sumie więc tylko 21,5 wsi we wspomnianym ostatnio wieku było
własnością królewską. Na marginesie pragnę zaznaczyć, iż w czasach dawniejszych znacznie większa ilość punktów osadniczych stanowiła domenę panujących. W ciągu jednak upływu lat kurczyła się ona, ponieważ nie znana nam obecnie ich liczba przechodziła w wyniku nadań w ręce bądź to Kościoła, bądź to
szlachty. W oparciu o różne dane źródłowe pochodzące z czasów późnego średniowiecza oraz ery nowożytnej można ustalić, że lokowanych było 14 osad
monarszych. Niemal wszystkie były zgrupowane w dwóch starostwach, a mianowicie brzeźnickim i radomszczańskim.
Na początku zajmę się punktami osadniczymi wchodzącymi w skład starostwa brzeźnickiego. Pierwszą z nich jest Będków, położony na terenie parafii
w Rząśnie. Z 1277 roku pochodzi dokument Pełki, kanclerza sieradzkiego i plebana kościoła w Pajęcznie, który nadał wzmiankowaną wieś, należącą do pajęczańskiego kościoła, synowi Wogeona (czy może Błogeona) do lokowania jej na
prawie niemieckim. Został on sołtysem omawianej osady. Po upływie 2 lat winien on dawać z tej wsi jako daninę 10 garnców miodu. Pełka zezwolił mu na
124

Zarys dziejów powiatu radomszczańskiego

wzniesienie młyna i karczmy. Otrzymał też prawo polowania na mniejszą zwierzynę, natomiast na większą uprawnienie to miało przysługiwać Pełce, jak
to zaznaczono wyraźnie w omawianym akcie. Sołtys został uwolniony od wszelkich ciężarów przewidzianych w prawie polskim. Zaznaczyć jeszcze wypadnie,
iż wspomniane garnce miodu były potraktowane jako świadczenie uiszczane
z racji czynszu i dziesięciny.
Będków w 1277 roku nie został lokowany na surowym korzeniu, istniał
bowiem już od pewnego czasu. Osada ta była wówczas uważana za własność
parafii pajęczańskiej i kanclerza sieradzkiego. Wynikało to z tego, że stanowiła
ona uposażenie kanclerstwa sieradzkiego, a ponieważ urząd ten pełnili kolejno
proboszczowie z Pajęczna, dlatego też była traktowana jako własność tamtejszej
parafii. Jest rzeczą wysoce prawdopodobną, iż Będków należał do kanclerza sieradzkiego aż do końca istnienia tego urzędu, będąc formalnie własnością książęcą. Kiedy kanclerstwo przestało funkcjonować, co wiązać należy z procesem
ujednolicania państwa, dochody z omawianej wsi nie dostały się w posiadanie
reaktywowanej Akademii Krakowskiej, ale przeszła ona w bezpośrednie władanie monarchy, jak świadczą o tym dane z lat 1518, 1552-1153, 1564 czy 1659-1665.
Jest rzeczą charakterystyczną, iż żadne źródła pochodzące z czasów po 1277 roku
nie dostarczają badaczowi jakichkolwiek informacji o posiadaniu przez Będków
prawa niemieckiego. Nie można zatem wykluczyć przypuszczenia, że albo lokacja nie powiodła się, albo w praktyce nie została zrealizowana. Tutaj przypomnę,
że w wydanym przez Pełkę dokumencie nie ma mowy o obciążeniach oraz powinnościach osadników i dlatego z tego powodu trudno uznać go za właściwy
dokument lokacyjny. Obowiązki i uprawnienia sołtysa zostały określone w nim
w sposób niezbyt precyzyjny. Omawiany dokument uważam nie za właściwy
akt lokacyjny, ale za nadanie sołectwa.
Następną osadą w kluczu brzeźnickim jest Brzeźnica Stara, wzmiankowana po raz pierwszy w 1265 roku, jak o tym wspomniałem. W źródłach pochodzących z końca XIII wieku i stuleci następnych dla odróżnienia od Brzeźnicy
Nowej Starą Brzeźnicę nazwano też Starym Miastem, jak to widzimy np. w 1298,
1345, 1465, 1555, 1564-1565 czy 1659-1665 roku. Stara Brzeźnica była lokowana
na prawie niemieckim chyba jeszcze w XIII wieku. Sądzić tak można na podstawie dokumentu Władysława Łokietka z 1298 roku. Książę uwolnił 2 łany, które
Janusz Stułka nabył in antiquo civitae Brzeznicza ... ab omnibus solutionibus, angariis,
praeangariis Polonicis et Theuthonicis, które są lub będą w przyszłości oraz od jurysdykcji urzędników książęcych. Sołtysa Starego Miasta poznajemy w dokumencie wydanym przez króla w 1345 roku. Wówczas to Kazimierz Wielki zatwierdził Peszkę w posiadaniu wójtostwa w Brzeźnicy Nowej za otrzymaną od
niego opłatę pieniężną i część wsi Dworszowice. Konfirmował także przywilej
dla wójtostwa w mieście oraz ustalił stan posiadania majętności między Peszką
a sołtysem Starej Brzeźnicy (Starego Miasta). Dowiadujemy się, że sołtys odstąpił
m.in. łąki Kątnia, zatrzymując lasy rozciągające się na prawym brzegu rzeczki
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Brzeźnicy, czyli Pisi, a ciągnące się w stronę Dworszowic. W przywileju Kazimierza został też wymieniony dwór (curia) sołtysa brzeźnickiego. Sołtys był wzmiankowany jeszcze w 1530 roku, zaś sołectwo wymienił rejestr poborowy z 15521553 roku. We wspomnianym dworze był przechowywany akt lokacyjny Brzeźnicy Starej, o czym informuje dokument Zygmunta Augusta z 1555 roku. Znajduje się w nim wiadomość, że honestus, czyli mieszczanin, Adam Czarnota był
sołtysem we wsi Stare Miasto, należącej do starostwa brzeźnickiego. Posiadał on
przywilej super eandem scultetiam, który podczas pożaru domu został spalony.
Naturalnie w chwili obecnej nie można stwierdzić, czy zniszczeniu uległ pierwotny przywilej, który był wystawiony w XIII wieku, jak o tym wspomniałem
wyżej, czy też jakiś inny późniejszy. Treść spalonego dokumentu rewizorzy
monarszy odtworzyli w oparciu o zeznania wiarygodnych świadków. Dzięki temu
obecnie można poznać pokaźne uposażenie sołtysa brzeźnickiego. Posiadał
on 3 łany ziemi. Sam gospodarował na jednym, na drugim osadził zagrodnika,
natomiast trzeci był zamieniony w łąkę. Rozciągała się ona koło rzeczki Brzeźnicy, w której sołtys miał prawo poławiać ryby. Dalej w skład sołectwa wchodziły
jeszcze 3 łany ulokowane w różnych miejscach. Dzierżył on też pewne niwy przynależne do młyna, który także stanowił część składową jego uposażenia.
Miał też sadzawkę noszącą miano Borowa, łąkę i jezioro zwane Gurachoviecz,
znajdujące się w pobliżu rzeki Warty. W tej rzece posiadał też prawo połowu ryb.
Wolno mu było polować na drobną zwierzynę żyjącą w lasach koło Starego Miasta oraz zajmować się ważeniem piwa. W trzech miejscach boru posiadał pasieki.
Pobierał co trzeci grosz z kar sądowych z racji sprawowania funkcji sędziego w
sporach toczonych przez mieszkańców wsi. Powyższe pokaźne uposażenie monarcha przyznał Czarnocie w wieczyste posiadanie. Podkreślił też, że jego sprzedaż lub zamiana będzie wymagać zgody panującego. Sołtys był zobowiązany do
służby wojskowej. Miał też sprawować takie same służebności, jakie obowiązywały sołtysów w innych wsiach wchodzących w skład starostwa brzeźnickiego.
Kończąc omawianie dokumentu Zygmunta Augusta pragnę zaznaczyć, że nie
mogę z całą pewnością stwierdzić, czy opisane uposażenie sołectwa brzeźnickiego w całości odpowiadało temu, jakie w momencie lokacji przyznano sołtysowi
omawianego punktu osadniczego.
Poza zaprezentowanymi wyżej wsiami w skład starostwa brzeźnickiego
wchodziły jeszcze inne punkty osadnicze, mające prawo niemieckie. Niestety nie
do wszystkich dochowały się dokumenty odnoszące się do ich lokacji na omawianym prawie, czy informacje o nadaniach lub transakcjach sołectwami. W pewnych wypadkach trzeba zadowolić się jedynie wzmiankami o sołectwach czy
sołtysach niektórych osadach wiejskich.
W nieznanym bliżej czasie, może w XIII wieku, a najpóźniej w XIV wieku,
została lokowana wieś Dubidze, która była położona w pobliżu Brzeźnicy. Najstarsza znana wiadomość z około 1470 roku o sołectwie 8–łanowym w tej wsi,
została przekazana przez J. Długosza w jego księdze uposażenia biskupstwa kra126
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kowskiego. Wójtostwo, czyli sołectwo w Dubidzach było wzmiankowane w dokumencie Zygmunta Starego z 1543 roku, a wójta (sołtysa) dzierżącego 7 źrebi
wymieniła lustracja z 1564-1565 roku.
Następna osada Dworszowice Kościelne prawdopodobnie otrzymała
lokację w XIII wieku, a może w XIV. Sołectwo 6-łanowe wymienił około 1470
roku J. Długosz. Pola sołtysie zostały wspomniane przez J. Łaskiego, zaś sołectwo, czyli wójtostwo w latach 1511-1518, 1552-1553, 1616-1620 i 1659-1665.
Wieś Dylew była lokowana w nieznanym czasie. Była ona położona na
terenie parafii pajęczańskiej. Sołectwo 1-łanowe wymienił rejestr poborowy z 15111518 roku, sołtysa zaś wykazy z lat 1530, 1535, 1540 i 1553, a także lustracja
z 1616-1620 roku.
Położone na terenie parafii Makowiska Gajęcice mogły otrzymać lokację
w XIV wieku. Sołectwo posiadające 2 łany ziemi ok. 1470 roku wymienił J. Długosz. Sołtys urzędujący w tej wsi był wzmiankowany w rejestrach poborowych z
lat 1511-1518 i 1552-1553, a podobnie w wykazach sołtysów z 1530, 1535 i 1540
roku. Według danych z 1540 i 1552-1553 w jego rękach znajdowały się 2 łany
gruntów uprawnych, a więc tyle samo, ile było ich w drugiej połowie XV wieku.
W 1618 roku król Zygmunt III nadał połowę sołectwa omawianego punktu osadniczego Tomaszowi Bielskiemu i w tymże roku potwierdził Michałowi Ostrowskiemu dożywotnie prawa dzierżawienia części sołectwa Gajęcic. Z biegiem czasu wzrastała ilość sołtysów tej wsi. Lustracja z 1616-1620 roku pokazała, że we
wsi znajdowało się 4 wójtów dzierżących 2 łany ziemi, co było zgodne z brzmieniem wzmiankowanego w tym źródle dokumentu Kazimierz Wielkiego z 1344
roku. Jest to najwcześniejsza znana do tej pory wiadomość o nadaniu omawianego prawa Gajęcicom. Wypadnie jednak zaznaczyć, że z całą pewnością nie mogę
stwierdzić, czy data 1344 roku nie jest podana omyłkowo, bo nie wspominają
o niej żadne źródła pochodzące sprzed początków XVII wieku.
W XIII wieku została lokowana wieś Kruplin w parafii Brzeźnica Nowa,
jak o tym można wnioskować na podstawie dokumentu Władysława Łokietka
z 1318 roku, gdzie czytamy, że monarcha pragnąc villam Cruplino magis kmethonibus populare scultetis nostris ipsam locare admisimus in alio loco prope civitatem (chodzi o Brzeźnicę Nową). Sołtysi Marcin i Piotr zostali zobowiązani do osadzenia
na nowym miejscu kmieci. Dostali pokaźne uposażenie, na które składało się
7 łanów gruntu, 2 zagrodników, karczma i 2 niwy, gdzie mieli wznieść dla siebie
dwory, dalej zaś łąki i wszystkie inne pertynencje przynależne do każdego ze
wspomnianych łanów. Nadane sołtysom dobra były wolne od ciężarów.
W przypadku przyjazdu monarchy do wsi sołtysi byli zobowiązani towarzyszyć
mu z dwoma końmi. W dokumencie Łokietka brak jest wiadomości o obowiązkach osadników. Mimo to można uznać, iż Kruplin otrzymał wówczas prawo
niemieckie, i to najprawdopodobniej powtórnie.
W 1345 roku Kazimierz Wielki zatwierdził Peszce wójtostwo w Brzeźnicy
Nowej i sołectwo we wsi monarszej Kruplin. Kazimierz orzekł, że wsi tej przy127
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sługuje prawo miejskie Brzeźnicy. W akcie tym określono wysokość ciężarów
mieszkańców Kruplina. Z racji dziesięciny na rzecz plebana kmiecie i sołtysi mieli
płacić mu po 6 groszy z łana. Od innych powinności sołtysi zostali uwolnieni.
Władca zastrzegł sobie jednak, iż w przypadku wybuchu wojny i zwołania pospolitego ruszenia szlachty z Sieradzkiego wójt z racji dzierżawienia wójtostwa
w Nowej Brzeźnicy i sołectwa w Kruplinie był zobowiązany do brania udziału
w wyprawie. Monarcha przewidział jednak możliwość wysłania przez niego zastępcy, który miał stawać w punkcie koncentracji wojska na dobrym koniu i posiadać kuszę. Od czasu wydania tego dokumentu wójtostwa w Nowej Brzeźnicy
i Kruplinie były ze sobą połączone, jak świadczą o tym dane z XV wieku.
W 1422 roku Władysław Jagiełło na prośbę Mikołaja z Michałowa, wojewody
sandomierskiego, nadał szlachcicowi Piotrowi wójtostwa w Brzeźnicy i Kruplinie ze wszystkimi prawami i dobrami do nich należącymi, a mianowicie łanami,
łąkami, dworami, karczmami, młynami, sadzawkami, lasami, pasiekami, jatkami rzeźniczymi i kramami szewców i piekarzy. Piotr winien do dnia św. Mikołaja
złożyć do skarbca monarszego 50 grzywien jako zapłatę za bogate uposażenie.
W obu wymienionych miejscowościach sołtysowi przyznano władzę sądowniczą
nad mieszkańcami, co było zgodne z normami prawa niemieckiego. Podobnie
jak w 1345 roku Jagiełło polecił Piotrkowi uczestniczenie w wyprawach wojennych wraz z innymi ziemianami z Sieradzkiego. Mógł on jednak wysłać zastępcę
na dobrym koniu z kuszą. Wydaje się, że to ostatnie postanowienie było konieczne, bo Piotr jako szlachcic musiał brać udział w każdej wyprawie wojennej.
W 1470 roku J. Długosz zanotował, iż wójt brzeźnicki posiadał w Kruplinie
7 łanów ziemi uprawnej. Nie można wyeliminować przypuszczenia, że z biegiem czasu nastąpiło rozłączenie posiadania przez jedną osobę wójtostwa w mieście i sołectwie we wsi. Rejestr z 1540 roku wymienił w omawianej wsi sołtysa,
dzierżącego 2 łany ziemi, a więc mniej niż w czasach, kiedy wójtostwo brzeźnickie było złączone z sołectwem kruplińskim. Ogród wójtowski w omawianym
punkcie osadniczym wspomniała lustracja z 1564-1565 roku.
Ostatnią wsią lokowaną w starostwie brzeźnickim był Siedlec w parafii
Pajęczno. W 1295 roku Władysław Łokietek zaświadczył, że wspomniany wyżej
Michał, kanclerz sieradzki i rektor kościoła pajęczańskiego dał niejakiemu Jaśkowi nemora et dambrouas Sedlche wlgriter nuncupatas ad Ecclesiam de Pagenchno pertinentes, liczące 30 łanów do lokowania na prawie niemieckim w odmianie średzkiej wsi na wzmiankowanym obszarze. Jasiek otrzymał sołectwo prawem dziedzicznym. Przyznano mu co szósty łan wolny ze wszystkich lokowanych, młyn,
karczmę, jatkę rzeźniczą oraz kram szewca. Naturalnie te wymienione obiekty
musiał sam wznieść. Za sprawowanie we wsi funkcji sędziego miał pobierać
co trzeci denar z nakładanych kar. Nowo osadzonym kmieciom przyznano 14 lat
wolnizny. Przez 10 najbliższych lat zostali też zwolnieni od oddawania dziesięciny proboszczowi. Po upływie wolnizny mieli płacić czynsz z łana w wysokości
1 srebrnego fertona, a po 10 latach w ramach dziesięciny polecono dawać pleba128
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nowi pajęczańskiemu po 2 miary pszenicy, 1 mierze żyta i 1 mierze owsa. Książę
obdarzył omawianą wieś immunitetem sądowym. Jak wynika z powyższych
danych Siedlec był lokowany na surowym korzeniu na obszarze stanowiącym
uposażenie plebana z Pajęczna. Należy jednak pamiętać, że ziemie, na których
założono Siedlec rektor z Pajęczna dzierżył z racji pełnienia funkcji kanclerza
sieradzkiego. Dlatego po likwidacji tej instytucji wróciły one z powrotem w bezpośrednie władanie monarchy. Około 1400 roku Jagiełło uposażył Akademię Krakowską dochodami z omawianej wsi. J. Długosz określił Siedlec jako własność
monarszą, której sołectwo około 1470 roku miało 3 łany. Zgodnie z postanowieniami dokumentu lokacyjnego z 1295 roku sołtysowi przyznano co szósty łan,
czyli w sumie 5. Nie jest wiadomym, czy rzeczywiście otrzymał ich wówczas
tyle. Jeśli miał ich na prawdę 5, to z upływem lat obszar sołectwa uległ zmianie.
Pochodzące z XVI wieku źródła podawały różne wielkości ziem należących do sołectwa siedleckiego, względnie pomijały tę sprawę milczeniem.
Rejestr z 1511-1518 roku i wykaz z 1530 roku wymieniły tylko sołtysa, nie informując nic o wielkości jego uposażenia ziemskiego. Natomiast wykazy z 1535
i 1540 roku oraz rejestr z 1552 roku przekazały wiadomości o 1 łanie sołeckim,
zaś rejestr z 1553 roku informował, że było ich 1,5. Natomiast lustracja królewszczyzn z 1564-1565 roku podała, iż wójt, czyli sołtys, dzierżył 3 źrebia, więc tyle,
ile ich miał w XV wieku. Wójtostwo tamtejsze wymieniają lustracje z lat 16161620 i 1659-1665. Tu warto przytoczyć wiadomość z lustracji przeprowadzonej
po najeździe szwedzkim, że Przy tejże wsi wójtostwo było, do którego należały lanei
nro 5, tertius denarius de iudicio. Ta liczba łanów stanowiących uposażenie sołectwa odpowiadała pierwotnej, jaką w myśl aktu z 1295 roku miał posiadać sołtys.
Drugim starostwem na omawianym terenie, w którym też znajdowały się
wsie lokowane, było radomszczańskie. I tak w Konarach w parafii Kłomnice wizytatorzy w latach 1564-1565 zanotowali 2 łany wójtowskie. Wieś ta, jak zaznaczyłem wyżej, ma starą metrykę historyczną, bo początków jej można doszukiwać się w I okresie rozwoju osadnictwa. Biorąc to pod uwagę, sądzę że nadanie
tej wsi prawa niemieckiego mogło mieć miejsce w XIII albo w XIV wieku.
Na terenie parafii Radomsko położona była wieś Orzechów, o której źródła przechowały wiadomości z lat 1370 i 1372, zachowane w tzw. Tekach Pstrokońskiego. Tamże również znajduje się odpis dokumentu z 1388 roku. Informuje
on badacza, że Jan z Tęczyna, starosta sieradzki, dokonał rozstrzygnięcia sporu
między Piotrem Kolano, sołtysem królewskiej wsi Orzechów a Albertem i Wawrzyńcem, właścicielami pobliskiego Orzechówka. Spór toczył się o oba brzegi
rzeczki płynącej między tymi wsiami. Ostatecznie zapadł wyrok korzystny dla
sołtysa Piotra. W 1397 roku Piotr z Ulesia, sołtys Orzechowa, sprzedał niejakiemu Mikołajowi młyn. O sołectwie orzechowskim czytamy w 1411 roku, kiedy to
Mikołaj z Michałowa, wojewoda sandomierski i starosta sieradzki stwierdził, że
Konrad ze Strzałkowa zrezygnował na rzecz Piotra, prepozyta kolegiaty kurzelowskiej, ze wsi Strzałków cum scultecia in Orzechowo et medietate ville Szczepoczice.
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Biorąc pod uwagę powyższe dane uważam, że omawiana wieś otrzymała prawo
niemieckie przypuszczalnie w XIV wieku, choć i stulecia poprzedniego nie można całkowicie wykluczyć, jako czasu jej lokacji. Brak aktu lokacyjnego nie pozwala poznać bliżej praw i obowiązków sołtysów i kmieci z Orzechowa. Sołtys
dostał, jak trzeba sądzić 2 lub 3 łany wolne z ich przynależnościami, przyznano
mu też prawo wzniesienia młyna, którym dysponował w 1397 roku. O ile chodzi
o wspomniane przynależności, to były to najprawdopodobniej brzegi rzeczki
wymienionej w 1388 roku. Na pewno sołtys otrzymał zezwolenie na połów ryb
na jakimś odcinku wzmiankowanego cieku wodnego. Można sądzić, że sołectwo orzechowskie uległo likwidacji w XV wieku, bo żadne źródła z XVI wieku
nie przekazały o nim jakiejkolwiek wiadomości.
Stara osada służebna Piekary w parafii Sulmierzyce była lokowana może
w XIV wieku lub nawet wcześniej. O istnieniu tu sołectwa w latach 1511-1518
wspomina wykaz poborowy oraz dokument Zygmunta Starego z 1541 roku, zezwalający Janowi Gomólińskiemu na przejęcie z rąk dotychczasowych posiadaczy advocatiam in villa Piekari w ziemi sieradzkiej. W dokumencie tym zaznaczono, że wójtostwo miało być zwolnione od ponoszenia jakichkolwiek ciężarów na
rzecz zamku sieradzkiego.
Dalszą osadą wchodzącą w skład starostwa radomszczańskiego, odnośnie której wolno sądzić, że była lokowana na omawianym prawie, jest Stobiecko
Miejskie, leżące na terenie parafii Radomsko. Ten punkt osadniczy lustracja pochodząca z lat 1564-1565 określiła jako wieś miejską. W znanym dokumencie
Leszka Czarnego z 1266 roku dochowała się wiadomość o sprzedaży wójtostwa
w mieście Radomsku et in villa, quae Slobedtco nuncupartur, lokowanych na prawie niemieckim w odmianie średzkiej. Obowiązki i uprawnienia kmieci Stobiecka w tym dokumencie zostały potraktowane bardzo pobieżnie. O wiele więcej
natomiast znalazło się tam wiadomości na ten temat odnośnie co do miasta; sprawy te zostaną omówione poniżej. Stwierdzić trzeba, że Stobiecko otrzymało
lokację przed 1266 rokiem. Na tym miejscu podkreślić należy, że źródła późniejsze dotyczące omawianej wsi nie dostarczyły żadnych wiadomości o istnieniu
sołtysa czy sołectwa w tejże osadzie. Przyczyną tego była zapewne okoliczność,
iż wójt Radomska, zgodnie z postanowieniami aktu z 1266 roku, sprawował funkcję sołtysa w Stobiecku.
W omawianym starostwie była jeszcze lokowana wieś Zawada w parafii
Kłomnice, w której istnienie 2 łanów wójtowskich potwierdziła tylko lustracja
z lat 1564-1565. Trudno jest powiedzieć, kiedy wieś tę lokowano; można sądzić iż
miało to miejsce w XIV wieku.
Omawiane prawo miała też wieś Kiełczygłów w parafii Rząśnia, zaliczana w XVII wieku do dzierżawy Sokolniki w Wieluńskiem. Świadczy o tym
wzmianka, zachowana w księdze ziemskiej sieradzkiej z 1465 roku, informująca,
że Fryderyk de Stare Myasto aut Brosnijcza dokonał aktu sprzedaży sculteciam
in Cijelczijglow Michałowi, piszącemu się z Ruśća. Po tym roku nic nie słychać na
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temat istnienia sołectwa w omawianym punkcie osadniczym. Kiełczygłów mógł
być lokowany w XIV wieku, ale w końcu XV wieku lub w następnym stuleciu
sołectwo zlikwidowano i ślad po nim nie pozostał.
Jak wynika z powyższych rozważań nad lokacjami wiejskimi najszerszy
ich zasięg miał miejsce w dobrach monarszych. Jak to wyżej zaznaczyłem
w rękach panującego było 21,5 wsi w XVI wieku, z czego lokowanych było
14 punktów osadniczych. Nie wszystkie one lokację otrzymały bezpośrednio z
polecenia panującego, niektóre bowiem lokowali aktualni posiadacze dóbr monarszych, jak to widać na przykładzie osiedli, które na pierwszy rzut oka wyglądały na własność parafii w Pajęcznie. Reasumując stwierdzić wypadnie, iż w
dobrach omawianej kategorii dokonano lokacji w 2/3 ogólnej ich liczby.
Dość różnie przebiegał proces lokacji na prawie niemieckim we wsiach
stanowiących własność kościelną. Najbardziej zainteresowane szerzeniem omawianego prawa było arcybiskupstwo gnieźnieńskie, które posiadając w Radomszczańskiem 4 wsie lokowało 3 osady. Potwierdza to wspomniany fakt, iż w dobrach tej instytucji kościelnej nadawanie osiedlom wiejskim prawa niemieckiego
było dość rozpowszechnione. Mniej inicjatywy wykazywał klasztor kanoników
w Mostwie, zaś zupełny jej brak klasztor w Jędrzejowie.
Mniej, jak to można stwierdzić na podstawie dostępnego materiału źródłowego, lokacji dokonała szlachta. Jednak pamiętać trzeba, że odnośne dane
ulegały nieraz niszczeniu, szczególnie po wydaniu statutu warckiego, lub zaginięciu i dlatego podana wyżej liczba osiedli lokowanych mogła być większa. Mimo
tych zastrzeżeń trzeba jednak pamiętać, że szlachta była najmniej zainteresowana w nadawaniu swoim majętnościom formalnych lokacji, nieraz zadowalając
się otrzymaniem od władcy zezwolenia na przeniesienie swoich posiadłości na
nowe prawo oraz otrzymaniu przy tej okazji immunitetu sądowego.
Nowe prawo niemieckie nie wywarło na ogół dużego wpływu na powstawanie osiedli na surowym korzeniu. W świetle dotychczasowych rozważań można stwierdzić, że jedynie Siedlec i Wistka zawdzięczały swoje powstanie lokacjom. Prawo niemieckie nadawano na ogół już istniejącym punktom osadniczym,
nieraz egzystującym od bardzo dawnych czasów. Wiele z nich było z całą pewnością dobrze zagospodarowanych. Okoliczności te mogą potwierdzić zawarte
w odnośnych przywilejach lokacyjnych wiadomości o niezbyt długiej wolniźnie.
Lokacje na prawie niemieckim przyczyniły się w dużym stopniu do rozwoju życia
gospodarczego i społecznego otrzymujących je osad, co już wyżej podkreśliłem,
wywarły one wielki wpływ na rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej, co wiązało się z dużą rolą czynszu uiszczanego w pieniądzach. Wreszcie raz jeszcze
warto podkreślić, że wiele zaczerpniętych z niego wzorów życia gospodarczego
i społecznego stosowano w osiedlach nie mających formalnie tego prawa.
Pozostał jeszcze do omówienia problem powstania sieci miejskiej.
Jak podkreśliłem, w powiecie radomszczańskim w średniowieczu były 3 miasta
królewskie i 3 szlacheckie. Na tym miejscu ograniczę się tylko do omówienia
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zachowanych aktów lokacyjnych czy transakcji dokonywanych wójtostwami.
W niniejszej rozprawie nie mogę ze względu na jej nieduże rozmiary, omówić
szerzej życia gospodarczego czy społecznego osiedli miejskich. Do pewnych,
zwłaszcza szlacheckich, brak jest często odpowiedniego materiału źródłowego.
Niektóre miasta, jak. np. Radomsko, Pajęczno czy Brzeźnica, posiadają naukowe
czy popularno-naukowe opracowania swoich dziejów, co zwalnia mnie od szerszego przedstawienia ich historii do połowy XVI wieku.
Pierwszym miastem, któremu pragnę poświęcić uwagę, jest stolica powiatu - Radomsko. Jak wspomniałem w 1266 roku w Maluszynie książę Leszek
Czarny wystawił dokument potwierdzający sprzedaż wójtostwa miasta Radomska, lokowanego na prawie średzkim oraz przyległej wsi Stobiecko niejakiemu
Godynowi75. Nie jest to zatem dokument lokacyjny omawianego punktu osadniczego. Właściwa lokacja musiała mieć miejsce wcześniej, jak o tym świadczy
wzmianka w prezentowanym akcie, że książę sprzedaje Godino advocato nostro in
Radomskye advocatiam ... in ipsa civitae et in villa, quae Slobedtco nuncupatur
za 20 grzywien srebra. Na tej podstawie można sądzić, że właściwa lokacja została przeprowadzona prawdopodobnie za rządów ojca Leszka Czarnego, księcia Kazimierza łęczyckiego, co mogło mieć miejsce między 1247 a 1260 rokiem.
W 1247 roku Kazimierz opanował, wbrew woli zmarłego ojca, dawne księstwo
łęczyckie, a w 1260 roku rozpoczął się bunt przeciw niemu Leszka Czarnego.
Natomiast za bardzo mało prawdopodobne uważam dokonanie lokacji przez
Konrada Mazowieckiego.
Dokument Leszka Czarnego pozwala badaczowi poznać w pewnym przybliżeniu wcześniejszy, właściwy akt lokacyjny. Książę potwierdzał 3–letnią wolniznę mieszkańcom dzierżącym ziemie uprawne od wszelkich ciężarów i opłat.
Po jej upływie, zgodnie z prawem średzkim obowiązującym w mieście, mieszczanie winni uiszczać czynsz wynoszący 4 skojce srebra z łanu, a z każdego domu
(curia) płacić skojca w roku. Natomiast 12–letnia wolnizna miała obowiązywać
łany, które miano dopiero przygotować do ich użytkowania. Jak wynika z dokumentu książęcego mało można dowiedzieć się na temat ciężarów i uprawnień
mieszczan. O wiele więcej dostarczył on danych dotyczących uposażenia i powinności wójta i jego następców. Otrzymał on co piąty łan i co piąty dom wolne
od obciążeń. Z opłat pobieranych od mieszczan przyznano mu prawo poboru co
trzeciego denara. Wójt mógł posiadać jatki: rzeźniczą, szewską i piekarską, a także młyn z sadzawką, znajdującą się na terenie miasta oraz czerpać dochody
z łaźni, przysługiwało mu też prawo poboru trzeciego denara z kar sądowych.
75
Z. Mazur, Studia nad..., s. 190-193, dokument nr 2. Autor wydał ten dokument opatrując go naukowym aparatem. Dziwić więc może okoliczność, iż M. Antoniewicz, O najdawniejszej formie i ewolucji herbu miasta Radomska,
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007, s. 9, przyp. 3, wspominając o sprzedaży wójtostwa radomszczańskiego
powołał się na jego druk w pracach S. Sztajny i S. Sankowskiego, podkreślając, że został on tam opublikowany
bez aparatu krytycznego. Natomiast nie wymienił on w odpowiednim miejscu pracy Z. Mazura, który dokument z 1266 roku opublikował krytycznie, por. np. s. 46-47 oraz uwagi dołączone w publikacji tego aktu
i objaśnienia na s. 190-193.
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Książę zezwolił wójtowi na założenie innych młynów na rzece Radomce w obrębie granic Radomska. Posiadał też na tym obszarze prawo sprzedawania zwierząt wiejskich i handlu bobrami. Wójt i mieszkańcy miasta zostali uwolnieni od
obowiązku uczestniczenia w wyprawach wojennych; wyjątkiem w tym względzie była wojna obronna w przypadku agresji dokonanej przez nieprzyjaciół76.
Poza pomniejszymi postanowieniami wójtowi przyznano prawo sprawowania
sądów nad mieszkańcami. Jak zaznaczyłem, dalszym dziejom wójtostwa
radomszczańskiego nie poświęcę uwagi, ponieważ na ten temat można znaleźć
więcej wiadomości w pracach cytowanych przez M. Antoniewicza77.
Drugim miastem królewskim była Brzeźnica Nowa. Zdaniem R. Rosina
została założona w 1265 roku. Odnośnego aktu nie można uznać za lokację
w tym czasie ośrodka miejskiego. Tutaj bowiem jeszcze za panowania Leszka
Czarnego, ale po wspomnianym wyżej roku, przeniesiono ośrodek miejski78.
Z tego względu można zaprezentować treść odnośnego przywileju książęcego.
Władca nadał 42 łany we wspomnianej w dokumencie dąbrowie, na których
zasadźca Marcin i Przybysław mieli założyć nienazwane osiedle na prawie średzkim. Jako uposażenie ziemskie Leszek Czarny nadał zasadźcom co szósty łan.
Nowi osadnicy mieli na rzecz księcia opłacać z łana czynsz wynoszący 1 fertona
srebra oraz oddawać rentę naturalną w wysokości 2 miar pszenicy, 4 żyta oraz
6 owsa. Władca polecił zasadźcom wydzielić 2 wolne łany na uposażenie
kościoła. Udzielił im zezwolenia na wybudowanie karczmy na terenie wspomnianej dąbrowy, którą mieli dzierżyć na wieczność. Podczas trwania wolnizny zasadźcy zostali uwolnieni od płacenia ceł na obszarze księstwa Leszka Czarnego.
Na terenie ziem należących do nowego osiedla książę pozwolił zasadźcom zbudować 2 młyny, które mieli posiadać oni i następcy. W końcu dostali zezwolenie
na korzystanie z łąk, rozciągających się wokół bagien Kątnia i Krostawie79.
Jak wynika z treści omawianego aktu, określono w nim przede wszystkim uprawnienia wójtów.
Jak wspomniałem do tej bezimiennej osady przeniesiono ośrodek miejski, jak to ustalił R. Rosin. W 1286 roku książę Leszek Czarny zatwierdził przeniesienie miasta i sprzedaż jego wójtostwa dokonaną przez wdowę po jednym
76
Na temat wojskowych powinności mieszczan i wójtów por. W. Szczygielski, Obowiązki i powinności miast
i mieszczaństwa w Polsce od XIII do połowy XV wieku, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 5, 1960.
Obowiązki wojskowe wójtów zostały przedstawione przeze mnie w artykule: Obowiązki wojskowe wójtów
w państwie polskim w okresie monarchii stanowej, tamże, t. 21, 1979. Zaznaczyć trzeba, że służba wojskowa wójtów
w drugiej połowie XIV wieku i w pierwszej następnego stulecia niewiele różniła się od analogicznych obciążeń
tej grupy społecznej w XIII i początkach następnego wieku.
77
M. Antoniewicz, O najdawniejszej ..., s. 9, przyp. 2 i 3.
78
R. Rosin, Recenzja ..., s. 266-267.
79
Kodeks Dyplomatyczny Polski. Codex diplomaticus Poloniae, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski,
A. Z. Helcel, J. Bartoszewicz, t. I, Warszawa 1847, nr 51 (dalej: KDP). Poprawny tekst dokumentu znajduje się
w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór dokumentów pergaminowych, nr 597. Treść jego
omawia w swoim artykule A. Olczak, Geneza miasta Brzeźnicy, „Rocznik Łódzki”, t. 4, 1961, s. 118. Pewne jej
błędy w interpretacji interesującego aktu koryguje R. Rosin, Recenzja ..., s. 265. Odnośnie do łąk Kątnia i Krostawie por. S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały do słownika...,, cz. I, s. 126 i 148.
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z poprzednio wymienionych lokatorów, a mianowicie Marcinie, jej szwagrowi
Hankinowi. Wdowa zatrzymała dla siebie prawa do folwarku w Starym Mieście.
Hankin nie zapłacił jej pieniędzmi, ale na terenie Nowej Brzeźnicy dał jej w wieczne
użytkowanie jatkę rzeźniczą, ławę piekarską oraz ławę szewską, które książę
obdarzył zwolnieniem od podatków. Panujący dokonał także określenia uposażenia wójtostwa w Brzeźnicy Nowej. Pozwolił Hankinowi i jego następcom
wznieść z drugiej strony miasta łaźnię, jatkę i ubojnię zwierząt, ławę do sprzedaży chleba, ławę szewską, następnie młyn lub nawet więcej tego typu urządzeń.
Te posiadłości wójtostwa zostały obdarzone zwolnieniem z opłat czynszu
i wszystkich powinności. Wójt, z racji sprawowania sądownictwa dostał prawo
poboru trzeciego denara z kar sądowych, natomiast pozostałe pieniądze z tych
kar książę zastrzegł dla siebie. Każdy osadnik miał płacić księciu 5 denarów, natomiast szósty pobierał wójt. Inne prawa i obciążenia miały być zgodne z normami prawa średzkiego. Poza tym książę przyznał wójtowi prawo połowu ryb
w rzece Warcie, korzystania z jej brzegów na obszarze wchodzącym w obręb
Brzeźnicy. Przyznał mu prawo polowania na terenie okręgu brzeźnickiego oraz
zezwolił na łapanie tamże różnych zwierząt. Zarówno wójt jak i wszyscy mieszkańcy otrzymali prawo wypasu zwierząt domowych oraz ścinania drzew na swoje
potrzeby na obszarze wsi przynależnych do Brzeźnicy. Były to Dubidze, Kruplin,
Dworszowice i Stare Miasto Brzeźnica. Osadnikom lokowanym przez Hankina
władca udzielił 6 lat wolnizny, po upływie której zostali oni zobligowani do wypełniania wszelkich powinności, jakie wynikały z posiadania przez omawiany
punkt osadniczy prawa niemieckiego w odmianie średzkiej80.
W stuleciach następnych Brzeźnica Nowa rozwijała się, ale nigdy nie stała się jakąś bardziej znaczącą osadą na obszarze Radomszczańskiego. Była jedynie ośrodkiem parafii oraz starostwa-majątkowego klucza, będącego własnością
monarszą.
Ostatnie miasto, które na terenie omawianego powiatu w czasach przedrozbiorowych należało do dóbr panującego, to Pajęczno. Ten punkt osadniczy,
jak to zaznaczyłem powyżej, posiada starą metrykę historyczną, bo źródła pisane zanotowały tę osadę w 1140 roku. Pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć, iż
do przebywającej in opidulo Paginensi księżnej Salomei, wdowy po Bolesławie
Krzywoustym, przybyło poselstwo mnichów z Zwifalten. W oparciu o tę wiadomość należy sądzić, że Pajęczno już w pierwszej połowie XII wieku nie było zwykłą
wsią, ale jakimś znaczniejszym punktem osadniczym. Tutaj, jak wolno przypuszczać, znajdował się dwór książęcy, w którym aktualnie rezydowała wspomniana
księżna. J. i K. Pachowie podają, że w 1265 roku Pajęczno otrzymało przywilej

80
KDP, t. I, nr 67, z błędną datą 1287 roku, por. S.M. Zajączkowski, O lokacjach na prawie niemieckim wsi ..., s. 225
i przyp. 61, gdzie jest podana literatura na temat właściwej daty aktu książęcego. Por też. A. Olczak, Geneza
miasta ..., s. 119-120. Omawiając ten dokument autorka ta stwierdziła, iż książę kazał Hankinowi zbudować
w Nowej Brzeźnicy kościół, do którego miała być przeniesiona parafia ze Starego Miasta. Niestety przeglądając
ten akt nie znalazłem w nim wspomnianej wiadomości, którą nie wiadomo skąd zaczerpnęła A. Olczak.
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lokacyjny. Niestety na poparcie swojego twierdzenia cytowani autorzy nie podają żadnych danych źródłowych. Dalej piszą, że Leszek Czarny dał dokument
lokacyjny tej osadzie, który jednak zaginął, podobnie jak akt nadania lub sprzedaży
wójtostwa81. Nasuwa się pytanie, czy przywilej z 1265 roku dotyczył lokacji miasta, czy wsi. Autorzy w odnośnym miejscu problemu tego nie rozstrzygają, bo
raz piszą o akcie lokacyjnym, drugi o sprzedaży wójtostwa. Wątpliwości nasuwa
także data 1265 roku, kiedy to władca wydał dokument lokacyjny, czy też akt
sprzedaży wójtostwa. Pojawia się bowiem pytanie, na podstawie jakich danych
J. i K. Pachowie ustalili taką ścisłą datę. Poza tym trzeba zaznaczyć, że nie jest
rzeczą całkowicie pewną, iż lokacji dokonał Leszek Czarny, jak sądzą autorzy.
Mógł bowiem dokonać tego jego ojciec, podobnie jak przypuszczalnie lokował
on Radomsko, o czym wspomniałem wyżej. W tej sytuacji można jedynie stwierdzić, iż lokacja Pajęczna została dokonana przed 1276 rokiem, w którym to osada
ta została określona mianem civitas82. Prawo niemieckie w odmianie średzkiej
nadał omawianemu miastu książę Kazimierz lub jego syn Leszek Czarny, który
w Sieradzkiem prowadził dość ożywioną akcję lokacyjną. Poza istnieniem dworu książęcego, w którym przebywał władca wystawiając przy okazji różne dokumenty, był tu kościół83. Ten ostatni musiał być fundowany przypuszczalnie
w pierwszej połowie XII wieku, skoro w 1140 roku przebywała tu księżna przyjmując poselstwo zakonników zwifalteńskich. Pierwsza pisemna wiadomość
o tej instytucji zachowała się z 1251 roku, kiedy to papież Innocenty IV, na prośbę
księcia łęczyckiego stwierdził, że zezwolił Domasławowi rectori capelle de Pagin
Gneznensis dioecesis na przyłączenie do kaplicy innego beneficum84. W Pajęcznie
w 1269 roku wystawił dokument Piotr, biskup mazowiecki, nadający odpust odwiedzającym kościół w Trzebnicy w dniach Translacji i Narodzenia błogosławionej Jadwigi; jak sądzą wydawcy w omawianym mieście odbywał się wtedy synod85. Plebani kościoła (ecclesia) w Pajęcznie zostali wymienieni w 1277 roku
w dokumencie lokacyjnym wsi Będkowa, podobnie jak dwukrotnie w aktach lokacyjnych Siedlca i Wistki86. Reasumując stwierdzam, że lokacja Pajęczna jako
miasta miała miejsce około połowy XIII wieku lub nieco później i że osada ta
odgrywała pewną rolę w życiu gospodarczym oraz kościelnym. Jako miasto Pajęczno istniało aż do 1870 roku, kiedy to utraciło swoje prawa miejskie87.
J. i K. Pach, Pajęczno ..., s. 43-44.
Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII w., wyd. B. Ulanowski, „Archiwum Komisji Historycznej”,
t. 4, 1888, nr 42, s. 217. por. R. Rosin. Studia z dziejów miast województwa łęczyckiego i sieradzkiego (XII- XVI w.),
„Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN”, R. XIV/1, 1959, s. 12; tenże, Miasta regionu łódzkiego. Próba periodyzacji dziejów, „Region Łódzki. Studia i Materiały”, t. 1, 1971, s. 128; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław i in. 1986, s. 87.
83
S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały ..., cz., II, s. 24, poz. 3,4.
84
Monumenta Poloniae Vaticana, t. 3: Analecta Vaticana, wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1914, nr 68, por. regest Bullarum
Poloniae, t. 1, wyd. I. Sułkowska – Kuraś i S. Kuraś, Romae 1982, nr 506.
85
Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. II:Dokumenty z lat 1248-1355, wyd. I Sułkowska – Kuraś i S. Kuraś
przy współudziale K. Pacuskiego i H. Wajsa, Wrocław i in. 1989, nr 51, por też s. 50 przyp. 6 do nr 51.
86
S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały ..., cz. I, s. 12, poz. 1 i cz. II, s. 24, poz. 5 i 6, s. 25, poz. 7.
87
J. i K. Pach, Pajęczno ..., s. 139.
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Kończąc omawianie miast monarszych w okresie średniowiecza pragnę
zwrócić uwagę, że H. Samsonowicz dokonał przypuszczalnego podziału na kategorie miast polskich, ale z Radomszczańskiego jedynie Radomsko zaliczył do
kategorii II, zaś Brzeźnicę Nową do IV, natomiast w swym zestawieniu pominął
Pajęczno88.
Z kolei trochę uwagi pragnę poświęcić miastom należącym do szlachty.
Pierwszym z nich jest Kamieńsk. Obecnie znany jest dokument królowej Elżbiety z 1374 roku, która biorąc pod uwagę wierną służbę i zasługi pani Małgorzaty,
wdowy po Protazym, dziedzicu Krzykos i jej syna Pawła, zezwoliła na przekształcenie w miasto należącej do nich wsi Kamieńsk, leżącej w ziemi sieradzkiej koło
Radomska, z zachowaniem dotychczasowej nazwy89. Monarchini nadała mu prawo odbywania tragów tygodniowych w środy. Zezwoliła też wszystkim kupcom, sukiennikom, kramarzom, piekarzom, karczmarzom, krawcom i innym rzemieślnikom prowadzić działalność handlową i usługową oraz zatwierdziła im
posiadanie wszelkich przywilejów, jakie mieli analogiczni mieszczanie w innych
miastach, a przede wszystkim w Sieradzu. W Kamieńsku miał rezydować wójt,
który zgodnie z normami prawa niemieckiego używanymi w Sieradzu, posiadał
pełnię władzy sądowej nad mieszkańcami. Jak wynika z powyższych danych
dokument królowej Elżbiety należy traktować jako zezwolenie na lokację nowego miasta na prawie niemieckim, wzorem którego miał być dla niego Sieradz.
Nie jest natomiast znany właściwy przywilej lokacyjny, wystawiony przez właścicieli Kamieńska. Być może w nieznanym bliżej czasie i okolicznościach zaginął, względnie nie został wystawiony, bo dziedzicom takowy akt nie był konieczny dla funkcjonowania nowego miasta. Tu warto zaznaczyć, iż Kamieńsk
w czasach późniejszych nie był znaczniejszym ośrodkiem w życiu gospodarczym
oraz politycznym regionu i nie odgrywał większej roli.
Następnym miastem szlacheckim, dla którego dysponujemy obecnie tylko zezwoleniem monarszym na lokację jest Koniecpol. Nie jest znany oryginał
tego aktu wystawionego przez Władysława Warneńczyka. Posiadamy jego kopię z XIX wieku, opublikowaną przeze mnie pod datą 1443 roku, którą przyjąłem
za R. Rosinem90 . Jednak data ta jest błędna, jak ustaliła A. Szymczakowa dokonując jej korekty. Zdaniem tej badaczki właściwą datą wydania aktu jest 29 grudnia
1442 roku91. Władysław Warneńczyk wystawił omawiany dyplom na prośbę
Przedbora z Koniecpola, kasztelana sandomierskiego i starosty przemyskiego92.
M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast..., s. 139.
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych nr 460 d, k. 194194v; por. R. Rosin, Studia z dziejów ..., s. 11; tenże, Miasta regionu ..., s. 121 i 128.
90
AGAD, Komisja Rządowa ..., nr 460 e, k. 77-77v; R. Rosin, Studia z dziejów ..., s. 11; tenże, Miasta regionu ...,
s. 128; S. M. Zajączkowski, W sprawie lokacji miasta Koniecpola na tle sieradzkich majętności Koniecpolskich, „Rocznik Łódzki”, t. 29, 1980, s. 328-329.
91
A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998, s. 47, przyp. 115.
92
Na temat Przedbora por. ostatnio F. Sikora, Testament Przedbora z Koniecpola z roku 1460, „Studia Historyczne”,
R. 26, 1983, z. 2, s. 297-314; A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka..., s. 47-49.
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Król pozwolił założyć mu miasto na terenie Koniecpola lub Ołudzy (Hołudzy).
Mieszczanom władca nadał takie prawa i przywileje, jakie posiadali mieszkańcy
innych miast znajdujących się na terenie Królestwa Polskiego. Koniecpolowi nadano prawo niemieckie w odmianie średzkiej. Miasto otrzymało immunitet sądowy. Ludność jego miała odpowiadać przed sądem wójta, który z kolei podlegał
sądownictwu pana. Aby miasto mogło się należycie rozwijać król pozwolił na
odbywanie w nim cotygodniowych targów w niedzielę oraz 2 jarmarków trzydniowych. Jeden miał rozpoczynać się w dzień Zielonych Świątek, drugi w dzień
św. Mateusza apostoła i ewangelisty. Podczas trwania wspomnianych jarmarków zarówno kupcy miejscowi, jak i przybysze mogli dokonywać transakcji handlowych różnymi towarami. Świadkami tego dokumentu wystawionego w Budzie byli liczni dostojnicy polscy i węgierscy. W swoich rozważaniach nad nowym miastem przyjąłem, że Koniecpol został erygowany na terenach, które należały do wsi Koniecpol, w odległości 3 km na południowy wschód od niej93.
Nieco odmiennie sprawę umiejscowienia nowego miasta rozwiązał F. Sikora94.
Jego zdaniem nowe miasto założono na obszarze wsi Hołudza, leżącej nad rzeczką
o tej nazwie, dopływie Pilicy, a nie na terenie sąsiedniej wsi Koniecpol. Badacz
ten sądzi, że po 1442 roku wieś Hołudza zanikała jako odrębny punkt osadniczy.
F. Sikora uważa, że początkowo nowozakładane miasto zwano Hołudzą, rychło
jednak, bo już w 1463 roku nazwano je Koniecpolem. Niedługo jednak potem
przybrało miano Nowopole i pod nią występuje w dokumentach Jana Olbrachta
z 1497 roku i Zygmunta Starego z 1512 roku oraz w dziele J. Łaskiego. Nazwa ta
jednak z biegiem lat została zarzucona i wrócono do miana Koniecpol. Wówczas
wieś o tej nazwie zaczęto określać mianem Stary95. Po przeanalizowaniu wywodów F. Sikory opartych na mocnych podstawach źródłowych jestem skłonny
uznać, iż jego wywód na temat założenia miasta Koniecpola na terenie wsi Hołudza i jego pierwotnej nazwy jest przekonywujący. Na tym miejscu pragnę zaznaczyć, iż Jan Długosz sądził, że miasto Koniecpol było położone na terenie diecezji
krakowskiej. Dokument z 1463 roku odnoszący się do majętności Koniecpolskich
podaje, że fortalicja i dwór Koniecpol oraz wieś o tej nazwie leżały na terenie
ziemi sieradzkiej, natomiast miasto Koniecpol w ziemi krakowskiej. W oparciu
o te dane F. Sikora wyraził pogląd, iż przypuszczalnie Przedbor Koniecpolski
starał się o włączenie nowego miasta w obręb ziemi krakowskiej, podobnie jak
i fundowaną tu parafię do diecezji krakowskiej. Jednak zmiany te się nie powiodły. Wzmiankowany badacz wysunął też przypuszczenie, że pierwotnie wieś
Hołudza leżała w obrębie wspomnianej ostatnio ziemi, dopiero później, ciążąc
do ośrodka dóbr, czyli do zamku Koniecpol, znalazła się w ziemi sieradzkiej96.
S. M. Zajączkowski, W sprawie lokacji miasta Koniecpola ..., s. 327.
F. Sikora, Testament Przedbora ..., s. 306-307.
95
Tamże, s. 307; S. M. Zajączkowski, W sprawie lokacji miasta Koniecpola ..., s. 327.
96
F. Sikora, Testament Przedbora ..., s. 307-308.
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Dlatego Koniecpol na przełomie XV i XVI wieku był określony, jako leżący
w województwie sieradzkim.
Ostatnim miastem szlacheckim jest Żytno, stara osada, bo jak wspomniałem, źródła po raz pierwszy wymieniają ją w 1198 roku, a która wówczas z nadania panów świeckich przeszła w ręce bożogrobców miechowskich, aby w końcu
znaleźć się znowu we władaniu szlachty97. Kiedy i od kogo Żytno uzyskało status miasta nie jest wiadomym. Jako pierwszą o tym wiadomość możnaby uznać
akt z 1314 roku, podający iż w tym roku wybudowano w Żytnie drewniany
kościół. Jego fundatorem miał być Jakub Brandysz, kawaler maltański (sic).
Czytając treść tego aktu można dowiedzieć się, że pleban otrzymał dość spore
uposażenie, w skład którego wchodziły dziesięciny de praedio civitatis Żytne.
Akt ten niestety jest falsyfikatem, co zaznaczył Andrzej J. Zakrzewski98. Nazwanie Brandysza kawalerem maltańskim było w tym czasie błędem. Joannici bowiem po upadku Królestwa Jerozolimskiego przenieśli się na Cypr, a od 1309
roku rezydowali na wyspie Rodos, którą utracili w 1522 roku w wyniku opanowania jej przez sułtana Solimana. Wówczas dostali od cesarza Karola wyspę Maltę
oraz inne majętności i od tego czasu zwano ich powszechnie kawalerami maltańskimi. Poza tym uważam, że omawiany akt został sporządzony na podstawie
opisu parafii Żytno pióra J. Łaskiego. Z tego względu przy rozpatrywaniu początków miasta nie biorę go pod uwagę99.
Najstarsza wiadomość o istnieniu miasta Żytno pochodzi z 1441 roku.
Zachowana jest w tzw. Tekach Pstrokońskiego. Brak tu jest jednak jakichkolwiek
danych w oparciu, o które możnaby wnioskować, iż wówczas władca zezwolił
na lokację Żytna, czy też, iż w tym roku miała miejsce faktyczna lokacja dokonana przez właścicieli100. R. Rosin wiadomość przekazaną przez Pstrokońskiego
potraktował poważnie i przyjął, iż Żytno zostało miastem przed 1441 rokiem.
Stanowisko jego zaakceptowali H. Samsonowicz i A. J. Zakrzewski, jak wolno
sądzić z wywodów tego ostatniego101. Po raz drugi Żytno określono mianem miasta w1445 roku, a ponadto zwą tak ten punkt osadniczy J. Łaski oraz inne źródła
z XVI wieku102.
S. M. Zajączkowski, Z dziejów Żytna ..., s. 163-164.
Żytno (1198-1998), część I: A. J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna. Zarys życia społeczności lokalnej, Żytno 1998;
część II: J. Związek, Kościelna przeszłość gminy Żytno. Parafie Borzykowa-Maluszyn-Żytno, Częstochowa 1998 (obie
prace znajdują się w jednym woluminie stanowiąc całość, choć każda posiada odrębną numerację stron), cz. I,
s. 23 i 135 fotokopia mocno nieczytelna. Natomiast J. Związek, cz. II, s. 23 i nast. omawiając ten akt nie określił
go mianem falsyfikatu. Oparł się on na pracy M. Kozłowskiego dotyczącej dziejów osady i parafii Żytno, który
z kolei miał go zaczerpnąć z akt wizytacji i dokumentów interesującej go parafii, przechowywanym w Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie. Autor zaznacza jednak, że wymienionego przez M. Kozłowskiego
tomu akt nie znalazł w Archiwum.
99
S. M. Zajączkowski, Z dziejów Żytna ..., s. 164-165.
100
Tamże, s. 166.
101
R. Rosin, Studia ..., s. 13; tenże, Miasta regionu ..., s. 129; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast..., s. 87;
A. J. Zakrzewski, Osiem wieków ..., s. 31; por. też Miasta polskie w tysiącleciu, Wrocław 1967, t. 2, s. 98.
102
J. Łaski, Liber ..., t. I, 509-510 i tamże przyp. na s. 509 (1445 rok); J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, miast,
zabytków i pamiątek w powiecie włoszczowskim, Marjówka 1932, s. 295.
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Żytno – miasto zostało lokowane na gruntach dawnej wsi tej samej nazwy, prawdopodobnie za panowania Władysława Warneńczyka, choć z całą pewnością nie mógłbym wykluczyć okresu rządów Władysława Jagiełły. Dane z XVI
wieku informują badacza, iż na terenie parafii życieńskiej istniała wieś zwana
Żytno Małe, czyli dawna osada Żytno istniejąca w XII wieku, a najprawdopodobniej w XI wieku103. Nowe miasto, które było ośrodkiem kompleksu majątkowego nie rozwijało się należycie. Jak sądzę wpływ na jego powstanie miały nie
tyle stosunki gospodarcze, lecz ambicje właścicieli. Wykaz miast wielkopolskich
z 1458 roku informujący, ile każde z nich miało dostarczyć żołnierzy pieszych na
wojnę pruską nie wymienił Żytna. H. Samsonowicz nie zaliczyła omawianego
miasta do którejś z 4 kategorii wyszczególnionych przez siebie miast polskich104.
Lokowane może w końcu XIV lub w pierwszej połowie XV wieku miasto
posiadało wójta, który sprawował sądownictwo nad mieszkańcami oraz pilnował wykonywania przez nich zobowiązań w stosunku do właścicieli. Za sprawowanie czynności sądowniczych najprawdopodobniej przysługiwało mu pobieranie trzeciego denara z nakładanych kar. Można sądzić, iż w nieznanym obecnie dokumencie lokacyjnym znajdowała się wiadomość o przyznaniu mu prawa
zakładania kramów, posiadania karczmy, a może i młyna. Należy jednak zaznaczyć, że żadne późniejsze źródła na ten temat nie przekazują jakichkolwiek danych. Wójt otrzymał też pewną ilość wolnych łanów. Nie była to chyba liczba
specjalnie duża. Dane źródłowe z XVI wieku wymieniające sołectwo lub wójtostwo w Żytnie podają, że do wójta należał tylko 1 łan gruntów uprawnych.
Sądzić też trzeba, że w skład uposażenia wójtostwa wchodził jakiś las. J. Łaski
zaznaczył bowiem, że pleban życieński miał pewną część boru ex advocatia eiusdem oppidi ecclesiae donatae et asscriptae et incorporatae105. Żytno było niezbyt wielkim miastem, dlatego czasem zaliczano go do grupy wsi, jak to widać w 1534
roku, kiedy mamy do czynienia z villas videlicet Zithna maiori et minori, czyli
z Żytnem Wielkim i Żytnem Małym106. Należy jednak zaznaczyć, że był to wypadek wyjątkowy.
Jak wynika z powyższych rozważań, powstałe w drugiej połowie XIV
i pierwszej połowie XV wieku miasta szlacheckie były niewielkie i nie odgrywały większej roli w życiu gospodarczym, pełniąc co najwyżej funkcję centrów
gospodarczych i administracyjnych kompleksów majątkowych ich właścicieli.
Nic też dziwnego, że zarówno Kamieńsk, jak i Koniecpol zostały zaliczone
do kategorii IV107.
S. M. Zajączkowski, Z dziejów Żytna ..., s. 166.
M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast..., s. 115.
105
S. M. Zajączkowski, Z dziejów Żytna ..., s. 167; J. Łaski, Liber..., t. I, s. 510.
106
S. M. Zajączkowski, Z dziejów Żytna ..., s. 167.
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M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast..., s. 115, 117. H. Samsonowicz chyba omyłkowo zaliczył Koniecpol do miast położonych w województwie sandomierskim. Natomiast na s. 87 umieścił go prawidłowo
w województwie sieradzkim (Nowopole) .
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Obecnie kilka słów poświęcę strukturze własnościowej na terenie powiatu radomszczańskiego. Powyżej podałem już ogólne ilości osad należących do
3 kategorii własnościowych. Od razu trzeba zaznaczyć, iż w ciągu wieków
w tych stosunkach zachodziły zmiany. Poszczególne osady z rąk panujących dostawały się we władanie Kościoła lub panów świeckich. Ci ostatni także obdarzali instytucje kościelne ziemią. Zdarzały się też wypadki powrotu pewnych
osad w skład majętności monarszych. Brak miejsca, a także i odnośnych źródeł,
głównie zaginionych ksiąg sądowych z terenu Radomszczańskiego, nie pozwalają rozpatrzyć dokładnie stosunków własnościowych. Dlatego przedstawię je
krótko, jak one wyglądały w połowie XVI wieku, na podstawie lustracji królewszczyzn, dóbr kościelnych i spisów poborowych. Własność monarszą ustaliłem na
24,5 osiedla. W Radomszczańskiem były one prawie wszystkie zgrupowane
w dwóch starostwach, a mianowicie we wspomnianych brzeźnickim i radomszczańskim. W skład pierwszego według danych lustracji z lat 1564-1565 wchodziły następujące punkty osadnicze: miasto Brzeźnica Nowa, miasto Pajęczno
i wsie Dębowiec, Brzeźnica Stara, Kruplin, Dubidze, Dworszowice Kościelne,
Gajęcice, Siedlec, Dylew, Będków, Wąsosze; ta ostania wieś leżała w Wieluńskiem108. Starostwo radomszczańskie składało się z osiedli: miasta Radomska oraz
wsi Bogwidzowy, Niechcice, Piekary, Wiewiórów (połowa), Orzechów, Dobryszyce, Łuszczanowice, Radziechowice, Strzałkowiec i Stobiecko Miejskie109.
W sumie na terenie powiatu radomszczańskiego ulokowało się w połowie XVI
wieku w obu starostwach 21,5 osad. Pozostałe, a mianowicie Kiełczygłów zaliczany był do dzierżawy Sokolniki w Wieluńskiem110, zaś Konary i Zawada wchodziły pierwotnie w skład starostwa radomszczańskiego, ale w nieznanym bliżej
czasie zostały od niego odłączone.
Posiadłości kościelne na obszarze interesującego nas powiatu nie przedstawiały się imponująco. Najwięcej, bo aż 5 osiedli miało opactwo jędrzejowskie
(Grodzisko, Łysiny, Okołowice, Prusicko, Soborzyce), po 4 mnisi z Mstowa (Kuchary, Krasice, Łuszczyn, Skrzydłówek) i arcypiskupstwo (Makowiska, Rząśnia,
Rzejowice, Ruda) oraz 1 kolegium magistrów kolegiaty św. Floriana w Krakowie
(Wistka). Reszta osad należała do szlachty. Tutaj przepływ, rozdrabnianie i kumulacje majątków były znaczne, a były one wynikiem podziałów majątkowych,
wyposażania córek, sprzedaży dóbr itp. Nie sposób tych problemów przedstawić dokładnie bez przeprowadzenia dogłębnych badań nad dziejami niemal
wszystkich szlacheckich osiedli. Dobra tej kategorii własnościowej były różnych
108
Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564-1565, cz. II, wyd. A. Tomczak, Bydgoszcz 1963, s. 7-82.
Identyczny skład osad widzimy w połowie XVII stulecia por. Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich
1659 -1665, cz. II: Województwa sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska, wyd.
Z. Górski, J. Pakulski, A. Tomczak, Toruń 1996, s. 36-59. O wsi Wąsosz por. R. Rosin, Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu, Warszawa 1963, s. 168, dlatego w dalszych obliczeniach ilości osad monarszych w Radomszczańskiem nie będę brał pod uwagę tej wsi.
109
Lustracja ...1564-1565, s. 102-112; Lustracja ... 1659-1665, s. 62-73.
110
Lustracja ... 1659-1665, s. 85-86.
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rozmiarów. Najwięcej było małych jednowioskowych lub nawet cząstkowych
majętności szlacheckich. Ale obok nich w końcu średniowiecza i początkach ery
nowożytnej dzięki niezbyt licznym źródłom można poznać większe kompleksy
majątkowe, będące własnością świeckich panów w okresie XIV-XVI wieku. Przykładowo wymienię tu kilka pokaźnych kompleksów majątkowych, takich jak
kamieński Pukarzewskich, który później dostał się w posiadanie Przerębskich
(miasto Kamieńsk, Pukarzów, Cielętniki, Maluszyn, Łękińsko, Koźniewice, Ruszczyn, Dębowiec, Maluszyce, później Sudzinek, Ruda i Kraszewice), koniecpolski
Koniecpolskich (miasto Koniecpol i wieś tej nazwy, Rokszyce, Rusiec, Wola Więzowa zwana Rusiecką, Ruda czyli Kuźnica–te ostanie do 1467 roku, Stanisławice,
Luborcza, Łysiny, Kaszewice w powiecie piotrkowskim, Wielgomłyny, Zalesie,
Kruszyna, Myśliwczów, Zagórze, Trzebce, Wólka, Łazów, Polichno, Goszczawa),
przerębski Przerębskich (miasto Kamieńsk, Przerąb, Krosno, Lipowczyce, Bartodzieje, Przerębska Wola, Ruszczyn, Koźniewice, Gosławice, Kuchary, Dziepułć,
Pławno, Szczepocice, Gowarzów, Widzów, Rzerzęczyce, Skrzydłów (dziś Skrzydló), Konary, Zawada, Masłowice zaginiony Rudnik), czy mniejszy od nich życieński, należący do Życieńskich (miasto Żytno, Żytno Małe, Wola Życieńska inaczej
zwana Kuleszowa, Sudzin)111. Na terenie przedrozbiorowego powiatu radomszczańskiego było więcej podobnych majętności, zwłaszcza średnich rozmiarów.
Z przytoczonych wyżej przykładowo kilku pokaźnych kompleksów wynika, że
w omawianej kategorii własnościowej zachodziły duże zmiany, prowadzące do
wzrostu lub zmniejszenia pewnych majętności. Zaznaczyć tu też wypadnie, iż w
skład wielu kompleksów wielowioskowych wchodziły różne królewszczyzny,
traktowane nieraz przez ich posiadaczy prawie jak własność dziedziczna. Wspólnie z dobrami rodowymi podlegały zmianom przechodząc wraz z majątkiem
własnym w ręce innych rodzin, co naturalnie wymagało zatwierdzenia przez
władcę. Przykładem takiego stanu rzeczy mogą być takie osady, będące własnością królewską, które znajdowały się w rękach różnych tenutariuszy, jak np.
Dębowiec, Konary czy Zawada.
Istniejące na terenie omawianego powiatu punkty osadnicze w ogromnej
większości były wsiami. Dlatego na tym terenie dominowała gospodarka rolna,
tudzież hodowla zwierząt. Miasta, które w średniowieczu i początkach ery nowożytnej były w Europie ośrodkami produkcji rzemieślniczej i handlu, w Radomszczańskiem nie odgrywały w tym względzie większej roli, poza stolicą powiatu-Radomskiem, który będąc centrum życia administracyjnego, sądowego,
politycznego, a także i dzięki położeniu przy ważnych szlakach handlowych rozwijał się dobrze, jak świadczy o tym choćby fakt zaliczenia go przez H. Samsonowicza do II kategorii miast polskich. Nic też dziwnego, że w mieście rozwijało się
rzemiosło i handel. Natomiast pozostałe miasta regionu zaliczone do IV katego111
S. M. Zajączkowski, Studia nad wielowioskową własnością szlachecką w Łęczyckiem i Sieradzkiem i jej rolą w osadnictwie (od końca XIV do połowy XVI w.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XIV, nr 2, 1966, s. 185-186;
tenże, W sprawie lokacji miasta Koniecpola ..., s. 317-323; tenże, Z dziejów Żytna..., s. 168.
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rii, albo nawet do żadnej, nie posiadały pod tym względem poważnego znaczenia. Na ogół były to osady przede wszystkim o charakterze rolniczym, mające co
prawda prawo odbywania targów i jarmarków, lecz ich wpływy ograniczały się
na ogół do okolicznych wsi. Istniejące w nich rzemiosła i handel nie odgrywały
poważniejszej roli w życiu gospodarczym powiatu.
Ponieważ rolnictwo na omawianym terenie odgrywało dominującą rolę,
dlatego na początku zajmę się problemem folwarków. Od razu muszę zaznaczyć, iż poniżej pominięte zostaną wszelkie kwestie odnoszące się do roli oraz
znaczenia folwarków w ewolucji stosunków gospodarczych i społecznych.
Nie będę zajmować się ich towarowością i rozwojem gospodarki folwarcznopańszczyźnianej ze względu na to, że w odnośnej literaturze przedmiotu zagadnienia te zostały dogłębnie opracowane. Zajmę się tu głównie folwarkami jako
kategorią osadniczą, bo ich pojawienie miało wpływ na rozplanowanie i zabudowę osiedli, przyczyniło się do zmian w charakterze oraz intensywności produkcji i zmianach w położeniu prawno-społecznym ludności wiejskiej.
Poruszając problem folwarku w aspekcie osadniczym trzeba zastanowić
się od kiedy zaczęły one powstawać. Zagadnienie to posiada obszerną literaturę.
Pewni uczeni uważają, że folwark w Polsce pojawił się późno i zaistniał wraz
z rozwojem stosunków pańszczyźnianych, inni natomiast przypisują mu starą
metrykę. Reprezentujący pierwszy kierunek badacze uważają, iż nie ma związku
miedzy praedium, występującym w źródłach XII-XIV wieku, a ściśle pańszczyźnianym folwarkiem, uważając wzmiankowane dawne praedium za gospodarstwo
produkujące na własne potrzeby pana. Natomiast inni badacze stoją na stanowisku, że między folwarkiem znanym z XII-XIV wieku, a tym z XV-XVI wieku
i późniejszym istnieje łączność genetyczna112. Zajmując się folwarkiem w aspekcie osadniczym stoję na stanowisku, że ma on starą metrykę, mimo zachodzącej
jakościowo różnicy między praedium z czasów dawniejszych, a folwarkiem pańszczyźnianym. Jest jednakże jedna ważna cecha, która łączy folwarki starsze i młodsze. Oba bowiem znajdowały się w bezpośrednim władaniu ich właścicieli i przez
nich były użytkowane. Sądzić można, że cechę tę miał na uwadze Wacław Korta,
podając swoją definicję folwarku. Otóż uczony ten uznał, że Nie praca na folwarku,
ale fakt, że był on ziemią pozostającą w bezpośrednim użytkowaniu feudała, są decydujące
dla definicji folwarku113. Dlatego też zajmując się folwarkami w aspekcie osadniczym wolno traktować praedium wcześniejsze i późniejsze folwarki pańszczyźniane na jednej płaszczyźnie.

112
S. M. Zajączkowski, Początki folwarku w ziemiach łęczyckiej i sieradzkiej (do początków XVI w.), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. XXXI, 1970, s. 4-6 i przyp. 3-4, gdzie podana jest odnośna literatura.
Tu należy zaznaczyć, że jest grupa historyków, którzy nie wypowiadają się jasno na temat początków folwarków, poprzestając na stwierdzeniu, że istniały one w XV wieku, tamże, s. 5-6, przyp. 5; por. tenże, Powiat orłowski ..., s. 189-190.
113
W. Korta, Nieznana księga podatkowa księstwa wrocławskiego z 1425 r., „Sobótka”, R. 8, 1953 (r. wyd. 1954), s. 232,
przyp. 28.
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Terminem oznaczającym folwark najczęściej używanym w źródłach jest
praedium. Oznaczano nim wczesne gospodarstwa pana, jak i folwarki ściśle pańszczyźniane. Inny termin stosowany na oznaczenie folwarku to allodium. Zaznaczyć tu wypadnie, iż jak to podkreślił Leonid Żytkowicz, oba te terminy mogły
oznaczać czasami w dobrach kościelnych jedynie zabudowania gospodarcze przeznaczone do składowania zboża pochodzącego z dziesięcin114. Tezę autora potwierdzają dane przekazane przez księgę uposażenia J. Łaskiego, w której można
spotkać wiadomości, że plebani mają ogrody pro allodio seu horreo lub allodium seu
horreum115. Tutaj muszę zaznaczyć, iż zajmując się folwarkiem we wspomnianym
aspekcie osadniczym biorę pod uwagę tak liczne we wzmiankowanym ostatnio
źródle wzmianki o agri praediales, bo pod tym terminem rozumiem pola folwarczne, choć L. Żytkowicz uważa, że termin ten nie zawsze oznaczał istnienie gospodarstwa ściśle folwarcznego116. Sądzę jednak, że przynajmniej wskazuje on na
istnienie w różnych punktach osadniczych gospodarstwa typu starego praedium
militare. Czasem zresztą dane J. Łaskiego o tych polach folwarcznych są potwierdzane przez inne źródła, wymieniające w odnośnych osadach wyraźnie folwarki117.
W osadach ulokowanych na terenie powiatu radomszczańskiego często
można spotkać wzmianki o folwarkach, czy polach folwarcznych. Nie sposób na
tym miejscu problem ten przedstawić dokładnie. Podam jedynie, iż w dobrach
monarszych w XVI wieku mamy do czynienia z 6 folwarkami, arcybiskupich–2,
opactwa jędrzejowskiego–1, kolegiaty krakowskiej św. Floriana–1 oraz 17
w dobrach stanowiących uposażenie poszczególnych plebanów. Natomiast najwięcej agri praediales było w dobrach szlacheckich. Wiadomości o nich znalazłem
w 98 punktach osadniczych. Trzeba zaznaczyć, iż we wsiach, których właścicielami było nieraz kilku szlachciców, tych folwarków–własnych gospodarstw panów mogło być więcej niż jeden.
Ponieważ, jak zaznaczyłem, dominującą rolę gospodarczą odgrywało rolnictwo, potrzebne były we wsiach czy miastach młyny, służące do przerabiania
zboża na mąkę. W źródłach spotyka się sporo wzmianek o istnieniu molendinum
w jakimś osiedlu. Różne były to młyny, poruszane wodą, siłą wiatru, a niekiedy
używano też żaren (molendinum manuale). Według danych dostarczanych przez
lustracje dóbr monarszych, duchownych, księgę uposażenia arcybiskupstwa, wykazy poborowe można było stwierdzić, iż w XVI wieku młyny wszystkich wymienionych rodzajów można było spotkać w 97 punktach osadniczych. Niektóre
z nich nie były wsiami w pełnym tego słowa znaczeniu, lecz tylko osadami młyńskimi. Jest rzeczą jasną, że w rzeczywistości liczba urządzeń młyńskich była znacz114
L. Żytkowicz, Studia nad gospodarstwem wiejskim w dobrach kościelnych XVI w., Warszawa 1962, s. 149, przyp.
10, gdzie podana jest literatura przedmiotu.
115
Por. np. J. Łaski, Liber ..., t. II, s. 192-193,455. Czasem Łaski wymienia obok allodium także praedium, podając
niekiedy jego wielkość, por. t. I, s. 443-444, t. II, s. 415.
116
L. Żytkowicz, Studia nad ..., s. 144.
117
S. M. Zajączkowski, Początki folwarku ..., s. 8; tenże, Powiat orłowski ..., s. 191.
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nie większa, niż liczba osiedli, w których zostały one odnotowane. W poszczególnych punktach osadniczych istniało niekiedy kilka młynów. Obok należących
do właścicieli wsi, którzy oddawali je młynarzom za czynsz, pewne molendina
znajdowały się w rękach sołtysów czy wójtów, a także proboszczów. Gwoli ścisłości należy jednak zaznaczyć, że czasami wspomniane źródła wymieniają pewne
molendina jako opustoszałe w chwili spisywania odpowiednich materiałów.
Z tego względu bez przeprowadzenia szczegółowych badań archiwalnych trudno ustalić z całą pewnością, ile w XVI wieku funkcjonowało urządzeń młyńskich.
Z dużym prawdopodobieństwem mogę tylko stwierdzić, iż wówczas istniało ich
około sto kilkadziesiąt.
We wsiach powiatu radomszczańskiego nie spotkałem wiadomości
o istnieniu w nich rzemieślników, o których czasami informują źródła odnoszące
się do miast. Sporo było natomiast karczem, nieraz w jednym osiedlu funkcjonowało ich kilka. W sumie udało mi się stwierdzić istnienie karczem w 61 punktach
osadniczych. Odgrywały one w życiu średniowiecznych ludzi, podobnie zresztą
jak i w czasach nowożytnych, dużą rolę. Można było w nich zatrzymać się, zjeść
jakiś posiłek, przenocować, tu odbywały się różne zebrania i zabawy. Produkowano w nich i handlowano napojami alkoholowymi, tzn. piwem i gorzałką.
Nie można wykluczyć przypuszczenia, iż karczmarze piekli i sprzedawali chleb,
dokonywali uboju żywca i handlowali mięsem. Będąc producentami i handlarzami karczmarze bogacili się znacznie, dostarczali też sporo dochodu właścicielom odnośnych osiedli118.
Wspomnieć wreszcie wypadnie, że na terenie powiatu zajmowano się
produkcją przedmiotów z żelaza. Kuźnice istniały w 6 punktach osadniczych
(Dąbek, Garnek, Grodzisko, Maluszyn–kuźnica opustoszała, Wola Malowana,
Ruda arcybiskupstwa w parafii Maluszyn). Poza tym, jak wspomniałem w parafii Maluszyn znane były jeszcze: inna Ruda (Ruda domini Pukarzewskj dicta Baran),
Ruda osada młyńska w parafii Dobryszyce oraz Rudki (dziś Rudka)w parafii
Chełmo. Prawdopodobnie na gruntach wsi należących do wymienionych wyżej
osad wydobywano w nieznanym bliżej czasie rudę żelazną, a nie można wykluczyć też przypuszczenia, że była ona na miejscu przerabiana.
Jak wynika z powyższych danych w osiedlach, szczególnie wiejskich, nie
zajmowano się rzemiosłem, poza kowalstwem, jak o tym świadczą wiadomości
o minera.
Wywody niniejsze dobiegają końca. Praca moja nie przedstawia wszystkich zagadnień, które są interesujące, np. zagadnienia powstania sieci parafialnej
na terenie powiatu, bo wymaga ono opracowania w odrębnej monografii. Także
moje wywody dotyczące pewnych zagadnień starałem się w miarę możliwości
skracać. Sądzę jednak, że niniejsze opracowanie rzuca światło na przeszłość powiatu radomszczańskiego w jego przedrozbiorowych granicach. Jak zaznaczy118
Tenże, Powiat orłowski ..., s. 187, gdzie znajduje się literatura na temat roli i znaczenia karczem w Polsce
przedrozbiorowej.
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łem na początku nie mogłem tu poruszyć i omówić dogłębnie wszystkich zagadnień, bo rozmiary mojego artykułu są na to zbyt szczupłe. Wydaje się jednak,
że dla czytelników może być interesujące poznanie przeszłości politycznej regionu, rozwoju osadnictwa, lokacji na prawie niemieckim, a także krótkie przedstawienie stosunków własnościowych i niektórych aspektów życia gospodarczego.
Moja rozprawa nie pretenduje zatem do wyczerpania w pełni problemu przeszłości omawianej jednostki administracyjnej, a właściwie sądowej. Może jednak
stanowić punkt wyjścia do opracowania w przyszłości dziejów powiatu radomszczańskiego. Ale musiałaby to być odrębna, obszerna rozprawa, obejmująca okres
możliwie od jak najdawniejszych czasów, aż do końca II tysiąclecia n.e., a może
nawet i początku XXI stulecia. Naturalnie musiałaby być ona wynikiem pracy
sporej grupy badaczy, specjalizujących się w poszczególnych etapach naszych
dziejów. Podkreślić też trzeba, że powinna ona mieć ściśle naukowy charakter,
a jej wywody muszą być oparte na odnośnych źródłach i literaturze przedmiotu.
Mapa
Mapa rozmieszczenia osad na obszarze przedrozbiorowego powiatu
radomszczańskiego w połowie XVI wieku. Objaśnienia do mapy.
Na mapie obrazującej sieć osadniczą powiatu radomszczańskiego w przekroju XVI wieku znajdują się osiedla, które udało się ustalić na podstawie księgi
uposażenia J. Łaskiego i wykazów poborowych z lat 1511-1518 i 1552-1553.
Nie wszystkie miejscowości wymienione przez te źródła są znane współcześnie.
W ciągu następnych stuleci niektóre zaginęły, inne weszły w skład rozrastających się aglomeracji miejskich, a nawet wiejskich. Z tego względu osady, których
nie można było ściśle zlokalizować na podstawie danych pochodzących
z czasów nowożytnych i najnowszych, na mapie zostały umieszczone na terenie
odnośnych, XVI-wiecznych parafii. Zdarzają się wypadki, zachowane szczególnie w księdze J. Łaskiego, że pewne punkty osadnicze określane są jako podwójne. Wówczas na mapie zostaną zafiksowane 2 osiedla o jednakowej nazwie.
Z powyższych zastrzeżeń wynika, że lokalizacja osiedli umieszczonych
na mapie nie jest zawsze ścisła. Nieraz jest ona przybliżona, szczególnie wtedy,
gdy jakieś punkty osadnicze obecnie nie istnieją. Na mapie nie są umieszczone
osiedla zaginione przed 1500 rokiem. Nie mogąc umiejscowić tych punktów osadniczych na mapie, dołączam ich wykaz, starając się podać ich mniej lub bardziej
hipotetyczną lokalizację.
1. Komorno–wieś w okolicach Okołowa, Soborzyc i Grodziska w pobliżu Pilicy,
por. S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały ..., cz. I, s. 137.
2. Makoszyce-wieś może w parafii Dąbrowa koło Rogaczewa w Radomszczańskiem, choć S. Kozierowski, Badania nazw ..., t. I, s. 237, zlokalizował ją w powiecie piotrkowskim, por. S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały ...,
cz. I, s. 191-192.
145

Stanisław Marian Zajączkowski

3. Radew–wieś zaginiona w Radomszczańskiem, por. S. Kozierowski, Badania nazw
..., t. II, s. 59.
4. Sanniki–wieś położona między Radomskiem a Kietlinem, która po raz pierwszy występuje w źródłach pisanych w 1504 roku, ale już wówczas była określona
jako villa deserta, co sugeruje, że proces jej pustoszenia musiał skończyć się w XV
wieku, por. AGAD, Metryka Koronna, t. 21, f. 12.
5. Stryjowo–wieś zaginiona w okolicach Pajęczna, por. S. Zajączkowski,
S. M. Zajączkowski, Materiały ..., cz. II, s. 121.
6. Tarlino–wieś może w parafii Dąbrowa koło Rogaczewa w Radomszczańskiem,
por. S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały ..., cz. II, s. 144.
7. Wola Czomech–wieś leżąca na terenie przedrozbiorowego powiatu radomszczańskiego, por. S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowski, Materiały ..., cz. II, s. 184.
8. Wola Sieciechowa albo Sieciechowa Wola–wieś zaginiona na terenie parafii
Lgota Wielka, por. S. Kozierowski, Badania nazw..., t. II, s. 99.

PĘ
A
ĆM
Y
CZ
A
Ł
O
D

146

Zeszyty Radomszczańskie
Tom II (2008)

Andrzej J. Zakrzewski
(Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

WYŚCIGI PŁAWIEŃSKIE
Wśród miłośników historii regionalnej, a nawet w lokalnej pamięci pozostała zachowana informacja o istnieniu toru wyścigów konnych w Pławnie1 i ich
organizatorze, ówczesnym właścicielu dóbr pławieńskich–Marianie Gruszeckim2 .
Na tym w zasadzie wyczerpuje się pamięć. Niektórzy wiążą jeszcze z dobrami
pławieńskiemi postać księcia Stanisława Lubomirskiego z Kruszyny3, znanego
hodowcę koni, i założyciela stadniny w pobliskim Widzowie4. Tymczasem kwestia wyścigów konnych odbywających się w Pławnie jest znacznie bogatsza i, jak
sądzę całkiem ciekawa, tym bardziej, że zachowało się nieco relacji o charakterze
źródłowym i przekazów ikonograficznych z tych wydarzeń. Przybliżenie ich miłośnikom regionalnej historii jest jednym z celów niniejszej publikacji5.
Kwestię organizacji i przebiegu wyścigów pławieńskich chciałbym przedstawić jednak na nieco szerszym tle, aniżeli tylko jako wydarzenie o charakterze
sportowym. Wypada zatem postawić podstawowe pytania, na które będziemy
poszukiwali możliwie pełnych i wiarygodnych odpowiedzi. Jako pierwsze–czym
w istocie rzeczy były „wyścigi pławieńskie”?–wydarzeniem sportowym? towarzyskim? Czy też może spełniały jeszcze inne funkcje, o których w dobie powszechnej motoryzacji w ogóle nie myślimy? Dlaczego właściciel Pławna postanowił zająć się organizacją tej imprezy, i czy tylko jemu należy przypisywać organizatorską funkcję? Wreszcie-dlaczego w Pławnie, a nie np. w Radomsku,
1
Nieco wiadomości o organizacji wyścigów konnych w Pławnie zawiera wypowiedź S. Juchnika, zamieszczona w lokalnym dodatku do „Gazety Wyborczej”, niestety, dosyć bałamutna. Por. Świat ziemian przestał istnieć,
[w:] Historyczna Częstochowa. Zeszyt VIII. „Gazeta Wyborcza” z 26 maja 2008, s. 3–4. Informacje te bezkrytycznie
potwierdził T. Haładyj, Największe rody, tamże, s. 4-5.
2
B. Bartnik, Monografia Pławna. Z dziejów zapomnianych miast, Pławno 2006, s. 15.
3
Lubomirscy weszli w posiadanie Pławna dopiero w 1905 roku, a więc w okresie, kiedy zaprzestano organizować wyścigi pławieńskie, zob. B. Bartnik, Monografia Pławna. ..., s. 12, 15.
4
[ S. Such, opracował], Stadnina koni Widzów – Skrzydlów, Warszawa 1978. Tradycję hodowli koni wyścigowych
w okolicach Pławna kontynuowało, obok Lubomirskich, także rodzeństwo Reszków, po nabyciu dóbr w Skrzydlowie, por. A. Małolepsza, Reszkowie–artyści i właściciele ziemscy w powiecie radomszczańskim, „Ziemia Częstochowska”, t. XXXIV, 2008, s. 165-177.
5
Na marginesie zamieszczonych tutaj uwag należy stwierdzić, że jest pilną potrzebą napisanie rzetelnej, opartej na archiwaliach monografii dóbr pławieńskich i dziejów miasta Pławna. Amatorska praca B. Bartnika,
nosząca dumny, ale równie nieuzasadniony tytuł „monografia”(sic!), nie spełnia podstawowych wymogów
tego typu pracy. Podobnie rzecz się ma i z Gidlami, które również oczekują na swoja monografię!
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Częstochowie czy Piotrkowie Trybunalskim, pełniącym w drugiej połowie XIX
wieku rolę stolicy guberni, sięgającej od Brzezin i Łodzi na północy po Sosnowiec i Maczki na południu? Jak przebiegała organizacja samych wyścigów?–kto
w nich uczestniczył? Jaki był odbiór społeczny tego wydarzenia? Jak miała się
organizacja „wyścigów pławieńskich” do działalności Towarzystwa Wyścigów
Konnych, funkcjonującego na ziemiach Królestwa Polskiego od 1841 roku?–oto
niektóre z pytań, jakie powstają przy nieco głębszym namyśle nad zaistniałymi
faktami historycznymi. Dalsze pojawią się w toku narracji.
Tradycja organizowania wyścigów konnych na ziemiach polskich datuje
się na drugą połowę XVIII wieku, i rzeczywiście wywodzi się z chęci rywalizacji.
Kwestii tej poświęcił odrębną rozprawę W. Pruski6, wcześniej wspominając
o tym zagadnieniu w opracowaniu o hodowli zwierząt gospodarskich w Królestwie Polskim7.
Początek jest wręcz anegdotyczny: w lutym 1777 roku powstał zakład
pomiędzy Kazimierzem Rzewuskim, pisarzem wielkim koronnym a ambasadorem Wielkiej Brytanii na dworze Stanisława Augusta o to, czyj koń zwycięży na
dystansie od Ujazdowa do Woli. W wyścigu wzięły udział konie rasy angielskiej
będące własnością owych dżentelmenów. Wygrała klacz Kazimierza Rzewuskiego, wyprzedzając ogiera na 30 kroków8. W owej notatce, która ukazała się
w „Gazecie Warszawskiej”9, zawarte są implicite interesujące wiadomości: pierwsza, to fakt, że już wówczas konie rasy angielskiej, uznawane były za najbardziej
nadające się do sportowych zawodów; po drugie–przeniknęła do Polski moda
na organizowanie hodowli koni na wzór angielski, wyprzedzając w tym względzie rodzimą tradycję hodowli koni na rozległych obszarach stepowych wschodnich kresów Rzeczpospolitej, gdzie dominowała rasa koni arabskich, najchętniej
do tej pory sprowadzanych z Bliskiego Wschodu; po trzecie–anglomańskie
zachowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zyskały naśladowców
w gronie arystokracji. Wraz z nimi upowszechnia się moda na organizację wyścigów konnych według wzorów wypracowanych w Ascott, w Anglii. Jednakże
w końcu XVIII stulecia w Rzeczpospolitej nie powstało żadne stowarzyszenie,
zajmujące się organizacją wyścigów. Czasy temu wyraźnie nie sprzyjały, nieustanne kampanie wojenne, trwające z przerwami do 1815 roku w zasadniczym stopniu przetrzebiły stada koni w całej Europie. Rozgromienie Napoleona i zawarty
pokój wiedeński (1815), pozwoliły na rozpoczęcie restauracji wykrwawionych
i zmodyfikowanych pod względem politycznym, państw europejskich. Rozpoczął
się okres odbudowy gospodarczej, w którym również w bardzo intensywny sposób uczestniczyło Królestwo Polskie.

6
W. Pruski, Dzieje wyścigów konnych i hodowla koni pełnej krwi w Polsce. Królestwo Polskie 1815–1918, Warszawa
1970.
7
W. Pruski, Hodowla zwierząt gospodarskich w Królestwie Polskim w latach 1815-1918, t. 1, Okres 1815–1880, Warszawa 1967.
8
Tamże, s. 186.
9
„Gazeta Warszawska”, 1777, nr 15.
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Nadal, przynajmniej do końca I wojny światowej, a więc jeszcze przez
okres, co najmniej stu lat, główną siłą pociągową były konie. Zmieniające się potrzeby gospodarki wywołały konieczność nie tylko zwiększenia pogłowia stada,
ale także wyhodowania takich odmian, które odpowiadałyby zróżnicowanemu
zapotrzebowaniu. Niewątpliwie największym odbiorcą koni były gospodarstwa
rolne-konie bowiem w XIX wieku zdecydowanie wypierają, jako siłę pociągową,
stosowane dotychczas woły. Kolejnym największym odbiorcą koni były armie
wojskowe, dalej potrzeby transportowe–kolej dopiero się rozwijała i nie była jeszcze w stanie zastąpić końskiej siły pociągowej; potrzeby komunikacji publicznej
i indywidualnej–dwory stosowały zaprzęgi konne do szybkiego przemieszczania się w terenie. Dopiero na końcu znajdują się potrzeby rozrywki – konie wierzchowe i sportowe. W związku z tak zarysowanymi potrzebami, aby je zaspokoić,
zrodziła się konieczność wyhodowania odpowiednich ras koni. Nic dziwnego
w tym, że w Królestwie Polskim, obciążonym ogromnym długiem po nieudanej
kampanii napoleońskiej, rozgorzała prasowa dyskusja o konieczności intensyfikacji produkcji rolnej, w tym także hodowli zwierząt. Odzwierciedleniem tej
wymiany poglądów mogą być chociażby publikacje zamieszczane w czasopismach, nie tylko rolniczych. M. Oczapowski w artykule zamieszczonym
w „Bibliotece Warszawskiej”, uzasadnia konieczność organizacji wystaw rolniczych i wyścigów konnych, jako środka wiodącego do selekcji najlepszych
odmian koni10. Jedną z inicjatyw rządowych było ustanowienie wyścigów konnych
i wystawy zwierząt domowych [dających] nową gospodarzom krajowym sposobność nadania wyższego popędu przemysłowi rolniczemu11 . Przy tej okazji przedstawia skróconą historię wyścigów konnych i obyczajów związanych z wyścigami. Również
dla niego nowoczesnym wzorem organizacji hodowli i wyścigów jest Anglia,
gdzie już w czasach Karola II (1660–1685), następował rozwój hodowli wyścigowych koni angielskich12.
Na kontynencie europejskim najwcześniej zaczęto organizować wyścigi
na wzór angielski w Rosji. W latach 1772–1808 na Dońskim Polu pod Moskwą
zorganizował tor wyścigowy hrabia Aleksy Orłow. W cztery lata później uruchomiono wyścigi w Paryżu. W pierwszej połowie XIX stulecia tory wyścigowe
powstawały w Europie Środkowej: 1814 –Urmeny na Węgrzech w dobrach Józefa Hunyady’ego, w 1822 w Doberau (Meklemburgia), 1827–Budapeszt, 1829–
Berlin, 1833-we Wrocławiu, 1835- w Hamburgu i Królewcu. Na ziemiach dawnej
Rzeczpospolitej powstają towarzystwa wyścigowe najwcześniej w Poznaniu
(1839), Warszawie (1841)13 , Lwowie (1843), Wilnie (1857) i w szczególnie intere10
M. Oczapowski, O pożytkach wyścigów konnych i wystawy zwierząt domowych, [w:] „Biblioteka Warszawska”,
t. 3, 1841, s. 619–635. Tamże, Sprawozdanie z wyścigów konnych w Warszawie; Pierwsze sprawozdanie o wyścigach
konnych w 1841 r. odbytych.
11
W. Pruski, Hodowla zwierząt ..., s. 625.
12
Tamże, t. 2, s. 626.
13
W. Wężyk, Pierwsze wyścigi konne w Warszawie dnia 20 i 21 czerwca, [w:] „Biblioteka Warszawska”, t. 3, 1841,
s. 233–242.

149

Andrzej J. Zakrzewski

sującym nas tutaj Pławnie (1879)14.
Inicjatywa, którą podjął Marian Gruszecki, syn Władysława, nie była na
tym terenie zupełnie nową. Przodujący w organizacji i produkcji rolnej majątek
Aleksandra Ostrowskiego, pod wpływem idei pozytywistycznych zorganizowany na wzór wczesnokapitalistycznego przedsięwzięcia, doceniał wagę i znaczenie posiadania odpowiedniej siły roboczej w postaci dobrej jakości koni zarówno
fornalskich, jak i reprezentacyjnych. Stąd Aleksander, zawołany gospodarz, wprowadzający do produkcji najnowsze wynalazki techniczne, chcąc upowszechnić
je także wśród okolicznych ziemian i chłopów zorganizował w swoich dobrach
jedną z pierwszych w Królestwie Polskim wystaw rolniczych połączonych z konkursem koni roboczych i wierzchowych. Opis tego przedsięwzięcia dokonany
piórem naocznego świadka, żony Aleksandra, Heleny z Morstinow Ostrowskiej15,
pokazuje, jak trudno było przekonać włościan do najszlachetniejszych nawet
poczynań dworu. Wnet po ogłoszeniu terminu wystawy i wyścigów dla koni
chłopskich, który wyznaczono na dzień 8 września 1858 roku (dzień odpustu
parafialnego), gruchnęła po wsiach plotka, że tą drogą panowie chcą poznać zasobność gospodarstw chłopskich w celu nałożenia dodatkowych podatków. Rzecz
jasna, że przedsięwzięcie udało się połowicznie, a w wyścigach wzięły udział
jedynie konie fornalskie z dworów w Chełmie i w Maluszynie.
Przedstawiona powyżej inicjatywa nie posiada wiele wspólnego z organizacją wyścigów w Pławnie, których inauguracja nastąpiła ponad dwadzieścia
lat później, ale świadczy o gotowości miejscowych ziemian do udziału w działaniach mających także inny, aniżeli wyłącznie rozrywkowy charakter.
Jak wspomniano, inicjatywa zorganizowania toru wyścigowego
w Pławnie wyszła od Mariana Gruszeckiego.
Rodzina Gruszeckich była nową na tym terenie. Dotychczas żadna
z miejscowości w powiecie radomszczańskim czy też w sąsiednich powiatach,
nie była ich własnością. Niemniej jednak rodzina mogła być znana, przynajmniej
niektórym ziemianom z naszego terenu–m. in. Ostrowskim z Maluszyna, chociażby poprzez fakt małżeństwa jednego z jej członków z Alexandrowiczami,
spokrewnionymi z Morstinami16.
W rzeczywistości ród Gruszeckich z Gruszki h. Lubicz wywodzi się z Rusi
Halickiej. Najwcześniejsza wzmianka w dokumentach o przedstawicielach tego
rodu występuje w połowie XV wieku (1453), w kilku sprawach o poręczenie
w Haliczu. Była to rodzina zaliczana do średniozamożnej szlachty. Jej członko-

W. Pruski, Hodowla zwierząt ..., t.1, s. 190.
[Helena z Morstinów Ostrowska], Dzieje Maluszyna i jego Dziedziców z opowiadania i z pamięci zebrane przez
hrabinę [Helenę z Morstinów] Ostrowską Księga pierwsza [od stycznia 1858 roku do stycznia 1869 roku].
Z rękopisu wydał i przypisami opatrzył Andrzej J. Zakrzewski, Warszawa 2008. Stosowny fragment zamieszczono w Aneksie.
16
Córka Julii Gruszeckiej i Sobiesława Mieroszewskiego, Cezaryna (1855–1922) została żoną Stanisława Alexandrowicza (1851–1919), [w:] M. J. Minakowski, Ci wielcy Polacy to nasza rodzina, wyd. 3, Kraków 2008. Jednakże H. Ostrowska wyraźnie pisze, że w czasie organizacji pierwszych wyścigów pławieńskich nie znała jeszcze
osobiście matki Mariana Gruszeckiego–Aneks 1, pod datą 1879 roku.
14

15
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wie przez kilka stuleci pełnili powiatowe, co najwyżej, urzędy szlacheckie
na Wołyniu, stopniowo przenikając na obszary etnicznej Polski, m.in. w Lubelskie, na Kujawy i w Krakowskie. Jeden z członków rodu, gałęzi zamieszkałej już
w owym czasie w Lubelskiem, podpisał akces do konfederacji targowickiej.
Z tej samej gałęzi wywodzi się Kasper, sędzia apelacyjny Królestwa Polskiego.
Z jego małżeństwa z Franciszką Chociszewską, jak wywodzi Adam Boniecki17,
pochodzi jeden z synów, Władysław, (1812–1876), który był członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego i radcą w Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego18. Na marginesie wywodów genealogicznych M. J. Minakowski
wymienia jeszcze jednego Władysława Gruszckiego: Władysław, właściciel Pławna,w guberni piotrkowskiej, z Cezaryny Jaczewskiej, pozostawił syna Maryana, zmarłego bezżennie i córkę Julię, żonę hr. Sobiesława Mieroszewskiego19. Nie jest do końca
jasne, o którego z tych dwóch Władysławów chodzi. Być może, że jest to ta sama
osoba. Przeczą temu daty urodzenia podane przy wzmiance o Władysławie
Gruszeckim, zamieszczonej w dziele Ci wielcy Polacy…, datowanej niepewnie,
około 1790 r.20 Niemniej jednak funkcje, jakie pełnił pierwszy z wymienionych,
Władysław Gruszecki, wskazują na możliwość zakupu przez niego dóbr, które
zostały wystawione na licytację.
Jak wiemy, do 1843 roku właścicielem dóbr pławieńskich był Józef
Buczyński 21 . Po jego śmierci wdowa uzyskuje 1/7 część dóbr pławieńskich
od swej córki Józefy Kamockiej i w porozumieniu z synami wystawia je na licytację. Tak więc Gruszeccy weszli w posiadanie Pławna około 1845 roku.
Po śmierci Władysława, która mogła nastąpić w 1876 roku, właścicielami
dóbr pławieńskich zostali: żona Cezaryna z Jaczewskich Gruszecka i syn, Marian, założyciel toru wyścigowego. Poza tą informacją, nie posiadamy żadnych
innych informacji o Marianie, jego wykształceniu, zainteresowaniach, kręgu znajomych i przyjaciół. Pośrednio wnioskować możemy, że z racji funkcji ojca, był
bywalcem warszawskich salonów i tam mogła powstać myśl o organizacji wyścigów konnych, jako pewnego źródła dochodów. Dobra pławieńskie bowiem,
położone na lichych glebach, podupadające miasteczko, którego mieszkańcy
utrzymywali się z pracy na roli i z drobnego rzemiosła i handlu, nie stwarzało
podstaw do uzyskiwania większych dochodów. Jedynym dobrem, które tutaj
występowało w owym czasie w nadmiarze, to jedynie rozległe obszary leśne,
17
[A. Boniecki], Herbarz polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich ułożył i wydał Adam Boniecki. 2nd edition, recognized, analyzed and indexed by Marek Jerzy Minakowski Ph.D.published by Dr Minakowski.
Publikacje elektroniczne version 2.1, Krakow, Poland 2005.
18
M. J. Minakowski, Ci wielcy Polacy ..., Władysław z Gruszki h. Lubicz.
19
A. Boniecki, Herbarz polski, wykorzystany przez M.J. Minakowski, Ci wielcy Polacy ... Tekst ciągły.
20
M. J. Minakowski, Nowy Boniecki. Genealogia elit polsko- litewskich–Gruszeccy v. Grusieccy h. Lubicz, tekst
ciągły, s. 1.
21
Józef Buczyński nabył dobra pławieńskie od Łukasza Kobierzyckiego za kwotę 450.000 złp (tj. 67.000 rbs),
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Akta m. Pławna.
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łąki i pastwiska. Stąd decyzja o stworzeniu toru wyścigów konnych. Obok motywów finansowych, którymi mógł się kierować Marian Gruszecki, ważnym argumentem były spodziewane korzyści w zakresie poprawy rasy hodowanych tutaj
koni, jak i ogólna aktywizacja gospodarczo-społeczna tego terenu. Wydaje się,
że propaganda pozytywistyczna znajdowała tutaj szeroki odzew.
Nie są znane powiązania Gruszeckich z władzami carskimi rządzącymi
w Królestwie, od których to stosunku do ewentualnego nabywcy, wiele zależało.
Wydaje się, że zarówno naczelnik powiatu, jak wówczas nazywano, radomskowskiego, jak i gubernator piotrkowski, nie posiadali żadnych zastrzeżeń
do Gruszeckich. Taka właśnie lojalna postawa Gruszeckich wobec władz carskich
spowodowała, że Marian Gruszecki uzyskał w 1879 roku zezwolenie na organizację pierwszego po powstaniu styczniowym, a więc w okresie zaostrzonej rusyfikacji, toru wyścigów konnych na ziemiach Królestwa Polskiego. Miał to być
zapewne gest władz carskich wobec tych ziemian polskich, którzy nie ulegli propagandzie niepodległościowej, szerzonej przez ugrupowanie czerwonych,
i godzili się na współpracę z zaborcą uznając dbałość o rozwój społecznogospodarczy kraju, za główny priorytet polityczny. Dodać należy, że Marian Gruszecki był ostatnim właścicielem Pławna, które utracił w niejasnych okolicznościach, prawdopodobnie zostały zlicytowane w wyniku złej gospodarki i zadłużenia w 1885 roku22.
W dotychczasowej kwerendzie źródłowej nie udało się natrafić na dokumenty związane z powstaniem spółki wyścigów konnych w Pławnie. Dysponujemy jedynie dokumentami dotyczącymi założenia Towarzystwa Wyścigów Konnych w Warszawie: sprawozdaniem z 1842 roku, wykazem stanu funduszów oraz
listami członków rzeczywistych i tzw. „przybranych”23. Ponieważ Towarzystwo
Wyścigów Konnych w Pławnie zostało zorganizowane według wcześniejszego
wzoru, możemy chociażby pośrednio mieć wyobrażenie o jego strukturze i funkcjonowaniu. Jest to tym bardziej prawdopodobne, gdyż w pierwszym uczestniczyło kilku ziemian z interesującego nas terenu. Byli to wśród dwustu dwóch
akcjonariuszy: Wojciech Ostrowski z Maluszyna, Władysław Potocki z Chrząstowa, Jan Siemieński z Żytna, Leon Skórzewski z Chełma24. Ponadto wśród członków „przybranych” znaleźli się: Jan Buczyński z Pławna, Kwiatkowski Józef
z Koniecpola (lekarz medycyny), Benedykt Lemański z Kłobucka, Aleksander
Ostrowski z Maluszyna (zapisany jako hr Ostrowski Aleksander z powiatu kieleckiego), Ignacy Ostrowski–dziedzic Łękawy i Piaszczyc, dwaj Potoccy–Henryk
i Tomasz, dwóch Skórkowskich - Michał i Tomasz, spokrewnieni z Ostrowskimi
z Maluszyna. Dodatkowym źródłem są wspomnienia Heleny Ostrowskiej, która

[Helena z Morstinów Ostrowska], Dzieje Maluszyna i jego Dziedziców..., Patrz Aneks 1. pod datą 1886 roku.
Drugie sprawozdanie o wyścigach konnych i wystawie zwierząt gospodarskich w Królestwie Polskim w roku 1842
odbytych, Warszawa 1842.
24
Lista członków rzeczywistych Towarzystwa Wyścigów Konnych i wystawy zwierząt gospodarskich 1842 roku,
[w:] Drugie sprawozdanie…, s. 25 – 31.
22

23
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od samego początku informuje o odbywających się wyścigach pławieńskich,
jak i o zmianach w zarządzie oraz noty prasowe zamieszczane w gubernialnym
czasopiśmie „Tydzień”, które sukcesywnie będziemy na tym miejscu przytaczać.
Szczególny walor informacyjny posiadają zamieszczone w czasopiśmie „Kłosy”
trzy drzeworyty, obrazujące niektóre urządzenia toru w Pławnie, które poniżej
prezentujemy25.
Jak podaje W. Pruski, po upadku powstania styczniowego aż do 1879 roku
nie urządzano w Królestwie Polskim żadnych wyścigów konnych. Dopiero
w wymienionym roku Marian Gruszecki organizuje pierwsze wyścigi, które dały
początek Pławieńskiemu Towarzystwu Wyścigów Konnych, powołanemu
w następnym, tj. 1880 roku. Jak nas informuje Helena Ostrowska, na czele tego
Towarzystwa stanął jej najstarszy syn, August Ostrowski z Radoszewnicy26.
Pierwsze wyścigi pławieńskie wywołały poruszenie w okolicy i zostały
odebrane jako wielkie wydarzenie. Odnotowała je nawet prasa warszawska27,
a za nią powtórzył gubernialny organ „Tydzień”28. Oto, co odnotował dziennikarz pod bombastycznym tytułem (zachowałem oryginalną pisownię): Wyścigi
na prowincyi i to na wsi! Pan Maryjan Gruszecki w majątku matki swej–Pławnie,
w piotrkowskiem, urządził wyścigi, nie ustępujące pod żadnym względem warszawskim,
a różniące się chyba tem, że mniej naturalnie było na nich publiczności, i że widzowie
składali się przede wszystkiem z zaproszonych przez gospodarza gości w liczbie około
200, i z okolicznych mieszkańców, których zebrało się do 1.000, a nikt za widowisko nie
płacił29. Dokładniejszy opis tych pierwszych wyścigów, jak i towarzyszących
im imprez, oraz wrażeń bezpośrednich uczestników, odnajdujemy we wspomnianych już materiałach.

„Kłosy”, t. XXXIII, nr 848, s. 200.
Por. Aneks 1, pod datą 1880.
27
Por. „Kurier Poranny”, 1879, 1 września.
28
„Tydzień”, R.VI, 1879, s. 3–4.
29
Tamże, s. 3. Pełny tekst owego doniesienia znajduje się w Aneksach.
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Ryc. 1 Wyścigi pławieńskie-bieg z przeszkodami. Przedruk z „Kłosy”, t. XXXIII.
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Pierwotnym terminem wyznaczonym na odbycie wyścigów miał być dzień
1 września. Jednakże ze względu, że niektórzy z zaproszonych gości musieli
stawić się na balu u gubernatora w Warszawie w tymże terminie, postanowiono
odbyć wyścigi w dniu 30 sierpnia. Odbyły się, jak już wiemy, przy pięknej pogodzie i niezwykłej frekwencji–około 200 zaproszonych specjalnie przez organizatora gości oraz około 1000 widzów. Na hipodrom wybrano tereny położone
nad rzeczką Mękwą (Mękawą), obok Pławna, gdzie wystawiono trybuny dla
widzów oraz otoczono palisadą tor wyścigowy, ustawiając na nim odpowiednie
przeszkody. Wyścigom przez cały czas towarzyszyła muzyka kapeli włościańskiej zorganizowanej przez hr. Aleksandra Ostrowskiego z Maluszyna. Obok wyścigów konnych odbył się też pokaz woltyżerki w wykonaniu znakomitego jeźdźca, A. Niemojewskiego z Oleszna. Zgodnie z przyjętymi zasadami robiono zakłady, a zwycięzcy otrzymywali nagrody. Należy dodać, że dżokejami byli przedstawiciele rodzin ziemiańskich z okolicy. W wyścigach biegały konie ze stad
hodowanych przez właścicieli ziemskich. Po zakończeniu programu wyścigów,
jednakże bez próby pociągowej, na co zwrócił uwagę korespondent „Kuriera
Porannego”, trwało w dalszym ciągu spotkanie towarzyskie urozmaicane występami wokalnymi znanego już na tym terenie rodzeństwa Reszke30, przebywającego u właściciela Borowna, Adama Michalskiego, i tańcami. Przy okazji tego
spotkania proboszcz pławieński przeprowadził, za zgodą organizatora, wśród
zaproszonych gości kwestę, w wyniku której zebrał kwotę ok. 700 rbs, na dalszą
budowę nowego kościoła w Pławnie.
Powodzenie podjętej przez Mariana Gruszeckiego inicjatywy spowodowało, że w następnym roku powołano Pławieńskie Towarzystwo Wyścigów Konnych, na czele którego stanął wiceprezes, August Ostrowski z Radoszewnicy31.
Było to wydarzenie, które w zasadniczy sposób określiło funkcjonowanie „wyścigów pławieńskich” na kolejne dwanaście lat, czyli cały okres ich odbywania
w Pławnie. Wydarzenie to doczekało się jedynie skromnej wzmianki w przywoływanym pamiętniku Heleny Ostrowskiej. Nie odnotowała go również prasa lokalna–brak wzmianki w czasopiśmie „Tydzień”. Jednakże działalność zarządu
Towarzystwa i coraz szersze powodzenie spowodowały, że już w następnym roku
piotrkowski „Tydzień” zapowiedział przed terminem wyścigów ich organizację
i zapowiedział termin zapisów na dzień 24 sierpnia, a same zawody na 30 sierpnia32. Wydarzenie to zwróciło uwagę także warszawskiego czasopisma „Kłosy”,
które zamieściło trzy drzeworyty J. Rosena, ilustrujące artykuł, zatytułowany
„Wyścigi w Pławnie”33. Był to jeden z lepiej zorganizowanych wyścigów, a nie
tylko spotkanie towarzyskie przy takiej okazji. Jak donoszą „Kłosy”: Programmat
30
Pełne informacje o utalentowanym rodzeństwie Reszke i ich związkach z powiatem częstochowskim
i radomszczańskim znajdują się w artykule A. Małolepszej, Reszkowie–artyści i właściciele ...
31
Por. Aneks 1, pod datą 1880.
32
„Tydzień” R.IX, 19881, nr 35, s. 3.
33
„Kłosy”, t. XXXIII, 1881, nr 848, s. 203. Ilustracje zamieszczono w tym numerze na stronicy 200.
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Ryc. 2 Wyścigi pławieńskie - widok na trybunę główną. Przedruk z „Kłosy”, t. XXXIII.

obejmował dziesięć gonitw, do których, oprócz koni zaprzęgowych, roboczych i włościańskich, stanęły klacze i ogiery wierzchowe pp. Mariana Bogusławskiego, Br. Kurtza,
A. Michalskiego, Pstrokońskiego, J. Reszkego, St. Wotowskiego i J. Zbijewskiego34. Pula
nagród wynosiła niebagatelną wówczas kwotę 1575 rbs. Zawody odbywały się
w dniach 30–31 sierpnia. Charakterystycznym rysem tych wyścigów było
34

Tamże, s. 203.
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dopuszczanie do rywalizacji w jednej gonitwie tylko koni wyhodowanych w kraju
(Królestwie Polskim i cesarstwie). Pozostałe gonitwy były otwarte dla koni wszelkich ras. Sprawozdawca z odbytych wyścigów, w zakończeniu stawia istotny
problem: Nie chcielibyśmy wyścigów, których urządzenie drogo kosztuje, uważać
za przyjemną tylko zabawkę i za podnietę do jeszcze kosztowniejszej hodowli samych
wierzchowców popisowych, i dla tego bardzo nam przykro, że jak o koniach zaprzęgowych, tak o roboczych i włościańskich, które ze względów ekonomicznych na szczególniejszą, zdaniem naszem, zasługują uwagę, nic zgoła w sprawozdaniu niniejszem powiedzieć nie możemy35.
W każdym z kolejnych wyścigów zwiększała się pula nagród i przybywało znakomitych gości z towarzystwa. Pojawiły się więc naturalna koleją
rzeczy trudności związane z zakwaterowaniem i aprowizacją. Do 1885 roku zaopatrzeniem w żywność zajmował się specjalnie wynajęty w Warszawie restaurator. Problemy zakwaterowania rozwiązywano rozmaicie, najczęściej poprzez
wynajmowanie kwater w Pławnie i pobliskich Gidlach. Niekiedy niektórych
gości przyjmowały okoliczne dwory–np. w Konarach. W 1886 roku, jak pisze
Helena Ostrowska Nasze młode panie, a zwłaszcza Eliza, jako żona prezesa Wyścigów,
musiały urządzać przyjęcia i uraczanie krewnych i znajomych, obok swego własnego utrzymania, skoro żaden restaurator nie podjął się w tym roku, jak to bywało lat poprzednich,
założenia kuchni dla przybywających36 .

Ryc. 3 Scena z przyjęcia towarzyskiego. Przedruk z „Kłosy”, t. XXXIII.
35
Tamże, s. 203. Uwagi o wyścigach w Pławnie „Kłosy” powtórzyły za pismem codziennym, „Kurierem Warszawskim”.
36
Aneks 1, pod datą 1886.
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Trudności te nasunęły autorce refleksje przewidujące rychły koniec organizacji wyścigów w Pławnie. Kolejne lata, po katastrofie ekonomicznej inicjatora
przedsięwzięcia, pomimo zabiegów zarządu wyścigów zmierzających
do uruchomienia własnej obsługi restauracyjnej37, przyniosły zmierzch wyścigów pławieńskich. Nie pomogły utrzymać się wyścigom dodatkowe zabiegi organizacyjne, jak np. poczynając od 1884 roku systematycznie organizowane
konkursy dla koni włościańskich i fornalskich, a w 1890 roku wzbogacenie
ich o pokaz pługów z fabryki Sucheniego w Gidlach38, czy obsadzanie niektórych
biegów przez konie wyścigowe z warszawskich stajen wyścigowych. W 1891 roku
pojawił się w zarządzie wyścigów projekt zorganizowania toru wyścigowego
w Piotrkowie Trybunalskim39. Nie znamy powodów dla których kierownictwo
Pławińskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych nie zdecydowało się na przeniesienie toru do Piotrkowa Trybunalskiego. W świetle zachowanych przekazów
prasowych dostrzegamy gotowość przejęcia toru przez władze miejskie Piotrkowa. Poczyniono starania dla pozyskania terenu pod przyszły tor wyścigowy, ustalono wstępne warunki korzystania z ewentualnych dochodów oraz w celu ostatecznych negocjacji wysłano na wyścigi do Pławna delegację miejską. Jednakże
starania te nie przyniosły pozytywnych rezultatów i w następnym, 1892 roku,
wyścigi w Pławnie przestały istnieć.
Nie rozwiązano jednak założonego dwanaście lat wcześniej Towarzystwa
Wyścigowego. Jak informuje ogólny bilans spółki oraz rachunki osobiste Augusta Ostrowskiego, Adama Michalskiego i hrabiego Niroda, jeszcze w kolejnych
latach utrzymywano stajnię wyścigową, dokonując różnorodnych transakcji40.
Należy, na zakończenie, zastanowić się nad rolą, jaką spełniały wyścigi
w Pławnie. Z pewnością było to ważne wydarzenie społeczne, powodujące integrację ziemian z kilku sąsiednich powiatów: radomszczańskiego, kieleckiego,
piotrkowskiego. Wspólne zabawy, tańce trwające w trakcie i po zakończeniu
wyścigów, przekładały się na późniejsze wizyty, spotkania i polowania. Zawierane znajomości zezwalały, czy wręcz obligowały do świadczenia sobie wzajemnych usług. Dopuszczenie do „pańskiej” imprezy włościan z pewnością było zabiegiem niwelującym w pewnym stopniu przepaść, jaka dzieliła wieś i dwór.
Ważnym aspektem organizowanych wyścigów były względy ekonomiczne. Przede wszystkim w dziedzinie hodowli koni tak dworskich, jak i fornalskich
i chłopskich. Sprawozdawcy z wyścigów notują np. wyraźny postęp w ulepszaniu ras koni roboczych. Przy okazji wyścigów, jak to widzieliśmy na przykładzie
wystawy J. Sucheniego z 1890 roku, następowała wymiana narzędzi rolniczych,
warunkujących ogólny postęp w gospodarce rolnej. Sądzimy, że nie do końca
została wykorzystana możliwość aktywizacji ekonomicznej Pławna i Gidel,
Aneks 1, pod datą 1889.
„Tydzień”, R. XVIII, 1890, nr 36.
39
„Tydzień”, R. XIX, 1891, nr 31 i 34.
40
Archiwum Państwowe w Łodzi, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. I/193. Ogólny
bilans Spółki od dnia 1/13 stycznia 1891 roku.
37

38
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nastawionych na obsługę gości wyścigów–nie powstała bowiem odpowiednia
infrastruktura.
Nie są do końca wyjaśnione powody zaniku inicjatywy organizowania
wyścigów w Pławnie, jak i niechęci Towarzystwa do przeniesienia ich na teren
miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Bez gruntownych badań nad historią lokalną
gminy Gidle, w tym szczególnie nad dziejami Pławna, z pewnością nie wyjaśnimy tej sprawy, która pozostaje, jak na razie, barwnym epizodem w tysiącletnich
dziejach tego terenu.
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ANEKS
Aneks 1. Wybrane fragmenty z pamiętnika Heleny (z Morsztynów) Ostrowskiej, Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadań i z pamięci zebrane przez […].
Z rękopisu wydał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej J. Zakrzewski,
Warszawa 2008.

[1858] Wystawa rolnicza i wyścigi konne w Maluszynie
Dzień 8-go Września od dawnych czasów oznaczony w Maluszynie odpustem dworskim41, został w tym roku obranym na uroczystość Konkursu Okręgowego i rozdania nagród naznaczonych przez Towarzystwo Rolnicze lub Delegację tegoż towarzystwa w Okręgu Radomskowskim. Dwukrotnem ogłoszeniem
z ambony, z polecenia duchowieństwa sprzyjającemu całą siłą zamiarom Towarzystwa Rolniczego, lud okoliczny został uwiadomiony o celach i przedmiocie
tego konkursu, co do inwentarza żywego, płodów rolnych i orki. Jednak [35]
najdziwniejsze baśnie i wyobrażenia zaczęły krążyć pomiędzy włościanami różnych miejscowości, których ciemnota i niedola czynią znać tak trwożliwymi
i nieufnymi, nawet w dobrach od dawna zostających pod zarządem sprawiedliwym, a nawet dobroczynnym i głęboko przychylnym. Jedni drugich zaczęli odstręczać obawami, to, że im najlepszy inwentarz będzie odebrany za nieodpowiednie kwoty pieniężne ogłoszone jako nagrody; to, że odznaczający się oracze
mają być wyznaczonymi do branki, do czego może dał powód posłyszany wyraz
„delegacja”, znany włościanom tylko w połączeniu z delegacją wojskową. Posłuch o mającym wkrótce nastąpić w naszym kraju oczynszowaniu (uwłaszczeniu) przyczynił się również do rozsiewanych wieści, gdy im się zdało, że wykryty lepszy stan inwentarzy pociągnie za sobą wygórowanie żądanego od nich czynszu lub wykupu. Podejrzenia takowe w dodatku do nowości zawsze napotykającej na trudności, zrządziły, iż bydła i innego inwentarza do konkursu prawie nic
nie było, co ściągnęło na lud zgromadzony w części rozdania nagród, przykre
napomnienie ze strony rozdającego te nagrody wielmożnego Klemensa Krzysztoporskiego, jednego z najgorliwszych i najpoważniejszych członków Towarzystwa Rolniczego [36] w Okręgu Piotrkowskim. Aleksander Ostrowski bowiem,
chcąc nadać większą uroczystość dniu i zjazdowi temu, zaprosił był także korespondentów i lepiej mu znajomych członków Tow[arzystwa] Rolniczego z sąsiednich Okręgów: Piotrkowskiego, Kieleckiego, Jędrzejowskiego, Opoczyńskiego, Konieckego, Olkuskiego, Lelowskiego, Pilickiego. Otóż nazwiska tych, którzy raczyli przybyć na to wezwanie:

41
W tradycji lokalnej odpust parafialny przewidziany na dzień św. Augustyna (28 sierpnia) nazywany jest,
w odróżnieniu od przypadającego na dzień 8 września odpustu na dzień Narodzin NMP, odpustem chłopskim,
albo pastuszym.
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Okręg Radomskowski:
1. Chrzanowski Salezy z Rzek Wielkich
2. Detto Władysław z Żuchowic
3. Cielecki Leopold z Zagórza
4. Czarnomski Izydor z Białej
5. Gołembowski Bolesław z Białej
6. Heller Wilhelm ze Źrejowic (właśc. Rzejowice–przypis wydawcy)
7. Kulesza Adam z Budzowa
8. Koch Rudolf z Dworszowic
9. Kulikowski Onufry z Ciesiel
10. Krompoltz Stanisław ze Strzelec Małych
11. Lubieński Seweryn z Przerębia (właśc. Przerąb–przypis wydawcy)
12. Ostrowski Włodzimierz z Konar
13. Sapalski Kazimierz z Bartodziej
14. [37] Siemieński Leon z Masłowic
15. Siemieński Władysław z Żytnego
16. Siemieński Zygmunt z Sielnicy Wielkiej (właśc. Silnicy)
17. Skoczyński Stanisław z Korytna
18. Turski Filip z Krzemieniewic
19. Tymowski Jarosław z Klecia (właśc. Kletni)
20. Walewski Stanisław z Zielącina
21. Zbijewski Franciszek z Chorzewa
22. Zielonka Józef z Skrzydłowa
Okręg Piotrkowski
1. Buczyński Bronisław z Sobakowa
2. Krzysztoporski Klemens z Kruszowa
3. Ostrowski Ignacy z Łękawy
4. Sierawski Napoleon z Mzurek
5. Tarło hr Ignacy z Dobrania.

Okręg Kielecki
1. Turski Antoni z Kluczewska
2. Oraczewski Ludwik z Morawicy
3. Niemojewski Stanisław z Lasocina

[38] Okręg Jędrzejowski
1. Kozłowski Konstanty z Mękarzewa
2. Michałowski Antoni z Nagłowic
3. Morstin hr. Władysław z Bałkowa
4. Potocki hr. Antoni z Moskorzewa
5. Potocki hr. Henryk z Chrząstowa
161

Okręg Opoczyński
1. Skorkowski Kazimierz z Wielkiej Woli
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Okręg Koniecki
1. Czaplicki Leopold z Łapczyńskiej Woli
2. Czaplicki Stefan z Dobromierza
3. Lipski Jacek z Skępego
4. Bocheński Franciszek z Rudy Malenieckiej
Okręg Olkuski
1. Siemieński Jacek z Zagórza

Okręg Lelowski.
1. Lohman Franciszek z Podlesia
2. [39] Schütz Adolf z Białej Wielkiej
3. Świderski Faustyn z Mzurowa
Okręg Pilicki
1. Rajski Konstanty z Białej Błotnej
2. Schultz Stanisław z Irządz

Oprócz wymienionych tu członków Towarzystwa Rolniczego, przybyło na
tę uroczystość do Maluszyna 16-stu obywateli, lub synów dorastających obywateli, i 14 duchownych udział mających w odpuście dworskim, tak iż dodawszy
kilkanaście osób domowych ugościliśmy tego dnia przeszło sto osób.
Najbardziej czuć nam się dawał tego dnia brak obecności dwóch dorosłych synów Augusta i Jana, bawiących naówczas w Paryżu dla odbywającego
się właśnie wtedy egzaminu tego ostatniego do szkoły centralnej.
Rozpoczęła się uroczystość ta rolnicza po południu dnia 7go września, gdy
14-stu oraczy stanęło z pługami na miejscu wskazanym do odbycia konkursu.
Trwała ta czynność [40] blisko 3 godzin, poczym zebrani sędziowie przeznaczyli
pierwszą nagrodę z Chełma, Turkowi, zaś wszystkim przybyłym oraczom na
zachętę ofiarowali po rublu ze swojej kieszeni.
Równocześnie porządkowano w magazynie, na ten cel uprzątniętym, rozmaite przedmioty zwiezione na wystawę, które biegli sędziowie oglądali następnego poranka, aby nagrody za najlepsze mogły już być rozdanymi po ukończonym nabożeństwie. Około więc 1szej godziny 8-go września tłumnie zebrany lud
na cmentarzu parafialnego kościoła i na drodze oczekiwał na główną uroczystość. Członkowie Delegacji otoczyli stół ustawiony pod lipą u wejścia do kościoła, na którym leżały listy pochwalne medale i nagrody pieniężne. Za chwilę okazało się duchowieństwo i ksiądz Nowicki, proboszcz gidelski, a zastępujący obecnie dziekana dekanatu radomskiego, rozpoczął uroczystość mową pełną namasz162
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czenia kapłańskiego i rzeczywistego pojęcia ducha tej instytucji, nie tylko rolniczej, ale [41] moralnej i chrześcijańskiej, mającej za cel uszlachetnienia, rozwinięcia i zespolenia usiłowań wszystkich klas narodu na obszernej polu pracy, zasługi osobistej, a wspólnej korzyści. Po ukończonej mowie przystąpiono do rozdawania nagród, poczynając od wywołania nazwiska siostry mojej Marii Skórzewskiej, dożywotniczki dóbr Chełmo, której medal srebrny i list pochwalny przyznanymi były na wystawie warszawskiej za okazy z słynnej założonej przez jej
ś.p. męża Leona Skórzewskiego owczarni. Następnie parę godzin zeszło na oglądaniu wystawionych płodów rolniczych i przemysłu włościan, i na pokrzepieniu sił śniadaniem z potraw li prawie staropolskich złożonym, po czym wyruszono na wyścigi konne na drogę ku Silniczce. Dwadzieścia fornalek zgromadzonych z dóbr maluszyńskich i chełmskich, będących pod administracją Aleksandra Ostrowskiego jako opiekuna małoletnich Skórzewskich, przewiozły panów [42] na miejsce przeznaczone. Damy zaś i dzieci w dwóch powozach udały
się za nimi z trudnością, i prawie krok za krokiem postępując wśród gęstego
tłumu od bramy aż do zakrętu drogi na wieś.
Wyścigi zapowiedziane, równie jak poprzednio konkurs bydła, nie dopisały dla tychże samych przyczyn niedowierzania pomiędzy włościanami, dochodzących nawet do pogróżek względem tych, którzy innego byli zdania. Jeden
się zatem tylko wyścig włościański odbył, i to nawet nie włościański, ale raczej
dworski, z nakazu rządcy dóbr Chełmo, nader gorliwego pana Jasińskiego.
Następnie ścigali się dwaj panowie Siemieńscy, Władysław i Zygmunt, i pan Stanisław Niemojewski, co przedłużyło i mile urozmaiciło przedstawienie. Włodzimierz Ostrowski przewodniczył na koniu wyścigom, zastępując nieobecnych braci
stryjecznych. Ponieważ obiad bardzo późno się odbył i trwał aż do 10tej wieczór,
dopiero o 11tej mogła się zacząć sesja panów stowarzyszonych, której byłyśmy
(Panie) z daleka obecnemi aż do 1szej, [43]a która pociągnęła się aż do 4tej z rana.
Najważniejszym jej ustępem było odczytanie przez Aleksandra Ostrowskiego
sprawozdania z 25-ciu lat gospodarowania swego, najprzód pod przewodnictwem Ojca, a od 47go roku na swoją własną rękę. Sprawozdanie to poparte
i objaśnione tabletami graficznymi, spostrzeżeniami meteorologicznemi i statystycznemi, powszechne uznanie otrzymało, i że wnioskiem prezydującego
JW. Klemensa Krzysztoporskiego, całe zebranie oznajmiło życzenie, aby praca
ta, może pierwsza w swoim rodzaju, publikowaną była w Rocznikach Gospodarstwa Krajowego, przez Towarzystwo wydawanych. Nazajutrz po południu wszystko powróciło do spokojności zwyczajnej.
[1879]

Termin 1 września był pierwotnie naznaczony na uroczystość w naszej
okolicy niezwykłą na prowincji a urządzoną w Pławnie przez pana Mariana Gruszeckiego, wielkiego lubownika koni. Dla nie pozbawienia owych wyścigów
obecności niektórych zaproszonych osób, których również bal cesarski powoły163
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wał do Warszawy, przyśpieszono o dni parę w Pławnie liczne zebranie. Odbyły
się zatem 30 sierpnia w południe wyścigi konne przy odgłosie muzyki maluszyńskiej, z wszelkimi wykwintami trybuny, żokiejów42 nagród, zakładów, a następnie wieczorem aż do rana tańce, przeplatane [134] śpiewami, którymi nie powstydziły by się pierwsze sceny europejskie, bo nimi raczyła, po dobrej znajomości sąsiedzkiej, utalentowana rodzina Reszke43, wsławiona już w artystycznym
świecie, a chwilowo bawiąca w Borownie pod Kłomnicami, u państwa Michalskich. Pomimo, że panna Józefa Reszke i jej trzej bracia dali się już poprzednio
słyszeć i w Konarach, i w Chrząstowie, dla nas z Ludwinią wszystkie te sposobności słyszenia ich przepadły ze zbiegu różnych okoliczności; w tym ostatnim
razie z powodu najprzód, iż nie znamy pani Gruszeckiej matki, a po wtóre, żeśmy
już były w Warszawie dla zabiegów przedbalowych.
[1880]

Tak się jednak złożyło; opuszczamy i wyścigi w Pławnie, to wielkie zadanie i zajęcie wszystkich sportsmenów w okolicy, na których czele stanął nasz
Gucio, i jutro, dnia 31 sierpnia, wyruszamy od samego rana w naszą trójkę,
w świat daleki, zostawiając jeszcze Marynię z dziećmi przy ojcu.
(Maluszyn, dn.[ia] 30 sierpnia 1880 r.)
[1881]

Tymczasem wyścigi pławińskie, 30 sierpnia, przyjazd na nie całej kolonii
praszkowskiej, ożywiły także i nasz Maluszyn, opuszczony już również przez
mego męża, odbywającego posiedzenia [231] zebrania ogólnego władz Tow.[arzystwa] Kred.[ytowego] Ziemskiego w Warszawie.
[1882]

August bowiem ciągle w odrywkach, ciągle na dyszlu, to w sprawach
administracji ogólnej, to w dopełnieniu obowiązków prezesa Wyścigów Konnych
w Pławnie, które się odbyły szczęśliwie 30 sierpnia, przy sprzyjającej pogodzie.
Eliza rozdawała nagrody, wynoszące razem około 3.000 rbs. a pomiędzy innymi
i naszemu Włodziowi Morstinowi, na swoim Szachu, dzielnemu zwycięzcy wyścigu z przeszkodami.
[1883]

Tymczasem dzisiaj, 24 września, wielkie wybieranie się na Wyścigi Pławińskie, mające się jutro odbyć. [94] Jaś wynajął w Gidlach parę pokoi, gdzie
zaproszonych w Krakowie paru panów ma przyjąć, a zarazem chce śniadaniami
pokrzepiać towarzystwo dam z Radoszewnicy, Chrząstowa i Czaryża, mające
przez dwa dni wyścigowe dojeżdżać tylko do Pławna. Eliza bowiem zlękła się
42
43

Pisownia jak w oryginale!
Reszkowie.

164

Wyścigi pławieńskie

kłopotu zakładania tam gospodarstwa stałego na dwa dni. Jaś to częściowo zastąpi przy pomocy swej siostry zaopatrzywszy improwizowaną swoją kuchnię
i swój kredens.
Gucio, jako prezes wyścigów, ma swoje odrębne ulokowanie w Pławnie,
do którego z radością dziś już zabiera swojego młodego, a nader miłego gościa,
Karola hr Czapskiego, przybyłego umyślnie z głębokiej Litwy, z Stańkowa, majętności swego ojca, hr Emeryka, dawnego znajomego i protektora Gucia w czasie zamieszkiwania jego przymusowego w Nowogrodzie44.
Towarzystwo więc nasze, do którego i Ludwinia pod opieką Elizy i Jasia
należy, tym przybytkiem, jako też generała Sierzputowskiego obecnością bardzo
ożywione. Dwie siostry tego ostatniego, panna Emilia i pani Pęcherzewska, [95]
były tego lata jedną z atrakcji dla moich kuracjuszek w Landuck, stąd coraz to
serdeczniejszy stosunek z samym generałem, który dążąc na Wyścigi Pławińskie, odpoczywa od kilku dni w Radoszewnicy po odbytych manewrach z swoimi sześcioma pułkami dragonów. Pod nim służbę swoją wojskową odbywał przez
lat kilkanaście nasz Tadeusz Ostrowski z obopólnym tych panów uznaniem.
[1884]

[135] Dziś zaś, około 8-mej z rana, 2 września, Ludwinia i Hacia pod opieką
Izy podążyły do Konar o milę od Pławna, aby z tej kwatery głównej naszych
dam, dojeżdżać na wyścigi. Poprzednio już gospodyni tego pikniku, Pela Morsztynowa wraz z swoimi gośćmi Ludwikami z Pławowic, etc., i Eliza jako żona
wiceprezesa wyścigów, założyły tam tabor we dworze opuszczonym od swoich
dziedziców, ale łaskawie oddanym im do rozporządzania. Ponieważ pp. Wołowscy wypróżnili dom ze wszystkich sprzętów wyprowadziwszy się do Pławna, oddanego w administrację sąsiadowi przez p. Gruszeckiego Mariana, ze
wszystkimi niezbędnymi przyborami na te parę dni musiały się nasze stowarzyszone wesołe gospodynie wybierać. Bardzo porządnie na sesję po świętym Ludwiku rozpisały co na którą wypada. Mam więc wszelką nadzieję, że tylko uciechę z tej strony przywiozą do domu.
[…]Nie będę opisywała okoliczności wyścigów pławińskich, odbytych
w dniach 2, 3 i 4 września, szczęśliwie bez przypadku szkodliwego, przy sprzyjającej pogodzie, z triumfem dla Władzia Morstina, któremu przyznano Nagrodę
Dam, ślicznie wyrobione srebrne przyrządy do herbaty. Zebranie naszych dam
w Konarach niemniej wesoło się odbyło i pozostawiło najmilsze wspomnienia.
Ani się domyślała nasza Hacia do czego ją doprowadzi tak wielce ceniona przez
mnie decyzja jej pozostania z nami na ten czas przyjemności różnych, które ożywiały [137] wyjątkowo naszą okolicę.

44
Odniesienie do internowania Augusta Ostrowskiego w Nowogrodzie Wielkim, w Rosji, w okresie powstania
styczniowego w Królestwie Polskim.
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[1885]

Dziwnie zeszedł dzień dzisiejszy imienin naszej kochanej Ludwini; to
święto Luki tak szumnie obchodzone przez dwa ostatnie lata dla uczczenia ukochanej cioci przez młodzież kończącą wakacje. Dziś, co żyje zajęte pierwszymi
Wyścigami Pławińskimi, na które się i solenizantka wraz z Hacią wybrała pod
opieką Marysi Rodrygowej, w zastępstwie Maryni, którą nie mogliśmy puścić po
przebytej chorobie na czas tak niepewny, a raczej najzupełniej dżdżysty. Od tygodnia mniej więcej codzień, na przemian z ulewami, chwilami słońce błyska; raz
parno, raz znowu wiatr zimny przejmuje, tak że można by się sądzić, być w październiku, gdyby nie bujna zieloność, podtrzymywana jeszcze tak często przechodzącymi deszczami.
[214] Wielkie przechodziło się perypetie z niewczesnym katarem Haci,
a stąd z obawami jej matki, i z nie dopisywaniem aż do końca poczty z przesyłką
z Krakowa potrzebnych dla Władzia Potockiego przyborów dżokejskich. Podróż
Józia do Kielc za interesami naszych małoletnich, położyła koniec frasunkom tak
ważnym, i przy pilnej pomocy panien, krawiec nasz miejscowy wydołał ukończyć na czas ów dres tak upragniony.
[1886]

W takim położeniu rzeczy trudno było przedstawiać na większej widowni naszą smutną narzeczoną, rozmaicie sądzoną, mi musiała być pozbawioną
uciechy Wyścigów Pławińskkich, które się odbyły przy sprzyjającej i wciąż od
trzech tygodni trwającej letniej, upałowej pogodzie, w dniach 31 sierpnia i 1 września.
Nasze młode panie, a zwłaszcza też Eliza, jako żona prezesa Wyścigów,
musiały urządzać przyjęcia i uraczania krewnych i znajomych, obok swego własnego utrzymania, [279] skoro żaden restaurator nie podjął się w tym roku, jak to
bywało lat poprzednich, założenia kuchni dla przybywających. Ten rodzaj składanych przyjęć i odwiedzań się wzajemnych (to pod gołym niebem, to na trybunie, to pod namiotem) pomiędzy Gidlami a Pławnem, dodawał uroku sielskości
i oryginalności temu zebraniu, i młode towarzystwo nie mało ubawione wróciło.
Ale nie myślę, żeby te zachody były dobrą wróżbą na przyszłe lata, i żal mi widzieć mego syna na czele przedsiębiorstwa, dla którego trudno mi przypuścić
powodzenia w tych trudnych czasach. Tyle jest potrzeb istotnych do załatwiania
chcąc wypłynąć z tak wielu ruin majątkowych, których nasza okolica nie jednym
świeci przykładem!
Sama miejscowość tych wyścigów przypomina smutną katastrofę pierwszego ich promotora, pana Mariana Gruszeckiego, pierwszego właściciela Pławna, który wyszedł z tego pięknego majątku nie tyle z amatorstwa koni, [280] co
prawda, jak z lekkomyślnego oddania interesów swoich w ręce niepewne.
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[1887]

Zbliżał się tymczasem termin Wyścigów Pławieńskich, i rozpoczął się ciąg
sportsmenów dążących do Pławna, w niepewności jeszcze czy zdąży na czas ich
prezes z Litwy. Zjawił się przecie kochany August 28 sierpnia rano u swej żony
w Radoszewnicy, po południu w Maluszynie, dla powitania matki i siostry
z podróży, a nazajutrz miał uprzedzić na polu bitwy wybierające się na koczowisko gidelskie grono dam swoich, wezbrane Ludwikami i Władziami Morstinami, i wyprawę naszej Maryni z Hacią i Ludwinią. Ja z mojej strony skorzystałam
z tej dwudniówki uciszonej w domu, aby w Chrząstowie spędzić ją u Helenki
P.[otockiej], również opuszczonej, i głównie, aby spokojnie odbyć opóźnione nabożeństwo, tameczny czcigodny proboszcz będąc moim spowiednikiem od śmierci naszego dawnego ks. Święcichowskiego.
Dzięki Bogu wszystko poszło pomyślnie, dziś 31 sierpnia, [42] powróciłam
z Chrząstowa o zachodzie słońca, a o księżycu w pełni mają przybyć moje panie.
Czy Marynia miała odwagę być na trybumie w czasie biegu swego Gucia, któremu nie chciała bronić tego igrzyska, tak właściwego dla jego wieku, upodobania
i zręczności do konia, a wzdrygała się biedaczka na myśl niebezpieczeństwa?
Dowiem się jutro rano, mniejsza o to czy równocześnie o triumfie mego wnuka,
byle się dla wszystkich dobrze odbyło.
Jakoż się i odbyło szczęśliwie, i tak zabawa ta przypadła do gustu i sportsmanom i publiczności, że trzeci dzień jej poświęcono. Ten trzeci dzień o mało
co nie sprowadził wielkiego nieszczęścia, gdy siodło przekręciwszy się pod ścigającym się ks. Stefanem Lubomirskim, tenże przez chwilę zostawał w niebezpieczeństwie, od którego uratowała go przytomność umysłu i zręczne w tym
pełnym biegu zeskoczenie.
Z naszych młodych panów najwięcej wziął nagród zapalony Władzio
Potocki, a Roman Morstin i nasz Gucio P.[otocki], także po jednej.
Z rękami pokaleczonymi od trzymania swych biegunów, na nowe [43]
zapasy zjechali się w Maluszynie, urządziwszy, dla uciechy także naszych młodych amazonek gonitwę konną za tak zwanym „lisem”, rozrzucającym papierki
na ślad po swoich krętaninach po polach.
Wieczorem, dn[ia] 5 września, cały ruch rozbawiony przeniósł się do Chrząstowa, gdzie miano tańcami uprzedzić dzień imienin pani domu, która następnie wyjechała go spędzić w Warszawie z rodzicami. Tak wczesne przybycie pań
Niezabytowskich do miasta spowodowane jest potrzebą poradzenia się lekarzy,
co w wieku podeszłym ojca jest nieco niepokojącym.
[1888]

Zbliżające się Wyścigi Pławińskie oddziałają może dobroczynnie na ten
rozstrój nerwów. Pełna już nasza okolica ruchu koni i sportsmenów; rozmowy,
układy toczą się i z paniami, mającymi przyjmować, ugaszczać w Gidlach, część
męską. Marynia nasza i swoje imieniny i te zachody i projekty przyjęła już natu167
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ralnie, nie zaprawiając swym smutkiem uciechę swych dzieci.[…] Nie ma się serca opisywać przyjemne wrażenia tych ostatnich dni Wyścigów i imienin Ludwini. Nadmieniam tylko, iż jest za co dziękować Bogu, iż wśród gonitw, skoków,
tańców nikt, ani z uczestniczących, ani z widzów, nie poniósł żadnego szwanku
na zdrowiu.
[1889]

Dnia 15 września. Ileż to tygodni, i jak obfitych w różnorodne wrażenia,
przesunęło się przez Maluszyn od ostatniej tu położonej daty! Dla mnie najprzód
szczęście odbycia spowiedzi św. przed samym zapadnięciem w chorobę nieprzewidzianą, która, ani groźna, ani ciężka, dość narobiła popłochu pomiędzy dziećmi moimi. W najgorszym stadium tej bronchity połączonej z gastrycyzmem, nadjechał nam przed imieninami Maryni Jaś, ukończywszy szczęśliwie i kuracje
i wycieczki swoje po południowej, ale nie mniej dlatego zimnej swoim wysokim
położeniem, pięknej Szwajcarii. Pomimo odłożonej dla mojej choroby imienin
Luli, wnet się rozpoczął w Maluszynie, jak i w całej okolicy, ruch przyjmowania
nowożeńców z Siemienic, połączonych z ruchem Wyścigów Pławińskich, spotęgowanym w tym roku zachodzącymi [149] koło urządzania w Gidlach sąsiednich, przez same Towarzystwo Wyścigowe, restauracji, która by ochroniła przybyłych gości od zdzierstwa przybywającego zwykle dotąd na te dni kilka restauratora z Warszawy. Lubo to na setki zaledwie można było liczyć to, co dokazał na
tysiące bankiet ofiarowany na Wystawie Paryskiej 13.000 wójtów z całej Francji,
uwzględniając różnicę środków, można powiedzieć, że rezultat nie był mniej
świetnym, stosownie do założenia. Zapisuję to nie bez pewnej chluby, ponieważ
głównym przedsiębiorcą był Józio, przy czynnym udziale Władysława Morstina
i Tadeusza Ostrowskiego w zarządzie, a udziale całej znajomej okolicy w dostarczaniu wiktuałów, i innych różnych potrzeb oraz służby potrzebnej. Wszystko
dobrze obmyślane zawczasu, przy pilnym doglądaniu porządku w ostatecznym
kilkudniowym obrocie, przyniosło skutek zamierzony, bo zadowolenie startujących się (śniadania gotowane za 1,50 kop., obiad wieczorem po 2 rbs. od osoby
bez wina), i zamiast możliwej straty przy tylu kosztach, mały nawet zarobek dla
Towarzystwa, któremu w dodatku zostało się zapas fajansu, szkła, bielizny stołowej, etc., jeżeli na przyszłość nie wyrzecze się tego kłopotu.
[150] Nie czuję się na siłach zdać sprawę o samych wyścigach, ale zaznaczyć mogę wdzięczność ku Bogu nas matek, żon, sióstr, etc., że jak w przeszłych
latach, tak i tego roku żadnym smutnym wypadkiem nie przyszło opłacić tego
obywatelskiego sportu. Pomimo, że niejednemu zdaje się zbyt często powtarzanym na siły naszej niezamożnej okolicy, nikomu nic się nie sprzykrzyły te coroczne zjazdy, nikogo nie zubożyły, w chowie dobrych koni się odznaczają, a stanowią obok tego rodzaj karnawału jesiennego dla młodzieży. A dobrze się stało, iż
nie późniejszy termin, jak 3–4 września był naznaczony na te igrzyska, bo jesień
ponura i chłodna bardzo zapanowała zaraz następnie, uprzedzając swoją porę
właściwą, jak tegoroczna wiosna udarowała nas była cudnym latem.
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W przygotowaniach na pławińskie wyścigi, które się odbyły szczęśliwie
26 i 27 sierpnia, utonęły imieniny naszej Ludwini, zwykle z taką serdeczną ochotą
obchodzone przez naszą młodzież. Nie mogły też być w żadnym razie powodem
zebrania familijnego w teraźniejszym Maluszynie, oddanym zupełnie pielęgnowaniu swego pana, nie znoszącego gwaru i gości, choćby najbliższych. Usposobienie to do odosobnienia się trwa nieprzerwanie u naszego drogiego chorego,
z różnymi zmianami to na lepsze, [210] to na gorsze, co do stanu ogólnego. Postępy jednak w ogóle idą wolnym krokiem naprzód, i zawsze ożywia mnie nadzieja, że ta frasobliwość, z rozpaczliwej stawszy się raczej dziecinną zamieni się
nareszcie w spokój, zdawałoby się tak przynależny sędziwości życia oddanego
pełnieniu obowiązków. Daj to, dobry Boże!, a nam wszystkim tę pociechę!
Od końca sierpnia atmosfera stała się jesienną, nastąpiły deszcze przeplatane błyskami słońca, a 12 września silna burza.
Po pławińskich wyścigach rozbawione towarzystwo zaproszonym zostało przez księstwo Lubomirskich do Kruszyny na tańce, które trwały do białego
dnia, i wywołały takie same przyjęcie w Chrząstowie, dnia 18 września. Są to pierwsze zetknięcia sąsiedzkie z Kruszyną, z którą choć z daleka, wiązała nas obopólna sympatia z powodu ciężkich chorób, tu mego męża, tam zaś syna najstarszego, Stefana, przychodzącego do zdrowia po niebezpiecznej operacji dokonanej
w Warszawie.
Aneks 2. Wyścigi na prowincyi i to na wsi! („Tydzień”, R.VIII,1879, s. 3-4).
Pan Maryjan Gruszecki w majątku matki swej–Pławnie, w piotrkowskiem,
urządził wyścigi, nie ustępujące pod żadnym względem warszawskim,
a różniące się chyba tem, że mniej naturalnie było na nich publiczności, i że
widzowie składali się przede wszystkim z zaproszonych przez gospodarza gości
w liczbie około 200, i z okolicznych mieszkańców, których zebrało się do 1,000,
a nikt za widowisko nie płacił.
Wyścigi te zapowiedziano pierwiastkowo na 1 września (tak pisze
„Kur.[ier] Por.[anny]”), odbyły się w dniu 30 sierpnia w sobotę, na polu tuż pod
lasem, gdzie gustowną na prędce zbudowano trybunę, ozdobioną różnokolorowymi flagami.
Przy najcudowniejszej pogodzie zakończyły się wyścigi przed zmrokiem,
ostatni więc numer programu, w którym miała się odbyć próba pociągowa wypełniony nie został.
Wypadku nieszczęśliwego nie było żadnego w jeździe, nikt z konia nie
spadł, żaden koń nawet się nie potknął, ale też byli jeźdźcy jeden od drugiego
lepsi. Sui generis zaś jeźdźca na kulbace kozackiej, podziwiano w osobie pana
A. Niemojewskiego, który gwoli rozrywce pięknych dam rozmaite wyprawiał
harce, to w pełnym biegu podnosił czapkę z ziemi, to obiegał hipodrom siedząc
tyłem na koniu, to przesadzając najtrudniejsze przeszkody. Przewidujący gospo169
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darz zaprosił nawet dwóch lekarzy, którzy wszakże, bawiąc się wybornie, w charakterze swego powołania występować nie potrzebowali.
Całej zabawie od początku do końca przygrywała muzyka na instrumentach dętych w liczbie około dwudziestu osób, włościan w siermięgach, z dóbr
hr. Ostrowskiego z Maluszyna, pod dyrekcją swego nauczyciela pana Heilmanna byłego członka orkiestry Bilsego. O muzyce tej pomówimy obszerniej osobno.
Nie będziemy tu rozprawiać, ani sprzeczać się o to, czy i o ile wyścigi
z końmi angielskimi przynoszą pożytek dla kraju, nie wahamy się wszakże powiedzieć (opinia „Kuriera Porannego”), że wyścigi podobne tym, jakie urządził
pan Gruszecki, więcej aniżeli inne celowi swemu odpowiadają, to też nie wątpimy, że przykład ten pierwszy w swoim rodzaju znajdzie naśladowców.
Nie zapomniano też wśród zabawy i o szlachetniejszych–wznioślejszych
celach.
W Pławnie drewniany kościółek chyli się ku upadkowi, dbały więc o chwałę Bożą proboszcz miejscowy, poparty hojnością właścicieli, wziął się do postawienia murowanego w stylu gotyckim kościółka. Ściany i sklepienie już są pod
dachem, wieża w połowie wyprowadzona, na resztę ma dostarczyć funduszów
ofiarność patrafian i pobożnych. Pleban więc, korzystając z zebrania licznego
towarzystwa udał się do obecnej tam głośnej zagranicą śpiewaczki, a rodaczki
naszej panny Reszke, która z całą gotowością wzięła się do zebrania składek.
Chojne ofiary posypały się na paterę pana Wotowskiego w ręku panny R.[eszke],
i złożyła się wcale pokaźna suma około rs. 700.

Aneks 3. Wyścigi w Pławnie (’Tydzień” R. XVIII, 1890, nr. 36, s. 1-2).
W dniu 26 b.m. rozpoczęły się wyścigi w Pławnie; pomimo ulewnego
deszczu, zjazd gości był dość liczny; obszerna trybuna nie mogła pomieścić chroniących się przed ulewą.
W dniu tym rozegrano najważniejsze nagrody. Gonitwy rozpoczęły się
nagrodą 200 rbs, ofiarowana przez p. Jana Reszke, dla dwulatkówwiorst45 1. Startowało koni 7, jeżdżonych przez chłopców stajennych. Pierwszy
przybył do mety w 1 minutę 18 sek. The Banterer, Stefana Andrzeja ks. Lubomirskiego, drugą dobrą była Bajka, Aleksandra ks. Lubeckiego, trzecią Arco Jordana;
reszta porządkiem następującym: Cezar Antoniego Daszewskiego, Jowisz Adama
Michalskiego, Amulet Władysława Jakubowskiego, Logogryf Jana Reszke wyłamał.
Do nagrody drugiej, wyścig przychówku 650 rbs dla 3 i 4 latków, wiorst
1 i 1/2 „Pławieńskie derby”–zameldowano jedenaście koni: Wanda,–Antoni
Daszewski–Odaliska, Wład. Jakubowski–Wicher, Leszczyc–Bandosa, Władysław ks.
Lubomirski–Baba, Ludwik hr Morstin–Ryxa, August Ostrowski-Kondor, Jordan–
Carmen, Antoni Turski–Primerose, Wład. hr Morstin-Roulette, tegoż właściciela,
45
Wiorsta–dawna, niemetryczna miara długości stosowana w Rosji i Królestwie Polskim. Po 1835 roku 1
wiorsta = 1066,8 m.
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i Urok, Józefa Trzebińskiego i Wład. hr Potockiego. Z tych stanęło do startu 9
koni. Bieg poprowadził i pierwszy stanął u mety Kondor w 2 min. 3 sek; drugą, na
pół długości konia, była Odaliska; dobrym trzecim Wicher. Oprócz tego, za najlepszą budowę, przyznano nagrodę 100 rbs. Urokowi.
Nagroda dam–wyścig z płotami–wiorst 2. Meldowanych koni 8: Stefana
ks. Lubomirskiego–Dumka, Aleksandra ks. Lubeckiego–Biegun i Ballada, Władysława hr Morstina–Monaco, Adama hr Grabowskiego–Tanti, Henryka Blocha– Wild
Myrtle, Józefa Glińskiego–Sarolta, Józefa Trzebińskiego i Władysława
hr Potockiego–Dublet. Wycofano 4 konie; z pozostałych 4 ubiegających się
o nagrodę, pierwszym bez walki był Biegun, drugim Tanti, trzecią Sarolta
i Monaco.
Do nagrody Towarzystwa 200 rbs–wyścig płaski, wiorst 2-zapisano
8 koni: Cliff Pirate–Krumpla, Cygan–Leszczyca; Bandosa–Wład. ks. Lubomirskiego, Horpyna–Adama Michalskiego, Leszek–Stanisława Horodyńskiego. Wycofano 3. Po kilku nieudanych startach, Cliff Pirate poprowadził bieg, mając dzielnego rywala w Leszku. Prawie do ostatniej chwili ważyło się zwycięstwo, dopiero
przed metą Cliff Pirate wyprzedził Leszka, zaledwie o pół długości. Nerwowy z
natury Leszek, odczuł bardzo nieudane starty, z czego nie omieszkał skorzystać
Cliff Pirate; trzecią była Sarolta, a ostatnim Monaco.
Piątą z kolei była nagroda Towarzystwa 600 rbs., wyścig z 12 przeszkodami „Pławieński”, wiorst około 4. W tym najtrudniejszym biegu najlepsi jeźdźcy
wzięli udział. Minnę, Antoniego Daszewskiego, dosiadł Bogusław Stokowski;
Hyawathta, właściciel Krumpel, na Dumce ks. Lubomirskiego, Stanisław Rzewuski; na Koriolanie hr Aleksandrowicza i Wotowskiego, hr. Tarnowski; na Faworycie
właściciel, Witold Mroziński; na Carniwalu Henryka Blocha, August hr Potocki;
i na Dublecie Trzebińskiego i Wład. Potockiego, Wład. Potocki.
Sądzono, że walka rozstrzygnie się tylko pomiędzy Cliff Piratem46 i Dubletem, gdy tymczasem, niespodziewanie, na ostatniej półwiorście, Minna wyprzedziła wciąż przodującego Dubleta i, dzielnie prowadzona przez Bogusława Stokowskiego, pierwszą przybyła do mety, mając za sobą na jedną długość Dubleta;
trzecim był Hyawath.
Ostatnią w tym dniu nagrodą 300 rbs. był wyścig myśliwski,
wiorst 4. Pierwszy dobiegł do mety Skakun pod Józefem Glińskim, drugą była
Primerose pod Wład. hr Morstinem, trzecim Monitor pod Edwardem Lohmanem,
czwartym Marabut pod Stefanem Katerlą i piątą Łupka, Antoniego Daszewskiego
pod Kaź. Glińskim.
W drugim dniu (27 sierpnia) od godziny 11 rano, rozpoczęto premiowanie źrebiąt chłopskich oraz klaczy roboczych i dworskich, i źrebiąt. Chłopi przyprowadzili około 40 źrebiąt, po większej części krępych i dobrze zbudowanych,
o szerokich krzyżach. Nagród rozdano kilka–pierwsza 25 rbs., następne dwie po
15 rbs. I kilka mniejszych. Ciągły postęp w hodowli koni, najwięcej uwydatnia
46

Pomyłka sprawozdawcy, Cliff Pirate, nie startował w tym biegu.
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się u chłopów, gdyż z każdym rokiem coraz lepsze przedstawiają okazy. Zawdzięczać to można li tylko członkom wyścigów pławińskich. Za źrebięta po klaczach
roboczych otrzymali nagrody: Adam Michalski trzy, August Ostrowski jedną
i Rogawski jedną. Za klacze robocze swego chowu: Józef Trzebiński pierwszą,
Adam Michalski i Rogawski.
[…]
Tego samego dnia odbyła się w Gidlach próba pługów własnego systemu
p. Sucheniego47. Pod względem roboty w polu, wszystkie okazały się bardzo
dobre, przy tym ceny umiarkowane. Śmiało możemy je polecić naszym rolnikom. /Hebda/
Aneks 4. W kwestii przeniesienia wyścigów z Pławna do Piotrkowa.
(„Tydzień”, R. XIX:1891, nr 34, s. 1)
Sprawa rzeczona o tyle postąpiła, że w pierwszej połowie lipca, na ogólnym zebraniu obywateli miasta Piotrkowa w miejscowym magistracie złożona
została przez tychże piśmienna deklaracja, w której zgadzają się oni na oddanie
w czasową używalność odpowiedniej przestrzeni miejskiego pastwiska, potrzebnego Towarzystwu wyścigów na urządzenie toru i wzniesienie odpowiednich
budynków, w zamian którego to pastwiska dostaną od kasy miejskiej taką samą
przestrzeń ziemi ornej.
W tymże miesiącu wydelegowana od Towarzystwa wyścigów pławińskich specjalna komisja, zwiedziwszy, jak wiadomo, projektowaną pod tor wyścigowy miejscowość, uznała takową na cel rzeczony za zupełnie odpowiednią,
po stosownem jej urządzeniu.
Gruntując się na tych danych, przesłaną została w tych dnia Towarzystwu wyścigów od tutejszego magistratu oferta, podpisana przez wybitniejszych
obywateli miasta, w której ci, czyniąc zależnem szczegółowe omówienie warunków i spisanie odpowiedniej umowy od ostatecznej zgody ogólnego zebrania
członków Towarzystwa wyścigowego, zobowiązują się: 1) oddać bezinteresownie w 12-letnią używalność temuż Towarzystwu przestrzeń, ziemi objętą planem
geometry Piaseczyńskiego, a zlustrowaną przez delegację i nieodzownie urządzenie toru, podjazdu, wzniesienie stajni i trybun potrzebną; 2) odpowiednio
urządzić i konserwować tor wyścigowy, i na czas wyścigów wznieść na nim potrzebne trybuny tak dla członków Towarzystwa, jak i widzów, oraz wygodną
stajnie dla koni; 3) w miejsce projektowanej pierwotnie nagrody wyścigowej
w ilości rs. 300, oddawać corocznie Towarzystwu do bezwzględnego tegoż rozporządzenia połowę czystego dochodu, osiągniętego z trybun, bufetów itp. Drugą
połowę tegoż dochodu obracać na pokrycie kosztów urządzenia toru, wzniesie-

47
Najpełniejszą, jak do chwili obecnej, informację o działalności Józefa Sucheniego, przedstawiła A. SucheniGrabowska, Z dziejów pługa Sucheniego, [w:] Szkice z dziejów gminy Gidle. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej
przez Urząd Gminy w Gidlach w dniu 30 grudnia 1999 r. pod redakcją Andrzeja J. Zakrzewskiego, Gidle 1999, s. 81
– 105.
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nia budynków i zaprowadzenia wszystkich porządków, mających związek z całym przedsięwzięciem i prawidłowym rozwojem instytucji Towarzystwa; 4) nadzór wreszcie nad dochodami i rozchodem powierzyć mieszanej komisji, złożonej
z przedstawicieli obu umawiających się stron.
Jak widzimy, sprawa przeniesienia wyścigów pławińskich do Piotrkowa
weszła na drogę poważną i sądzimy, że przy obustronnej woli szczęśliwie
do końca doprowadzoną zostanie. Jeżeli ogólne zebranie członków Towarzystwa
wyścigów pławińskich zgodzi się ostatecznie na przeniesienie wyścigów do Piotrkowa, a władza nic przeciwko temu mieć nie będzie, w takim razie spisany już
tylko zostanie szczegółowy, urzędowy na lat 12 kontrakt i sprawę będzie można
uważać za ostatecznie załatwioną. Wobec mogącej się też przytrafić potrzeby jakichś bliższych objaśnień ze strony miasta, na ogólne zebranie członków Towarzystwa podczas wyścigów, w bieżącym miesiącu w Pławnie odbyć się mających, udają się w charakterze pełnomocników pp. Bronikowski, Dutkiewicz
i Zaleski. /D./
Aneks 5. Wyścigi w Pławnie (Korespondencja „Tygodnia”, R. XIX, 1891,
nr 36, s. 3.-fragmenty).
Dzień pierwszy 25 sierpnia. Pierwszy dzień wyścigów rozpoczął się pod
dobrą wróżbą, bo po tak długotrwałych deszczach pogoda dopisała przez cały
czas wyścigów. Na trybunie widzimy to samo towarzystwo co lat poprzednich.
O nagrodę I – 200 rs. ofiarowaną przez Jana Reszke–wyścig dwulatków–
wiorsta I (jedna - AJZ), ubiegało się pięć koni. […]
II nagroda Towarzystwa 650 rs., wyścigprzychówku wiorst 1 i 1/2.
Dla ogierów i klaczy 3 i 4-letnich, będących własnością członków rzeczywistych
i zwyczajnych – koń uznany za najlepszego otrzyma 100 rs.–zapisano koni 8.[…].
III nagroda Towarzystwa 200 rs., wyścig płaski, wiorst 2. […] IV Nagroda Dam–
wyścig z płotami wiorst 2. Współubiegały się tylko dwa konie. […]. V nagroda
Towarzystwa–200 rs.,wiorst 3. Do biegu stanęły 3 konie…[…]. VI nagroda
Towarzystwa–300 rs.,wyścig myśliwski, wiorst 4. Startowały 3 konie…[…].
Dzień drugi, 26 sierpnia. O godzinie 10-tej rano odbyło się premiowanie
klaczy fornalskich źrebiąt rocznych, oraz klaczy i źrebiąt chłopskich. Pierwszą
nagrodę za klacz fornalską otrzymał Antoni Turski z Wilkoszewic; następne
nagrody otrzymali: Michalski z Borowna za dwie klacze; Rzewuski z Kuchar
za jedną; hr Morstin z Czaryża za jedną; Niemojewski St. za dwie; za źrebięta
pierwszą nagrodę otrzymał Rogawski z Kodrębia, nastepne Michalski z Borowna za dwa i Sergiusz Niemojewski za dwa.
Z chłopskich premiowano 120 klaczy i 10 źrebiąt. Zaraz po premiowaniu
koni odbył się wyścig składkowy 1 i 1/2 wiorstowy na koniach wierzchowych–
wygrał go Bogusław Stokowski. O godzinie 3-ciej rozpoczęły się wyścigi.[…].
Na zakończenie odbyły się wyścigi na chłopskich koniach.
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Na zebraniu członków rzeczywistych rozbierano projekt przeniesienia
wyścigów z Pławna do Piotrkowa. Trzech delegatów przybyłych z Piotrkowa
zaproszono na zebranie. Po długich debatach, projekt ten został poddany głosowaniu i większością głosów zadecydowano pozostać nadal w Pławnie. Następnie wybrano ten sam komitet: na vice prezesa Augusta Ostrowskiego, na sekretarza i kasjera Jana Zbijewskiego, na członków komitetu Stefana Andrzeja Xcia
Lubomirskiego i Adama Michalskiego. […]

Aneks 6. 50-lecie Pławieńskiego T-wa Chowu Koni i Wyścigów przemienionego na Piotrkowskie T-wo Zachęty do Hodowli Koni. („Gazeta Radomskowska”,
1929,nr 20, s. 6.
W roku bieżącym upływa 50 lat od założenia Pławieńskiego T-wa Chowu
Koni i Wyścigów przemienionego na Piotrkowskie T-wo Zachęty do Hodowli
Koni. Pierwszym prezesem jeszcze w czasach przed zatwierdzeniem statutu Pławieńskiego Tow. Był August hr. Ostrowski z Maluszyna od roku 1877-79, zaś od
r. 1879 do 1907 godność tę z wielkim dla Tow. pożytkiem piastował śp. Adam
Michalski, właściciel majątku Borowno, późniejszy wielce zasłużony prezes warszawskiego Tow. Zachęty do Hodowli Koni. Od r. 1907 do wybuchu wojny światowej był prezesem Aleksander mgr. Wielopolski, a po wznowieniu działalności
Tow. W r. 1921 do 1926 godność tę piastował Jerzy hr. Skarbek, a następnie Karol.
hr. Skarbek z Borowna.

174

Zeszyty Radomszczańskie
Tom II (2008)

Joanna Rutowicz
(Przedbórz)

SPOŁECZEŃSTWO PRZEDBORZA W XIX I POCZĄTKACH
XX WIEKU. ZARYS PROBLEMATYKI
W XIX wieku Przedbórz był prowincjonalną mieściną, w której niewiele
się działo, a życie toczyło się [...] cicho i spokojnie, jak wszędzie zresztą, ale jeszcze nie
najgorzej. Miasteczko oddychało własną atmosferą, która przyjezdnych mogła
nieco dziwić i zaskakiwać a nawet śmieszyć. Oskar Kolberg w XX tomie Dzieł
wszystkich zacytował za „Przyjacielem Ludu” pewne zdarzenie, które miało podobno miejsce w Przedborzu: Nocując u Żyda w dość porządnej karczmie nagle obudzony został w nocy wielkim hałasem pomięszanym z dziką muzyką janczarską; prędko
wybiegł na rynek i zadziwiony został widokiem napełnionego placu samem żydostwem,
każdy żyd ze świeczką w ręku; wśród ciemnej nocy dziwny to sprawiło widok; oburzony
pyta: co to znaczy? Przybliża się do niego uczynny żydek i odpowiada: Przyjechał Rabin
z Radoszyc by tu dawać ślub żydówce. Gdy go pytał: zkąd go z taką świetnością przyjmują? odpowiedział: bo taki mądry, że mądrzejszy jak polski Pan Bóg. Autor zakończył
artykuł cierpkim stwierdzeniem, że słowa Żyda mogą dać wyobrażenie o mieszkańcach miasta1. Ktoś, kto po raz pierwszy znalazł się w Przedborzu, na podstawie takich wypowiedzi mógł wyrobić sobie o jego mieszkańcach niezbyt pochlebną opinię. Osoby z zewnątrz bardziej krytycznie patrzyły na to, co się dzieje
w miasteczku, widziały jego zaściankowość, ale taka była ówczesna prowincja,
nieco zabobonna, wierna tradycji, sceptycznie nastawiona na zmiany.
Natomiast sami przedborzanie byli wyrozumiali dla tak osobliwych opinii. Wynikało to z faktu, że od prawie trzech wieków współistniały obok siebie
dwie odrębne kultury (za Stefana Batorego Żydzi uzyskali tu prawo swobodnego osiedlania się2 ), które bardziej czy też mniej tolerowały siebie, a ich przedstawiciele przywykli do „inności” sąsiadów. Nie było też w miasteczku ostrych konfliktów ani wystąpień przeciwko Żydom (chyba najbardziej ucierpieli w czasie

O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. XX, Radomskie, cz. 1, Kraków 1887, s. 254.
T. Nowakowski, Przedbórz i okolice, Piotrków Trybunalski 1991, s. 14. Król, Zygmunt III Waza ograniczył przywileje żydowskie, ale nie utrzymały się one długo, bowiem jego syn i następca, Władysław IV, przywrócił
swobody dla nich – zob. J. Wiśniewski, Dekanat konecki, Radom 1913, s. 208-211.
1

2
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„potopu szwedzkiego”, kiedy poturbowano 50 rodzin żydowskich, ale nie jest
jasne, czy agresorami byli tu Szwedzi czy Czarniecczycy3 ), w czasie kiedy w prasie pojawiały się liczne antysemickie artykuły a także informacje o wystąpieniach
w innych ośrodkach. Według przedborzanina, ukrywającego się pod pseudonimem „Bożydar”, Żyd tutejszy jest jakoś więcej umoralniony niż gdzie indziej-to też
mniej tu słychać o tym antagonizmie między chrześcijaninem a synem Izraela4. Żydzi
mieszkający w Przedborzu nie izolowali się od spraw dotyczących miasta. Angażowali się w życie społeczne, wiele ich nazwisk pojawiało się wśród członków
rady miasta, np. Szmul Helfen, Josek Opatowski, Szlama Zilbermintz, Szlama
Znamirowski, Aron Kupfermintz, Moszek Dębski, Zygmunt Tyberg, Mojżesz
Dębski. Byli szanowanymi mieszkańcami, jednak nie wszyscy Polacy byli do nich
przychylnie nastawieni, niektórzy w prowadzeniu przez Żydów działalności
gospodarczej widzieli nieprzyjazną okoliczność, stanowiącą zagrożenie, gdyż Żydzi
opanowali handel i wszystkie możliwe stanowiska. Według nich Żydostwo zanieczyściło miasto do tego stopnia, że mieszkańcy odzwyczaili się od czystości i porządku,
natomiast przywykli do brudu ulic i mieszkań. Czynem godnym pochwały według „Bożydara” było wzniesienie przez księdza Żmudowskiego domu i osadzenie w nim kupca chrześcijańskiego celem, odebrania handlu Żydom 5.
Taka postawa części społeczeństwa była zapewne spowodowana zazdrością
wobec zaradności i operatywności Żydów, którzy potrafili zadowolić się nawet
najmniejszym zyskiem z przeprowadzonych interesów, a niektórzy uważali,
że Żydzi odbierają im zarobek przy remontach studzien miejskich, dzierżawieniu browaru czy cegielni, ponieważ w czasie przetargów dostają od spekulantów odstępne6.
Miasto w tym czasie musiało wyglądać mało estetycznie, o czym wspomniał laureat Nagrody Nobla Władysław Reymont w zapiskach z odbytej pielgrzymki na Jasną Górę w 1894 roku. Jego wrażenia z pobytu w miasteczku nie
były przyjemne-Bardzo stare, bardzo niechlujne i bardzo żydowskie miasto. Następnie
autor porównał je do brudnej i obdartej przekupki. Skarżył się na brak restauracji, a jeden z szynków określił mianem średniowiecznej nory z jaskrawymi malun3
M. Małecki, Handel żydowski u schyłku XVI i w 1 połowie XVII w. w świetle krakowskich rejestrów celnych, [w:] Żydzi
w dawnej Rzeczpospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczpospolitej Szlacheckiej”, Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986, Wrocław -Warszawa-Kraków
1991, s. 219. W 1593 roku w krakowskich rejestrach zanotowano siedem zapisów z Przedborza, natomiast w
1636 roku dwa – Tabela 2; Z. Guldon, K. Krzystanek, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części woj. sandomierskiego w XVI-XVIII w., [w:] Żydzi w dawnej Rzeczpospolitej..., , s. 263-264. Na temat aktywności handlowej
przedborskich Żydów zob.: J. Bieniarzówna, Handel żydowski w stulecie upadku Krakowa, [w:] Żydzi w dawnej
Rzeczpospolitej..., liczba zapisków w krakowskich rejestrach celnych, wskazujących na miejsce pochodzenia towaru: 1661-16, 1681-4, 1701-6. Żydzi z Przedborza pojawiali się też w handlu mazowieckim - W. Ojrzyński,
Żydzi z Przedborza w handlu mazowieckim w świetle akt komór celnych z lat 1764-1766, „Biuletyn Żydowskiego
Instytutu Historycznego, 1982, nr 1-2, s. 71-76.
4
„Gazeta Radomska”, 1889, nr 11, s. 3.
5
„Gazeta Radomska”, 1890, nr 3, s. 3.
6
„Gazeta Radomska”, 1890, nr 96, s. 3

176

Społeczeństwo Przedborza w XIX i początkach XX wieku. Zarys problematyki

kami, które szczerze miały oddawać nastroje pijackie. Krytycyzm pisarza
w części można by zrzucić na zmęczenie trudami pielgrzymki, ale należy przyznać mu rację, gdyż miasto faktycznie było zaniedbane, nie wszystkie ulice były
wybrukowane, wiele domów wymagało remontów, a mieszczanie nie troszczyli
się o porządek swojego otoczenia7. Co prawda w latach 20-tych XIX wieku władze miasta przystąpiły do regulacji jego planu. Poszerzeniu miały ulec ulice,
a to wymagało wykupienia od mieszczan przez władze miejskie wielu placów
i domów. W zamian za oddanie swoich posesji mieszczanie mieli uzyskać odszkodowania. Sprawa otrzymania zwrotu pieniędzy za stracone nieruchomości
przeciągała się prawie 40 lat. Obywatele postanowili przejąć inicjatywę w swoje
ręce i odzyskać pieniądze. Z pomocą przyszedł im Józef Majewski, kasjer Kasy
Ekonomicznej Miasta Przedborza. Prawdopodobnie miał przyspieszyć bieg sprawie za pewną odpłatnością, ale kiedy doszło do jej sfinalizowania zażądał połowy sumy, która miała być wypłacona mieszkańcom. Swoje roszczenia tłumaczył
kosztami, które poniósł w trakcie działań administracyjnych. Ponieważ umowę
z mieszkańcami zawarł bez wiedzy władz zwierzchnich, swoją należność postanowił odebrać przez kuzyna, także kasjera kasy ekonomicznej, pracującego
w Końskich, Karola Milicera. Do wypłacenia całej sumy nie doszło, czemu zapobiegł burmistrz, a Majewski został postawiony przed sądem. W czasie swej pracy jako kasjer, zdołał przywłaszczyć sobie 2227 rubli 18 i pół kopiejki, aby chociaż w części pokryć te straty, zajęto i sprzedano jego majątek, natomiast pozostałą kwotę musiał uzupełnić z własnej kieszeni burmistrz, który powinien był
kontrolować pracę kasjera8.
Niektórzy mieszkańcy optymistycznie spoglądali w przyszłość, żyją
w dobrobycie, pracują wytrwale i trzymając się krzepko swej piędzi ziemi, przez co nieźle im się powodzi. Być może było to ironiczne stwierdzenie, mające wywołać
reakcję społeczeństwa, które nie przejawiało żadnej inicjatywy, na co narzekał
ksiądz Lucjan Żmudowski w jednym z listów opublikowanych przez „Gazetę
Radomską”. Pisał w nim, że mieszkańcy nie potrafią lub też nie chcą wykorzystać naturalnych dóbr przyrody, takich jak kamień, wapno, drewno, aby zmienić
swoje otoczenie. Ci, którzy przejawiali inicjatywę robili to w nieodpowiedni sposób, ale przynosiło im to znacznie większe korzyści i to w krótszym czasie niż
uczciwym ludziom. Łatwym sposobem na wzbogacenie się było np. wykorzystanie przez przedborzan podziału miasta przez rozbiory. Pilica była przez
pewien czas granicą między zaborami pruskim i austriackim. Wśród ciasnych
zabudowań miasta, a zwłaszcza na strychach i poddaszach rozwijało się przemytnictwo, z którego Przedbórz w swoim czasie słynął podobnie, jak z handlu
7
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Akta Miasta Przedborza (dalej: AMP), sygn.
687; W. S. Reymont, Pielgrzymka do Jasnej Góry. Wrażenia i obrazy, Warszawa 1885, s. 102.
8
Archiwum Państwowe w Radomiu (dalej: APR), Rząd Gubernialny Radomski (dalej: RGR) sygn. 2635, k.157,
407 – 502.
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futrami. Mimo licznych pożarów trawiących miasto, te bezcłowe ośrodki wymiany
towarowej ciągle działały, ponieważ nikt nie starał się zaprowadzić w nich porządku. Mieszczanie w ten sposób starali się znaleźć źródło dodatkowego
dochodu, ponieważ rolnictwo, którym większość z nich się zajmowała stało na
niskim poziomie, było nieopłacalne, a czasami ich gospodarstwa przynosiły straty,
zwłaszcza gdy częste powodzie lub pożary niszczyły zbiory9.
Chociaż Przedbórz w oczach wielu jego mieszkańców, a przede wszystkim przyjezdnych był sennym miasteczkiem i jak twierdził ksiądz Lucjan Żmudowski, sen i apatya ogarnęła wszystkich to jednak od czasu do czasu atmosferę
w mieście ożywiały, drobne co prawda, ale jednak afery, najczęściej finansowe,
które swój finał przeważnie miały w sądzie. Można tu wspomnieć o samowoli
budowlanej mieszkańców, łapownictwie szerzącym się wśród niektórych urzędników miejscowego magistratu. Wynikało to z m.in. z opieszałości administracji
w podejmowaniu decyzji, co było przyczyną wielu samowolnych działań nie tylko społeczności Przedborza. Nagminne było wznoszenie domów bez projektów
i zezwoleń władz, które zwlekały z wydaniem potrzebnych dokumentów. Ogólna ciasnota panująca w mieście, nie przeszkadzała jego mieszkańcom w budowaniu domów niemal na karku drugiego, jak twierdził ksiądz Żmudowski10.
Budynki nie posiadały nie tylko projektów, ale i nie było nad nimi nadzoru budowlanego, często były stawiane wbrew zasadom architektonicznym i bezpieczeństwu przeciwpożarowemu. Dochodziło więc do awantur z sąsiadem, który
nie zgadzał się na taką budowlę, a cała sprawa kończyła się w odległym o 6 mil
sądzie w Końskich. Nie powinno więc dziwić to, że zdesperowani obywatele
chwytali się różnych możliwych środków aby zyskać dach nad głową.
W latach trzydziestych XIX stulecia Wojciech Lange, który będąc Inspektorem
Generalnym Budowli Wodnych i członkiem Rady Ogólnej w Komisji Budowniczej, wydał pozwolenie na budowę domu oraz przysposobienie suszarni na dom
dla dwóch mieszkańców Przedborza. Plany, jakie zostały zatwierdzone przez Langego i być może przez niego wykonane, były przy tym zgodne z zasadami
budownictwa i planem ogólnym miasta.
Łamanie przepisów budowlanych, ciasna i drewniana zabudowa były
przyczyną wielu pożarów, które przyczyniały się do ubożenia miasta. W sierpniu 1834 roku Przedbórz został dotknięty dużym pożarem, w wyniku którego
spłonęło około 120 domów. Bank Polski idąc pogorzelcom z pomocą, udzielił im
pożyczki. Uzyskało ją ponad 100 osób. Jednak ze spłatą zaciągniętych sum mieszkańcy, po upływie pewnego czasu, nie byli w stanie sobie poradzić, początkowo
zalegali z wpłatami, a później zaprzestali oddawania kolejnych rat. Powód takiego obrotu sprawy, jak wyjaśniali, należało upatrywać w ogólnym zubożeniu przedborzan, którzy w pożarze stracili domy, ale w kolejnych latach spotkały ich klę9

„Gazeta Radomska”,1890, nr 27, s. 3
Tamże.

10
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ski żywiołowe, epidemie, nieurodzaj. Doszły jeszcze do tego ciężary publiczne
m.in. w postaci stacjonującego w miasteczku 27 Witebskiego Pułku Piechoty (początkowo jednej kompanii, ale pod koniec lat 80-tych XIX wieku było ich 7).
Doprowadziło to do ruiny finansowej obywateli miasta. Niektórzy z nich nie
wykończyli swoich domów, a trzech przedborzan nawet nie podjęło się wystawienia budynków, ponieważ place przeznaczone pod budowę zostały przez nich
sprzedane. Bank Polski wszczął śledztwo, aby wyjaśnić przyczyny takiego stanu
spłaty pożyczki. W jego wyniku, odpowiedzialnością za zaniedbania został obarczony burmistrz, nałożono na niego karę w wysokości 105 rubli. Naczelnik
powiatu opoczyńskiego w raporcie do Rządu Gubernialnego Radomskiego starał się złagodzić winę burmistrza, zwrócił uwagę na troskę władz o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, dbałość o to aby domy budowano w odpowiedniej
od siebie odległości, zwłaszcza budynki gospodarcze kryte słomą, a gdy odległość nie może być zachowana pokrycie dachów gontem.
Bank Polski, aby odzyskać pieniądze z pożyczki, zajął 58 domów i początkowo pobierał czynsz od ich mieszkańców. Nie przynosił on zbyt wielkiego
dochodu, dlatego przez licytację zostały one wydzierżawione na 3 lata do końca
1867 roku. Odrzucony został pomysł sprzedaży domów, gdyż wtedy należałoby
sprzedać większość z nich, ale w tak małym mieście nie znalazłoby się tylu nabywców. Postanowiono także wydzierżawić pozostałe domy, co polecał RGR naczelnikowi powiatu opoczyńskiego: [...] reszta pozostałych domów, na które pożyczka została udzielona była (...) również z korzyścią i jak najśpieszniej wydzierżawił.
Na jednym z placów, na których nie pobudowano planowanych domów, a na
które zaciągnięta została pożyczka, władze postanowiły wznieść jatki miejskie.
Plac należał do Icka Sawki. Kroki jakie podjął Bank Polski rokowały możliwość
spłaty pożyczki, która zaciągnięta została jeszcze w latach 30-tych i miała być
spłacona w ciągu osiemnastu lat. Jednakże trudności finansowe mieszkańców
spowodowały, że dopiero pod koniec lat 60-tych XIX wieku zaistniała nadzieja
oddania należności. W przeciągu tego okresu wielu pożyczkobiorców zmarło,
natomiast pozostali ich spadkobiercy z ciągle rosnącym długiem, którego nie
można było obliczyć, ponieważ kiedy przystąpiono do wyliczenia wysokości spłat,
jakie powinny napłynąć do Banku Polskiego, od każdego z pożyczkobiorców,
wyszło na jaw, że dokumenty w kasie miejskiej były prowadzone bardzo niestarannie, jest dużo braków, których w żaden sposób nie można uzupełnić.
Ze spłatą pożyczki związana jest też inna afera finansowa. Kiedy Bank
Polski nałożył na miasto kontrybucję na rzecz spłaty długu, doszło do zniknięcia
raty za pierwszy kwartał 1864 roku. Pieniądze z raty zostały powierzone majorowi Pierwszego Pułku Witebskiego, Zacieplińskiemu, który był Naczelnikiem
Wojennego Oddziału Przedborskiego. Zobowiązał się wpłacić do Banku 1170 rubli
87 kopiejek. Jednakże do tego nie doszło, a major wraz z całą sumą przepadł.
W październiku 1864 roku Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych zaproponowała, aby kontrybucja pobierana na zwrot pożyczki, w wysokości 520 rubli zo179
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stała zaspokojona z najbliższych wpływów osiągniętych z dzierżawy domów.
W listopadzie Kasa Gubernialna Radomska doniosła Bankowi Polskiemu, że poszukiwana suma została wpłacona na jej konto11. Mieszkańców miasta w trudnościach ze spłatą pożyczek zaciągniętych w Banku Polskim usprawiedliwiały także cykliczne powodzie. Pilica była niespokojną rzeką a brak melioracji i łagodne
brzegi przyczyniały się do jej częstych wylewów przede wszystkim latem
w okresie dużych opadów lub wiosną przy topnieniu śniegów. Woda niszczyła
dorobek ludzi, zwiększała zachorowalność i groźbę wybuchu epidemii.
W marcu 1888 roku woda podniosła się o 14 stóp (4,27 m), domy niżej położone
zostały zalane, a jeden zniosły fale. Zerwany został most łączący miasto z przedmieściem Widoma, które nisko położone w większości zostało zalane. Jego mieszkańcy nie mogli uzyskać pomocy, przez kilka dni byli pozbawieni żywności,
lekarstw, opieki medycznej, nie mogli przepłynąć do prawobrzeżnej części miasta, gdyż płynące kry uniemożliwiały komunikację na rzece. Zalane zostały
baraki wojskowe w domu Lichtensteina, szpital wojskowy w domu Rosenblatta12. Po tygodniu wody opadły i przystąpiono do naprawy mostu. Nie była to
jedyna powódź w mieście: Już od kilku lat jakoś corocznie czy to na wiosnę czy w lecie
Pilica wylewa czyniąc wielkie spustoszenia w mieszkaniach, a największe w ogrodach, na
polach, łąkach, przez co mieszkania są wilgotne i przyczyniają się do wybuchu różnych
chorób.
W tym samym roku w sierpniu pożar zniszczył 9 stodół, w których były
zbiory kilkudziesięciu rolników13. Następnego lata w wyniku kilkudniowych
deszczy Pilica ponownie wylała przynosząc szkody 10-12 tysięcy rubli. Na systematyczne podtopienia budynków i wyposażenia narzekali też właściciele manufaktury sukienniczej położonej na lewym, niższym brzegu Pilicy. Nie dość na
tym, kilkakrotne pożogi w znacznym stopniu niszczyły miasto. Po wielkim pożarze w 1789 roku, kolejny w 1834 roku strawił ponad 100 domów. W ciągu około
20 lat w mieście wybuchło 13 pożarów, zdarzały się lata, kiedy dochodziło do
dwóch a nawet trzech. W przeciągu tych 20 lat przyniosły one straty na kwotę
10718 rubli, przy czym jest to szacunek połowy z nich. Spłonęło 65 budynków,
jednak ich liczba w mieście systematycznie rosła, ale w większości były one drewniane.

J. Boniecki, Emigracja zarobkowa w guberni radomskiej 1898-1914, [w:] „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” (dalej: BKRTN), R. 1966, z. 2, s. 38 – 39; APR, RGR, sygn. 2639, k. 21-47; Obzor Radomskoj
Guberni za 1889 rok.
12
„Gazeta Radomska”, 1888, nr 23, s. 3; nr 66, s. 3
13
„Gazeta Radomska”, 1889, nr 23, s. 3.
11
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Liczba domów w Przedborzu

Źródła: F. Rodecki, Obraz jeograficzno–statystyczny Królestwa Polskiego, Warszawa 1830; Archiwum
Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych (dalej: KRSW), sygn. 6953; Opis
statystyczny miasta Przedborza z 1860 roku rękopis, biblioteka APR; Encyklopedia Powszechna, wyd.
S. Olgebrand, t. XXI, Warszawa 1865; Pamjatnaja Kniżka Radomskoj Guberni za 1871 rok; „Kłosy”,
1876, nr 565; „Wędrowiec”, 1879, nr 128; Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, t. IX, Warszawa 1888.

W mieście nie było straży pożarnej, działało tylko towarzystwo ogniowe,
którego prezesem był dziedzic z Rączek Stefan Grabowski. Jego członkami byli:
Stanisław Długoszewski, Julian Borowski, Władysław Jadłowski, Wacław Bajorkiewicz. Naczelnikiem ochotników był Stanisław Rudnicki, pomocnikami Antoni Sobkiewicz, właściciel części folwarku Wola Przedborska, Józef Wodecki.
Wyposażenie pożarowe było utrzymywane z funduszów miejskich. Na konserwację narzędzi wydano z kasy miejskiej w 1873 roku 15 rubli.
W obowiązkach straży ogniowej było dbanie o regularne czyszczenie
kominów z sadzy, nie wszyscy jej komendanci wykonywali te powinności,
o czym nie zapominali radni miejscy napominając strażników14.

14
Obzor...., za 1880 rok, s.74, 1876 rok, aneks 6, 1877 rok, aneks 6, 1889 rok, s. 81, 1893 rok, aneks 10, 1897 rok,
aneks 10, 1879 rok, aneks 6, 1887 rok, s.74; W 1892 roku spłonął budynek od uderzenia pioruna wart 339 rubli,
był to „najdroższy” pożar pojedynczego budynku, Obzor..., za 1892 rok, aneks 10; Pamjatnaja..., za 1873 rok,
1914 rok, s. 211; APP, AMP, sygn. 687, protokół nr 9/1917.
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W tym czasie oświata w guberni była podporządkowana Radomskiej Dyrekcji Naukowej należącej do Warszawskiego Okręgu Naukowego. Pierwsza szkoła została założona w Przedborzu w 1814 roku, w 9 lat później, kiedy budowano
manufakturę sukienniczą i podjęto w miasteczku szereg inwestycji, przystąpiono także do wzniesienia budynku nowej szkoły elementarnej. 23 września 1823
roku miejscowy pleban Józef Żuchalski zatwierdził akt odstąpienia placu pod
budowę szkoły15. Została ona wzniesiona z kamienia. Na jej utrzymanie władze
miasta przeznaczyły pomoc w wysokości 45 rubli, co stanowiło wówczas 1,38%
budżetu miasta. Była to niewielka kwota, ale w porównaniu z innymi miejscowościami, takimi jak np. Szydłów, na oświatę przeznaczono 22 ruble, które wynosiły 1,43% budżetu. Tylko duże miasta, takie jak Kielce mogły sobie pozwolić
na wydanie na oświatę 120 rubli, co w ogólnym rozrachunku zajmowało 0,72%
dochodu. Szkoła utrzymywała się przede wszystkim ze składek uczniowskich.
Na utrzymanie nauczyciela przeznaczano wtedy około 150 rubli. Mieszkał on w
domu społecznym, tzw. domu szkolnika. Przedborska szkoła była niewielka, nie
uczęszczało do niej więcej niż stu uczniów, miała 3 oddziały. Pobierali w niej
naukę katolicy, Żydzi, prawosławni, protestanci. Przeważnie były to jednak dzieci
chrześcijan, bardzo mało było w niej Żydów, być może dlatego, że posiadali oni
własne szkoły religijne-chedery. Chociaż szkoła była koedukacyjna, to chodzili
do niej przede wszystkim chłopcy. W przykładowym roku szkolnym 1869/70 na
78 uczniów było zaledwie 20 dziewcząt, co stanowi 25,6 % wszystkich uczniów.
Składka szkolna wyniosła wtedy 289 rubli i 47 kopiejek. Lekcje odbywały się
przed południem. Korzystano z podręczników zatwierdzonych przez władze
oświatowe, zwracano uwagę na wypełnianie obowiązków religijnych, lekcje katechizmu prowadził przedborski wikary. W ostatniej, trzeciej klasie uczono geografii politycznej. Przy szkole działała biblioteka, jednakże większość z jej zbiorów zaginęła w czasie wydarzeń w 1863 roku, pozostały tylko 23 pozycje książkowe. Nauczyciele którzy pracowali w niej to: Józef Zagórski od 1842 roku, Marian Kycz od 1874 roku oraz ksiądz Jan Sziliński16. Wśród przedborskich nauczycieli, których nazwiska znalazły się w dokumentach Radomskiej Dyrekcji Szkolnej należałoby wymienić też księdza prefekta Tomasz Księskiego, który uczył w
1866 roku i K. Hanę prowadzącą w latach 1866-1868 prywatną szkołę żeńską17.
Podejmowano również próby zakładania innych zakładów kształcących.
Interesujące są losy szkoły żeńskiej, której otwarciem zajęła się Katarzyna Gaur,
nauczycielka przybyła do Przedborza z guberni warszawskiej. W marcu 1866
15
Sumariusz protokołów Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego 1815-1867, cz. I. 1815-1830, pod red J. Konarskiego, Warszawa 1958, t. I., sekcja III, s.252
16
J. Wiśniewski, Dekanat konecki, s. 229; Kalendarz Informacyjny Guberni Radomskiej na rok 1903, Radom 1903, s. 60;
Pamjatnaja... za 1870 rok, s. 366 i za 1874 rok, s.106; Opis statystyczny miasta Przedborza z 1860 roku, rękopis,
biblioteka APR, s.14; S. Marcinkowski, Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815 -1869, Warszawa 1980, s. 44-45; E. Fajkosz, Z dziejów Przedborza, maszynopis; J. Brzozowski, Końskie wczoraj i dziś, Warszawa
1975, s. 60; Słownik Geograficzny ..., s.133.
17
Pamjatnaja ... 1874 rok, s. 106.
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roku złożyła ona swoją prośbę władzom oświatowym, prosząc o założenie prywatnej elementarnej szkoły żeńskiej. Dopiero w czerwcu Komisja Rządowa wystosowała odpowiednie pismo do Radomskiej Dyrekcji Naukowej, którym wyrażała zgodę na otwarcie szkoły. Zaistniały jednakże trudności z zawiadomieniem pani Gaur o tym fakcie, która w maju nie doczekawszy się decyzji, wyjechała do guberni warszawskiej, gdzie chorowała, a jej stan zdrowia nie pozwalał
na przyjazd do Przedborza. Ostatecznie szkoła pani Gaur przyjęła pierwsze uczennice w styczniu 1867 roku mając pół roku opóźnienia. Rozpoczęcie działalności
z takim poślizgiem z pewnością odbiło się niekorzystnie na sytuacji szkoły. Szkoły prywatne musiały funkcjonować na takich samych warunkach jak rządowe.
Prowadzący prywatne placówki oświatowe byli zobowiązani do wypełnianiatych samych rozporządzeń i obowiązków, jakie spoczywały na szkołach państwowych. Szkoły były pod ścisłym nadzorem administracji państwowej. Protokół z otwarcia szkoły pani Gaur zawierał m.in. świadectwo Komisji Rządowej
Oświecenia Publicznego zezwalające na prowadzenie szkoły, rozkład lekcji zatwierdzony przez władze gubernialne, księgę uczniów, księgę wizyt, wzór raportów o stanie szkoły. Obowiązkiem prowadzącego szkołę było wpisywanie
uczennic wstępujących do zakładu, pisanie raportów, regulowanie i przekazywanie ich burmistrzowi, który przekazywał je władzom wyższym, posiadanie
książki wizyt. Nauka powinna odbywać się z pomocą podręczników zalecanych
przez władze oświatowe i według wcześniej zaplanowanego programu, który
powinien wisieć w szkole. Do obowiązków burmistrza należała kontrola szkoły,
przekazywanie raportów nauczycieli. Niedostosowanie się do zaleceń mogło doprowadzić do zamknięcia szkoły.
Placówka pani Katarzyny Gaur działała tylko pół roku. We wrześniu 1867
roku zajęcia nie rozpoczęły się. Burmistrz w raporcie tłumaczył zamknięcie szkoły zbyt niską liczbą uczennic, a także brakiem zastępcy na miejsce pani Gaur,
która opuściła miasto nie powiadamiając o tym władz. Przypuszczano, że wyjechała do guberni piotrkowskiej i zabrała ze sobą wszystkie papiery dotyczące
szkoły. Wyjeżdżając z miasta nie zapłaciła 36 rubli za wynajęcie mieszkania, dlatego rozpoczęto jej poszukiwania. Jej odnalezienie było trudne, gdyż ciągle zmieniała miejsce pobytu. Dopiero w grudniu 1868 roku Radomska Dyrekcja Naukowa otrzymała od Naczelnika Łódzkiej Dyrekcji Naukowej informację o pobycie
pani Gaur w Częstochowie, gdzie zamierzała nauczać18.
W roku szkolnym 1878/1879 działała w Przedborzu dwuoddziałowa szkoła elementarna, pracowało w niej dwóch nauczycieli, uczyło się 85 chłopców i 46
18
APR, Radomska Dyrekcja Szkolna (dalej: RDS), sygn. 266, k.1-49; Pamjatnaja..., za 1870 rok; wśród podręczników zalecanych przez RDS były następujące tytuły: Historia i katechizm dla dzieci, Elementarz dla chłopców,
Elementarz polsko-ruski, Upominek dla dziewcząt, Książka czytania i rachunków, Łoziński, Nauka pisania dla użytku
szkół elementarnych rzemieślniczych. Dozwolone było korzystanie z Elementarza polskiego Zawadzkiego, Elementarza dla dzieci wiejskich, Wypisów z pisarzów polskich Łyszkowskiego, Krótkiego zbioru historii Nowego Testamentu,
Gramatyki języka polskiego dla klasy I, Początkowej nauki arytmetyki dla użytku szkół elementarnych wiejskich i miejskich. - APR, RDS, sygn.266.
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dziewcząt. Działała także niedzielna szkółka dla rzemieślników licząca
16 uczniów. Wyznawcy religii mojżeszowej posiadali dwie szkoły przy synagogach. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców wzrosła liczba szkół. W 1902 roku
działały 2 szkoły elementarne i 6 chederów żydowskich. Jedna ze szkół była jednoklasowa, druga-dwuklasowa. W obu uczyło się 233 dzieci. W 1916 roku chederów było 16 i uczęszczało do nich 300-350 uczniów19. Niektórzy przedborzanie
uważali, że szkoły mają niedociągnięcia, chociaż fundusz na utrzymanie szkół
był niski, to i tak zaplecze naukowe było znaczne. W posiadaniu szkół były globusy, tablice, rysunki, odpowiednie narzędzia rzemieślniczo-rękodzielnicze.
Pod względem wyposażenia szkół w pomoce naukowe, Przedbórz wyprzedzał
Opoczno, Kozienice, Końskie, Opatów i Ostrów20.
W 1910 roku próbowała otworzyć szkołę w Przedborzu Teofilia Elżbieta
Jankiewicz z Pianowa. Miała to być 3-klasowa szkoła, tzn. 2-klasowa męska
i 1- klasowa żeńska. Oprócz właścicielki w szkole pracowałaby druga nauczycielka Jadwiga Brochocka, a lekcje religii prowadziłby miejscowy wikary Andrzej
Łukasiewicz. Lekcje prowadzono by po polsku i po rosyjsku. Przewidywano,
że w szkole mogłoby się uczyć maksymalnie 150 uczniów. Dla jej potrzeb miało
być wynajęte piętro w domu pana Wolskiego składające się z czterech pokoi i
szatni21. Prawdopodobnie szkoła działała do 1913 roku, gdyż w roku następnym
nie została wymieniona wśród zakładów naukowych funkcjonujących w Przedborzu. Natomiast Pamjatnaja Kniżka Radomskoj Guberni na 1914 rok wymieniła 2klasową szkołę męską, w której uczyli Lucjan Kosiński i Ludwik Sokalski oraz
szkołę żeńską z nauczycielkami Zofią Liszewską i Leontyną Krzemień. W obu
szkołach lekcje religii prowadził ksiądz Andrzej Łukasiewicz.
Józef Machuderski zaproponował, aby wynająć budynek od Leona Jaroszka, co ostatecznie Rada przyjęła. Pomyślano także o wsparciu finansowym dla
nowej szkoły w wysokości 1000 rubli. Oprócz tego rodzice dzieci uczęszczających do szkoły mieli być równomiernie obciążeni opłatami za szkołę. Radni ponadto ustalili, że (...) zakład naukowy z kursem pogimnazjalnym filologicznym nie mieszany tylko męski lub żeński ma być w Przedborzu otwarty. Bolesław Lipiński, miejscowy aptekarz, pomyślał o wyemitowaniu na ten cel bonów, ale pozostali radni
nie zgodzili się, obawiali się, że dojdzie przy tym do nadużyć. W kwietniu 1918
roku magistrat miasta powołał Dozór Szkolny. Ze strony władz miasta wybrano
do niego Antoniego Żórawskiego, Piotra Franczaka, radni wybrali natomiast Józefa Machuderskiego, Mojżesza Dębskiego i Teofila Kowalczyka. Do zakończe19
M. Bałaban, Raport o żydowskich instytucjach oświatowych i religijnych na terenach Królestwa Polskiego okupowanych przez Austro-Węgry, „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 1 (197), 2001, s. 45.
20
E. Kozarski, Opis miasta Przedborza w powiecie koneckim, „Wędrowiec”, 1879, nr 127, s. 259; Starożytna Polska...,
s. 420, L. de Vermond, Krótka monografia...., s. 293; Wśród danych statystycznych z 1903 roku są m.in. jedna
szkoła przypadała na 3963 mieszkańców, a jeden uczeń na 34 osoby w mieście, „Gazeta Radomska”, 1889,
nr 11, s.3.
21
APR, RDS, sygn.1358, k. 1-8.
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nia I wojny szkoła znajdowała się na ulicy Kościelnej w jednym pomieszczeniu,
w domu parterowym, w którym w drugiej izbie mieszkał także nauczyciel.
W tym czasie miało być w mieście około 60% analfabetów22.
Obok edukacji nie mniej poważnym problemem, nurtującym miejscową
społeczność, był poziom higieny. W mieście, jak i w większości miejscowości, nie
tylko guberni, nie był on zadawalający. W Przedborzu, zwłaszcza w domostwach
ludności żydowskiej, brak podstawowych zasad czystości był przyczyną wielu
chorób. W okresie epidemii tyfusu, ospy czy cholery były liczne wypadki śmiertelne wśród ludności przedborskiej, a szczególnie Żydów. Miał na to wpływ nie
tylko zły poziom wiedzy medycznej, ale także duże zagęszczenie i wielodzietność rodzin. Mieszkańcy apelowali, aby władze wybrukowały ulice, gdyż błoto
i odpadki wyrzucane z domostw na drogi były siedliskiem zarazy, zwłaszcza
w okresie wiosennych roztopów i jesiennych deszczy. Źle zbudowane i stare domy,
w których panowała wilgoć też przyczyniały się do większej zachorowalności
ludzi, a potęgowały to powodzie, których Pilica przedborzanom nie szczędziła.
Konieczna była melioracja ulic, ale projekty które przygotowały władze miasta
utknęły gdzieś na drodze administracyjnej między Przedborzem a Radomiem
i czekały na zatwierdzenie. Miasto było brudne i zaniedbane, do picia używano
wody z rzeki, którą zanieczyszczały ścieki miejskie i zakłady rzemieślnicze takie
jak garbarnie, czy ubojnia. Brak studzien z wodą pitną był dodatkowym utrudnieniem w przezwyciężaniu chorób. Wszystko to sprzyjało wybuchom epidemii.
W 1873 roku w całej guberni szalała czarna ospa. Powiat konecki, do którego
należał Przedbórz, pod względem zachorowalności był na drugim miejscu po
opatowskim, ale zajmował pierwsze miejsce pod względem śmiertelności.
Zachorowało wówczas 1936 osób, zmarło natomiast 895. Najczęściej chorowały
dzieci, które nie były szczepione. Statystyki wykazują, że na 1000 osób, które
zachorowały 945 to były dzieci, a na 100 zmarłych aż 96 to dzieci. Dopiero wiosną
1873 roku po półtora roku od rozpoczęcia się epidemii w guberni, straciła ona na
sile. Wówczas dopiero władze wprowadziły szczepienia ochronne. Wraz z czarną
ospą pojawiła się cholera, która w poprzednich latach 1866, 1867, 1870 miała swoje
ogniska w guberni. W 1873 roku sprowadzili ją poddani austriaccy, którzy przejeżdżali przez te tereny. Naczelnikom powiatów nakazano tworzyć okręgi sanitarne, domy izolacji chorych, aby ich nie wysyłać do szpitali i w ten sposób, zmniejszyć liczbę zarażeń, do których doszłoby w czasie podróży. Rozpoczęto szczepienia ochronne, wyznaczono miejsca pomocy. Zarządzono, że do miejsc, w których epidemia przybrała na sile władze powiatowe zobowiązane są do wysłania
dodatkowej pomocy sanitarnej, lekarzy, felczerów. Wraz z nadejściem chłodów
jesiennych epidemia cholery osłabła. Pod względem zachorowań powiat konecki był na drugim miejscu po iłżeckim, zachorowało tu 2235 osób, zmarło 107923.
22
WAPR, RDS, sygn. 1358, Pamjatnaja ...,za 1914 rok, s. 104; APPT, AMP, sygn. 687, protokół 10/1917 i 12/1918;
T. Nowakowski, Przedbórz i okolice, s. 18.
23
Obzor ... za 1871 rok, s. 64-67.
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Wśród chrześcijan liczba wyzdrowiałych była równa liczbie zmarłych, wśród
Żydów więcej wyzdrowiało niż zmarło. Większa zachorowalność była wśród
chrześcijan. Władze twierdziły, że przyczyną mniejszej zachorowalności Żydów,
było to że zamieszkiwali oni przede wszystkim miasta, gdzie dostęp do lekarstw
i opieki medycznej był lepszy i łatwiejszy. Natomiast chrześcijanie, w większości
rolnicy, zamieszkiwali wieś i byli pozbawieni tej pomocy, na którą zresztą nie
mieli pieniędzy. Cholera zbierała swoje żniwo przede wszystkim wśród ludność
biednej, żyjącej w złych warunkach higienicznych. Na tle powiatu sytuacja Przedborza nie przedstawiała się najgorzej, gdyż większość ofiar epidemii była w Końskich. Z 255 osób, które zachorowały zmarło aż 133. W następnym roku epidemie wygasły, ale przyniosły miastu spadek liczby ludności, co wykazywały oficjalne dane. W 1873 roku urodziło się 230 osób, zmarło 238, liczba zmarłych była
wyższa niż liczba urodzeń. W roku następnym te niekorzystne dane uległy poprawie, bo urodziło się 205 osób, zmarło 145, przybyło więc 60 osób. Wynik ujemny
w przyroście naturalnym należy przypisać epidemii. Spadła też w powiecie liczba nagłych zgonów z 323 do 49 w 1874 roku. Wiosną 1875 roku pojawiła się
krwawa biegunka. Chorowały przeważnie dzieci, ale przypadki śmiertelne zdarzały się też wśród dorosłych. Latem tego samego roku w całym powiecie zapanowała szkarlatyna, której rozwojowi sprzyjała zmienna pogoda słońce-deszcz24.
W 1884 roku na terenie powiatu pojawiła się z kolei ospa naturalna. Przeszła
z gminy Dobromierz przez gminę Przedbórz do gminy Skotniki. Jej skutki widać
już w 1885 roku ponieważ tego roku liczba zgonów była wyższa w porównaniu
z liczbą narodzin.Epidemia wygasła dopiero jesienią25.

24
Opis statystyczny...,, s.2; E. Fajkosz, Z dziejów Przedborza, s. 8; „Gazeta Radomska”, 1890, nr 27, s.3; Obzor...
za 1873 rok, s. 64-67 i 1875 rok, s. 59; APPT, Urząd Stanu Cywilnego (dalej: USC) wyznania mojżeszowego
w Przedborzu, mikrof. LP 1191.
25
Obzor... za 1878 rok.
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Ruch naturalny ludności w latach 1871 - 1907

Źródło: Obzor Radomskoj Guberni za lata 1871, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1879, 1880, 1885,
1887, 1906, 1907.

W 1918 roku pojawił się z kolei tyfus plamisty, w obawie przed chorobą
żaden lekarz nie chciał objąć funkcji lekarza miejskiego. Epidemia nie oszczędziła także kadry medycznej, jej ofiarą został lekarz i radny przedborski-Józef Świerczyński, któremu m.in. proponowano objąć stanowisko lekarz miejskiego po
zmarłym Michale Reymencie, stryjecznym bracie polskiego noblisty Władysława Reymonta26.
Lekarze otrzymywali pensje od miasta. W 1873 roku na ten cel przeznaczono 225 rubli. W mieście był wtedy jeden lekarz, a także jedna akuszerka, której płacono 45 rubli rocznie. Na utrzymanie szpitala (raczej był to przytułek niż
szpital) przeznaczono 240 rubli 15 kopiejek. Przedbórz liczył wówczas około 5000
26
W przedborskim kościele parafialnym znajduje się tablica następującej treści Wiesław Józef Świerczyński. Lekarz
miejski, zmarł na tyfus plamisty 18.I.1919 roku przeżywszy lat 36 cześć jego pamięci przyjaciele; Pamjatnaja ...za 1914
rok.
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mieszkańców. Jeden lekarz na potrzeby tylu ludzi był z pewnością niewystarczający. Musiał także służyć pomocą mieszkańcom okolicznych wiosek, być może
najbliższy lekarz znajdował się w Końskich, więc jeden lekarz miał pod opieką
znaczny obszar. Zapewne mieszkańcy wsi rzadko korzystali z porad fachowych,
bardziej ufając wiejskim znachorom. Odciążeniem dla lekarza była pomoc
felczerów. W 1903 roku było ich czterech, a w 1879 roku nawet sześciu. Magistrat,
tak jak w przypadku wyboru miejskiego lekarza, zajmował się wyznaczaniem
miejskiego felczera i płacił mu pensję. Na to stanowisko było wielu chętnych.
Przeważnie tym niższym personelem medycznym byli Żydzi. Przez wiele lat
miejskim felczerem był Fajwuś Świętarski. W latach 80-tych XIX wieku miastu
przybył jeszcze jeden lekarz, ale mieszkańcy Przedborza i tak uważali, że opieka
medyczna jest niewystarczająca [...] pomimo iż mamy tu dwóch lekarzy, to jednak
jakby ich nie było wcale. Zdałby się więc trzeci, młodszy i energiczniejszy, któryby oprócz
zwykłych zajęć dojrzał czasem i apteki celem kontrolowania leków27. W początkach XX
wieku lekarzami w Przedborzu byli Wacław Bajorkiewicz i Józef Masłowski.
Na jednego lekarza przypadało 3962 pacjentów. Były też dwie akuszerki.
Pod względem opieki medycznej na 10 miast w guberni Przedbórz wyprzedzał
Szydłowiec, Końskie, Staszów.
Przedborscy lekarze angażowali się w działalność na rzecz miasta,
na szczególną uwagę zasługuje Wiesław Józef Świerczyński członek Rady Miasta. Był jednym z inicjatorów wystawienia pomnika Kościuszce w parku miejskim, dążył do wprowadzenia oświetlenia elektrycznego. Stanął na czele Rady
Zdrowia, powstałej przy magistracie na mocy reskryptu CK Komendy Powiatowej z 2 października 1917 roku. W skład Rady Zdrowia weszli: jako zastępca
felczer Fajwuś Świętarski, Józef Machuderski, Teofil Kowalczyk, Adam Żórawski, Józef Kordowski, Stanisław Majchrowski, Antoni Sokalski, Szmul Helfand,
Leon Machuderski28.
Jedynym źródłem zaopatrzenia w leki dla miasta i okolic była apteka,
którą prowadziła rodzina Długoszewskich. Istniał też skład apteczny połączony
ze składem materiałów farbiarskich prowadzony przez aptekarza Bolesława
Lipińskiego. Do 1877 roku właścicielem i prowadzącym aptekę był Jan Prusinowski.
Chorzy byli kierowani do małego szpitala przykościelnego. Był to właściwie przytułek dla starców i kalek. Został wzniesiony na placu obok kościoła szpitalnego św. Leonarda, który znajdował się na uboczu miasta. Fundacja ta wspominana była w dokumentach już w XVI wieku29. W jego uposażeniu była działka
„Gazeta Radomska”, 1889, nr 11, s. 3.
S. Marcinkowski, Miasta...,, s. 42; Obzor..., za 1885, s. 75; „Gazeta Radomska”, R. 1889, nr 11, s. 3; „Wędrowiec”, 1879, nr 127, s. 259; Kalendarz..., s. 240, 48-53; M. Niedźwiedzki, Wspomnienie o aptekarzu Bolesławie Lipińskim, [w:] Farmacja Polska, 1964, nr 21-22, s. 850; APPT, AMP, sygn. 687, protokół 9/1917.
27
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J. Wiśniewski, Dekanat konecki, s. 225-227.
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ziemi, ogród zwany czapnikowskim. Później powstał dom opieki, który miał
w Banku Polskim złożone fundusze, wynoszące w 1889 roku 2435 rubli, wzrastały systematycznie w 1897 roku i osiągnęły sumę 3257 rubli, a w 1910 roku 5196
rubli. Na dom opieki, który pełnił funkcję szpitala łożyła także kasa miejska, m.in.
jej kosztem został ogrodzony w 1917 roku. Okres I wojny światowej był sprzyjający dla wszelkiego rodzaju nadużyć, które nie ominęły także służby zdrowia.
Przedborscy radni zwrócili na to uwagę lekarzowi Świerczyńskiemu, aby miał
pod większą kontrolą służbę szpitalną, która żądała opłat od pacjentów opuszczających szpital. Wynagrodzenie personelu musiało być niskie, skoro dozorca
szpitalny otrzymywał 75 koron pensji, (tak było w czasie okupacji austriackiej).
Na utrzymanie szpitala łożyli także mieszkańcy płacąc składki. Przed I wojną
światową stan sanitarny miasteczka uległ poprawie i był nieco lepszy niż dużych ośrodków, w 1911 roku w Przedborzu na 9541 ludzi śmiertelność wynosiła
11,7 osoby na 1000 mieszkańców, mniejsza była tylko w Kozienicach i Szydłowcu, natomiast w Radomiu sięgała aż 31,6 osoby30.
Przełom XIX i XX stulecia to czas pewnego ożywienia społecznego. Do tej
kategorii wydarzeń można zaliczyć idee stawiania w mieście pomników. Najpierw poświęconych carskiej rodzinie, ale już u progu niepodległości polskiemu
bohaterowi. W listopadzie 1889 roku z okazji imienin cesarzowej Marii Teodorówny, odbyła się w Przedborzu uroczystość dziękczynna za ocalenie życia Aleksandra III i jego rodziny w udaremnionym zamachu, do którego miało dojść
w 1887 roku. Wzięli w niej udział duchowni i oficerowie stacjonującego w Przedborzu pułku witebskiego. W czasie uroczystości odsłonięty został krzyż, ufundowany przez parafian i księdza Lucjana Żmudowskiego, proboszcza przedborskiego. Krzyż był wysoki na 16 metrów a wykonany został z różowego kamienia
ciosowego. W trzy dni po uroczystości, odbyła się procesja, w której m.in. paradowały cechy rzemieślnicze z chorągwiami, przemówił proboszcz, a następnie
w kościele odprawiono mszę za pomyślność i długoletnie życie najjaśniejszej rodziny
cesarskiej. Jej uwieńczeniem było odśpiewanie przez uczniów szkoły elementarnej hymnu Boże cesarza chroń. Następnie odbył się świąteczny obiad dla specjalnych gości, których zaprosił na plebanię proboszcz31. Innym przejawem patriotyzmu był wniosek doktora Świerczyńskiego, lekarza i radnego przeborskiego, aby
usypać pamiątkowy Kopiec Kościuszki w parku. Propozycję tę zgłosił w czasie
posiedzenia radnych miejskich. W 1917 roku wzbudziło to duży entuzjazm i projekt został przyjęty. Pan Świerczyński wystąpił w imieniu działającego w Przedborzu Komitetu Organizacyjnego, który miał zająć się pracami budowlanymi.
Kopiec jednak nie powstał, natomiast wzniesiono pomnik Naczelnika (nadal stoi
w parku na lewym brzegu Pilicy), do czego przyczynił się miejscowy proboszcz,
30
Pamjatnaja..., .. za 1914 rok, s. 188; J. Wiśniewski, Dekanat konecki, s. 225; E. Fajkosz, Z dziejów Przedborza,
s. 7; L. de Verdmond, Krótka monografia...,, s. 210; Słownik Geograficzny..., s. 133; Obzor..., za 1889 rok, 1897 rok,
1910 rok; H. Fidler, Stan Szpitalnictwa oraz ruch chorych w szpitalach ziemi radomskiej w latach 1908-1911, Warszawa
1914, s.10; WAPP, AMP, sygn.,.687, protokół 3/1917 i 7/1917.
31
„Gazeta Radomska”, 1889, nr 11, s. 3; nr 23, s.3; 1890, nr 3, s.3; nr 27, s. 3; nr 96, s.3; 1889, nr 99, s. 2.
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ksiądz Aksamitowski32. W ten sposób społeczność przedborska włączyła się
w ogólnokrajowy ruch uczczenia setnej rocznicy śmierci wodza insurekcji z 1794
roku.
Bardzo ciekawa jest historia telefonizacji miasta, niestety związana także
z kolejną aferą finansową. W 1908 roku właściciel tartaku Izrael Znamirowski
poprosił gubernatora radomskiego o pozwolenie na przeprowadzenie w Przedborzu linii telefonicznej o długości około 2 wiorst. Miała ona połączyć tartak znajdujący się na ulicy Koneckiej z domem Znamirowskiego na ulicy Mostowej,
a także zakład zabawek Chaoskla Wajmana i sklep kolonialny Buchszrajbera.
Po miesiącu, kiedy odpowiedź z Radomia nie nadeszła, prośbę o przyspieszenie
wystosował w imieniu naczelnika okręgu starszy mechanik, a Wajman poprosił
o założenie linii telefonicznej biegnącej z jego mieszkania na ulicy Krakowskiej
do olejarni a także połączenia go z tartakiem Znamirowskiego i sklepem Buchszrajbera. Linia telefoniczna miał służyć celom gospodarczym i handlowym. Brak
decyzji ze strony władz gubernialnych był bardzo niepokojący, ponieważ zbliżała się zima, a prowadzenie o tej porze roku prac ziemnych sprawiłoby znaczne
trudności. Jednakże „przedsiębiorcy” nie tylko z tego względu byli zmartwieni
opieszałością administracji. Zanim zaczęli się starać o pozwolenie na założenie
linii telefonicznej zdążyli nie tylko zgromadzić potrzebne materiały do budowy,
ale i wykonali konieczne prace, wiedząc, że jest to bezprawne. Informacje o inicjatywie budowlanej dotarły do naczelnika powiatu w połowie grudnia i dopiero
ten zawiadomił o wykroczeniu RGR. W raporcie z 16 grudnia 1908 roku naczelnik napisał, że Wajman i Znamirowski postawili już słupy i przeprowadzili przewody. Odkomenderowany na miejsce strażnik straży ziemskiej stwierdził, że połączenie telefoniczne nie służy celom, które zadeklarowali przedsiębiorcy, gdyż
linią telefoniczną zostały połączone ich prywatne domy. Ponieważ prace budowlane zostały podjęte bez zgody władz, dlatego zezwolenie na ich kontynuację nie
zostanie wydane, a czyn ten kwalifikował się do postępowania sądowego. Sprawa została oddana sądowi pokoju w Końskich i jak wykazało śledztwo prace
budowlane zostały rozpoczęte w maju przez Izraela Znamirowskiego. Kierował
nimi mechanik Kraiński. Koszty budowy wynosić miały 650 rubli, Kraiński otrzymał jako zaliczkę 100 rubli. Twierdził, że magistrat wyraził zgodę na budowę
linii telefonicznej, jednakże nie potrafił wskazać osoby, która pozwolenie mu
wydała. Wyszło też na jaw, że „przedsiębiorcy” wykorzystali kilkudniową nieobecność burmistrza i w tym czasie udało się im założyć linię telefoniczną. Niefortunni budowniczowie zostali ukarani. Znamirowski grzywną 15 rubli ponieważ linię telefoniczną budował nie na własne potrzeby i nie za własne pieniądze.
Wajman został oskarżony o to, że nie zapobiegł budowie, chociaż wiedział, że
jest prowadzona bezprawnie, ponieważ prosił gubernatora o wydanie zezwolenia na budowę. Sąd nakazał też aby telefony oddano do użytku publicznego, (...)
zarówno w czasie pokoju jak i wojny. Fundusze na budowę linii telefonicznej pocho32

APPT, AMP, protokół nr 8/1917.
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dziły ze składki przedborskich Żydów i wynosiły 400 rubli. Nie była więc to
prywatna inicjatywa Znamirowskiego, który obiecał dostarczyć brakujące pieniądze do sumy 650 rubli oraz słupy, potrzebne do przeprowadzenia telefonicznego połączenia. Znamirowski przeznaczył na budowę i utrzymanie linii 500 rubli,
a pozostałą sumę, nieoficjalnie Żydzi rozdzielili między siebie. Smaczku tej aferze kryminalnej dodaje fakt, że właściciel tartaku od momentu podjęcia decyzji o
budowie nie zamierzał przeznaczyć telefonu znajdującego się na terenie jego zakładu dla celów gospodarczych i handlowych, ponieważ w 1908 roku tartak nie
działał, a właściciel nie zamierzał go otwierać. Można się jedynie domyślać, że
pomysłodawca założenia linii telefonicznej chciał w ten sposób podnieść wartość tartaku i być może go sprzedać lub przekształcić go np. w centralę telefoniczną, z której za opłatą mogliby korzystać przedborzanie33. Połączenie telefoniczne z pewnością ułatwiało komunikację właścicieli przedborskich zakładów
wytwórczych, chociażby w tak prozaicznych sprawach jak ustalanie cen towarów przez nich wytwarzanych.
Jedyny kontakt ze światem był możliwy przez urząd pocztowy i stację
pocztową, które miały swoją siedzibę w Przedborzu i obsługiwały miejscowości
w obrębie 28 wiorst (1,07 km). Najbliższe stacje pocztowe znajdowały się
w Radoszycach i Włoszczowie. W latach 70–tych XIX wieku stację pocztową prowadził Edmund Winiarski. Dzięki niej korespondencja była dostarczana
do Gór Mokrych, Dobromierza, Skotnik, Czermna. Miała w swojej dyspozycji
4 konie, pocztę dostarczano z Gorzkowic w niedzielę, poniedziałek, środę i piątek, z Noworadomska (obecne Radomsko) we wtorek i sobotę. W te same dni
odchodziła do poszczególnych miejscowości. W późniejszym czasie poczta konna codziennie, z wyjątkiem piątków, kursowała do Noworadomska i Rudy Malenieckiej. Do 1885 roku poczta konna była jedynym środkiem komunikacji na
terenie powiatu. Oprócz stacji pocztowej w Przedborzu, były cztery inne w Końskich, Rudzie Malenieckiej, Radoszycach i Szydłowcu. Kiedy powstało połączenie kolejowe stacje konne straciły na znaczeniu, ale nie w takich ośrodkach jak
Przedbórz, przez który linia kolejowa nie została przeprowadzona. Z pewnością
transport pocztą konną funkcjonował, ponieważ najbliższa stacja kolejowa była
w Końskich. Od 1903 roku przedborska stacja wzbogaciła się o telegraf, statystyki z 1901 roku podają, że przeszła z IV do III rzędu, jej dochód wynosił wówczas
250 rubli, a poczta odchodziła 5 razy w tygodniu do Rudy Malenieckiej. Wielu
interesantów nie było zadowolonych ze sposobu działania urzędu: (...) Zrobić by
także można zarzut i urzędowi pocztowemu, co do zbytniej punktualności w przestrzeganiu zamykania biura.
Na dzieje poczty w Przedborzu miały wpływ zmiany związane z przynależnością administracyjno–terytorialną tych terenów. W ten sposób w okresie

33
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zaborów powstał urząd pocztowy austriacki II klasy, który wówczas odbierał
i przesyłał pocztę do Końskich, gdzie mieścił się urząd etapowy. Z kolei w okresie Królestwa Polskiego powstał urząd etapowy, który jednocześnie pełnił funkcję poczty miejskiej. Obszar doręczeń przedborskiej poczty obejmował wtedy co
najmniej 24 gminy. W okresie I wojny naczelnikiem poczty był Piotr Kołodiuk.
Do jej zakończenia pocztę dowożono 3 razy w tygodniu z Końskich furmankami.
Wtedy też poczta przedborska przy finansowaniu Rady Miejskiej wydała
8 edycji znaczków w liczbie 150 tys. sztuk. Były to znaczki doręczeniowe i znaczki skarbowe przedstawiające m.in. charakterystyczne elementy architektury miejskiej, herb, a także orła w koronie34.
Oprócz poczty w Przedborzu swoje siedziby miał Urząd Leśny i Straż
Ziemska. W czasie zaborów Gubernia Radomska była podzielona na osiem leśnictw. W Przedborzu znajdowało się jedno z nich. Jego biuro znajdowało się
w pobliżu wsi Taras. Urząd Leśny w Przedborzu dzielił się na 5 straży podleśnych: nosalewicką, zychowską, przyłągowską, żeleźnicką i węgrzyńską a te
z kolei na 19 mniejszych jednostek. W latach 70–tych XIX wieku nadleśniczym
był Alfred Adam Kuczborski, na przełomie XIX i XX wieku Jakub Briancew, natomiast w okresie wojny na czele leśnictwa stał kolegialny sekretarz Dymitr Skipa.
Przedborskie Leśnictwo zatrudniało 32 pracowników, wśród których oprócz nadleśniczego byli: sekretarz, strażnik kontrolujący, nadzorcy, strzelcy (było ich aż
szesnastu), pomocnicy strzelców (było ich siedmiu). Jak wynika z dokumentów
ich roczna pensja wynosiła 2448 rubli, z czego 600 pobierał nadleśniczy. Głównym obowiązkiem zarządu leśnego było pilnowanie własności rządowej, oprócz
tego prowadził i to dość często licytacje na sprzedaż gruntów leśnych, drzewa,
sadzonek ze szkółki leśnej. Zapewne Leśnictwo współpracowało ze Strażą
Ziemską, ponieważ zakres jej działań często wkraczał w kompetencje Leśnictwa.
W obrębie powiatu koneckiego było 6 Urzędów Straży Ziemskiej: przedborski,
konecki, czermiński, radoszycki, chlewicki, szydłowiecki. Pod Urząd Straży Ziemskiej w Przedborzu podlegały gminy: Przedbórz, Góry Mokre, Dobromierz oraz
miasto Przedbórz. Muszę dodać, że w skład jednej tylko gminy Przedbórz wchodziło 9 wsi: Wierzchlas, Gaj, Grobelaki (z pewnością dzisiejsza Grobla) Zuzowy,
Nosalewice, Policzko, Trupień, Taras i Chałupy. Straż była podporządkowana
gminie, do jej obowiązków należało pilnowanie porządku na terenie gminy. Czuwała nad dobrym stanem dróg, mostów, kontrolowała chłopskie zagrody, często
udzielając mandatów za nie wyczyszczone kominy, brak sprzętu gaśniczego,
walące się studnie lub budynki gospodarcze, które były zagrożeniem dla ludzi,
bezpańsko biegające psy. Do ich obowiązków należało także sporządzanie raportów ze strat spowodowanych pożarami i klęskami żywiołowymi. Funkcjonariusze Straży wyznaczali też spośród chłopów nocnych stróżów, rozstrzygali

34
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spory między włościanami, zajmowali się sprawami kradzieży i to nie tylko
w obrębie wsi. Zdarzały się przypadki i to dość często, złapania na gorącym uczynku złodziei drzewa w lasach rządowych. Tych przestępstw dopuszczali się też
przedborzanie (potwierdzają to raporty z przebiegu zdarzeń wymieniające
nazwiska sprawców), których nie odstraszały kary, co tylko utwierdza w przekonaniu, że sytuacja materialna mieszkańców miasta nie była dobra. Do obowiązków strażników należało też pilnowanie, aby na wyznaczonych miejscach znajdowały się drogowskazy, słupy przydrożne, tablice informacyjne. Osoby, które
nie stosowały się do napomnień były obciążane karami pieniężnymi, przeważnie
była to kwota 15 kopiejek. Brak subordynacji wśród obywateli powodował,
że tylko w jednym 1872 roku strażnicy nakładając grzywny zebrali 14 rubli. Zakładając, że każda z ukaranych osób zapłaciła 15 kopiejek wynika, że było ich
ponad 90. Strażnicy swoim nadzorem obejmowali znaczny obszar, a liczba interwencji i zakres obowiązków pozwala stwierdzić, że musieli pracować bardzo
intensywnie35.
Jakie rozrywki mogła zaoferować ówczesna prowincja? Przedbórz w XIX
wieku nie posiadał żadnej kawiarni, ani miejsca spotkań towarzyskich. W czasach funkcjonowania manufaktury sukienniczej we wsi Wola Przedborska powstał dla jej pracowników dom zabaw i rozrywki, nazwany „Pohulanka” i od tej
nazwy zaczęto zamiennie nazywać tak Wolę Przedborską. W „Pohulance” był
m.in. stół bilardowy. Upadek zakładu położył kres funkcjonowania domu
zabaw. Jedyną rozrywką dla mieszkańców pozostało 7 szynków. Zapewne dostarczały ich właścicielom znacznego dochodu, skoro działało ich aż tyle na potrzeby niewielkiego miasta, a ich klientami byli przeważnie panowie.
Nieco światła i wiedzy w tak małych ośrodkach mogły wnieść biblioteki.
W 1917 roku powstała Biblioteka Żydowskiego Stowarzyszenia Oświatowego,
nazwana „Kulturą”. Prawdopodobnie jej nazwa pochodziła od organizacji żydowskiej „Tarbut” (Kultura), która działała w mieście, a prowadziła m.in. kursy języka hebrajskiego. Być może zajmowała się też inną działalnością, gdyż w listopadzie 1918 roku władze miejskie zamknęły towarzystwo uzasadniając to tym, że
[...] odbywa się tu agitacja na szkodę społeczeństwa. Zabroniono nalepiać ogłoszenia,
które napisane zostały wyłącznie po hebrajsku36. Nie wszyscy mogli sobie pozwolić na korzystanie z zasobów biblioteki, ponieważ jej księgozbiór był udostępniany za opłatą, natomiast bezpłatną bibliotekę założyło Stowarzyszenie
Młodzieży Polskiej, w jej zbiorach było 520 woluminów. Biblioteka zaopatrywała w książki Borową, Góry Mokre, Nosalewice37. W tym samym czasie została
35
Kalendarz..., s. 63; Pamjatnaja...., za lata 1870,1872,1873,1874,1914; „Gazeta Radomska”, 1888, nr 60; nr 81;
Kniga zajawleni sdełanych czinami Ziemskoj Strażi Przedborskogo Uczastka, Konskogo Ujezda Radomskoj
Guberni za 1872 god; Pamjatnaja ... za 1870 rok, s. 138 – 141; Deło Przedborskogo Gminnogo Uprawlenia
o pożarach za 1903 god; Deło Przedborskogo Gminnogo Uprawlenia o wydacze pasportow żiteljam gminy za
1897 god.
36
APPT, AMP, protokół nr 26/1918 r.
37
„Piotrkowski Informator Kulturalny”, 1997, nr 5, s. 23.
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otwarta pierwsza w miasteczku księgarnia, która działała ponad 10 lat, jej właścicielką była Stefania Sobkiewicz38.
Miłośnicy teatru postanowili nieco uatrakcyjnić sobie i mieszkańcom miasteczka spędzanie wolnego czasu organizując amatorskie kółko teatralne. Było
ono kierowane przez dyrektora szkoły pana Borowskiego. Z odgrywanych przedstawień były wysyłane korespondencje, które zamieszczane były w „Kurierze
Warszawskim”. Ich autorem był członek kółka, miejscowy aptekarz Bolesław
Lipiński, człowiek o szerokich zainteresowaniach i zasłużony obywatel dla Przedborza. Był jednym z niewielu ludzi w mieście, którzy chcieli przerwać zupełny
zastój w ruchu towarzyskim, o czym pisał nawet „Kalendarz Informacyjny” z 1903
roku. Jego wielką pasją było kwiaciarstwo, m.in. uprawiał rośliny lecznicze.
Był jednym z inicjatorów założenia parku miejskiego. W okresie I wojny światowej współtworzył Komitet Obywatelski miasta Przedborza, który przyczynił się
do wystawienia Naczelnikowi Kościuszce pomnika w parku miejskim w 100lecie śmierci. Był współtwórcą razem z księdzem Aksamitowskim i Benedyktem
Niedźwieckim „Towarzystwa Dobroczynność”, które zajmowało się m.in. wydawaniem tanich i bezpłatnych obiadów. Współorganizował przedborską Ochotniczą Straż Pożarną, organizował od podstaw polskie szkolnictwo39. Było to tyle
trudne, że placówki edukacyjne w Przedborzu działały niestabilnie. Nie było pewności, czy po wakacjach dana szkoła będzie jeszcze istnieć. W przypadku rozwijającego się miasta był to pewien problem.
Przedborzanie z nieufnością spoglądali na nowości techniczne, widzieli
w nich zagrożenie chociażby swoich pozycji materialnych. Dotyczyło to nawet
założenia oświetlenia elektrycznego w mieście. Burmistrz na jednym z posiedzeń
rady miasta zaproponował, aby założyć elektryczność. W listopadzie 1917 roku
Wacław Gross, który miał zająć się oświetleniem, otrzymał polecenie sporządzenia kosztorysu dotyczącego wykonania robót. Koszty, jakie poniosłoby miasto,
nie odpowiadały niektórym radnym, poza tym sprzedawcy nafty ponieśliby
znaczne straty. Takiego zdania był m.in. Józef Machuderski, właściciel zakładu
zabawek i posadzek, który uważał że takie kosztowne przedsięwzięcie powinno
być odłożone na okres powojenny. Rada miejska podzieliła się na dwa obozy.
Przeciwnicy Machuderskiego widzieli w oświetleniu elektrycznym duże udogodnienie, które pozwoli rzemieślnikom i przemysłowcom wydłużyć czas pracy,
ich rzecznikiem był Wiesław Świerczyński. Józef Machuderski zaproponował
wówczas zwiększenie przydziału nafty dla potrzebujących jej do pracy kosztem
ludności ubogiej. Inny z radnych, Aron Kupfermintz z kolei zadeklarował się
zebrać podpisy mieszkańców na rzecz założenia oświetlenia w mieście.
W wyniku rozbieżności zdań radnych, obrady w magistracie przybrały bardzo
J. Będkowska, Dzieje przedborskiej książnicy, „Gazeta Radomszczańska”, 2008, nr 9.
Kalendarz Informacyjny..., s. 15; Piotrkowski Informator Kulturalny, 1997, nr 5, s. 23; M. Niedźwiecki, Wspomnienia
o aptekarzu ..., s. 850-852; W. Caban, Badanie struktury społeczno-zawodowej mieszkańców miast kielecczyzny
w latach 1811-1862 w oparciu o akta stanu cywilnego, [w:] Miasteczka polskie w XIX i XX wieku. Z dziejów formowania
się społeczności, pod red. R Kołodziejczyka, Kielce 1992, s. 315.
38

39

194

Społeczeństwo Przedborza w XIX i początkach XX wieku. Zarys problematyki

burzliwy charakter, dlatego posiedzenie zamknięto. Ostatecznie pod koniec stycznia 1918 roku w wyniku głosowania, radni większością głosów 12:7 uchwalili
założenie oświetlenia elektrycznego. W marcu powołano komisję, której zadaniem było opracowanie projektu urządzenia oświetlenia elektrycznego, a w październiku została oficjalnie zawarta z Wacławem Grossem umowa na wykonanie tej instalacji40.
Co światlejsi mieszkańcy starali się ożywić i zainteresować pozostałych
wydarzeniami ogólnokrajowymi. W ten sposób pojawiła się inicjatywa wysłania
przedstawiciela miasta do Lublina na Zjazd Organizacyjny Przebudowy Miast
i Miasteczek. Aby wyrazić swoją więź z narodem i patriotyzm radni w 1918 roku
ogłosili 18 lutego dniem żałoby narodowej. W ten sposób chcieli wyrazić swój
protest wobec traktatu podpisanego przez państwa centralne z Ukraińską Republiką Ludową w Brześciu Litewskim 9 lutego 1918 roku, który był nowym rozbiorem Polski41. W tym dniu wszystkie sklepy, instytucje i zakłady były zamknięte,
a rano odbyło się w kościele nabożeństwo żałobne za poległych walczących
o niepodległość Polski.
Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości Przedbórz stracił dawne znaczenie. Miasto w poważnym stopniu było zniszczone,
co wynikało bardziej z zaniedbania jego mieszkańców niż z działań wojennych.
Trudności komunikacyjne z innymi miejscowościami, brak połączenia kolejowego utrudniał rozwój miasta. Końskie, które przed 1885 rokiem (wtedy przeprowadzono tam linię kolejową) miały chwilami mniej mieszkańców niż Przedbórz,
zaczęły szybko się rozwijać, tam odpływała znaczna liczba przedborzan. Kiedy
w wolnym już mieście władzę objęła Rada Miejska z Magistratem, zorganizowano Urząd Gminy, pocztę, posterunek policji, otwarta została polska szkoła
powszechna. Czynna była apteka, dwa tartaki, cztery młyny, działały fabryczki
mydła noży, łyżek wyrobów drewnianych–zabawek, było kilka farbiarni,
browar, olejarnia, małe manufaktury, a także co było nowością dwie małe elektrownie. Istniała straż pożarna i towarzystwo dobroczynności. Co tydzień we
wtorek odbywały się targi.

40
41

APPT, AMP, protokół nr 11/1917, nr 12/1917, nr 1/1918.
APPT, AMP, protokół nr 2/1918.
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SZKOLNICTWO POWSZECHNE I ŚREDNIE W POWIECIE
RADOMSZCZAŃSKIM W LATACH 1918-1939
Wstęp

Przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania są badania związane z zagadnieniem szkolnictwa. Ważność tej problematyki wynika z faktu jej ścisłego związku z procesem odbudowy ekonomicznej, społecznej i politycznej państwa polskiego. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie zarysu działalności szkół powszechnych i średnich w powiecie radomszczańskim w latach 19181939 w oparciu o zachowane źródła archiwalne. Dotychczas brakuje całościowego opracowania tematu działalności sieci szkolnej, nie tylko w samym Radomsku, ale także i w powiecie. Część informacji o miejscowym szkolnictwie odnajdziemy w pracy Jerzego Góreckiego1 i książce Stanisława Sankowskiego2, natomiast bezpośrednio szkolnictwa dotyczą dwie inne prace3 . Tak więc obok monograficznego ujęcia Szkoły Rolniczej, zagadnienie szkolnictwa powszechnego
w Radomsku opracowane jest tylko do połowy XIX wieku.
Decyzją kongresu wiedeńskiego z 1815 roku utworzone zostało Królestwo Polskie, połączone unią personalną z Rosją. Zgodnie z tym podziałem administracyjnym, Radomsko należało do zaboru rosyjskiego do 1915 roku4. Polityka rusyfikacyjna po upadku powstania styczniowego, doprowadziła do pozbawienia ludności polskiej narodowej szkoły początkowej oraz możliwości uczenia dzieci w języku ojczystym. Innym elementem rusyfikacji był minimalny wzrost
liczby szkół w Królestwie Polskim wobec przyrostu liczby ludności, co sprzyjało
wzrostowi analfabetyzmu5. Od początku XIX wieku w Radomsku funkcjonowaJ. Górecki, Kultura i oświata w Radomsku w latach 1864 - 1914, „Rocznik Łódzki”, t. 38, 1988, s. 55-68.
S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska (do 1939 r.), Radomsko 1995, s. 138-146.
3
W. Błaszczyk, Szkoła rolnicza niższych oficjalistów wiejskich w Radomsku (1859-1868 r.), „Rocznik Łódzki”, t. 18
(21), 1973, s. 161-180; T. A. Nowak, Z dziejów szkoły elementarnej w Radomsku, „Ziemia Częstochowska”, t. XXX,
2003, s. 121-145.
4
M. Bandurka, Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Warszawa
1974, s. 9, 11, 21, 32-33, 46, 66-67.
5
E. Staszyński, Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim od powstania styczniowego do I wojny światowej,
Warszawa 1968, s. 43.
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ła jedna szkoła elementarna w zakresie trzech klas, w której pracowało dwóch
nauczycieli. Szkoła przez lata ulegała nieznacznemu rozwojowi. Istnienie szkoły
i utrzymanie nauczycieli zależne było od składek, wpłacanych na fundusz szkolny przez mieszkańców Radomska i pobliskich wsi6.
Rozwój oświaty w Radomsku dodatkowo zahamował wybuch epidemii
ospy w 1882 roku. Wówczas wykryte zostały też szkoły żydowskie, uczące potajemnie wyłącznie w swym języku7 . W 1904 roku w celu zwiększenia ilości szkół
w mieście, postanowiono obłożyć podatkiem szkolnym właścicieli domów i sfery urzędnicze pracujące w miejscowych fabrykach8. Od października 1905 roku
działała w Radomsku szkoła dla analfabetów prowadzona przez Antoniego Żylińskiego. Uczęszczały do niej przeważnie osoby w wieku 25-35 lat nieumiejące
zupełnie pisać ani czytać. Uczyło się w niej 300 osób. Opłata wynosiła 30 kopiejek miesięcznie. W szkole tej lekarz powiatowy Ignacy Grubski, oprócz pisania
i czytania wykładał metodą poglądową nauki przyrodnicze9.
W 1908 roku w Radomsku istniały: jednoklasowa szkoła początkowa męska
o dwóch siłach nauczycielskich i dwóch izbach, przy ul. Brzeźnickiej, do której uczęszczało 200 chłopców; jednoklasowa szkoła początkowa żeńska o dwóch siłach nauczycielskich
i o czterech izbach. Mieściła się w wynajętym budynku murowanym. Uczęszczało do niej
197 dziewcząt. Początkowa szkoła powszechna żydowska, składała się z dwóch klas: żeńskiej i męskiej i mieściła się w budynku wynajętym u Dawida Bugajskiego i Gabryjela
Goldberga. Działały też dwie szkoły fabryczne Braci Kohn i Braci Thonet oraz jedna szkoła prywatna dwuklasowa o wyższym poziomie szkół ludowych10.
W roku szkolnym 1912/1913 działało sześć szkół miejskich, do których
uczęszczało 302 uczniów i 313 uczennic. Wśród nich prywatna 4-klasowa szkoła
męska Żylińskiego, do której chodziło 190 chłopców, prywatna 4-klasowa szkoła
żeńska M. Marzantowicz ze 130 dziewczętami, koedukacyjna 1-klasowa szkoła
początkowa fabryki Braci Thonet i Akcjonariuszy Towarzystwa J. Kohnów
z 250 chłopcami i 373 dziewczętami. Chederów żydowskich było 14, w których
uczyło się 451 dzieci11.
S. Sankowski, Z dziejów miasta ..., s. 139.
W. Caban, B. Szabat, Żydzi wobec rządowego szkolnictwa elementarnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w latach 1808-1914 (na przykładzie Kielecczyzny),[w:] Kultura Żydów polskich XIX i XX wieku, Kielce 1992,
s. 219-220. Od pierwszej połowy XIX wieku żydowskie szkoły religijne zaczęły formalnie przechodzić pod
nadzór władz oświatowych Królestwa Polskiego, które zamierzały wprowadzić w nich nauczanie czytania
i pisania po polsku oraz rachunków. Nie zdołano jednak tego zrealizować, gdyż do 1871 roku w prawodawstwie oświatowym chedery były traktowane jako prywatne szkoły elementarne, z prawem nauczania w języku
żydowskim. Dopiero ustawa z 1871 roku wprowadziła nakaz obowiązkowego nauczania w nich, podobnie jak
w innych szkołach języka rosyjskiego.
8
S. Sankowski, Z dziejów miasta ..., s.140.
9
J. Stemler, Polska Macierz Szkolna. Szkic historyczno-sprawozdawczy z 20-lecia działalności 1905-1925, Warszawa
1926, s. 6.
10
Sprawy szkolne w Radomsku za czasów rosyjskich, „Gazeta Radomskowska”, 1934, nr 29, s. 2.
11
Stan szkół w Radomsku i powiecie radomszczańskim, „Gazeta Radomskowska”, 1934, nr 30, s. 4; M. Bałaban,
Raport o żydowskich instytucjach oświatowych i religijnych na terenach Królestwa Polskiego okupowanych przez AustroWęgry, „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 1 (197), 2001, s. 45. W 1916 roku naukę pobierało ok. 600-700 dzieci
żydowskich w 23 chederach.
6
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W dniu 10 października 1916 roku na trzecim posiedzeniu Rady Szkolnej
miejscowej została podjęta po raz pierwszy uchwała, na mocy której Inspektorat
Szkolny zarządził nadanie szkołom miejskim odpowiednich nazw: szkoła
męska-im. Tadeusza Kościuszki, szkoła żeńska - im. Królowej Jadwigi, szkoła
2-klasowa mieszana - im. Adama Mickiewicza, szkoła 1-klasowa mieszanaim. Elizy Orzeszkowej, szkoła 3-klasowa mieszana żydowska–im. Berka Joselewicza12.
W roku 1918 Rada Szkolna rozważała projekt rozdzielenia największej
wówczas szkoły im. T. Kościuszki i utworzenia z niej od nowego roku szkolnego
co najmniej dwóch placówek. Projekty te wynikały bezpośrednio z powodu braków lokalowych. Budynki, w których dotychczas odbywała się nauka, według
raportu Inspektora Szkolnego (…) wcale nie odpowiadają swemu przeznaczeniu.
Tak na przykład w budynku szkoły im. Kr. Jadwigi mieści się dom publiczny, szkoła im.
T. Kościuszki znajduje się w budynku niżej krytyki i winna być przeniesiona
do innego (…)13. Na powyższym posiedzeniu, również radny Oczkowski podjął
problem urządzenia w starej cerkwi sali gimnastycznej. Wszystkie te problemy
wynikały z braku środków lokalowych w mieście Radomsku14. Dnia 2 sierpnia
1919 roku Szkoła im. Tadeusza Kościuszki została podzielona. Powstały wówczas: szkoła im. Tadeusza Kościuszki oraz im. Stanisława Jachowicza15.
W roku 1920 w Radomsku funkcjonowały już następujące szkoły
powszechne:
- Szkoła im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Krakowskiej, męska;
- Szkoła im. Elizy Orzeszkowej przy ul. Częstochowskiej, 1–klasowa mieszana16;
- Szkoła im. Stanisława Jachowicza przy ul. Bugaj;
- Szkoła im. Królowej Jadwigi przy ul. Kaliskiej;
- Szkoła im. Marii Konopnickiej przy ul. Bugaj;
- Szkoła im. Emilii Platerówny przy ul. Bugaj, 4–klasowa;
- Szkoła im. Berka Joselewicza przy ul. Strzałkowskiej, 3–klasowa dla dzieci
żydowskich17.
W 1862 roku, kiedy namiestnikiem rządu cywilnego w Królestwie Polskim
został Aleksander Wielopolski, dla polskiego szkolnictwa rozpoczął się nowy
okres. Namiestnik wprowadził szereg reform, z których najważniejszą było przywrócenie w szkołach prawa nauczania języka polskiego. Ponieważ od strony
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT) sygn. 507, Akta miasta Radomska (103 II)
(dalej: AmR), Protokół z posiedzenia Rady Szkolnej miejscowej dn. 10 października 1916 roku.
13
APPT, sygn. 507, AmR (103II), Protokół z XII Posiedzenia Rady Szkolnej miejscowej w Radomsku odbytego
dnia 23 lutego 1918 roku.
14
APPT, sygn. 507.
15
APPT, sygn. 507, AmR (103II), Protokół z V posiedzenia Dozoru Szkolnego miasta Radomska dnia 2-go sierpnia 1919 roku, Od dnia 26 lutego odbywały się posiedzenia Dozoru Szkolnego miasta Radomska, wcześniej funkcjonowała
Rada Szkolna Miejscowa w Radomsku.
16
APPT, sygn. 507. Szkoła im E. Orzeszkowej mieszana od 1923 roku została przemianowana na szkołę żeńską.
17
APPT, sygn. 1469, AmR, Akta t.s. spraw szkolnych 1920. Wydział techniczno-gospodarczy. Sprawozdanie
z dn. 26 października 1920 roku.

12

199

Ewa Kłopot

finansowej państwo nie było w stanie pokryć kosztów tworzenia i utrzymywania wystarczającej liczby placówek oświatowych, dlatego rozwiązaniem problemu było udzielanie zezwoleń na zakładanie szkół prywatnych18.
Początek drugiej połowy XIX wieku w Radomsku przyniósł rozwój procesu przeobrażania radomszczańskiej oświaty. Utworzono wówczas dwie szkoły
prywatne19. Ogromny wpływ na rozwój prywatnego szkolnictwa miał Feliks Fabiani, absolwent Instytutu Nauczycieli Elementarnych w Radzyminie, skierowany do Radomska w 1857 roku20 . Dnia 29 maja 1862 roku Feliks Fabiani otrzymał
zezwolenie na otwarcie dwuletniej, prywatnej męskiej pensji w Radomsku.
Została ona z czasem rozbudowana do pięciu klas. Zadaniem pensji było przygotowanie uczniów do trzeciej klasy gimnazjum rządowego21. Szkoła Fabianiego
zyskała poparcie miejscowej społeczności, o czym świadczyła rosnąca z roku na
rok liczba uczniów. W roku szkolnym 1862/1863 było 36 uczniów, w 1867/1870 90, a w 1880/1881 już 203. Początkowo w szkole tej uczyło trzech nauczycieli:
Feliks Fabiani, Ludwik Thyll i Wojciech Gwoździk–nauczyciele Szkoły Niższych
Oficjalistów Wiejskich w Radomsku. Wraz z rozwojem szkoły kadra nauczycielska powiększała się o kolejnych pedagogów22. Językiem wykładowym w szkole
był język rosyjski, używany wyłącznie na lekcji. Na przerwach, boisku, jadalni i
w pokojach pensji uczniowie rozmawiali w języku polskim. W szkole uczono
języka polskiego, niemieckiego, łaciny, religii, geografii, rysunku, kaligrafii, arytmetyki i zoologii23. Po śmierci Feliksa Fabianiego w 1904 roku szkoła została przejęta przez Antoniego Żylińskiego24 . O dużym zainteresowaniu szkołą, jako spuścizną po Feliksie Fabianim, świadczy ciągły rozwój placówki. W 1907 roku była
to już szkoła o sześcioletnim kursie, a w 1916 roku uczyły się cztery klasy męskie,
w których program odpowiadał progimnazjum rządowemu.
W 1886 roku zgodę na uruchomienie szkoły uzyskała od władz carskich
Tekla Gwoździk. Była to trzyklasowa prywatna szkoła żeńska, w której uczyło
się w 1879 roku już 60 uczennic. Pensja ta została zamknięta w 1902 roku25.
W 1893 roku w Radomsku powstała kolejna szkoła prywatna, której właścicielką była pani Puszewska. Brak dokładniejszych źródeł uniemożliwia niestety dokładniejsze odtworzenie dziejów tej szkoły26. Na początku XX wieku przy
ulicy Częstochowskiej w domu pana Molika funkcjonowała prywatna szkoła
żeńska Marii Marzantowicz, która była kontynuacją szkoły pani Puszewskiej27.

Z. Stankiewicz, Dzieje świetności i upadku Aleksandra Wielopolskiego, Warszawa 1967, s. 196.
R. Szwed, Postanie styczniowe w Radomszczańskiem, Radomsko 1987, s. 7.
20
J. Górecki, Feliks Fabiani 1838-1904, Radomsko 1984, s. 3.
21
J. Górecki, Kultura i oświata w Radomsku w latach 1864-1914, „Rocznik Łódzki”, t. 38, 1988, s. 65.
22
Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), sygn. 2567, Łódzka Dyrekcja Szkolna (dalej: ŁDSz), O castnom
muzskom 2 klassom nacal nom ucilisce soderzimom w gorodie Novoradomka Feliksom Fabiani 1865-1895.
23
J. Górecki, Kultura i oświata ..., s. 66.
24
J. Górecki, Feliks Fabiani, s.7; Muzeum Regionalnego w Radomsku (dalej: AMRR), sygn. 611/6, Akta dotyczące
radomszczańskiej oświaty, Świadectwo ukończenia szkoły z 1907 roku.
25
APŁ, sygn. 2433; ŁDSz, Prywatna szkoła żeńska 3-klasowa Tekli Gwoździk.
26
Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych
i władz szkolnych, pod red. Z. Zagórowskiego, Lwów-Warszawa 1924, s. 222.
27
APPT, sygn. 222, AmR, Akta szkół miejskich i zakładów naukowych 1928.
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W czteroklasowym żeńskim zakładzie naukowym, z kursem rządowego progimnazjum Marii Marzantowicz, nauczano takich przedmiotów jak: religia, język
polski, niemiecki, rosyjski, francuski, arytmetyka, historia naturalna, geografia
powszechna, geografia Rosji, kaligrafia, rysunek, śpiew i roboty ręczne. Językiem
nauczania, zgodnie z odgórnym zarządzeniem władz carskich, był język rosyjski. Świadectwa wydawane uczennicom składały się z dwóch części: polskiej
i rosyjskiej28. Szkoła ta funkcjonowała do 1 lipca 1914 roku, kiedy Maria Marzantowicz opuściła Radomsko. Kolejną właścicielką pensji została Jadwiga Chomicz29.
W trakcie trwania I wojny światowej, po wkroczeniu do Radomska wojsk
austriackich i wraz z nimi Legionów Polskich, sytuacja radomszczańskiej oświaty uległa poprawie. W 1915 roku z inicjatywy kół legionowych i przy poparciu
całego społeczeństwa powstało w Radomsku pierwsze w historii miasta gimnazjum męskie, którego dyrektorem został sierżant Stanisław Niemiec. Na początku były to tylko trzy klasy, które do 1918 roku rozszerzono do wymaganych ośmiu.
W roku szkolnym 1918/1919 odbyła się pierwsza w historii miasta Radomska
matura30.
Dobrym wzorem działalności szkoły w Radomsku była również szkoła rolnicza, jedyna taka szkoła działająca w guberni warszawskiej w drugiej połowie
XIX wieku. Powstanie szkoły rolniczej zależało od obozu patriotycznie nastawionej szlachty, działającej w Towarzystwie Rolniczym. Rada Administracyjna
Królestwa Polskiego wydała odezwę nawołującą do tworzenia szkół rolniczych
w Królestwie Polskim, na mocy której, w lipcu 1858 roku powstała Szkoła Rolnicza w Radomsku31.
Na potrzeby szkoły zbudowano budynek przy ul. Brzeźnickiej. Szkoła posiadała swój własny folwark, gdzie prowadzone były zajęcia praktyczne. Do szkoły
tej przyjmowano tylko dzieci oficjalistów dworskich i włościan za opłatą 50 rubli
rocznie. Pieniądze te pokrywały koszty nauki, pomocy lekarskiej, wyżywienia,
kwaterę, opał, światło, ubiór, a także przybory niezbędne w czasie lekcji32.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku uwidoczniło bardzo
niski poziom oświaty w mieście, bowiem zaledwie 28% mieszkańców posiadało
wykształcenie elementarne, 16% niskie, 7% średnie, a jedynie 0,30% wyższe.
W dalszym ciągu utrzymywał się bardzo wysoki procent analfabetów, gdyż stanowił około 35% ogółu mieszkańców Radomska33. Dozór Szkolny miasta Radomska, na wspólnym posiedzeniu wraz z Komisją Oświatową Rady Miejskiej, zor28
AMRR, sygn. 567/1, Akta dotyczące radomszczańskiej oświaty, Świadectwo ukończenia szkoły Marii
Marzantowicz.
29
J. Górecki, Kultura i oświata ..., s. 68.
30
AMRR, sygn. 735, Akta dotyczące gimnazjum męskiego Stanisława Niemca, Sprawozdania za rok szkolny
1927/1928.
31
APPT, sygn. 301,AmR, Akta w przedmiocie Szkoły Wiejskiej Rolniczej w mieście okręgowym Radomsku
(1859-1868).
32
W. Błaszczyk, Szkoła Rolnicza ..., s. 166,175.
33
APPT, sygn. 1531, s. 25, AmR, Sprawozdanie z działalności Zarządu Miasta i Rady Miejskiej od 4 grudnia
1919–31 marca 1922.

201

Ewa Kłopot

ganizował od listopada 1922 roku bezpłatne wieczorowe kursy dla analfabetów.
Odbywały się one w lokalu szkoły im. Stanisława Jachowicza. Projektowane było
otwarcie kolejnych kursów w innych lokalach szkolnych34.
Władze szkolne

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę okazało się, że w całym kraju,
którego naród przez ponad wiek poddawany był germanizacji i rusyfikacji,
wielu ludzi, a zwłaszcza młode pokolenie, zostało wychowane w obcej kulturze
i przez wiele lat posługiwało się też obcym językiem. Szybkich rozwiązań wymagało więc szkolnictwo nie tylko na szczeblu regulacji ogólnopaństwowych,
ale przede wszystkim lokalnych. Pilnych rozwiązań wymagało także szkolnictwo w Radomsku i w całym powiecie radomszczańskim. Jak już zostało wspomniane brakuje opracowania tego zagadnienia, dodatkowych informacji nie przynoszą też i tak nieliczne prace, poświęcone poszczególnym gminom czy wsiom.
Działania władz w odrodzonym państwie polskim pozwoliły na budowę
sieci szkół i walkę z analfabetyzmem. Temu zagadnieniu pragniemy poświęcić
niniejszą pracę. Na podstawie zachowanych materiałów źródłowych starano się
w sposób jak najdokładniejszy przybliżyć sposób realizowania ustawodawstwa
szkolnego w przykładowym powiecie II Rzeczypospolitej. Brak zachowanych
materiałów dotyczących części gmin należących do powiatu radomszczańskiego nie pozwala na przedstawienie informacji dotyczących wszystkich funkcjonujących ówcześnie szkół. Należy wnioskować, że zaprezentowane informacje
pozwolą jednak wnieść nowe wiadomości w badanym temacie.
Jednym z problemów ustrojowo-politycznych Polski po odzyskaniu niepodległości było połączenie w jednolitą strukturę organizacyjną dzielnic porozbiorowych. Na mocy ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 roku o organizacji władz
administracyjnych drugiej instancji, przywrócony został powiat radomszczański, który należał do województwa łódzkiego35. Wraz z odzyskaniem niepodległości przystąpiono również do przeprowadzenia gruntownej reformy szkolnictwa polskiego. Działania te wynikały z potrzeby zmian polityczno-gospodarczych
i kulturalnych, jakie musiały nastąpić: Zasadą szkolnictwa polskiego powinna być
jego powszechność i przymusowość, charakter zaś publiczny36. Dekret z dnia 7 lutego
1919 roku O obowiązku szkolnym ostatecznie uregulował przepisy dotyczące przymusu pobierania nauki, jak również kar za nieobecność dzieci w szkole37. Prze-

APPT, sygn. 507, AmR (103 II), Protokół nr 10 z dnia 27 października 1922 roku.
Województwo piotrkowskie, monografia regionalna, Łódź-Piotrków Trybunalski 1979 s. 104-110; Informator powszechny Rzeczypospolitej Polskiej z kalendarzem na rok 1925, Warszawa 1925, s. 163-164 .
36
M. Janik, Dzieje szkolnictwa polskiego z rzutem na jego przeszłość, Częstochowa 1924 s. 129; Dziennik Praw Państwa
Polskiego, 1919 nr 13, poz. 140, Dekret o samorządzie miejskim.
37
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: Dz. Urz. MWRiOP), 1919 nr
2, poz.2, Art. 4. Dekret z dnia 7 lutego 1919 roku o obowiązku szkolnym, Jeżeli w danej miejscowości nie ma 40
dzieci w wieku od lat 7 do 14, w takim razie łączy się ona w celu założenia osobnej szkoły z sąsiednią miejscowością
względnie z sąsiednimi miejscowościami tej samej gminy tak, aby liczba dzieci w połączonych miejscowościach wynosiła
co najmniej 40. Utworzony w ten sposób rewir szkolny nie może mieć więcej jak 3 kilometry w promieniu (...).
34
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widywał on również, na mocy rozporządzenia, wprowadzenie nauki uzupełniającej. Młodzież po ukończeniu nauki o okresie krótszym niż 7 lat powinna do 14
roku życia uczęszczać na naukę uzupełniającą, odbywającą się co najmniej 4 godziny w tygodniu przez cały rok szkolny38. Przepis ten nie został nigdy zrealizowany39. Sama organizacja szkolnictwa powszechnego, która w praktyce wprowadziła dwa szczeble: niższy–elementarny, dostępny dla większości dzieci wiejskich i wyższy siedmioklasowy, dający już ogólną orientację właściwą ówczesnemu obywatelowi, dostępny był głównie dla dzieci miejskich.
Podstawą organizacji władz szkolnych była ustawa z dnia 4 czerwca 1920
roku o tymczasowym ustroju władz szkolnych. Na podstawie tej ustawy powołane zostały do życia władze szkolne trzech instancji: ministerstwo jako władza
naczelna - trzecia instancja, kuratoria okręgów szkolnych jako druga instancja,
inspektorzy szkolni, zaś jako pierwsza instancja40. Zgodnie z tą ustawą najwyższy nadzór nad szkolnictwem wszystkich szczebli w Rzeczypospolitej sprawował Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, który kierował naczelnym urzędem szkolnym-Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego. Do realizacji nadzoru nad szkołami, zgodnie z podziałem terytorialnym, zostali ustanowieni wizytatorzy. Pełnili oni również nadzór nad inspektorami szkolnymi i organami samorządu szkolnego. Siedziba Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego znajdowała się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.
Kurator przyjmował interesantów w poniedziałki, środy i piątki od godziny
1200 do 1400. Natomiast naczelnicy wydziałów oraz wizytatorzy przyjmowali interesantów codziennie w godzinach od 1200 do 1400, a w soboty od godziny
1200 do 1330.
Okręg Szkolny Łódzki podzielony był na rejony wizytacyjne. Rejon pierwszy obejmował powiaty Łódź miasto, Konin i Koło. Rejon drugi powiaty Kalisz,
Łęczyca, Łódź, Piotrków, Radomsko, Sieradz, Turek i Wieluń. Rejon trzeci to powiaty Brzeziny, Łask, Słupca oraz seminaria nauczycielskie w całym Łódzkim
Okręgu Szkolnym. Władzę szkolną pierwszej instancji stanowili inspektorzy.
Do zakresu ich działań należały wszystkie sprawy, które przekazywał im do załatwienia kurator41. Wraz z inspektorem szkolnym, ważną funkcję w kierowaniu
szkolnictwem odgrywały lokalne czynniki samorządowe: Opieki Szkolne w poszczególnych szkołach, Dozory Szkolne w gminach oraz Rady Szkolne Powiatowe42. Rejony działalności inspektorów szkolnych pokrywały się z jednostkami
Dz. Urz. MWRiOP, 1919 nr 9, poz.4. Rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 1919 roku.
M. Pęcherski, M. Świątek, Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917-1977. Podstawowe akty prawne, Warszawa
1978, s. 29.
40
Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Dz. U. RP), 1920, nr 50, poz. 304. Ustawa z dnia 4 czerwca 1920
roku o tymczasowym ustroju władz szkolnych; Kalendarz Nauczycielski na rok 1929, pod red. R. Tomczyka, Warszawa
1929, s. 4-78.
41
T. Pasierbiński, O pracy Inspektora Szkolnego. Tezy, pytania, ćwiczenia, Hanower 1945, s. 12-14; Dz.U.RP, 1920
nr 50, poz. 304, Ustawa z dnia 4 czerwca 1920 roku o tymczasowym ustroju władz szkolnych,
42
Dz.U.RP, 1920 nr 50, poz.304; Dz. U.RP, 1924 nr 79, poz. 766. Ustawa z dnia 31 lipca 1924 roku zawierająca
niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa.

38

39

203

Ewa Kłopot

administracji ogólnej, czyli powiatami. Inspektor Szkolny swą siedzibę miał
w Piotrkowie Trybunalskim. W Radomsku wyznaczone były dni urzędowania
inspektora i jego zastępców, w celu ułatwienia kontaktu z zainteresowanymi43.
Rada Szkolna Powiatowa składała się z sześciu członków wybieranych oraz sześciu członków nominowanych. Rady Szkolne Powiatowe bezpośrednio współpracowały z inspektorami oraz dozorami szkolnymi. Do zakresu ich kompetencji należało wydawanie koncesji na otwieranie prywatnych szkół, zabieganie
o fundusze dla szkół oraz kontrola nad wykonawstwem gminnych budżetów
szkolnych. Rada Szkolna Powiatowa posiadała uprawnienia do kontroli i wizytacji podległych szkół44. Poprzednikami Dozorów Szkolnych były Rady Szkolne.
Na mocy rozporządzenia generała-gubernatora z dnia 31 października 1915 roku
zostały zorganizowane w gminach Rady Szkolne miejscowe45. W dniu 30 maja
1916 roku w Radomsku powstała Rada Szkolna miejscowa, jako organ łączący
ludność z władzami, w celu zakładania nowych szkół, względnie klas. Pierwszym przewodniczącym Rady Szkolnej był F. Goszczyński w obecności Rządowego Komisarza - nadporucznika M. Bognackiego oraz członków: Jadwigi Chomiczówny i ks. Kazimierza Secomskiego46.
Wszystkie szczegółowe regulacje zawarte w Zarządzeniu Rady Szkolnej
Powiatowej były bardzo ważne dla funkcjonowania szkół. Zarządzenie to stanowiło podstawę prawną dla Rady Szkolnej Powiatowej, która musiała podejmować interwencję w sytuacjach, kiedy urzędy gminne nie wywiązywały się ze zobowiązań finansowych na cele szkolne. Nieregularne wypłacanie należności budżetowych na utrzymanie szkół powszechnych powodowały, że Dozory Szkol-

43
APPT, sygn. 13, Akta gminy Rzeki (122) (dalej: AgRz), Pismo Inspektora Szkolnego Piotrkowskiego z siedzibą
w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 3 grudnia 1937 roku do Kierownictwa Publicznych Szkół Powszechnych
w powiecie radomszczańskim, Celem ułatwienia ludności i nauczycielstwu powiatu radomszczańskiego zetknięcia się
w sprawach szkolnych z przedstawicielami Inspektoratu wprowadzam, przyjmowanie stron zainteresowanych w Radomsku w kancelarii szkoły im. M. Konopnickiej w godzinach od 1300 do 1500 w trzy pierwsze czwartki każdego miesiąca.
Zasadniczo w pierwszy czwartek przyjmować będzie Inspektor Szkolny p. Stefan Mucha, w drugi zastępca inspektora
szkolnego p. Roman Sarnecki, w trzeci podinspektor szkolny p. Julian Sabat.
44
M. Pęcherski , M. Świątek, Organizacja oświaty ..., s. 33-35.
45
APPT, sygn. 507 Akta gminy Gosławice (668) (dalej: AgG). Wydział szkolny 1916 roku; sygn. 302, AgG (668)
Komenda Obwodowa w Noworadomsku Do panów Wójtów gmin p. Przewodniczących Rad Szkolnych miejscowych i Zarządów szkół w obwodzie.
46
APPT, sygn. 507, Akta miasta Radomska (103) (dalej: AmR), Protokoły Rady Szkolnej od 1917do 1935 roku,
Zadania Rady Szkolnej miejscowej: §10. Jako organ ekonomicznego zarządu szkół powstanie w każdej gminie, w której
istnieje jedna lub więcej szkół ludowych (...);§11. W skład Rady wchodzą jako członkowie bez prawa do wynagrodzenia;
§13. Rada Szkolna miejscowa zgromadza się w miarę potrzeby na zaproszenie przewodniczącego, lub na ewentualne zarządzenie Komendanta Obwodowego i przeprowadza uchwały absolutną większością głosów obecnych członków. W razie
równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego; §14. Członkowie rady Szkolnej miejscowej mieszkający w gminie
są obowiązani brać udział w posiedzeniach (...) §.Celem powołania do życia Rady Szkolnej miejscowej jest dopuszczenie
sfer obywatelskich do współdziałania w tak ważnej sprawie jak szkolnictwo ludowe (....) Głównym zadaniem jest staranie
się o budynki szkolne, konserwowanie tychże, dostarczanie potrzebnych urządzeń szkolnych i pomocy naukowych, administrowanie całym majątkiem szkolnym, dawanie inicjatywy w sprawie zakładania nowych szkół względnie nowych klas, (...)
w ogóle Rada ma być łącznikiem między szerszą ludnością a władzami i pośrednikiem w stawianiu wniosków i udzieleniu
rad w sprawach szkolnych. W tym celu przewodniczącemu Rady Szkolnej przysługuje prawo zwiedzania nauki w szkołach
jednakowoż, bez prawa egzaminowania dzieci i robienia jakichkolwiek uwag. Spostrzeżenia swoje może przewodniczący
zakomunikować Inspektorowi szkolnemu, do którego należy nadzór pedagogiczny nad szkołami (...).
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ne nie były w stanie uregulować wszelkich niezbędnych płatności47. Dozór Szkolny
tworzyło od 7 do 9 osób, które pochodziły z wyboru i nominacji. Wśród tych
osób powinno być 2 nauczycieli, przy czym jeden z pedagogów był wybierany
na zebraniu, drugi z nominacji przez Radę Szkolną Powiatową. Do obowiązków
Dozoru Szkolnego należało dbanie o szkolnictwo powszechne na terenie gminy
m.in. zakładanie szkół, projektowanie budżetu, a także sprawowanie nadzoru
nad Opiekami Szkolnymi. Pierwsze posiedzenie Dozoru Szkolnego miasta
Radomska i przekazanie akt rozwiązanej Rady Szkolnej odbyło się dnia 26 lutego 1919 roku, drugie dnia 26 marca 1919 roku. Posiedzenia odbywały się w każdym miesiącu oraz dodatkowo w chwili nagłej potrzeby48. Zachowało się Zarządzenie Rady Szkolnej Powiatowej Okręgu Radomszczańskiego do Dozorów Szkolnych i Rad Gminnych Okręgu Radomszczańskiego z dnia 13 lutego 1921 roku,
które określało zadania Dozorów Szkolnych, Rad Gminnych, Rad Szkolnych
Okręgu w sprawach budżetu szkolnego49.
Oto kilka projektów budżetów szkolnych, z zachowanych przykładów,
opracowanych przez Dozory Szkolne.

47
APPT, sygn.143, Akta gminy Radziechowice (398) (dalej: AgR),O szkołach 1924 rok. Dotyczy lokali i funduszy
szkolnych, mieszkań dla nauczycieli, Okólnik nr 27 Wydziału Powiatowego Sejmiku w Radomsku z dnia
30 czerwca 1924 roku do urzędów gminnych powiatu radomszczańskiego, Ubolewania godny jest fakt, że w niektórych gminach Dozory Szkolne dotąd nie otrzymały żadnej zaliczki na rachunek należności szkolnych, co już świadczy
o rażącej obojętności do szkolnictwa wójtów tych gmin. Z uwagi, że urzędy gminne przy obecnych warunkach finansowych nie zawsze mogą dotrzymać terminów płatności należności szkolnych i że z drugiej strony wpływy jakie uzyskują
wydatkują jednostronnie, bez uwzględnienia potrzeb na szkolnictwo. Wydział Powiatowy na posiedzeniu w dniu 9 b.m
zgodnie z wnioskiem Rad Szkolnych Powiatowych, postanowił polecić gminom wypłacić na rachunek należności na utrzymanie szkół z każdego wpływu kasy gminnej (...) Urzędy gmin: Brzeźnica, Gosławice, Kobiele, Masłowice, Pajęczno,
Rzeki, Wielgomłyny i Radziechowice zechcą natychmiast donieść Wydziałowi Powiatowemu ile do dnia 1 lipca r.b było
wpływów do kasy gminnej oraz jaką sumę wypłaciły na utrzymanie szkół (...).
48
APPT, sygn. 507, AmR (103) Protokoły posiedzeń Rady Szkolne od 1917 do 1935 roku, Protokół pierwszego
posiedzenia Dozoru Szkolnego miasta Radomska, odbytego w dniu 26 lutego 1919 roku. Przewodniczący na zebraniu ks.
K. Secomski. 1) Przepisy tymczasowe o Dozorach Szkolnych zostały przeczytane, przyjęte do wiadomości i kierownictwa
przy załatwianiu spraw szkolnych; 2) Jako członek Dozoru od szkół średnich został wybrany p. A. Żymirski a na jego
zastępcę p. J. Chomiczówna, zaś od szkół początkowych p. A. Szeffer, na jego zastępcę p. Joachim Kraindler;3) Postanowiono do Dozoru zaprosić lekarza miejscowego dr W. Poczabuta; 4) Również uchwalono prosić Radę Szkolną Okręgową
o zamianowanie na członka Dozoru obywatela miasta p. F. Oczkowskiego; 5) Zażądać od p. F. Goszczyńskiego przekazania
Dozorowi aktów byłej Rady Szkolnej miejscowej(...);APPT, sygn. 382, s.4, AmR (103/II) Rachunki Dozoru szkolnego
miasta Radomska za czas od 1 stycznia 1927 do 1 kwietnia 1928 roku, Kwit na 15 zł niniejszym kwituję odbiór
piętnastu złotych za używanie mojej studni przez szkołę im. A. Mickiewicza za miesiąc kwiecień 1927 roku –A. Pyka; s. 12.
Kwit na 70 zł niniejszym kwituję tytułem poborów służbowych woźnej za miesiąc kwiecień 1927 przy szkole im. A. Mickiewicza ul. Kaliska 40 od Dozoru Szkolnego – Ewa Jędrasik; s. 18. Kwit na 75 złotych niniejszym kwituję tytułem pensji
Sekretarza Dozoru Szkolnego m. Radomska za miesiąc kwiecień 1927 roku – A. Hasiński; APPT, sygn. 1982, AmR, (103)
Akta Dozoru Szkolnego -t.s. spraw zaopatrzenia personalnego nauczycieli w roku 1931. Okólnik Kuratorium
okręgu Szkolnego Łódzkiego z dnia 25 września 1931 roku do p. Inspektora Szkolnego w Radomsku.
49
APPT, sygn.446, Akta gminy Radomsko z siedzibą w Zakrzówku (121) (dalej: AgR/Z), Okólnik nr 1 Rady
Szkolnej Okręgu Radomszczańskiego z dnia 13 lutego 1921 roku. Do Dozorów Szkolnych i Rad Gminnych
Okręgu Radomszczańskiego, W sprawach różnej treści: Rada Szkolna Okręgowa, załączając dla Dozoru szkolnego
3 tematy budżetu szkolnego prosi Dozór Szkolny zwołać bezzwłocznie posiedzenie Dozoru, na którym w miarę możliwości
byliby także członkowie Opiek Szkolnych, celem wspólnego opracowania budżetu na czas od 1 kwietnia 1921 roku do
1 kwietnia 1922 roku. Jeden egzemplarz budżetu należy przesłać Radzie Gminnej i jeden Radzie Szkolnej Okręgowej,
nadmieniając kiedy został wysłany budżet do Rady Gminnej. Wskazanem jest, ażeby Rada Szkolna mogła otrzymać budżety od Rad Gminnych przed 15 marca r.b.(...)Przewodniczący: M. Mazanek, Sekretarz: K. Kupczyński. Zostały podane
następujące uwagi: I. Rada Szkolna przesyła Dozorom Szkolnym, Radom Gminnym Radom Szkolnym Okręgowym
następujące uwagi w kwestii budżetu szkolnego:
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Tabela 1: Budżety Szkolne w Gminie Radziechowice w roku szkolnym
1925/192650

Źródło: APPT, AgR (398) O szkołach 1924 rok. Dotyczy lokali i funduszy szkolnych, mieszkań dla
nauczycieli, sygn. 143.
1) Celem zabezpieczenia nauczycielstwu i dzieciom szkolnym pomocy lekarskiej niezbędnem byłoby wprowadzenie pewnych kwot na lekarza i lekarstwa. Lekarz powinien zwiedzić szkołę 2 razy rocznie a także w razie potrzeby (...);
3) Opłacane będzie przez gminy na Dozór Szkolny, materiały kancelaryjne, opłacenie sekretarza-200 marek od każdej sali
rocznie;
4)Jeżeli lokal jest wynajęty, należy zawrzeć kontrakt w miarę możliwości na czas przynajmniej do 1 kwietna i do budżetu
wstawić kwotę, na którą można będzie wynająć lokal na sale szkolną i na mieszkanie dla nauczyciela(lki);
5) Na remont szkoły powinna być wstawiona kwota po dokładnem obliczeniu robót, które mają być wykonane w ciągu roku
budżetowego. Rada Szkolna nadmienia, że sala szkolna i mieszkanie nauczyciela powinny być wymyte przynajmniej
3 razy w roku: na Boże Narodzenie, na Wielkanoc i latem po bieleniu;
6) Opał winien być obliczony podług następujących norm: sala szkolna i kuchnia po 12 m2, pokój 8 m2. Winny się znaleźć
również koszta rąbania drewna;
7) Rada Szkolna prosi Dozory Szkolne zawiadomić Opieki Szkolne, aby stanowczo nie używano dzieci do sprzątania sali
szkolnych. Aby jednak można było nająć osobę do sprzątania tego. Na obsługę więc: zamiatanie, ścieranie kurzu, palenie
w piecu oblicza się 3000 marek od sali.
8) Na światło dla kierownika szkoły 300 marek dla innych nauczycieli po 200 marek rocznie,
- ryczałt gospodarczy (kreda, ściereczki, szczotki, kominiarz) 500 marek,
- ryczałt kancelaryjny 500 marek na każdą salę,
- pomoce naukowe 500 marek na każdą salę,
- na bibliotekę gminną dla nauczycielstwa po 200 marek od każdego nauczyciela,
- na Radę Szkolną Okręgową i stypendia po 500 marek od szkoły,
- na asekurację budynków podług faktycznych wydatków,
- na nieprzewidziane wydatki 15% od całkowitego budżetu do rozporządzenia Dozoru Szkolnego;
Wszystkie wyżej podpisane kwoty Rada Szkolna uważa jako minimalne, a wiec Dozory Szkolne i Szkolne mogą odpowiednie pozycje budżetowe podnieść tak, aby faktycznie odpowiadały swemu celowi.
Gmina obowiązana jest dać dla każdego nauczyciela(lki)przynajmniej 2 morgi ziemi, tam gdzie niemi nie ma, wydać odpowiedni ekwiwalent w naturze: 4 korce żyta i 20 korcy ziemniaków.
II. Członkowie Dozoru Szkolnego otrzymują bezpłatnie podwody na zarządzenie Przewodniczącego Dozoru w celu wzięcia
udziału w posiedzeniach Dozoru lub w celach inspekcyjnych;
III. Wobec skarg, jakie napływają do Rady Szkolnej prosimy Dozory Szkolne zawiadomić nauczycielstwo wszystkich gmin
i członków Opiek Szkolnych, aby od chwili otrzymania okólnika bezwarunkowo nie udzielano sal szkolnych na zebrania
polityczne;(...)
V. Rada Szkolna podaje do wiadomości, że przyjmowanie interesantów odbywa się w Radzie Szkolnej codziennie od 3 do
4 po południu, z wyjątkiem niedziel i świąt.
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Tabela 2: Budżety Szkolne w Gminie Rząśnia w roku szkolnym 1928/1929

Źródło: APPT, Akta gminy Rząśnia (123) (dalej AgRzś), Budżet szkolny na rok szkolny 1928/29,
sygn. 85.

Tabela 3: Budżety Szkolne w Gminie Radomsko w roku szkolnym 1933/1934

Źródło: APPT, AgR/Z (121), O szkołach i dodatku mieszkaniowym dla nauczycieli 1933 roku. Budżet
szkolny na rok 1933.34, wykaz nauczycieli, sygn. 448.

Wraz z Dozorami współpracowały podległe im Opieki Szkolne istniejące
przy każdej szkole. W skład Opieki Szkolnej wchodził kierownik szkoły, osoba
duchowna oraz jeden lub dwóch mieszkańców, wybranych przez zebranie
APPT, sygn.148, AgR (398) O szkołach 1924 rok. Dotyczy lokali i funduszy szkolnych, mieszkań dla nauczycieli, Pismo Kierownika szkoły w Jankowicach z dnia 13 stycznia 1930 do Wójta Szanowny Panie Wójcie!
Z Dozoru gminy należą mi się dodatki gminne za pięć miesięcy zeszłego roku od 1 kwietnia do 1 września 1929 roku. Prócz
tego należy mi się kwota pieniężna za drzewo (dwa metry), które do 14 metrów węgla, dostały wszystkie szkoły w gminie
Radziechowice oprócz mojej w Jankowicach. Zaznaczam, że drzewo do węgla dokupiłem za własne pieniądze. W sprawie tej
rozmawiałem z p. Syczyńskim w Radomsku, który w odpowiedzi skierował mnię do Pana jako Skarbnika Dozoru Szkolnego
(...) Wierzę, że przy dobrych chęciach Sz. P. Wójta, pieniądze do 20 stycznia 1930 roku będę mógł otrzymać.
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gromadzkie. Natomiast w miastach przedstawiciele mieszkańców byli wybierani
przez rodziców, których dzieci chodziły do danej szkoły. Do zadań Opieki Szkolnej
należała dbałość o rozwój szkoły, nadzór nad nią, jej majątkiem i funduszami,
a także również nad wykonywaniem obowiązku szkolnego przez mieszkańców
na tym terenie.
Szkoły powszechne w Radomsku

W roku szkolnym 1924/1925 funkcjonowały w Radomsku, jako mieście
powiatowym, następujące szkoły powszechne:
Tabela 4: Zestawienie działających szkół powszechnych w Radomsku

Źródło: APPT, AmR(103), Szkoły powszechne w Radomsku, sygn. 1658.

W roku szkolnym 1925/1926 funkcjonowało w Radomsku już 10 szkół: jedna
– 1 klasowa, jedna – 4 klasowa, jedna – 6 klasowa i sześć szkół 7- klasowych.
Stosownie do okólnika Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
(dalej: WRiOP) z dnia 31 sierpnia 1926 roku zostały połączone szkoły 6-klasowa
z 4-klasową im. A. Mickiewicza, z połączenia którego powstała jedna szkoła
5 -klasowa im. A. Mickiewicza. Szkoła im. E. Plater, została podzielona
i wcielona oddziałami do szkół 7-klasowych im. Kr. Jadwigi i im. M. Konopnickiej51.
W myśl postanowień okólnika Ministerstwa WRiOP z dnia 31 sierpnia 1926 roku,
Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego decyzją z dnia 3 lutego 1927 roku wydało
orzeczenie organizacyjne dla szkół powszechnych w Radomsku52.
APPT, sygn. 1756, AmR (103), Pismo Inspektora Szkolnego w Radomsku z dnia 1 marca 1927 roku do Dozoru
Szkolnego w Radomsku.
52
APPT sygn. 1756, AmR (103), Pismo Inspektora Szkolnego w Radomsku z dnia 25 lutego 1927 roku do Dozoru
Szkolnego w Radomsku; Spis szkół powszechnych nauczycieli w Okręgu Szkolnym Łódzkim w roku szkolnym 1927/
1928, Łódź 1928 s. 83–84.
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W sprawie szkoły popołudniowej wydane zostało osobne zarządzenie.
Liczba szkół ponownie zmalała do siedmiu, co było skutkiem połączenia szkół
w pełne 7- klasowe szkoły powszechne: im. Stanisława Jachowicza, im. Marii
Konopnickiej, im. Berka Joselewicza, im. Królowej Jadwigi, im. Adama
Mickiewicza, im. Władysława Reymonta53. Wszystkie te szkoły, po wejściu
w życie nowych przepisów dla funkcjonowania szkół powszechnych oraz nowego
zarządzenia Ministra WRiOP z 1937 roku o przemianowaniu publicznych szkół
powszechnych, zostały publicznymi szkołami powszechnymi stopnia
III (trzeciego) 54 . Obejmowały one nauczaniem ok. 94% dzieci objętych
obowiązkiem uczęszczania do szkoły powszechnej.
Szkoły powszechne powiatu radomszczańskiego

W latach 1918-1939 we wszystkich gminach należących do powiatu
radomszczańskiego działalność swą prowadziło 158 szkół. Przeważający procent
stanowiły szkoły 2-klasowe, 3-klasowe, 4-klasowe i 5-klasowe. Szkoły 7-klasowe
organizowane praktycznie były tylko we wsiach gminnych lub w osadach
miejskich jak np.: Gidle, Koniecpol czy Pajęczno. Oto szczegółowy rozkład sieci
szkół w powiecie radomszczańskim.
Tabela 5: Szczegółowy rozkład szkół powszechnych-koedukacyjnych
w gminach powiatu radomszczańskiego.

APPT, sygn. 507, AmR (103 II), Protokół nr 4 z posiedzenia Dozoru Szkolnego w dniu 23 listopada 1927 roku.
Sprawa nadania imienia 7-klasowej szkole powszechnej męskiej na Bugaju, dawnej popołudniowej a obecnie decyzją
Kuratorium Oświaty w Łodzi z dnia 5.X 1927 roku. Ł.Dz. T-S-18553/27 podniesionej do stopnia organizacyjnego, jako
siedmioklasowej. Dozór miejscowy postanowił nadać szkole imię Władysława Reymonta i z wnioskiem do M.W.R.i O.P
o zatwierdzenie tej nazwy.
54
APPT, sygn. 390, AmR (103 II), Zarządzenie Inspektora Szkolnego w Piotrkowie z dnia 11 listopada 1937 roku.
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Źródło: Szkoły Rzeczpospolitej polskiej w roku szkolnym 1930/1931, pod red. M. Falskiego, Warszawa
1933, s. 102-105.
APPT, sygn. 238, AgD (106), Akta Wójta Gminy Dmenin Noworadomskiego Obwodu. O szkołach, ochronkach
i nauczycielach z dn. 24.III.1915 roku. Szkoły z 1915 roku: w Dziepółci-1 nauczyciel: Edward Szwarc. W Kodrąbiu1 nauczycielka: Paulina Lucyna Wojtasikiewiczowa. W Dmeninie: 1 nauczyciel: Edward Chełmicki. W Kietlinie:
1 nauczycielka: Maria Stangenberg. W Zakrzewiu: 1 nauczycielka: Zofia Lemanówna.
56
APPT, sygn.302, AgG (668), Dokumentacja finansowa gminy 1915-1916. Korespondencja Wójta z Komendą
Obwodową w Noworadomsku, Szkoły ludowe gminy Gosławice w 1916 roku: Gosławicach, Płoszowie, Giertrudowie;
sygn.227, AgG (668), Szkolnictwo-preliminarze szkolne na rok 1916, Szkoła 1- klasowa w Giertrtudowie: sala szkolna
obejmuje 112,5m2, nauka wieczorem nie odbywa się, szkoła mieści się w budynku własnym. Szkoła 1-klasowa w Gosławicach:
sala szkolna obejmuje132 m2, nauka wieczorem nie odbywa się, Szkoła mieści się we własnym budynku. Szkoła 1-klasowa
w Płoszowie: sala szkolna obejmuje 236,5m2, nauka wieczorem nie odbywa się, szkoła mieści się we własnym budynku.
57
APPT, sygn. 4 s.18-23, Akta gminy Koniecpol (695) (dalej: AgK), Oświata, kultura i sztuka 1925-1938, Inspektor
szkolny w Piotrkowie dnia 4 lipca 1937 roku do Zarządu Gminy Koniecpol. Na podstawie §2 rozporządzenia z dnia 8 lipca
1937 roku o przystosowaniu ustawy z dnia 17 lutego 1922 o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych
do wprowadzenie w życie nowego ustroju szkolnictwa oraz § 3 zarządzenia Ministra WRiOP z dnia 22 lipca 1937 roku
nr II-P-5745/37 o przemianowaniu publicznych szkół powszechnych przemianowywuję: Z dniem 15 listopada 1937 roku:
1-klasową publiczną szkołę powszechną w Grodzisku na: szkołę stopnia I
- 1-klasową publiczną szkołę powszechną w Koniecpolu Starym na szkołę stopnia I
- 1-klasową publiczną szkołę powszechną w Luborczy na szkołę stopnia I
- 1-klasową publiczną szkołę powszechną w Łysinachu na szkołę stopnia I

55

213

Ewa Kłopot

Pomimo, że dzieci wiejskie swą edukację kończyły na szkole 4-klasowej, należy
docenić jednak rangę osiągnięć szkolnictwa elementarnego. W 1921 roku wśród
chłopów było 40% analfabetów zupełnych, a już na przełomie lat 1929/30 objętych
zostało obowiązkowym nauczaniem początkowym 95% całego rocznika dzieci
uczęszczających do szkoły, niezależnie od szczebla rozwoju danych szkół67.

- 1-klasową publiczną szkołę powszechną w Okołowicach na szkołę stopnia I
- 1-klasową publiczną szkołę powszechną w Radoszewnicy na szkołę stopnia I.
58
APPT, sygn. 44, Akta gminy Przerąb (120) (dalej: AgP), Oświata, kultura i sztuka 1938-1940, Sprawy przeniesień
nauczycieli z dn. 17 sierpnia 1938 roku p. Jarosław Benesz nauczyciel przeniesiony do szkoły w Przerębie na miejsce
p. Stanisława Saternusa. P. Helena Romanowska do szkoły w Kotkowie na miejsce p. Stanisławy Ślęzakówny. P. Marię
Kapuścińską do szkoły w Lipowczycach.
59
APPT, sygn. 5 s. 81-82, Akta Gminy Dobryszyce (107) (dalej: AgD), Protokół Rady Gminnej Dobryszyce odbytego
w dniu 15 grudnia 1924 roku w Urzędzie Gminnym, Wymieniane funkcjonujące szkoły powszechne w gminie:
w Dobryszycach, Gomunicach, Karkoszki-Borowiecku, Kletnii, Krępie, Wiewiórowie, Woźnikach i Żabach.
60
APPT, sygn.13, AgRz (122), O szkołach z dn. 21 sierpnia 1917 roku, Komisja Obwodowa w Noworadomsku do
Rady Szkolnej Miejscowej gminy Rzeki: przeniesienia na posady nauczyciela do szkoły: p. Antoniego Lupadego do szkoły
w Skrzydłowie, p. Jadwigę Kędzierską do szkoły w Nieznanicach, P. Walerię Lubanowską do szkoły w Rzerzęczycach,
p. Halinę Malinowską do szkoły w Zdrowej, p. Marię Brzezińską do szkoły w Adamowie i panią Franciszkę Michalską na
kierowniczkę szkoły 1-klasowej w Skrzydłowie od dnia 1 grudnia 1917 roku.
61
Począwszy od roku szkolnego 1932/33 powstała w Lgocie Wielkiej siedmioklasowa Publiczna Szkoła
Powszechna, do obwodu której włączono wsie: Lgota Wielka, Kolonia Lgota, Dąbrówka, Woźniki, Zalesice,
Wiewiórów Szlachecki, Wiewiórów Prywatny, Wiewiórów Rządowy i Dąbrowy Wiewiórowskie. Do czasu
zorganizowania odpowiedniego pomieszczenia na szkołę w Lgocie, kuratorium zezwoliło na pozostawienie
jednej izby lekcyjnej w Woźnikach i w Wiewiórowie. Szkoła w tej pierwszej miejscowości powstała w 1911 roku.
Na jej temat zob.: A. Dudzic, Dzieje szkoły w Woźnikach, [w:] Z dziejów Woźnik (XX wiek), redakcja naukowa ks.
Jacek Kapuściński, Woźniki 2009, s. 17-53.
62
APPT, sygn.66, AgRz (122), Oświata, kultura i sztuka 1937, 2-kl. Szkoła powszechna rozbudowana w latach 19291930, murowana, kryta dachówką. Wykończenie sal, korytarza, ustępu na parterze w latach 1936-1937-koszt 1800zł.
Pozostało do wykończenia góra w roku 1937-1938 potrzebne będzie 1500 zł.
63
APPT, sygn. 66 3-kl. Szkoła powszechna. Budynek z 1 klasą kryty dachówką bez ustępu. Potrzebne jest dobudować dwie
sale, Materiał już zgromadzony w 70%, potrzebne jest jeszcze ok. 4000 zł. Budowę mieszkania dla nauczycielki przenieść
na lata 1937/38-1939/40.
64
APPT, sygn. 66, Nowy budynek na szkołę planuje nabyć gmina wraz z 1 ha ziemi. Kosztować ma ok. 8000 zł. Rozbudowa
właściwa planowana na 1937/38-1939/40 szkoły oraz mieszkania nauczyciela wyniesie ok. 7000 zł.
65
APPT, sygn. 66, Na budowę szkoły w 1935 roku wydano 12000 zł. Jest to budynek murowany, kryty dachówką. Do
wykończenia została góra i wykończenie mieszkań dla nauczycieli oraz tynku zewnętrznego dla całego budynku. Potrzebne
jeszcze 3500 zł na rok 1938/39.
66
APPT, sygn. 122, AgRz (122), Kierownik Powiatowy w Noworadomsku dnia 12 września 1917 roku zwraca się do
p. Jadwigi Muszkiełówny w Zdrowej gm. Rzeki. Ponieważ, we wsi Zdrowej powstała obecnie szkoła publiczna, przeto
Komenda Powiatowa cofa swoje zezwolenie z dn. 28.XII.1916 roku wydane pani na prywatne nauczanie w tamtejszej
miejscowości. O ile pani naukę w bieżącym już rozpoczęła, należy natychmiast wszystkie dzieci uwolnić i nauki bezwarunkowo
w tej wsi nie udzielać, gdyż w przeciwnym razie zostanie Pani pociągnięta do odpowiedzialności
67
J. Żarnowski, Społeczeństwo i klasy, [w:] Polska odrodzona 1918-1939, pod red. J. Tomickiego, Warszawa 1982,
s. 262-263.
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Regulacje służbowo-zawodowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkołami ponadpodstawowymi
kierowali dyrektorzy, a szkołami powszechnymi kierownicy stali lub kierownicy
tymczasowo pełniący obowiązki oraz zastępcy kierowników. Kierownikiem
stałym publicznej szkoły powszechnej dwuklasowej lub szkoły powszechnej
wyższego stopnia organizacyjnego mógł zostać nauczyciel nie wcześniej niż po
dwóch latach pracy w charakterze nauczyciela stałego. Mianowania na stanowisko
kierownika dokonywano na podstawie konkursu, względnie nominacji wydanej
przez Kuratorium Szkolne. Nominacja wynikała ze zmian ustawowych okresu
przejściowego o stosunkach służbowych nauczycieli. Ze względu na fakt, iż ci
nauczyciele, którzy pozostawali w zawodzie przez co najmniej 12 lat i pełnili
obowiązki kierowników szkół nieprzerwanie przez 3 lata licząc wstecz od dnia
1 stycznia 1927 roku68, to stały kierownik szkoły nie mógł być pozbawiony swej
funkcji drogą administracyjną, nawet w razie zmiany organizacji szkoły musiał
być przeniesiony na równorzędne stanowisko69.W chwili przejścia na emeryturę,
kierownik szkoły miał wliczany do uposażenia jedynie dodatek za kierownictwo
szkołą70.
Czynności kierownika szkoły obejmowały całokształt powierzonej mu
placówki w zakresie wychowania, nauczania, administracji szkolnej i gospodarczej
oraz higieny szkolnej. Kierownik był również bezpośrednim zwierzchnikiem
wszystkich osób pracujących w szkole oraz doradcą grona pedagogicznego. Miał
prawo zwracać uwagę podległym sobie nauczycielom w kwestiach
nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków wraz z zawieszeniem ich
w pełnieniu służby. Nie mógł udzielić porządkowej kary upomnienia na piśmie,
taką karę mógł nałożyć jedynie inspektor szkolny lub kurator71.
Dz. U. RP,1928, nr 5, poz. 90, Instrukcja Ministra WRiOP z dnia 24 marca 1928 roku.
Dz. U. RP, 1927, Ustawa z dnia 1 lipca 1926 roku o stosunkach służbowych nauczycieli.
70
Dz. U. RP,1923, nr 6, poz. 46, Ustawa emerytalna z dnia 11 grudnia 1923 roku.
71
Dz. U. MWRiOP, 1923, nr 13, poz. 110, Rozporządzenie Ministra WRiOP zawierające regulamin czynności dla
kierowników publicznych szkół powszechnych. Szczegółowe czynności kierownika szkoły zostały określone
w Okólniku Ministerstwa WRiOP z dnia 24 marca 1924 roku. Obejmowały one czuwanie nad moralnowychowawczą stroną życia szkolnego, przestrzeganie, by program był planowo wykonany, wizytowanie
oddziałów w trakcie lekcji, kontrolę prac pisemnych uczniów, kontrolę dzienników lekcyjnych i wykazów
uczęszczania dzieci, przygotowanie projektu podziału oddziałów i przedmiotów nauki pomiędzy personel
nauczycielski szkoły i przedłożenie go inspektorowi szkolnemu, rozdział obowiązków: dyżury, zarządzanie
biblioteką nauczycielską i uczniowską oraz pomocami naukowymi, przestrzeganie, by lekcje, zajęcia
rozpoczynały i kończyły się punktualnie, zwoływanie posiedzeń rady pedagogicznej i konferencji
nauczycielskich, składanie inspektorowi z nich sprawozdań, zwoływanie konferencji z rodzicami co najmniej
2 razy w każdym półroczu, w razie choroby nauczyciela lub w innych wypadkach, zarządzanie tymczasowych
zastępstw, pilnowanie porządku i czystości w szkole oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych,
bezpośrednią pieczę i nadzór nad budynkiem i majątkiem szkolnym, nadzór nad służbą szkolną, układanie dla
użytku odpowiednich organów projektu budżetu wydatków na potrzeby rzeczowe, prowadzenie rachunków,
prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły, prowadzenie i podpisywanie korespondencji urzędowej w sprawach
szkoły, prowadzenie kancelarii, księgi zapisów i kroniki szkolnej, przechowywanie aktów szkolnych, dzienników
urzędowych, programów naukowych i pieczęci szkoły. Kierownik szkoły był zobowiązany stale przebywać
w szkole w czasie zajęć lekcyjnych. Na czas swej nieobecności powierzać musiał swoje zastępstwo swemu
zastępcy lub jednemu z nauczycieli.
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Kierownicy publicznych szkół powszechnych mieli zmniejszoną liczbę
godzin nauczania. Zależało to głównie od stopnia organizacji szkoły. Ilość godzin
nauczania przeznaczona dla kierowników była następująca: w szkole 7-klasowej
– 12 godzin, przy czym pełny etat wynosił 30 godzin tygodniowo, 6-klasowej–18
godzin, 5-klasowej–20 godzin, 4-klasowej–22 godziny, 3-klasowej–24 godziny,
2-klasowej–28 godzin72.
Rozporządzenie Ministra WRiOP szczegółowo określało wymiary i liczbę
pomieszczeń w budynkach publicznych szkół powszechnych i domach
mieszkalnych dla nauczycieli. Kierownikowi 7-klasowej szkoły powszechnej
przysługiwało mieszkanie o powierzchni podłogi 80 m2 i powinno się składać
z co najmniej 3 pokoi i kuchni73.
Tabela 6: Rozkład lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla kierownika szkoły
im. M. Konopnickiej w Radomsku:

Źródło: APPT, AmR, (103), sygn.1993. Akta szkół miejskich i zakładów naukowych z 1932 roku.
Magistrat Radomska z dnia 15 stycznia 1932 roku do Dozoru Szkolnego miasta Radomska.

Uposażenie nauczycieli publicznych szkół powszechnych, którzy posiadali
odpowiednie kwalifikacje, było obliczane według uposażenia urzędników
państwowych grupy X szczebla „b” i przesuwało się automatycznie co trzy lata
w terminach od 1 stycznia lub 1 lipca. W przypadku przeniesienia służbowego,
przysługiwały również nauczycielom dodatki służbowe tzw. diety dla
przeniesionego za czas przejazdu do nowego miejsca służbowego i za pierwszą
dobę pobytu w nowym miejscu. Diety te również przysługiwały
współmałżonkowi w 75% i dzieciom w wysokości 50%74. Na skutek przeniesienia,
Dz. U. MWRiOP, 1924, nr 9, poz. 88. Okólnik w sprawie zniżek godzin dla kierowników publicznych szkół powszechnych
z dnia 24 marca 1924 roku.
73
Dz. U. MWRiOP, 1922, nr 12. Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 5 kwietnia 1922 roku w przedmiocie wymiarów
i liczby pomieszczeń w budynkach publicznych szkół powszechnych i domach mieszkalnych dla nauczycieli;
APPT,sygn.1993, AmR,(103), Akta szkół miejskich i zakładów naukowych z 1932 roku, Gdy w 1925 roku otrzymałem
mieszkanie służbowe, składające się z 2 pokoi i kuchni o powierzchni podłogi 50m2, miałem dwoje dzieci, obecnie zaś mam
trzech synów (11 letni, 8 letni i 6 letni), z tych więc względów mieszkanie to jest dla mnie za małe i dlatego ponownie
uprzejmie proszę Magistrat o pozostawienie w mocy uchwały byłego zarządu miasta Radomska z dnia 25 października
1930 roku w sprawie przydzielenia mi mieszkania 3 pokojowego. Z poważaniem kierownik szkoły im. W. Reymonta
K. Kupczyński.
74
Dz. U. RP, 1923, nr 116, poz.924, Ustawa z dnia 9 października 1923 roku.
72
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(z urzędu lub w drodze konkursu) do innej miejscowości, oprócz diet nauczyciel
otrzymywał również ryczałt. Za podstawę obliczania ryczałtu przyjęto 75%
uposażenia w wymiarze jak dla samotnego, wliczając dodatki przysługujące dla
członków rodziny75. Świadczenie to wypłacano przeniesionemu dopiero po jego
zgłoszeniu się w nowym miejscu pracy.
Chcąc ukazać w praktyce wysokość zarobków nauczycielskich, posłużymy
się przykładem poborów personelu Miejskiej Szkoły Zawodowej Dokształcającej
(MSZD) w Radomsku za miesiąc maj 1929 roku.
Tabela 7: Lista płacy MSZD w Radomsku za miesiąc maj 1929 roku.

Źródło: APPT, AmR (103/I), sygn.1860, O szkołach miejskich i zakładach naukowych w 1929 roku.

W roku 1930, na mocy rozporządzenia Prezydenta RP, dokonano ponownie
regulacji dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 76 . Zgodnie z tym
rozporządzeniem, gminy były zobowiązane dostarczyć bezpłatnie mieszkania
dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych. Nauczyciele mogli nie przyjąć
proponowanych lokali, dlatego gmina była zobowiązana wypłacać dodatek na
mieszkanie. Powyższe ustalenia zostały uzupełnione ustawą z 1938 roku, w myśl
której wypłatę dodatku mieszkaniowego przejęło państwo77. Zachował się wykaz
nauczycieli gminy Radomsko, otrzymujących dodatek za mieszkanie w 1933 roku:
Dz. U. RP, 1926, nr 125, poz.725,Ustawa z dnia 18 grudnia 1926 roku.
Dz. U. RP, 1930, nr 86, poz. 662, Rozporządzenie o utrzymywaniu szkół powszechnych z dnia 3 grudnia 1930 roku.
77
Dz. U. RP, 1938, nr 21, poz. 172, Ustawa regulująca wypłaty dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli publicznych
szkół powszechnych z 1938 roku.
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Sołtys Aleksander, Faranek Stanisław, Faranek Joanna, Sołtysowa Aurelia,
Szostakowska Maria, Bombinowa Teodora, Kasperkowa Aleksandra, Wąnbrowa
Zofia78.
W szczególnych sytuacjach były udzielane również zaliczki dla
nauczycieli, którzy pozostawali bez pracy, byli zawieszeni w pełnieniu służby,
pozostających na urlopie bezpłatnym lub którym wypowiedziano stosunek
służbowy. Wysokość zaliczki tej nie przekraczała 3-miesięcznego uposażenia.
Za podstawę jej obliczania przyjmowano płacę zasadniczą, dodatek ekonomiczny,
wyrównawczy, stołeczny oraz mieszkaniowy 79 .W roku 1933, zgodnie
z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej, po raz kolejny nastąpiła
normalizacja uposażenia urzędników państwowych. W grupie tej ponownie
znaleźli się nauczyciele szkół państwowych i publicznych, profesorowie oraz niżsi
funkcjonariusze państwowi. Ustawa ustanowiła 12 nowych grup uposażenia
zasadniczego 80 . Nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje w okresie
międzywojennym mogli najwyżej dojść do VI grupy uposażenia. Wyjątek
stanowili jedynie dyrektorzy i kierownicy szkół, którzy pełniąc nieprzerwanie
swoją funkcję, mogli nawet awansować do grupy V. Nauczyciele bez pełnych
kwalifikacji zatrzymywali się w IX grupie zaszeregowania. Możliwy był też awans
poprzez uznanie władz szkolnych nadrzędnych, za którym szła również
możliwość awansu do grupy wyższej w wymiarze finansowym81.
Inspektor Szkolny na mocy dekretów Kuratorium Okręgu Szkolnego
Łódzkiego dokonywał zmian na stanowiskach służbowych nauczycieli.
Z dotychczas zajmowanych stanowisk, inspektor kierował nauczycieli do szkół
w celu objęcia nowych obowiązków służbowych 82. Zdarzały się również

78
APPT, sygn.448, AgR/Z(121), O szkołach i dodatku mieszkaniowym dla nauczycieli 1933 roku. Budżet szkolny
na rok 1933/34. Wykaz nauczycieli.
79
Dz. U.PRM, 1928, nr 8492, Okólnik Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielania zaliczek nauczycielom stałym
i tymczasowym publicznych szkół powszechnych z dnia 11 maja 1928 roku.
80
Dz. U. RP, 1933, Ustawa w sprawie uposażenia funkcjonariuszy państwowych z dnia 28 października 1933 roku;
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 roku w sprawie zaszeregowania funkcjonariuszy
państwowych do grup uposażenia. Dz. U. PRM, 1933. Dla porównania zarobków w szkolnictwie uposażenia
w Policji Państwowej wyglądały następująco w 1933 roku: Inspektor-700 zł, Nadkomisarz-430 zł, Komisarz-335
zł, Podkomisarz-275 zł, Aspirant-240 zł, Starszy przodownik-200 zł Przodownik -180 zł, Posterunkowy-150 zł.
Oficerowie policji państwowej otrzymywali również ryczałt na uzupełnianie umundurowania i dodatki
służbowe.
81
A. Smołalski, Uposażenie nauczycieli w Polsce. Zarys historyczny do 1939 roku, Opole 1990, s. 87-102. Pod koniec
1933 roku za konia roboczego płacono średnio 141 zł, za krowę dojną 150 zł, za owcę 13 zł, za 1 kg cukru 1,35 zł, 1 kg chleb
żytni 0,24-o,33zł, 1 kg kiełbasy wieprzowej 1,60-2,50 zł, 1 kg ziemniaków 0,05-0,10 zł. Cena 100 kg żyta 14,50 zł, 100 kg
pszenicy 20,50 zł, za 100 kg węgla 4,00-6,30 zł, za 1000 kg wapna 37,30 zł, 1000 kg cementu 52,30 zł, za 1000 sztuk cegły
59,60 zł. Około 1937 roku koszt budowy domu na wsi z materiałów ogniotrwałych wynosił 1500-2000 zł. Z tego widać,
że gdyby małżeństwo nauczycielskie pracujące na wsi odkładało jedną pensję na budowę domku, to w ciągu jednego roku
mogłoby uskładać na taki wiejski domek.
82
APPT, sygn. 1993, AmR (103) Akta szkół miejskich i zakładów naukowych 1932 roku. Inspektor Szkolny
w Radomsku 31.VIII. 1932, nr 2262/32. Przeniesienie Pani Chany-Lei(Anny) Frage nauczycielki Publicznej Szkoły
Powszechnej w Radomsku. Przesyłając dekret Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego z dn. 23.VIII.1932 r. nr BP. 16537/
32 w sprawie przeniesienia Pani na równorzędne stanowisko nauczycielki do 7-klasowej publicznej szkoły powszechnej im.
A. Mickiewicza w Radomsku, zwalniam panią z dniem 31.VIII.1932 r. z dotychczasowego stanowiska i wzywam do zgłoszenia
się celem objęcia nowych obowiązków służbowych. Inspektor Szkolny / Sylwester Hęćka.
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dobrowolne przeniesienia, czyli na prośbę nauczyciela. Przykładem takiej decyzji
Inspektora Szkolnego w Radomsku było przeniesienie Jerzego Glasera83.
Nauczyciele szkół powszechnych swoje obowiązki służbowe musieli
przejąć jednak nie później niż do dnia 28 sierpnia, aby rozpocząć naukę z dniem
1 września. Niewykonanie obowiązku wiązało się z odpowiedzialnością
dyscyplinarną84.
Nauczyciele w okresie II Rzeczypospolitej byli jedną z najliczniejszych
grup zawodowych. W roku szkolnym 1935/1936 pracowało około 90 tysięcy
nauczycieli we wszystkich typach szkół. Z tej liczby nie miało ukończonej szkoły
średniej jedynie około 4 tysięcy, 60 tysięcy miało ukończoną średnią szkołę
nauczycielską, czyli seminarium nauczycielskie lub wykształcenie równorzędne.
Tylko 10 tysięcy miało wykształcenie uniwersyteckie z absolutorium lub stopniem
naukowym85.
Nauczyciele szkół powszechnych wiejskich przeważnie pochodzili ze
środowisk wiejskich i z tego powodu cieszyli się większym autorytetem
w miejscowościach, w których pracowali 86. Należy również podkreślić,
że w szkołach powszechnych połowę liczby nauczycieli stanowiły kobiety.
Obserwujemy też wiele małżeństw nauczycielskich. Niżej podana tabela
przedstawia stan osobowy nauczycieli w opisywanym powiecie radomszczańskim.

Dz. U. RP,1928, nr 47, poz. 462, Ustawa z dnia 1 lipca 1926 roku o stosunkach służbowych nauczycieli w brzmieniu
rozporządzenia z dnia 3 lutego 1928 roku; APPT, sygn.1993, AmR,(103) Akta szkół miejskich i zakładów naukowych,
Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 1 lipca 1926 z dniem 1 września 1932 roku wzywam pana Jerzego Glasera, tymczasowego
nauczyciela 7-klasowej publicznej szkoły powszechnej im W. Reymonta w Radomsku, wzywam i na własną prośbę przenoszę
na stanowisko nauczyciela tymczasowego do 3-klasowej publicznej szkoły powszechnej w Cielętnikach, gminy Dąbrowa
Zielona. Po zwolnieniu od obowiązków dotychczasowych winien Pan zgłosić się u Inspektora Szkolnego w Radomsku
celem objęcia nowych obowiązków służbowych.
84
APPT, sygn.446, AgR/Z (121). O szkołach i nauczycielach 1921. Korespondencja Dozoru Szkolnego i wójta
Gminy.
85
J. Żarnowski, Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1964, s. 229.
86
J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów. O chłopską szkołę, Warszawa 1938, s. 80 (...) Wieś nasza jest lepiej do
nauczycieli usposobiona. Ja mówię tylko tyle, że ten szary wiejski nauczyciel jest duszą dla tego szkolnego dzieciaka, jest
prawdziwym ojcem. Ja żyję wśród tych szarych nauczycieli to wiem, jak oni pracują. Otóż w dzień męczy się nad dzieciakami
w szkole, zaś całe wieczory przepędza na zebraniach organizacyjnych dokształcając młodzież pozaszkolną. Nic też dziwnego,
że ten szary nauczyciel zyskał sobie sławę i dobrą opinię u tego ludu wiejskiego. Ten nauczyciel jest ze wsią tak silnie zżyty,
a wieś z nim że nie potrafi ich rozłączyć żadna przemoc (...).
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Tabela 8 : Wykaz nauczycieli pracujących w szkołach powszechnych
w Radomsku i przykładowych szkołach w powiecie:

Źródło: APPT, AmR (103), Akta szkół i zakładów naukowych, sygn. 1946.
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Szkoła w Dmeninie - gmina Dmenin:

Źródło: APPT, sygn. 480, Akta Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku i Urząd
Powiatowy w Radomsku. II Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury (dalej Akta PPRNwR/II).

Szkoła w Dobryszycach – gmina Dobryszyce:

Szkoła w Lefranowie – gmina Dobryszyce:

Źródło: APPT, Akta PPRNwR/II(194), sygn. 481.
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Szkoła w Garnku – gmina Garnek:

Źródło: APPT, Akta PPRNwR/II(194), sygn. 488.

Szkoła w Gosławicach – gmina Gosławice:

Źródło: APPT, Akta PPRNwR/II(194), sygn.492.

Szkoła w Kruszynie – gmina Kruszyna:

Źródło: APPT, Akta PPRNwR/II(194), sygn.517/II.

Szkoła w Kłomnicach - gmina Kruszyna:
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Źródło: APPT, Akta PPRNwR/II(194), sygn.505.

Szkoła w Cielętnikach – gmina Dąbrowa Zielona:

Źródło: APPT, Akta PPRNwR/II(194), sygn.476.

Szkoła w Przerębie – gmina Przerąb:

Źródło: APPT, Akta PPRNwR/II(194), sygn.541.

Szkoła w Bobrach – gmina Radomsko:

Źródło: APPT, Akta PPRNwR/II(194), sygn.7.
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Szkoła w Stobiecku Miejskim – gmina Radomsko:

Źródło: APPT, Akta PPRNwR/II(194), sygn.556/II.

Szkoła w Stobiecku Szlacheckim – gmina Radziechowice:

Źródło: APPT, Akta PPRNwR/II(194), sygn.557/II.

Szkoła w Żytnie –gmina Żytno:
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Źródło: APPT, Akta PPRNwR/II(194), sygn.590.

Nauczyciele szkół powszechnych i szkół średnich-gimnazjów tworzyli
dwie zupełnie różne grupy, które charakteryzował wzajemny dystans w życiu
społecznym oraz odmienny prestiż 87. Nauczyciele szkół powszechnych,
przeważnie wiejskich, w swoich szkołach posiadali duży autorytet. Natomiast
często byli lekceważeni przez nauczycieli szkół średnich, którzy w przeważającej
części mieli wykształcenie wyższe. Nauczyciele wiejscy mieli głównie ukończone
seminarium nauczycielskie bez świadectwa dojrzałości.
Tabela 9: Wykaz nauczycieli pracujących w szkołach średnich w Radomsku
w roku 1924

87
I. Szybiak, Nauczyciele szkół średnich w latach 1795-1935 i ich wkład w kulturę polską [w:] Nauczyciele szkół średnich
w XIX i XX wieku jako grupa społeczna i ich wkład w kulturę polską, pod red. M. Chamcówny
i S. Walasek, Wrocław 1995, s. 9-12.
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Źródło: Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz
zakładów naukowych i władz szkolnych, pod red. Z. Zagórowskiego, Lwów-Warszawa 1924, s. 221-222.
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W okresie międzywojennym nauczyciele stanowili bardzo ważną część
narodowej inteligencji. Znaczenie społeczne nauczycieli, zarówno ze szkół
powszechnych jak i średnich, na ogół było niskie. Główną przyczyną tego stanu
było słabe uposażenie nauczycieli w porównaniu z innymi grupami inteligencji
o podobnym wykształceniu. Niski prestiż nauczycieli był także wynikiem
dyspozycyjności nauczycieli wobec władz: nauczyciel musi wysługiwać się na
wszystkie strony panu wizytatorowi, panu inspektorowi, panu staroście, panu wójtowi,
panu komendantowi posterunkowemu. Musi pisać opinie (...) po myśli władz, robić wybory,
zapracowywać sobie na nienawiść chłopów88. Nauczyciele na zewnątrz prezentowali
się jednak jako środowisko spójne, solidarne, dobrze zorganizowane, mające
licznych przedstawicieli na najwyższych szczeblach władzy. (...) Dzisiejszy polski
nauczyciel jest w samej rzeczy jednym z najszlachetniejszych typów współczesnego
heroizmu. Bo jak żołnierstwo nie jest zawodem lecz służbą, tak nauczycielstwo nie może,
nie powinno być uważane tylko za zawód, lecz znaczyć musi przede wszystkim służbę służbę idei89.
Każda szkoła, niezależnie czy powszechna czy średnia, posiadała swój
organ wewnątrzszkolny do opracowywania i rozstrzygania w granicach
kompetencji spraw wychowania, nauczania i administracji szkolnej. Były to Rady
Pedagogiczne9, w skład których wchodzili: z głosem decydującym kierownik
szkoły-jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej, wszyscy nauczyciele
przedmiotów obowiązkowych oraz lekarz szkolny. Z głosem doradczym:
nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych, opiekun główny szkoły,
względnie przewodniczący Rady Szkolnej miejscowej. Zwyczajne posiedzenia
Rady Pedagogicznej odbywały się co najmniej pięć razy w ciągu roku. Po każdej
wizytacji kierownik szkoły zwoływał w specjalnym trybie powizytacyjne
posiedzenia Rady Pedagogicznej. Dokonywano wówczas podsumowania
wizytacji oraz analizy wniosków i zaleceń inspektora91.

J. Żarnowski, Struktura społeczna ..., s. 233.
T. Jaroszuk, Świat w szkole. Twórczość wspomnieniowa nauczycieli Polski Odrodzonej (1918-1939), Olsztyn 2005,
s. 15-16.
90
Dz. U. MW iOP, 1923, nr 13, poz.109. Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 25 czerwca 1923 roku w sprawie
ustanowienia regulaminu dla Rad Pedagogicznych publicznych szkół powszechnych.
91
Dz. U.MWRiOP,1923, nr 13, poz.109, § 4; APPT, sygn.505, Akta PPRNwR (194), Szkoła podstawowa
w Kłomnicach. Protokół konferencji powizytacyjnej 7-klasowej szkoły powszechnej im. G. Piramowicza
w Kłomnicach, odbytej w dniu 13 kwietnia 1934 roku w obecności Wizytatora Szkół p. Drzewieckiego, Inspektora
szkolnego p. Ziarkiewicza i całego grona nauczycielskiego. Po omówieniu przez p. Wizytatora i p. Inspektora
z każdym z grona nauczycielskiego, p. Inspektor podał szereg uwag co do stanu szkoły ogólnie.(...) Praca nad kształceniem
dziecka nie idzie jednym korytem. Tendencją wychowawców powinno być dziecko swobodne, które i w szkole powinno być
sobą. Jeżeli dziecko od razu wzięte jest w dyscyplinę, wytwarza się brak samopoczucia, wytwarza się tzw. szkolne dziecko,
a rezultat taki, że dzieci w klasie VII-mej nie umieją się wypowiadać. Wina tego jest grzechem najniższych klas. A tylko
wtedy dziecko się rozwija, kiedy umie wypowiadać swoje myśli, przeżycia, poglądy (...).
88

89
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Porządek posiedzeń Rady Pedagogicznej obejmował: zaznajomienie się
z zarządzeniami władz szkolnych i omówieniem sposobów wprowadzenia ich
w życie, sprawozdania nauczycieli oddziałowych o frekwencji i postępach
uczniów, omawianie środków prowadzących do podniesienia poziomu
wychowania i nauczania w całej szkole92 oraz planów dalszego kształcenia się
członków grona nauczycielskiego. Kierownik szkoły musiał przesłać inspektorowi
w ciągu siedmiu dni od dnia posiedzenia odpis protokołu posiedzenia wraz
z podpisami wszystkich członków Rady Pedagogicznej.
Do Rady Pedagogicznej należało więc czuwanie nad prawidłowym
biegiem życia szkolnego, ciągłe podnoszenie poziomu wychowania i nauczania
w szkole, wdrażanie programów naukowych z poszczególnych przedmiotów.
Rada Pedagogiczna dokonywała również wyboru podręczników i pomocy
naukowych tak, aby były one najodpowiedniejsze dla swoich podopiecznych.
Dbałość o swoich uczniów przedstawiciele Rady Pedagogicznej wyrażali również
poprzez opiniowanie za pośrednictwem Inspektora Szkolnego uczniów bardzo
zdolnych, którzy poprzez otrzymane stypendia mogliby kontynuować naukę.
Programy nauczania

Program nauczania zarówno w szkole powszechnej, jak i w gimnazjum,
składał się zasadniczo z dwóch części. Do pierwszej części należały materiał
i wyniki nauczania, czyli wymagania, którym powinien podołać uczeń w zakresie
wiadomości i sprawności po przejściu kursu danej klasy. Jego postępy w nauce
powinny być uznane za co najmniej dostateczne. Wyniki pracy powinny być
osiągane stopniowo w ciągu całego okresu przeznaczonego na naukę
poszczególnych przedmiotów w danych klasach. Założeniem tej części było
również wypracowanie związków łączących poszczególne przedmioty. Część
drugą stanowiły uwagi do całości programów nauczania poszczególnych
przedmiotów. Program, określając ogólne ramy metodyczne, pozostawiał jednak
nauczycielowi swobodę w wyborze metody nauczania. Wynikać ona miała
głównie z możliwości danej młodzieży i środowiska, w którym żyła. Wówczas
treść i sposób powinien być dostosowany do jakości i możliwości uczniów,
92
APPT, sygn. 505, Akta PPRNwR (194), Szkoła podstawowa w Kłomnicach. Protokół konferencji Rady
Pedagogicznej 7-klasowej szkoły powszechnej im. G. Piramowicza odbytej w dniu 6 września 1934 roku pod
przewodnictwem kierownika szkoły p. Borczyka Władysława, (...) Rozkład materiału naukowego dostosować ściśle
do programów. Przy rozkładzie zwracać uwagę na korelację. W matematyce korelacja uwzględniona być musi prawie ze
wszystkimi przedmiotami i dostosowana do życia. Rysunki skorelowane z przyrodą, geografią. (...) W czasie lekcji żądać
pojedynczych, nie chóralnych odpowiedzi. Nie pozwalać na podnoszenie rąk, tylko na wyraźne pytanie „kto wie?” dzieci
podnoszą palce. Pytania muszą być jasne. Odpowiedzi powinny być całozdaniowe, gdyż jednowyrazowe chybiają w celu
nauczania. Przyzwyczajać dzieci do ciągłego i swobodnego opowiadania. Odpowiedzi dobre utrwalać. Lekcja musi być
ekonomicznie wyzyskana, unikać odczytywania dzieci imiennie, a nałożyć na dyżurnych obowiązek podawania nieobecnych.
Prace piśmienne 2 razy w miesiącu pisane w jednym zeszycie muszą być wszystkie poprawione. (...) O szanowanie sprzętów
szkolnych, czystości klas i ustępów przypominać i konsekwentnie egzekwować od dzieci, bo tylko w ten sposób przyzwyczai
się je i wyrobi potrzebne nałogi. Na zajęciach praktycznych zaznajomić dzieci ze sposobem zwijania map, obchodzenia się ze
sprzętami szkolnymi, które jako dobro publiczne winno być szanowane (...).
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jednocześnie przy czynnej postawie ucznia. Zróżnicowane były także metody
w zakresie doboru materiału, w zależności od środowiska miejskiego lub
wiejskiego. Ważnym czynnikiem nauczania były przykłady charakterystyczne
dla danego regionu93.
Zatwierdzanie rozkładów zajęć wraz z planem godzin, zgodnie
z obowiązującymi programami nauczania, należało do obowiązków kierownika
bądź dyrektora szkoły. Inspektor szkolny, w ciągu dwóch tygodni od chwili ich
dostarczenia, mógł zarządać uzupełnienia, wyjaśnienia lub wprowadzenia
poprawek do rozkładu zajęć94. Każdy rozkład musiał być pisany w dwóch
egzemplarzach, jeden dla inspektora, a drugi miał być przechowywany
w kancelarii szkolnej. Na rozkładzie tym kierownik musiał zaznaczyć dokładną
datę zatwierdzenia go przez wyższą instancję95.
Szkoły powszechne powiatu radomszczańskiego obowiązywał taki sam
program nauczania jak w innych szkołach powszechnych na terenie całego kraju.
Programy szkoły powszechnej, wydawane oddzielnie dla każdego przedmiotu
nauczania, były dostosowane do najwyższego typu organizacyjnego, czyli dla
szkoły siedmioklasowej. Plan nauczania w szkole siedmioklasowej przewidywał
w ciągu tygodnia około 190 godzin, przy 11 przedmiotach nauczania96.

Program nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim językiem nauczania, Londyn 1943.
APPT, sygn.505, Akta PPRNwR (194), Szkoła podstawowa w Kłomnicach, (...) Na podstawie rozporządzenia
p. Inspektora, zawiadomił p. Kierownik grono nauczycielskie, że ze względu na konieczność stosowania korelacji
w przedmiotach–w klasach V, VI i VII-ej nie może udzielać lekcyj nie więcej niż 4 osoby. Ponieważ w podziale pracy
przedwakacyjnym uwzględniono większą ilość uczących – podział pracy musi być zmieniony (...).
95
Dz. U. MWRiOP, 1926, nr 10, poz.117. Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 30 maja 1926 roku w sprawie
zatwierdzenia rozkładu zajęć w publicznych szkłach powszechnych.
96
Z. Ruta, Szkolnictwo powszechne, Warszawa 1938, s. 30-32.
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Tabela 10: Zasadniczy plan godzin stosowany w szkole o 6 nauczycielach.
Wariant optymalny:

Źródło: Dz. U. MW iOP, 1934, nr 1, poz. 2857/34, Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 12 lipca 1924
roku o nowym programie nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim językiem
nauczania; Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 marca 1932 roku o ustroju szkolnictwa, Dz. U. RP, 1932,
nr 38, poz. 389. *0/4 oznacza 0 godzin w I półroczu, 4 godziny w II, 4/0 – 4 godz. w I i 0 godzin w II.

Tabela 11: Przykładowy rozkład godzin w szkole powszechnej III stopnia, czyli
7-klasowej o 4 nauczycielach w Żytnie.

Źródło: APPT, Akta PPRNwR (194), Szkoła w Żytnie, sygn. 590.
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Kierownik szkoły miał 24 godziny tygodniowo oraz trzech nauczycieli na
całym etacie po 30 godzin tygodniowo.
Nauczanie w oddziałach I, II, III odbywało się w ten sposób, że jeden
nauczyciel uczył wszystkich przedmiotów, natomiast w oddziałach IV, V, VI, VII
nauczanie powierzone było nauczycielom o określonej specjalności, według
systemu grupowego, np.: język polski i historia, geografia i nauka o przyrodzie,
rysunki i roboty ręczne97.
W klasach o kursie rocznym, program nauki realizowany był w trakcie
każdego roku szkolnego. W klasach o kursie dwu lub trzyletnim stosowano
cykliczność całkowitą, czyli program składał się z dwóch lub trzech odmiennych
części przeznaczonych na kolejne lata i powtarzających się w tym samym
porządku98.
W szkołach 5-klasowych cztery niższe klasy miały tygodniowo ten sam
wymiar godzin co szkoły 7-klasowe, przy tym klasy V, VI i VII uczyły się razem
w jednej izbie szkolnej. Była to praca w tzw. kompletach - dwóch kolejnych klas
w jednej izbie pod kierunkiem jednego nauczyciela. Komplet klas nie mógł liczyć
więcej niż 50-60 uczniów. Wyjątek tylko stanowiły zajęcia śpiewu i ćwiczeń
cielesnych. Czas pracy był tak rozplanowany, aby każdy oddział miał dla siebie
zarezerwowaną osobną część czasu do pracy pod bezpośrednim kierunkiem
nauczyciela. Gdy jedna klasa miała naukę głośną, to druga cichą. Założeniem
nauki cichej było jedynie uzupełnianie nauki głośnej. Należy dodać, że nie zawsze
praca w kompletach dotyczyła nauki tego samego przedmiotu99.
Tabela 12: Plan lekcji w Publicznej Szkole Powszechnej w Dmeninie na rok
szkolny 1932/1933.

B. Nawroczyński, Program Szkolny, Warszawa 1938, s. 11.
Podręczny poradnik dla kierowników szkół powszechnych, pod red. O. Kotuli, Łódź 1935, s. 113-114.
99
M. Lipowska, Wychowanie w programach nauczania, Toruń 1922, s. 14-18.
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Źródło: APPT, Akta (PPRNwR/II), Szkoła w Dmeninie, sygn. 480.
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Jak wynika z powyższego planu lekcyjnego zajęcia również odbywały się
w soboty. Głównym celem programów nauczania stosowanych w szkołach
powszechnych, było przygotowanie do ujednolicenia programu nauczania
w wyższych klasach szkoły powszechnej z niższymi klasami gimnazjum.
Program gimnazjum niższego został opracowanyprzez Ministerstwo
WRiOP i nauczycieli gimnazjów państwowych dla potrzeby chwili. Program ten
nie był sprzeczny z projektem szkoły powszechnej siedmioletniej ani pięcioletniej
szkoły średniej. Był jedynie niezbędną formą potrzeby programu nauczania dla
odpowiednich oddziałów szkoły powszechnej, których ukończenie było
niezbędne, aby móc rozpocząć naukę w szkole średniej100. Założeniem programu
w gimnazjum niższym było, aby wszyscy uczniowie uczyli się według jednego
programu bez względu na to, w jakim typie gimnazjum wyższego zamierzali
kontynuować naukę. Na szczeblu tym Ministerstwo postanowiło zredukować liczbę
przedmiotów i zmniejszyć materiał rzeczowy. W miejsce języków klasycznych
wprowadzono jako obowiązkowe gimnastykę, rysunki, śpiew i prace ręczne101.
Tabela 13: Plan zajęć szkolnych dla państwowego gimnazjum niższego:

Źródło: Program Gimnazjum Państwowego. Gimnazjum niższe, Lwów-Warszawa 1921 s. 48. *Liczby
oznaczają ilość godzin tygodniowo. Gdy występują w formie sumy, wtedy drugi składnik oznacza
ćwiczenia praktyczne. Składniki ujęte w nawiasy, oznaczają czas przeznaczony na wycieczki.
Godziny te nie wchodzą w rozkład lekcji szkolnych.

Program naukowy szkoły średniej, projekt, wypracowany przez Sekcję Szkolnictwa Średniego, Lwów-Warszawa 1919,
s.1- 6; Zasady planu nauczania w szkole średniej, Lwów-Warszawa 1921, s.1- 4.
101
S. Walasek, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące na ziemiach polskich w latach 1914-1923, Wrocław 1996 , s. 133 -136.
100
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Do klasy I gimnazjum przyjmowano uczniów na podstawie egzaminów
wstępnych, którzy ukończyli drugi szczebel programowy szkoły powszechnej
II stopnia. Oparcie gimnazjum ogólnokształcącego na drugim szczeblu
programowym ostatecznie wytrąciło klasę VII, która pozostała przeznaczona dla
tych, którzy nie mogli uczyć się dalej102.
Gimnazjum wyższe zostało podzielone według podstawy dydaktycznej
grup przedmiotowych. Grupy te, w oparciu o zwiększony czas i środki, były
bardzo dobrym warsztatem umysłowego rozwoju młodzieży. Trzy główne
podstawy dydaktyczne tworzące wydziały to: matematyczno-przyrodniczy,
utworzony z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka z chemią i kosmografią
oraz przyrodoznawstwo; humanistyczny, utworzony z języka polskiego, historii
i języka łacińskiego; klasyczny, z języka łacińskiego i greckiego wraz
z poznawaniem kultury klasycznej. Należy zaznaczyć, że w każdym z tych
wydziałów największą uwagę kładziono na język polski i przedmioty ojczyste.
Starano się, aby młode pokolenie Polaków mogło dobrze poznać Polskę zarówno
dawną, jak i współczesną103.
Tabela 14: Plan godzin szkolnych gimnazjum państwowego wyższego
o profilu matematyczno-przyrodniczym i humanistycznym: siatka tygodniowa.

Źródło: Program Gimnazjum Państwowego. Gimnazjum Wyższe. Wydział matematyczno-przyrodniczy,
Lwów 1931, s.99, Do przedmiotów nadobowiązkowych należały: śpiew i muzyka, roboty ręczne. Godziny te
nie zostały uwzględnione w powyższym planie.

102
103

M. Pęcherski, M. Świątek, Organizacja oświaty...., s. 42.
Oświata i szkolnictwo w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1929, s. 55-57.
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Źródło: Oświata i szkolnictwo w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1929, s. 61 Gimnazjum wyższe.
Profil humanistyczny. Do przedmiotów nadobowiązkowych należały: rysunek, śpiew, muzyka i roboty ręczne

Powyższy program przeznaczony był dla gimnazjum pięcioletniego
wyższego, który opierał się na siedmioletniej szkole powszechnej lub na trzyletnim
gimnazjum niższym. Stąd wynikało, że pierwsza klasa gimnazjum wyższego
odpowiadała klasie IV gimnazjów ośmioletnich państwowych104.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego na terenie Radomska
funkcjonowały następujące szkoły średnie:
1.Prywatne Gimnazjum Żeńskie o profilu matematyczno–przyrodniczym Jadwigi
Chomicz,
2.Prywatne Gimnazjum Męskie o profilu humanistycznym Stanisława Niemca,
3.PrywatneGimnazjum Koedukacyjne Żydowskie o profilu humanistycznym
Ludwiki Weintraub,
4. Społeczne Gimnazjum Męskie o profilu matematyczno–przyrodniczym
im. Feliksa Fabianiego105,

Dz. U. MWRiOP, 1929, nr 1, poz.1. Zarządzenie Nr II-235/29 z dnia 2 stycznia 1929 roku w sprawie zmian w planach
godzin dla siedmioklasowych publicznych szkół powszechnych i gimnazjów państwowych; Dz. U. MWRiOP, 1930, nr 8,
poz. 135. Okólnik z dnia 30 lipca 1930 roku wraz z instrukcją, dotyczącą materiału nauczania w roku szkolnym 1930/
1931, jako załącznikiem.
105
Szkolnictwo niższe średnie (ogólnokształcące) oraz wyższe Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnik dla rodziców, opiekunów,
wychowawców i młodzieży, pod red. Wacława Szczęsnego, Warszawa 1925,s. 93-96, (...) Szkoły te podlegały Okręgowi
Szkolnemu Łódzkiemu. Posiadały niepełne prawa gimnazjów państwowych b) z zastrzeżeniem. Prawa przewidziane
w § literą b), są następujące: Egzaminy dojrzałości odbywają się w sposób określony przepisami o egzaminach dojrzałości
w gimnazjach państwowych, przed komisjami, których skład może Kurator Okręgu Szkolnego ustalić na zasadach
odmiennych, niż te, które obowiązują w gimnazjach państwowych. Świadectwa z poszczególnych klas, wydawane przez
szkołę własnym uczniom, są równoznaczne ze świadectwami gimnazjów państwowych. Przy przechodzeniu do odpowiednich
klas gimnazjów państwowych uczniowie/ice, okazujący świadectwa takiej szkoły prywatnej, zdają jednak całkowity egzamin
wstępny. W szkołach prywatnych, które uzyskały niepełne prawa gimnazjów państwowych § z zastrzeżeniem, może Kurator
Okręgu Szkolnego zarządzić sprawdzające egzaminy promocyjne z przedmiotów i w klasach, które określi każdorazowo
rozporządzenie (…).
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5. Szkoła Handlowa,
6. Zawodowa Szkoła Dokształcająca.
Radomszczańskie szkolnictwo średnie w okresie międzywojennym było
płatne i utrzymywało się głównie z wpłat za czesne od uczniów. Należy podkreślić,
iż opłaty te były wysokie, dlatego część młodzieży pomimo swych uzdolnień nie
miała możliwości dalszej edukacji. Uczniowie próbując ratować się w trudnych
sytuacjach, dość często zwracali się z podaniami do Magistratu o pokrycie
brakujących opłat i umożliwienie kontynuacji nauki106. W bardzo małym stopniu
takie podania miały oddźwięk pozytywny. Liczbę młodzieży uczącej się
w szkołach średnich ilustruje następujące zestawienie statystyczne: w 1921 roku
w radomszczańskich szkołach powszechnych uczyło się 1737 osób, w średnich
493 chłopców i 332 dziewcząt107.
Prywatne Gimnazjum Żeńskie Jadwigi Chomicz funkcjonowało już
w trakcie trwania I wojny światowej. Ideą właścicielki było utworzenie znanej
szkoły dla dziewcząt, dlatego dzięki jej staraniom szkoła po wojnie znalazła się
w centrum miasta (Plac 3-go Maja). Oprócz czterech klas początkowych
uruchomiono klasy wyższe, w których uczyła dobrze wykształcona kadra
nauczycielska108. W 1923 roku Ministerstwo WRiOP przyznało szkole Jadwigi
Chomicz niepełne prawa gimnazjum państwowego. Liczba uczennic
w gimnazjum pozostawała na poziomie ok. 250 osób. O prestiżu szkoły
decydowali dobrze przygotowani do pracy nauczyciele. W 1923 roku pracowało
w niej 15 nauczycieli, spośród których 8 ukończyło studia na wyższych uczelniach.
Szkoła aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym jako jedyna żeńska szkoła
średnia w okolicy. Dziewczęta organizowały wystawy plastyczne, przedstawienia,
akademie okolicznościowe wraz z uczniami z Gimnazjum Męskiego Stanisława
Niemca. Na terenie szkoły funkcjonowały koła zainteresowań, Hufiec Szkolny
Organizacji Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju oraz chór prowadzony przez
Jana Fotygo109.
Lata trzydzieste, dotknięte kryzysem gospodarczym, nie ominęły również
szkoły żeńskiej, w której ilość uczennic w roku szkolnym 1930/1931 spadła do
180. Ograniczanie wydatków szkoły doprowadziło do redukcji i osłabienia kadry
pedagogicznej. Pomimo tych trudności w roku szkolnym 1930/1931 w gimnazjum
funkcjonowały trzy wydziały: ogólny, obejmujący klasy I–III, humanistyczny
w klasach IV–V i matematyczno–przyrodniczy w klasach VI–VIII. Szkoła
dysponowała ośmioma salami lekcyjnymi i dwiema pracowniami
specjalistycznymi. Dowodem na wysoki poziom naukowy tej szkoły były liczne
świadectwa maturalne kategorii b) z zastrzeżeniem, uzyskiwane przez
uczennice110.
APPT, sygn. 1796, AmR, Akta szkół miejskich i zakładów naukowych.
S. Kossowski, Szczegółowe zestawienie danych statystycznych według stanu na 1. X. 1921, Radomsko 1921, s. 25.
108
Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych
i władz szkolnych, pod red. Z. Zagórowskiego, Lwów – Warszawa 1924,s.222.
109
H. Pol-Sznelińska, Kawałek życia – moje szkolne lata (8), „Gazeta Radomszczańska”, 1998, nr 11, s.6.
110
Szkoły Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/1931, pod red. M. Falskiego, Warszawa 1933, s.490–491.
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Podstawowym problemem Jadwigi Chomicz jako dyrektorki, były
niewystarczające środki finansowe. Pomimo przetrwania kryzysu gospodarczego
szkoła nie miała już tak dobrze wykształconej kadry, ciągle pogarszały się warunki
lokalowe i sanitarne, zaniedbano pomoce dydaktyczne. Taki stan rzeczy wywołał
skargi uczennic i liczne protesty rodziców, których efektem była specjalna
wizytacja kuratorium i zamknięciu szkoły 24 września 1937 roku111. Wszystkie
uczennice szkoły przeniesiono do Gimnazjum matematyczno–przyrodniczego
im. Feliksa Fabianiego.
Kolejną szkołą średnią ogólnokształcącą w Radomsku było Prywatne
Gimnazjum Męskie o profilu humanistycznym Stanisława Niemca. Powstało ono
w 1915 roku z inicjatywy kół legionowych. Była to najbardziej znana szkoła średnia
w dwudziestoleciu międzywojennym na terenie Radomska i okolic. W 1918 roku
gimnazjum posiadało już wymagane osiem klas, zaś w następnym
przeprowadzono, pod nadzorem wizytatora Ministerstwa WRiOP–Stanisława
Sobińskiego, opierwszą w historii miasta maturę. Maturę zdało wówczas
10 uczniów112. Szkoła posiadała dwa budynki: przy ulicy Bugaj 6 piętrowy oraz
wynajmowany przy ulicy Częstochowskiej 9. Ponieważ do gimnazjum uczęszczali
uczniowie nie tylko miejscowi, ale i okolic, dlatego szkoła posiadała sieć
zaprzyjaźnionych stancji na terenie miasta, do których kierowała swą młodzież113.
Szkoła wychowywała młodzież w duchu patriotycznym, biorąc czynny
udział w wiecach, pochodach, manifestacjach, uczestniczyła również w życiu
kulturalnym organizując liczne akademie, przedstawienia i spektakle. O randze
szkoły świadczy fakt, że przez cały czas swego funkcjonowania posiadała
najwyższą kategorię spośród szkół średnich w Radomsku - bez zastrzeżeń114.
Pomimo, że gimnazjum przetrwało kryzys gospodarczy, to jednak w 1933 roku
Ministerstwo WRiOP nie przyznało mu praw szkoły państwowej115. Dodatkowo
sytuację pogorszyło rozporządzenie o uchyleniu przepisu o zwrocie opłat

Gimnazjum p. J. Chomicz uległo likwidacji, „Gazeta Radomskowska”, 1937, nr 40, s. 2.
AMRR, sygn. 735, s.43, Akta dotyczące gimnazjum Stanisława Niemca; R. Mosur, Dzieje Gimnazjum Stanisława
Niemca w Radomsku (1915 – 1933) s. 61-62, niepublikowana praca magisterska napisana w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000 (mps. w Archiwum Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie).
113
AMRR, sygn. 753, s. 52, Akta dotyczące gimnazjum Stanisława Niemca.
114
Szkolnictwo niższe średnie (ogólnokształcące) oraz wyższe Rzeczypospolitej Polskiej, s. 85-86 (...) Nadanie
szkole prywatnej pełnych praw gimnazjum państwowego zależy od spełnienia następujących warunków: Program szkoły
winien być taki sam, jak gimnazjum państwowego odpowiedniego typu, lub równowartościowy, zatwierdzany przez kuratora
Okręgu Szkolnego. Szkoła winna mieć grono nauczycielskie i kierownika z przepisowymi kwalifikacjami. Szkoła winna
mieć własnego kierownika, oddanego tylko tej jednej szkole i większość własnego grona nauczycielskiego. Nauczyciele nie
powinni być obarczeni większą ilością godzin tygodniowo, niż 30, przy jednym opiekuństwie klasowym –25, przy
kierownictwie–12. Szkoła powinna wykazać dostatecznie wysoki poziom nauczania i wychowawczy. Szkoła winna
przestrzegać co do wieku i liczby uczniów w klasach oraz co do zasad promowania uczniów przepisów obowiązujących
w szkołach państwowych. Szkoła winna posiadać odpowiednie pomieszcenie, urządzenia, pomoce naukowe, bibliotekę
nauczycielską i uczniowską (...).
115
Prawa szkół państwowych, „Gazeta Radomskowska,1933, nr 26, s. 7.
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szkolnych i wpisów za dzieci urzędników państwowych. Te dwa rozporządzenia
przyczyniły się do zamknięcia szkoły, zaś uczniowie mogli kontynuować naukę
w Gimnazjum im. Feliksa Fabianiego116.
W latach 1904 – 1918 w Radomsku istniała szkoła męska Antoniego
Żylińskiego, która była kontynuacją szkoły Feliksa Fabianiego. Po jej likwidacji
uwidocznił się problem niewystarczającej liczby miejsc dla uczniów w szkołach
średnich. Powstały wówczas dwie koncepcje rozwiązania tego problemu.
Pierwsza proponowała rozbudowę Gimnazjum Stanisława Niemca, druga zaś
optowała za utworzeniem kolejnego gimnazjum męskiego, którego patronem miał
zostać Feliks Fabiani. Ostatecznie 17 sierpnia 1921 roku ustalono, iż powstanie
w Radomsku Społeczne Gimnazjum Męskie im. Feliksa Fabianiego, które zaczęło
funkcjonować od roku szkolnego 1921/1922 117. Trzy lata później powiększono
ilość klas i uzupełniono do ośmiu. Wzrastała również ciągle ilość uczniów.
Już w 1926 roku rozdano pierwsze świadectwa maturalne.
Po wprowadzeniu reformy jędrzejewiczowskiej szkoła uległa
przeobrażeniu, gdyż w miejsce ośmioklasowego gimnazjum powstało czteroletnie
gimnazjum i dwuletnie liceum. Według nowego systemu uczniowie po czwartej
klasie gimnazjum zdawali małą maturę, a po dwóch dalszych liceum–dużą
maturę 118. Z powodu znacznego rozwoju szkoła została doceniona przez
Ministerstwo WRiOP, które w roku szkolnym 1937/1938 przyznało szkole
najwyższą kategorię A -z uprawnieniem szkoły państwowej. Powstały wtedy dwa
wydziały w liceum: humanistyczny i matematyczno–fizyczny. Dalszy rozwój
szkoły im. Feliksa Fabianiego w Radomsku zahamowany został przez wybuch
II wojny światowej119.
Przez cały okres II Rzeczypospolitej w Radomsku funkcjonowała również
ośmioletnia średnia szkoła żydowska–Gimnazjum Koedukacyjne Żydowskie
o profilu humanistycznym Ludwiki Weintraub. Gimnazjum to formalnie założone
zostało w 1921 roku. W rzeczywistości było to jedynie przekształcenie
siedmioklasowej żeńskiej szkoły żydowskiej, która istniała od 1917 roku. Przez
cały okres istnienia szkoły średnio uczęszczało do niej ok. 160 osób. Mimo to
uczniowie tego wyznania uczyli się również we wcześniej wymienionych szkołach
średnich na terenie miasta, otrzymując w nich świadectwa maturalne120.
Szkoła posiadała wysokie prawa szkoły państwowej kategorii
B-z zastrzeżeniem. Na rok szkolny 1933/34 otrzymała prawa gimnazjum
państwowego. Językiem wykładowym był język polski. Tok nauki w gimnazjum
podzielony został na: ogólny, złożony z klas I–III oraz humanistyczny, z klas IV–
VIII, w których obowiązywała nauka języka hebrajskiego i niemieckiego.

Likwidacja gimnazjum dyr. St. Niemca, „Gazeta Radomskowska”, 1933, nr 35, s.4.
H. Rygier, Rocznik szkolnictwa polskiego 1919 roku, s. 112.
118
D. Nałęcz, Kultura Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991, s.14.
119
A. Młynarski, Dzieje Gimnazjum im. Feliksa Fabianiego w Radomsku (1921-1939), s. 68, niepublikowana
praca magisterska napisana w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1995 (mps.
w Archiwum Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie).
120
AMRR, sygn. 735, s. 43 – 46, Akta dotyczące gimnazjum Stanisława Niemca.
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Nauka w szkole żydowskiej była najdroższa w Radomsku, gdyż roczne
czesne wynosiło od 300 do 900 złotych121. Podobnie jak w innych szkołach średnich,
uczniowie żydowscy zwracali się do Magistratu z podaniami o pomoc finansową,
choć większa część z nich była rozpatrywana negatywnie.
Działała również w Radomsku Prywatna Szkoła Powszechna Koedukacyjna
Karoliny Klar. Wnioskując z zachowanych źródeł wynika, że szkoła ta w roku
szkolnym 1935/1936 liczyła 51 dzieci szkolnych. Na podstawie dat urodzeń
uczniów wynika, że była szkołą 4-klasową. Brak jest szczegółowych informacji,
w których latach prowadziła swą działalność122.
Jak podaje Grzegorz Mieczyński w 1923 roku podjęto próbę utworzenia
Społecznego Gimnazjum Żeńskiego, ale powstanie drugiego w mieście gimnazjum
żeńskiego spotkało się z krytyką i w ostateczności nigdy ono nie powstało123.
Szkoły średnie w Radomsku cieszyły się dużym poparciem miejscowego
społeczeństwa. Uczniowie uzyskiwali gruntowną wiedzę i później mogli
kontynuować naukę w szkołach wyższych. Dodatkowo absolwenci placówek
humanistycznych mogli kontynuować dalszą naukę na licznych wydziałach
uniwersyteckich. Absolwenci szkół średnich stawali się jednostkami
wartościowymi dla społeczeństwa, zostając pracownikami miejscowych urzędów
w mieście i w okolicy.
W związku z warunkami zawodowymi mieszkańców Radomska, których
50% było zatrudnionych w przemyśle, rzemiośle i handlu, istniała potrzeba
tworzenia szkół zawodowych w mieście. Po odzyskaniu niepodległości Zarząd
Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Radomsku czynił starania w Ministerstwie
WRiOP o otwarcie szkoły handlowej. W 1918 roku została założona przez Juliusza
Surmackiego (przy ul. Żabiej 5) 3-klasowa wieczorowa szkoła handlowa męska
przy Stowarzyszeniu Kupców Polskich w Warszawie124.
W 1924 roku w rozpoczęła działalność 3-klasowa Koedukacyjna Szkoła
Handlowa Polskiej Macierzy Szkolnej w Radomsku125. W marcu 1924 roku na
wniosek delegata Ministerstwa WRiOP wizytatora Byszewskiego, miejscowe
władze podjęły się znalezienia lokalu, w którym można byłoby umieścić
tę placówkę. Pomimo kłopotów ze znalezieniem lokalu, we wrześniu 1924 roku
młodzież rozpoczęła naukę. Do Szkoły Handlowej przyjmowano uczniów na
podstawie świadectwa ukończenia siedmioletniej szkoły powszechnej lub trzech
klas gimnazjum. Program nauczania obejmował oprócz przedmiotów
ogólnokształcących, czyli: języka polskiego, religii, historii powszechnej, języka
Szkoły Rzeczpospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/1931, pod red. M. Falskiego, Warszawa 1933, s. 490-491.
APPP, sygn. 389, AmR, Lista dzieci uczęszczających do prywatnej szkoły powszechnej koedukacyjnej K. Klar
w Radomsku.
123
G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko 2008, s. 112.
124
Karta nauczyciela J. Surmackiego, prywatne zbiory W. Surmackiego.
125
Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku 1924-1984, pod red. B. Kulki, J. Wojarskiej, Radomsko 1984, s. 6; Spis
Szkół Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1927, s. 31.
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niemieckiego, francuskiego i gimnastyki, przedmioty praktyczne, czyli nauki
o handlu, księgowości, korespondencji, stenografii, kaligrafii, towaroznawstwa,
pisania na maszynie, kantoru wzorowego, arytmetyki handlowej. Zadaniem
szkoły było przygotowanie młodzieży do pracy w różnych dziedzinach handlu.
Można stwierdzić, że cel ten został osiągnięty, gdyż absolwenci nie mieli
problemów z podjęciem pracy126.
Przez kilka lat szkoła nie miała swojego własnego budynku i funkcjonowała
dzięki uprzejmości gimnazjum im. Feliksa Fabianiego i gimnazjum Stanisława
Niemca. W szkołach tych lekcje „handlówki” odbywały się popołudniami między
godziną 1500 a 2000. Dopiero w roku szkolnym 1928/1929 Magistrat przeznaczył
na potrzeby szkoły budynek przy ul. Reymonta 26. W 1938 roku szkoła została
zreorganizowana. Nauka w niej trwała wówczas cztery lata. Została również
zmieniona nazwa na Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie Macierzy
Szkolnej127. Dalszy rozwój szkoły, podobnie jak w przypadku opisywanych
wcześniej szkół średnich, zakończył wybuch II wojny światowej.
Wszystkie dotychczas opisane szkoły średnie w Radomsku w latach 1918 –
1939 były płatne, dlatego próbowano podnieść poziom wykształcenia biednych
absolwentów szkół powszechnych poprzez organizowanie kursów wieczorowych
i niedzielnych przez Towarzystwo Rzemieślnicze. Uniwersytet Ludowy prowadził
również kursy dokształcające dla terminatorów. Wszystkie działania dążące do
podniesienia poziomu wykształcenia biednej młodzieży były niewystarczające.
Stale rozwijające się miasto oraz szybki rozwój szkolnictwa powszechnego
powodował znaczny przyrost młodzieży, której nie było stać na kontynuowanie
nauki w szkołach średnich.
Duży przyrost uczącej się młodzieży spowodowany był zarządzeniem
Magistratu o obowiązkowym dokształcaniu pracującej młodzieży powyżej
14 roku życia128. W grudniu 1924 roku Ministerstwo WRiOP wyraziło zgodę na
utworzenie placówki typu dokształcającego w Radomsku, nad którą opiekę
sprawował Magistrat.
Ponieważ szkoła nie posiadała własnego budynku, dlatego zajęcia odbywały
się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki w lokalu Szkoły
Powszechnej im. Stanisława Jachowicza. Ilość godzin nauki wynosiła
10 tygodniowo. W szkole uczono, oprócz przedmiotów zawodowych, również
ogólnokształcących, dlatego świadectwa przysługiwały tym, którzy ukończyli
pełny trzyletni kurs i zdali końcowy egzamin. Świadectwo uzyskane w tej szkole
było wymagane do zdawania egzaminów czeladniczych129.

Zarząd Koła Macierzy Szkolnej w Radomsku, „Gazeta Radomskowska”, 1924, nr 25, s. 5.
Zespół Szkół Ekonomicznych ..., s.6.
128
APPT, sygn. 1756, AmR, Szkoła dokształcająca, Ogłoszenie szkoły dokształcającej.
129
W sprawie regularnego uczęszczania młodocianych na dokształcanie, „Gazeta Radomskowska ”, 1927, nr 41, s. 4.
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W Szkole Zawodowej Dokształcającej funkcjonowały grupy: metalowa,
tj. ślusarze i odlewnicy; skórzana: szewcy, drewniana: stolarze i tokarze;
budowlana: murarze; graficzna: drukarze; spożywcza: piekarze i rzemieślnicy;
zdobnicza: malarze i ogólna: fryzjerzy130.
Istotnym elementem szkolnictwa zawodowego były szkoły zawodowe oraz
kursy zawodowe dla dziewcząt. Były to głównie prywatne placówki, które
przyjmowały uczennice nawet już po ukończeniu czterech lub pięciu klas szkoły
podstawowej. Głównie były to szkoły gospodarstwa domowego, gdzie uczono
dziewczęta szyć, prać i gotować. W Radomsku odbywały się dwa Kursy kroju
i szycia przy ulicy Źródlanej 8 pani J. Duliszewskiej oraz przy ulicy Krakowskiej
60 pani Matyldy Stefańczyk131.
Rozwój oświaty zawodowej w Radomsku obrazuje procesy kształtowania
się tego typu szkolnictwa średniego na terenie całego kraju, wynikającego
z potrzeby postępu technicznego, który zmienił wymagania wobec szkoły.
Przygotowanie fachowca w każdej gałęzi gospodarczej wymagało, oprócz
rozwijania umiejętności praktycznych, głównie wykształcenia ogólnego.
Pomoce dydaktyczne

Zmiany i postępy w metodach nauczania i wychowania pociągnęły za
sobą konieczność coraz wydatniejszego wyposażenia szkół w pracownie różnego
rodzaju, laboratoria w miarę możliwości, biblioteki szkolne, sale do ćwiczeń
gimnastycznych, boiska czy nawet ogródki szkolne. Pomoce naukowe miały
ogromne znaczenie, gdyż stanowiły nie modele pokazowe, lecz narzędzia pracy
ucznia. Pomagało to tworzyć aktywny udział ucznia, badawczy i krytyczny wobec
badanych zagadnień. Ilość i charakter różnych pomocy naukowych wynikała
bezpośrednio z możliwości finansowych gminy, w której znajdowała się szkoła.
Aby szkoła mogła gromadzić zaplecze naukowe, musiała w pierwszej
kolejności zadbać o wyposażenie szkoły w niezbędne sprzęty: ławki szkolne lub
stoliki, krzesła, tablice i szafy. Zadaniem szkoły było stworzenie higienicznych
i estetycznych warunków pracy. Przedstawimy niżej, jak w świetle tych wymogów
wyglądało wyposażenie 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Radomsku.

130
131

APPT, sygn. 1658, AmR, Szkoła dokształcająca zawodowa w Radomsku, rok szkolny 1925/1926.
Spis Szkół Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1927, s. 75.
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Tabela 15: Inwentarz 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej
im. A. Mickiewicza w Radomsku
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Źródło: APPT, AmR (103/II) Inwentarz publicznej szkoły powszechnej im. A. Mickiewicza z 1930
roku, sygn.394.

Zdobywanie i umiejętne zastosowanie pomocy naukowych było ambicją
kierowników i nauczycieli, którzy byli odpowiedzialni za poziom nauki w ich
szkołach. Szkoły, które posiadały pomoce naukowe, musiały mieć opracowany
ich spis, aby łatwy dostęp do nich mieli nie tylko nauczyciele, ale także uczniowie.
Wszystkie pomoce dzielono według przedmiotów: przyroda, geografia, historia,
rachunki i prace ręczne. Następnie na grupy: zwierzęta, rośliny, krajoznawstwo.
Grupy dzieliły się na podgrupy, z których należało wyszczególnić, jakiej postaci
jest pomoc, czy jest to: okaz, model, przyrząd czy obraz132. W taki sposób
sporządzony spis pozwalał nie tylko orientować się w liczbie i jakości pomocy,
ale również był dowodem na posiadanie cennych, jak na ówczesne czasy, pomocy
dydaktycznych. Dzięki zachowanym archiwaliom, można odtworzyć
przykładowy spis pomocy naukowych Szkoły Powszechnej w Radomsku.
Tabela16: Spis pomocy naukowych w 7-klasowej Publicznej Szkole
Powszechnej im. St. Jachowicza w Radomsku.

132

Dz. U. RP, 1932, nr 38, poz. 389. Ustawa z dnia 11 marca 1932 roku o ustroju szkolnictwa.
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Źródło: APPT, AmR (103/II) Dozór Szkolny. Urządzenia Szkolne 1924-1932, sygn.383, s. 37-55.

Zdobywanie pomocy naukowych było rzeczą trudną. Wielu kierowników
szkół współpracowało z rodzicami, którzy gromadzili na ten cel pieniądze. Należy
dodać, że pomoce przeznaczone do użytku uczniów były również należycie
konserwowane. Korzystanie z pomocy naukowych, jak również otaczanie ich
odpowiednią opieką, było argumentem do powiększania zbiorów.
Bardzo ważnym rodzajem pomocy, a nawet zapleczem dydaktycznym,
były boiska i własne sale gimnastyczne z odpowiednią liczbą przyborów
i przyrządów. Szkoły, które je posiadały, należały do szkół pracujących w dobrych
warunkach. Szkoły wiejskie dysponowały co najwyżej obszernymi izbami
szkolnymi lub boiskami przy szkole. Istniejący stan boisk przedstawiało pismo
inspektora szkolnego Stefana Muchy z dnia 15 lutego 1936 roku. Do Panów
Przewodniczących Dozorów Szkolnych w Obwodzie. W czasie wizytacyj szkół stwierdzono,
że na terenie obwodu istnieje znaczny procent szkół nie posiadających boisk, wobec czego
program ćwiczeń cielesnych w tych szkołach nie może być w pełni realizowany.
W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się szkoły w budynkach wynajętych, gdzie
częstokroć nawet skrawka ziemi nie ma przy szkole, tak, że dziatwa szkolna w czasie pauz
i lekcji ćwiczeń cielesnych przebywać musi na piaszczystej drodze lub brudnym podwórku,
co zarówno ze względów higienicznych, jak i z uwagi na niebezpieczeństwo jest
niedopuszczalne. Z uwagi na powyższe, proszę Panów Przewodniczących o dołożenie
wszelkich starań, aby z początkiem przyszłego roku szkolnego, tam zaś gdzie jest to możliwe
już wiosną b. r szkolnego przy wszystkich szkołach, nie wyłączając w lokalach wynajętych,
powstały odpowiednie boiska. Wynajęcie lokalu na pomieszczenie szkoły winno nastąpić
tylko wtedy, jeżeli właściciel odnajmowanego lokalu przeznaczy tuż przy szkole odpowiedni
plac. Wymiar placu uzależniony jest od ilości dzieci w danej szkole, gdyż podstawą
wielkości boisk jest 5m2 pola na 1 dziecko.
Jednocześnie nadmieniam, że szkoły posiadające własny grunt, a które dotychczas
nie posiadają odpowiedniego boiska winny niezwłocznie przystąpić do wydzielenia
odpowiedniego terenu o wymiarach wyżej oznaczonych133.
APPT, sygn.390, AmR (103/II) Akta Dozoru Szkolnego od 1 stycznia 1936 roku. Pismo Inspektora Szkolnego
Stefana Muchy z dnia 15 lutego 1936 roku do Dozorów Szkolnych Obwodu Radomszczańskiego.
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Ministerstwo WRiOP przez cały czas apelowało, aby dążyć do stanu,
w którym każda szkoła posiadałaby przynajmniej warunki scharakteryzowane,
jako dostateczne do prowadzenia ćwiczeń cielesnych. W miastach często
stosowane było wynajmowanie oddzielnych sal, specjalnie do prowadzenia tego
typu ćwiczeń. Troskliwe odnoszenie się do wychowania fizycznego
i przestrzegania, aby godziny wyznaczone w programie były w całości
realizowane, miało swój cel w przyszłości, tak aby budziło zamiłowanie do
wychowania fizycznego nawet po opuszczeniu szkoły134. Założenia te wspierała
również Rada Ministrów RP, która na mocy rozporządzenia powołała do życia
Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
(WFiPW) i Radę Naukową Wychowania Fizycznego 135 . W myśl tego
rozporządzenia Minister Spraw Wojskowych powołał do życia Wojewódzkie
Komitety Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, którym
podporządkowane były Powiatowe Komitety. WFiPW w województwie łódzkim
powołały gminne komisje sportowe w dniu 16 lipca 1927 roku136. Z szerokim
odzewem spotkał się projekt organizowania komisji sportowych w regionie. Każda
miejscowość praktycznie uczestniczyła w akcji (...) mam zaszczyt zakomunikować
Komisji Sportowej, że młodzież wsi Wola Rożkowa bardzo chętnie zgłosiła się do zapisu
na kandydatów do Szkoły Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. Zebrani
jednogłośnie wybrali na Komendanta Szkoły Stanisława Drogosza byłego szeregowca
Wojsk Polskich (...)137.
W sprawie budowy nowych sal gimnastycznych apelował również
Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
w Radomsku (KWFiPW). Zadaniem tych Komitetów było koordynowanie na
obszarze powiatu działalności organów państwowych, samorządowych
i społecznych w sprawach wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego
oraz popieranie wychowania fizycznego w powiecie138. Magistrat Radomska
w 1928 roku wystąpił z prośbą zaczerpnięcia kredytu z Banku Gospodarstwa
Dz. U. MWRiOP, 1927, nr 3, poz. 37. Okólnik z dnia 19 lutego 1927 roku do Kuratorów szkolnych w sprawie
przestrzegania realizacji godzin wychowania fizycznego w szkołach.
135
Dz. U. RP, 1927. Rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1927 roku w sprawie utworzenia Państwowego Urzędu
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz Rady Naukowej Wychowania Fizycznego.
136
APPT, sygn. 353, Akta gminy Wielgomłyny (124) (dalej: AgW), W sprawie Gminnej Komisji Sportowej 19271929. Szkoła Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. Regulamin Przysposobienia Wojskowego.
Regulamin Komisji Sportowych. Listy osób należących do szkoły, Do komisji sportowej gminnej należy powołać
ludzi, którzy rozumieją doniosłość idei WFiPW, a w pierwszym rzędzie oficerów i podoficerów rezerwy, przedstawicieli
nauczycielstwa, duchowieństwa i policji. Celem gminnej Komisji Sportowej jest współpraca z Powiatowym Komitetem
WFiWP, polegająca na propagandzie idei wychowania patriotycznego, dostarczanie odpowiednich środków dla PK
i opiekowanie się nimi. Organizowanie zawodów i świąt państwowych. Sprzętu wyszkoleniowego zarówno sportowego jak
i strzeleckiego oraz karabinów do ćwiczeń oddziałów PW dostarczy Powiatowy Komitet WFiPW.(....)Obowiązek
zorganizowania gminnych komisji sportowych wkładam w pierwszym rzędzie na p.p. sekretarzy gminnych i jednocześnie
proszę o gorliwe zajęcie się ta sprawą (...).
137
APPT, sygn.353, AgW (124),W sprawie Gminnej Komisji Sportowej 1927-1929.
138
Dz.U. RP, 1925, nr 45, poz. 314, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1925 roku w sprawie
utworzenia Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz Wojewódzkich
i Powiatowych Komitetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.
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Krajowego w wysokości 50000 zł. Kredyty te przewidziane były w odpowiednich
częściach budżetu państwowego, którymi kierował Dyrektor Państwowego
Urzędu WFiPW. Równocześnie przedłożył w banku wymagane dokumenty,
po wcześniejszym porozumieniu z Miejską Komisją Techniczno-Budowlaną oraz
z przedstawicielami KWFiPW w Radomsku139.
Wnioskując należy podkreślić, że szkoła powinna tak postępować
w oparciu o pracę kierownika, nauczycieli oraz szeroką bazę dydaktyczną,
aby uczeń zdobył jak najwięcej wiedzy. W oparciu o możliwie rozległy wybór
środków pomocniczych, narzędzi pracy i własnej inicjatywy, zostanie
wykształtowana osobowość wychowanka, który sam stanie się wzorowym
przyszłym obywatelem Państwa Polskiego.
Zakończenie

Zadaniem niniejszego artykułu było przedstawienie zarysu działalności
szkolnictwa powszechnego i średniego na ziemi radomszczańskiej w okresie
II Rzeczypospolitej. Istotnym wydawało się również przedstawienie
szczegółowego rozkładu szkół zarówno powszechnych jak i średnich działających
w Radomsku oraz we wszystkich gminach należących do powiatu
radomszczańskiego. W miarę zachowanych źródeł starano się również wymienić
wszystkich pracujących nauczycieli, którzy byli najważniejszym elementem
w procesie kształcenia. Dzięki ich trudowi widać było postępy w pracy
edukacyjnej. Takie skrótowe ujęcie tematu pozwoliło jedynie na ujęcie niektórych
aspektów przedwojennego szkolnictwa. Zważywszy na fakt, że do tej pory temat
ten nie został podjęty, zdecydowano się na zakreślenie podstaw prawnych
ówczesnych szkół, uważając to za jedno z podstawowych zagadnień na drodze
do omówienia dziejów szkolnictwa na tym terenie. Nadal do opracowania
pozostają inne dziedziny działalności szkół: budynki szkolne i ich wyposażenie,
uczniowie szkolni i ich aktywność, wyniki nauczania a także nauczyciele szkół
powszechnych i średnich, ich uposażenie oraz aktywność zawodowa,
przynależność do funkcjonujących stowarzyszeń nauczycielskich140. Istotne byłyby
informacje na temat poglądów politycznych miejscowych nauczycieli, bowiem
musiało się to odbijać na przekazywanych przez nich wartościach. Początek
okupacji niemieckiej a następnie realia PRL to kolejny rozdział w polskiej edukacji.
Przykłady zagadnień wartych opracowania można mnożyć.
Dla uzyskania całościowego obrazu stanu oświaty w powiecie
radomszczańskim należałoby podjąć dalsze badania nad proponowaną
problematyką oraz kontynuować wydawanie opracowań dotyczących szkół
powszechnych w gminach, jak również monografii poszczególnych szkół.

APPT, sygn.1816, AmR (103) Akta miasta Radomska tyczące się budowy urządzeń sportowych 1928,
Po odczytaniu i omówieniu pisma Powiatowego KWFiPW w Radomsku z dnia 13 lutego 1928 roku nr3/28 w sprawie
urządzeń sportowych postanowiono w zasadzie uchwalić budowę sali gimnastycznej na co wystąpić z prośbą o kredyt do
Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 50 000 zł i sprawę w szczegółach zdecydować ostatecznie w porozumieniu
z Miejską Komisją Budowlaną oraz przedstawicielami komitetu Wychowania Fizycznego i przysposobienia Wojskowego.
140
G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne ..., s. 105-126
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WŁADZE SAMORZĄDOWE POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
W LATACH 1918–1939
Uwagi wstępne
Prezentowana praca stanowi próbę analizy strukturalno-przedmiotowej
władz poszczególnych gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego. Podmiotem
analizy badawczej było 25 gmin wiejskich, ale ze względu na brak materiałów
archiwalnych omówionych zostało zatem jedynie 20 gmin. W trakcie analizy
tematu uwidoczniło się dużo luk, spowodowanych brakiem danych źródłowych.
Niniejszy artykuł został oparty głównie na źródłach archiwalnych z lat 1918-1939,
przechowywanych w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie
zachowały się akta 20 gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego (Brudzice,
Dmenin, Dobryszyce, Garnek, Gidle, Gosławice, Kobiele Wielkie, Koniecpol, Kruszyna, Maluszyn, Masłowice, Pławno, Przerąb, Radomsko, Radziechowice, Rząśnia, Rzeki, Sulmierzyce, Wielgomłyny i Zamoście) oraz akta Starostwa Powiatowego i Wydziału Powiatowego. Najmniej danych zawierają akta dotyczące władz
powiatowych. W inwentarzu Starostwa Powiatowego odnaleźć można jedynie
szereg akt przedstawiających proces scalenia wsi powiatu radomszczańskiego.
Nie zachowały się sprawozdania starosty radomszczańskiego skierowane do
wojewody w Łodzi. Dane dotyczące starostwa odtworzone zostały na podstawie
ksiąg protokołów posiedzeń Wydziału Powiatowego oraz Sejmiku Powiatowego (potem Rady Powiatowej). W aktach tych brakuje danych z lat 1935–1938.
Praca zanalizowana została na podstawie wielu działów archiwalnych, m.in.:
działu ogólno–organizacyjnego, obejmującego okólniki i zarządzenia ogólne,
sprawy dotyczące urzędów gminnych i ich wyborów i urzędowania; działu
finansowo–budżetowego, obejmującego budżety, rozkłady i rejestry podatków
gminnych; działu gospodarczego, obejmującego sprawy budowy i utrzymania
szkół, zwalczania chorób zakaźnych, statystyki rolnej; działu administracyjnego,
obejmującego wybory do sejmu, wysiedlenia, wykazy żołnierzy, rejestry karne
itd. Szczątkowy zasób archiwalny zawierają akta następujących gmin: Kobiele
Wielkie, Maluszyn, Masłowice, Rząśnia, Rzeki, Zamoście. Wiele dokumentów
nie zachowało się w skutek niekompetencji urzędników gminnych, a zwłaszcza
pisarzy, którzy nie wypełniali dokładnie ksiąg protokołowych. W ten sposób
powstały luki w historii poszczególnych urzędów gmin wiejskich.
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Charakterystyka powiatu radomszczańskiego (1918 – 1939)

Nim przejdziemy do omówienia zasadniczego tematu artykułu, kilka zdań
poświęcimy charakterystyce powiatu radomszczańskiego, co naszym zdaniem,
pozwoli ukazać środowisko, z którego wywodzili się i w którym pracować przyszyło miejscowym urzędnikom.
Powiat radomszczański w latach 1918–1939 znajdował się w zachodniej
części II Rzeczpospolitej. Od 1919 roku wchodził w skład województwa łódzkiego. Graniczył od północy z powiatem piotrkowskim, od wschodu z województwem kieleckim, od południa z powiatem częstochowskim, a od zachodu z powiatem wieluńskim1. W okresie międzywojennym był głównie ośrodkiem życia
rolniczego. Większość obszaru powiatu stanowiły grunty uprawne, ok. 73,64%.
Dalej w kolejności to: lasy, (12,55%) oraz nieużytki (5,35%)2.
W budownictwie mieszkalnym przeważały drewniane i jednoizbowe
domy, stojące rzędami blisko siebie. Przedstawiając warunki mieszkalne ludności wsi warto przytoczyć tutaj fragment sprawozdania inspektora do spraw pożarnictwa H. Mierzanowskiego z 29 sierpnia 1921 roku: Podczas objazdu powiatu
zaobserwowałem, iż wioski w przeważnej części są gęsto zabudowane, posiadają stare
budynki, drewniane, strzechą kryte; nowsze stawiane są zwykle po pożarach, są drewniane i murowane, kryte papą lub dachówką; w wioskach przeważna część studzien, bardzo
nielicznych, posiada wodę podskórną, które wobec suszy często wysychają3. Fragment
ten przedstawia nie tylko wygląd ówczesnych domów, ale również pewien obraz z życia codziennego mieszkańców polskiej wsi. Ludność miała ograniczone
możliwości. Przy narastającym kryzysie gospodarczym brakowało, oprócz wydawałoby się najpotrzebniejszych produktów żywnościowych, także wody.
Latem zdarzały się częste pożary. Jeden z największych nawiedził 21 maja 1920
roku wieś Kruszynę, niszcząc doszczętnie 65 zagród gospodarskich oraz szkołę
ludową4. Na ok. 2000 drużyn strażackich w całej Polsce w 1921 roku 41 występowało w powiecie radomszczańskim. Na podstawie sprawozdania wyżej wspo-

Patrz szerzej: Łódzkie. Rozwój województwa w Polsce Ludowej, pod red. Ryszarda Rosina, Warszawa
1970.
2
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Akta gminy Koniecpol (dalej:
AgKocp), sygn. 64; Akta gminy Zamoście (dalej: AgZ), sygn. 1; Akta gminy Wielgomłyny (dalej:
AgW), sygn. 399; Akta gminy Radziechowice (dalej: AgRadz), sygn. 60; Akta gminy Radomsko
(dalej: AgRad), sygn. 390, 392; Akta gminy Przerąb (dalej: AgPr), sygn. 30; Akta gminy Gosławice
(dalej: AgGos), sygn. 290; Akta gminy Dobryszyce (dalej: AgDob), sygn. 24, 31; Akta gminy Dmenin (dalej: AgDm), sygn. 514.
3
„Gazeta Radomskowska” z 11 września 1921 roku, nr 37, s.5.
4
„Gazeta Radomskowska” z 7 listopada 1920 roku, nr 2, s. 3.
1
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mnianego inspektora do spraw pożarnictwa wiemy, że w omawianym okresie
było 35 straży czynnych5, 4 w stadium organizacji i 2 nieczynne. Straże były
w większości niedostatecznie zaopatrzone w narzędzia ogniowe. Najlepiej zorganizowane straże były w Radomsku i Smotryszewie.
Wśród mieszkańców wsi panowała bieda. Wzrost cen wyrobów fabrycznych, a zwłaszcza narzędzi niezbędnych do prowadzenia gospodarki rolnej, spowodowany kryzysem, stawiał rolników w ciężkiej sytuacji. Brakowało pieniędzy, a w miejscowych sklepach nawet i towaru6.
Obok rolnictwa drugą gałęzią gospodarki powiatu był przemysł. Rozwijał się on powoli, zwłaszcza w porównaniu z miastem Radomskiem. Ludność
wiejska w poszukiwaniu pracy często wędrowała do miast, gdzie znajdowała
zatrudnienie w przemyśle. Mieszkańcy gminy Radomsko w większości utrzymywali się z pracy w fabrykach, bądź innych przedsiębiorstwach w mieście7.
Na terenie powiatu występowały małe zakłady przemysłowe, takie jak: młyny
motorowe i wodne, wiatraki, tartaki, cegielnie, gorzelnie i mleczarnie 8.
W Przerębie mieściły się dwie cegielnie, w Wielgomłynach trzy mleczarnie,
jedna z mleczarń powstała w 1925 roku w Zagórzu, natomiast w Niedośpielinie
mieściła się fabryka pustaków9.
Dobrze prosperującym przemysłem mogły pochwalić się dwie radomszczańskie gminy. Pierwszą z nich była Kruszyna10 a drugą Gidle. W tej miejscowoJ. Kapuściński, Dzieje ochotniczej straży pożarnej w Woźnikach, [w:] Z dziejów Woźnik (XX wiek), Woźniki 2006, s. 72-73, podaje że w latach 1900-1920 w okolicach Radomska powstały straże w: Przedborzu (1900), Brzeźnicy (1908), Pajęcznie (1909), Smotryszowie (1909), Sulmierzycach (1910), Gidlach (1911), Kruszynie (1912), Pławnie (1912), Kłomnicach (1913), Wielgomłynach (1913), Bąkowej
Górze (1916), Dąbrowie Zielonej (1916), Kobielach Wielkich (1916), Żytnie (1916), Kietlinie (1917),
Maluszynie (1917), Strzelcach Wielkich (1917), Zamościu (1917), Zawadzie (1917), Cielętnikach (1918),
Dmeninie (1918), Garnku (1918), Kodrębie (1918), Niedośpielinie (1918), Rząśni (1918), Rzejowicach (1918), Stobiecku Miejskim (1918), Wiewcu (1918), Białej Szlacheckiej (1919), Radziechowicach
(1919), Dobryszycach (1919). Największy jednak rozwój ochotniczych straży pożarnych nastąpił
w latach 20. i 30 XX wieku.
6
Patrz szerzej: „Gazeta Radomskowska”z 27 lutego 1921roku, nr 27, s. 3; 2 marca 1924 roku, nr 10, s. 4.
7
APPT, AgRad, sygn. 472.
8
APPT, AgZ, sygn. 1; AgW, sygn. 399; AgRadz, sygn. 60; AgRad, sygn. 392; AgPr, sygn. 30; AgGos,
sygn. 290; AgDob, sygn. 31; AgDm, sygn. 514.
9
APPT, Monografia gminy Wielgomłyny z 1941 roku, syg. M.op.44.
10
APPT, Akta gminy Kruszyna (dalej: AgKr), sygn. 41. W 1929 roku posiadała takie zakłady jak:
zakład betoniarski Stanisława Kulińskiego we wsi Kłomnice (12 pracowników), tartak Stefana Lubomirskiego we wsi Łęg, produkujący deski i belki, gorzelnia Karola Skarbka we wsi Borowno
(6 pracowników), produkująca 28000 l spirytusu surowego rocznie, gorzelnia Stefana Lubomirskiego we wsi Kruszyna (7 pracowników), produkująca 90200 l spirytusu surowego rocznie, Fabryka Narzędzi Rolnych Antoniego Bugaja we wsi Kłomnice (4 pracowników), produkująca sieczkarnie, bramy sprężynowe, pługi, młyn wodny Kazimierza Cieleckiego we wsi Łęg (1 pracownik),
przemiał 325m zboża rocznie), młyn Stefana Lubomirskiego we wsi Kruszyna (2 pracowników),
przemiał 3748 m zboża rocznie, młyn wodny Stanisława Tasarza we wsi Kijów (1 pracownik), przemiał 350 m zboża rocznie. Ogółem w gminie Kruszyna w 1929 roku na 8 zakładów przemysłowych
zatrudnionych było 31 osób.
5
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ści w 1871 roku kowal Józef Sucheni utworzył warsztat, który szybko przekształcił się w Fabrykę Narzędzi Rolniczych11. Ponadto wieś posiadała większe zakłady kowalsko – metalurgiczne Turka, Jaworskiego, Wiaderka, Władysława Mazurka oraz zakład rymarski W. Karpińskiego12.
W omawianym okresie bardzo ważną sprawą społeczną okazała się działalność oświatowa. Jednym z zadań reformy oświaty miało być stworzenie powszechnej, bezpłatnej szkoły, jednakowo dostępnej niezależnie od stanu majątkowego. Odradzające się państwo polskie odziedziczyło różne systemy szkolne.
Aby wprowadzić jeden, Naczelnik Państwa wydał dekret o obowiązku szkolnym z 7 lutego 1919 roku. Ważna we wprowadzaniu reformy szkolnej była również ustawa o zakładaniu szkół powszechnych z lutego 1922 roku13. Ustawa z 17
lutego 1922 roku kosztami zakładania i utrzymywania szkół obciążała państwo
i gminy. Zadaniem państwa było refundowanie: a) pensji nauczycieli; b) wydatków na pomoce i materiały naukowe; c) bibliotek. W zakresie gminy było opłacanie i konserwacja pomieszczeń szkolnych, ich urządzenie i utrzymanie czystości.
Gmina pokrywała też koszty dostarczania pomieszczeń dla szkół i nauczycieli14.
Z powyższej ustawy wynika również, że założenie szkoły było konieczne w przypadku, gdy w miejscowości liczba dzieci w wieku szkolnym dochodziła do 40.
Stopień organizacyjny szkoły zależał od liczby dzieci w danej gminie. W każdej
radomszczańskiej gminie znajdowały się szkoły powszechne15. Ich ilość oraz rodzaj zależał, jak wyżej wspomniano, od liczby dzieci w okresie szkolnym w danej miejscowości. Rozmieszczenie placówek pedagogicznych wpłynęło na kształtowanie się gęstej sieci szkół, charakterystycznej dla obszarów wiejskich. Nie udało
się wprowadzić powszechnego nauczania. Brakowało budynków na pomieszczenia publicznych szkół powszechnych, które często umieszczano w lokalach
wynajętych lub u osób prywatnych. Niektóre gminy posiadały tzw. domy ludowe. Mieściły się w nich sale szkolne, mieszkania nauczycieli, czytelnie, biblioteki. Brakowało boisk szkolnych. Szkoły nie spełniały wymogów reformy. Zdarza11
A. Sucheni-Grabowska, Z dziejów pługa Sucheniego, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna, nr 7, 1963, s. 21-51, zob. przedruk tej pracy: taż,
Z dziejów pługa Sucheniego, [w:] Szkice z dziejów gminy Gidle. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej
przez Urząd Gminy w Gidlach w dniu 30 grudnia 1999 r., pod redakcją Andrzeja J. Zakrzewskiego,
Gidle 1999, s. 81-105.
12
„Gazeta Radomskowska” z 9 stycznia 1921 roku, nr 2, s. 3; 9 października 1921, nr 41, s. 5.
13
Dekret nakładał obowiązek nauczania od wieku 7–lat. Zakładano tzw. Metryki szkolne: spisy
wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Pracę tę kontrolowali inspektorzy szkolni, stanowiący władzę pierwszej instancji – H. Radlińska, Oświata i kultura wsi polskiej, Warszawa 1979, s. 127.
14
Tamże, s. 121.
15
APPT, Monografia gminy Wielgomłyny …; Akta gminy Brudzice (dalej: AgBr), sygn. 1; AgDm,
sygn. 343,514; AgDob, sygn. 7, 15, 24, 31; AgZ, sygn. 1; AgW, sygn. 347, 348, 397, 399; AgRadz, sygn.
60, Akta gminy Rzeki (dalej: AgRz), sygn. 21, 33; AgGos, sygn. 272, 274, 290; AgKocp, sygn. 40;
Akta gminy Pławno (dalej: AgPł), sygn. 90; AgRad, sygn., 390, 392; AgPr, sygn. 30.
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ło się, że uczniowie nie mieścili się w szkole dysponującej zwykle jedną lub dwiema salami. W Dmeninie istniała szkoła 6 – klasowa posiadająca jedynie dwie
sale16. Wynika z tego, że statystycznie na jedną salę przypadało minimum 125
dzieci. Zakładając, że dzieci podzielone były na dwie zmiany: poranną i popołudniową, na salę przypadało ok. 60 uczniów. Przeciętnie wszystkie szkoły posiadały od 1 do 2 sal, a na jednego nauczyciela przypadało od 40 do 90 uczniów.
Większość szkół była jednoklasowa17.
Poza szkołami powszechnymi na terenie gminy Dobryszyce w 1920 roku
powstała z inicjatywy Radomszczańskiego Sejmiku Powiatowego-Szkoła Rolnicza z jednorocznym kursem nauczania. Uczniowie uczyli się tam oprócz przedmiotów ogólnie kształcących i przyrodniczych, teoretycznie i praktycznie: rolnictwa, chowu inwentarza, sadownictwa, warzywnictwa, pszczelarstwa i rzemiosła18. Ponadto w całym powiecie organizowano kursy dla analfabetów,
a w Radomsku kursy dla pracowników gmin wiejskich i miejskich19.
Wraz z oświatą, a zarazem dzięki niej na terenie powiatu rozwijała się
kultura. Ludność gminna starała się podwyższać poziom kulturalny wsi w rozmaity sposób. Organizowała najczęściej w niedzielę i święta różnorodne zabawy
ludowe, często o charakterze charytatywnym. Zbierano wówczas datki dla żołnierzy, osób ubogich, na plebiscyt dla Ślązaków20. Zasługą miejscowych nauczycieli było organizowanie przedstawień, teatrzyków, śpiewów, tańców, pogadanek. W Kruszynie z inicjatywy nauczyciela organizowano w każdą niedzielę pogadanki z dziedziny historii Polski i przyrody. W Kobielach Wielkich i Gidlach
odgrywano amatorskie sztuki kostiumowe. Dzięki staraniom nauczycielki ze
wsi Rudniki-Zofii Olszewskiej - powstało amatorskie Koło Teatralne organizujące przedstawienia połączone z zabawą charytatywną. Podobne koła tworzyły się
w innych częściach powiatu, najczęściej przy szkołach21. Obok Kół Teatralnych
istniały Koła Młodzieżowe oraz stowarzyszenia kulturalno–oświatowe. Ludność

APPT, AgDm, sygn. 343,514
APPT, AgDob, sygn. 7, 15, 24, 31; AgZ, sygn. 1; AgW, sygn. 347, 348, 397, 399; AgRadz, sygn.
60; AgGos, sygn. 272, 274, 290; AgRad, sygn. 390, 392.
18
„Gazeta Radomskowska” z 19 grudnia 1920 roku, nr 8, s.4.
19
APPT, AgRad, sygn. 365.
20
Na terenie powiatu powstawały Komitety Niesienia Pomocy dla Ślązaków. Pierwszy taki komitet powstał w 1921 roku w gminie Rząśnia. Składał się z: ks. Kokowskiego, J. Zalewskiego, A. Panka, M. Sciepłeka, J. Strzelczyka, St. Komorowskiego, J. Mikołajczyka. Następny komitet powstał
w Konarach. Składał się z: J. Kosmali, A. Śliwakowskiego, P. Jędrzejczyka, J. Wrzalika, A. Powroźnika. Na dzień 22 lutego 1921 roku uzbierano z całego powiatu wraz z Radomskiem 14 20794,50
marek – „Gazeta Radomskowska” z 27 marca 1921 roku, nr 12; 12 czerwca 1921 roku, nr 24, s. 4;
19 czerwca 1921 roku, nr 25.
21
Patrz szerzej „Gazeta Radomskowska” z 26 czerwca 1921 roku, nr 26, s. 4; 7 sierpnia 1921 roku,
nr 32, s. 4.
16
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wiejska mogła korzystać z miejscowych bibliotek i czytelni. Dostępna była również „Gazeta Radomskowska” (oraz kilka innych lokalnych tytułów, które jednak nie utrzymywały się długo na rynku wydawniczym). Warto jednak zaznaczyć, że różnie bywało z jej dostarczaniem. Zdarzało się, że była rozprowadzana
po wsiach z opóźnieniem nawet do kilku dni (3–4) od ukazania się22.
Być może na tę sytuację wpłynął stan dróg powiatu, który utrudniał komunikację między miastem a wsią. Nadal podstawowym środkiem transportu
były konie. Sporadycznie na krótki okres czasu pojawiały się samochody osobowe kursujące między niektórymi gminami a miastem (np. między Przedborzem
a Radomskiem na początku lat 20.)23. Inspekcje dróg powinny być wykonywane
co miesiąc. W rzeczywistości tak nie było. Z relacji mieszkańców wsi z lat 20.
wynika, że odbywały się bardzo rzadko, a w niektórych wsiach w ogóle. Zadaniem kontrolowania dróg zajmował się Powiatowy Wydział Dróg24. Zły stan komunikacji widoczny był m.in. w Wielgomłynach, gdzie do roku 1931 nie było ani
kawałka szosy łączącej gminę z Radomskiem. Drogi tej nie ukończono do wybuchu II wojny światowej. W 1931 roku wybudowano od miasta powiatowego
w stronę Wielgomłyn kilkanaście kilometrów szosy. W 1936 roku Wielgomłyny
posiadały 112 km dróg gruntowych a tylko 5 km bitych. Statystycznie na omawianym terenie było 5% dróg bitych, a 95% gruntowych25.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i ustąpieniu wojsk okupanta
przez ponad pół roku trwał stan przejściowy. Administracja terytorialna dzieliła
się na administrację rządową i samorządową. Dla celów administracyjnych obszar państwa podzielono na województwa, powiaty, gminy miejskie i wiejskie.
Ustawa Tymczasowa z 2 sierpnia 1919 roku stworzyła podstawy nowego podziału administracyjnego, dzieląc kraj na 5 województw26. Na mocy sierpniowej
ustawy powiat radomszczański wszedł w skład województwa łódzkiego i stanowił jego część do 1939 roku. W latach 20. XX wieku oraz w latach 1933–1935
zmieniały się granice pomiędzy powiatami. W 1921 roku wyłoniła się w celu
dokonania nowego podziału powiatu specjalna komisja. Biorąc pod uwagę liczebność oraz obszar powiatu stworzyła projekt, według którego gminę stanowić miało od 5–6 tys. mieszkańców. Projekt ten jednak wstrzymano, czekając na
odpowiedzi o przemianowaniu na miasta Brzeźnicę, Koniecpol i Pajęczno. Także
mieszkańcy Pławna domagali się przemianowania swojej miejscowości na miasto, na co komisja nie wyraziła zgody i utworzyła w Pławnie urząd gminny (25

„Gazeta Radomskowska” z 6 lutego 1921 roku, nr 6, s. 5.
„Gazeta Radomskowska” z 30 stycznia 1921 roku, nr 5, s. 3.
24
„Gazeta Radomskowska” z 17 lipca 1921 roku, nr 29.
25
APPT, AgW, sygn. 399.
26
W Polsce w 1939 roku istniało już 16 województw, jedno miasto wydzielone–Warszawa, 264
powiaty, 611 gmin miejskich i 3195 gmin wiejskich.–Historia państwa i prawa Polski, pod red.
J. Bardacha, Warszawa 1984, s. 190–197.
22

23
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listopada 1926 roku)27. W okresie międzywojennym jedynie Koniecpolowi w 1927
roku przywrócono prawa miejskie, które zostały mu odebrane przez władze carskie w 1870 roku za poparcie dla powstania28.
Obszar powiatu radomszczańskiego w 1921 roku obejmował 2119 km2,
tj. 211 900 ha. Stanowiło to 11,14 % obszaru województwa łódzkiego29. W 1928
roku powierzchnia wzrosła o 4695 ha i wynosiła 216595 ha. W 1938 roku obszar
ziemi opodatkowanej wynosił 201214 ha. Trudno porównać tę liczbę z liczbą powierzchni opodatkowanej z lal 30. z powodu braku danych. Mimo tych braków
można jednak dostrzec, że granice między gminami ulegały zmianom. Świadczą
o tym zmniejszające lub zwiększające się liczby powierzchni poszczególnych gmin
na przestrzeni lat 1928-1939.
Tabela 1: Powierzchnia poszczególnych gmin

W. Bartnik, Monografia Pławna. Z dziejów zapomnianych miast, Pławno 2006, s. 18. Do gminy Pławno przyłączono wówczas wsie: Folwarki, Strzałę, Mękwę i Stanisławice, wchodzące poprzednio
w skład gminy Gidle.
28
„Gazeta Radomskowska” z 16 stycznia 1921 roku, nr 3, s. 6.
29
„Gazeta Radomskowska” z 29 maja 1921 roku, nr 22.
27
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Źródło: APPT, AgDm, sygn. 514; AgDob, sygn. 24; AgGos, sygn.290; AgZ, sygn. 1; AgW, syg.399;
AgRadz, sygn. 60; AgKr, sygn. 41,45, 70; AgRad, sygn. 390; AgPrz, sygn. 30; AgRz, sygn. 25; Akta
Wydziału Powiatowego w Radomsku (dalej: AWPwR), sygn. 11.

Granice powiatów ostatecznie ukształtowały się dopiero w 1935 roku.
Związane to było z rozwojem ośrodków administracyjnych i przemysłowych oraz
sieci komunikacyjnej, jak również z chęcią zatarcia dawnych granic terytorialnych wyznaczonych przez administrację zaborców30.
Niektóre granice między gminami powiatu radomszczańskiego nie były
wyznaczone. Za przykład można podać leśną granicę między gminą Radziechowice a miastem Radomskiem. Mieszkańcy gminy traktowali las jako własność
gminną, a Magistrat jako własność miasta. Często dochodziło do podpalania lasu
przez ludność Radziechowic. Była to forma buntu przeciwko wycinaniu lasu na
potrzeby miasta. Na mocy uchwały Rady Gminnej Radziechowic z 23 października 1936 roku wydzielono z gminy 3 gromady: Galonki, Zakrzówek i Zdania,
a włączono gromady: Stobiecko Miejskie, Szczepocice, Młodzowy, Bogwidzowy,
Krępę, Kolonię Krępę i Wolę Blakową3.
Jak podaje Mieczysław Bandurka, w 1935 roku powiat radomszczański
składał się z 25 gmin wiejskich, tj.: Brudzice, Brzeźnica, Dąbrowa Zielona, Dmenin, Dobryszyce, Garnek, Gidle, Gosławice, Kłomnice, Kobiele, Konary, Koniecpol, Kruszyna, Maluszyn, Masłowice, Pajęczno, Pławno, Przerąb, Radomsko,
Radziechowice, Rząśnia, Sulmierzyce, Wielgomłyny, Zamoście i Żytno. Ponadto
w skład powiatu wchodziły dwa miasta: Radomsko i Koniecpol32. Do największych gmin powiatu radomszczańskiego pod względem liczby powierzchni
zaliczyć można: Brzeźnicę, Masłowice, Maluszyn i Radziechowice.

M. Bandurka, Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku,
Warszawa 1974, s. 76, 78.
31
APPT, Wstęp do inwentarza 398: AgRadz z siedzibą w Ładzicach 1902 - 1944, opr. K. Łapiński,
E. Grabowska, Piotrków Trybunalski 1991.
32
M. Bandurka, Zmiany administracyjne ..., s. 74–97.
30
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W każdej gminie mieściły się urzędy podporządkowane Wydziałowi Powiatowemu w Radomsku. Najczęściej siedziby władz gminnych znajdowały się
we wsiach noszących nazwę gminy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z 2 sierpnia 1934 roku każda gmina wiejska musiała mieć nazwę
urzędową, która z reguły pochodziła od nazwy miejscowości, w której znajdowała się siedziba urzędowa gminy33 . Występowały urzędy gminy z siedzibami
w Lgocie Wielkiej (gm. Brudzice), Dmeninie, Dobryszycach, Garnku, Gosławicach, Kobielach Wielkich, Koniecpolu, Kruszynie, Maluszynie, Masłowicach,
Pławnie, Przerębie, Zakrzówku (gm. Radomsko), Ładzicach (gm. Radziechowice), Rząśni, Aurelowie (gm. Rzeki), Sulmierzycach, Wielgomłynach, Zamościu34.
Członkowie poszczególnych partii wchodzili w skład zarządów gminnych, rad
gminnych czy gromadzkich. W całym powiecie radomszczańskim organizowano wiece polityczne, których zadaniem było pozyskanie społeczeństwa. Często
odbywały się przed wyborami. Społeczeństwo miało możliwość zapoznania się
z programami danych partii. Po wsiach jeździli tzw. agitatorzy organizujący owe
spotkania. Miały one swoje charakterystyczne hasła, np. przed zakończeniem
prac nad konstytucją marcową: Wielki wiec ludowy, precz z senatem! Poruszano na
nich sprawy, dotyczące państwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
kraju. Zdawano sprawozdania z prac sejmowych oraz przedstawiano położenie
polityczne. Najwięcej uwagi poświęcano konstytucjom. Wiece odbywały się najczęściej w salach szkolnych w każdą niedzielę i święta. Przemawiali m.in.: poseł
Eustachy Rudziński, który nazwał siebie prawdziwym obrońcą chłopa, A. Szwedowski, S. Lechowski, Szyszkowski. Społeczeństwo było niechętnie nastawione do
polityków i nie przybywało licznie na wiece. Jeden z mieszkańców powiatu stwierdził, że ożywienie polityczne, które zaobserwować można było na wsi po 1918
roku, więcej wniosło złego niż dobrego, bowiem poróżniło ludzi. W jego opinii
przed wojną wieś była spokojna, cicha, oddalona od większych ognisk zbiorowych.
(…) W chwili odzyskania tak upragnionej wolności i tutaj praca żywiołów wywrotowych
zrobiła wyłom i zamąciła ciszę naszego zakątka. (…) Wzięto się do uświadamiania ludu
wiejskiego–gospodarzy. Politycy jeżdżący po wsiach nazywani byli wywrotowcami,
prowodyrami wywrotowymi35.
W powiecie radomszczańskim liczba miejscowości (wsi, osad, koloni, folwarków) była jedną z największych w ówczesnej Polsce. Najwięcej miejscowości
było w gminach: Gosławice (32), Wielgomłyny (27), Zamoście (27), Radziechowice
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Dz.U.RP), nr 71, poz. 688.
APPT, AgBr, AgDm, AgDob, Akta gminy Garnek (dalej: AgGar), AgGos, Akta gminy Kobiele
Wielkie (dalej: AgKW), AgKocp, AgKr, AgMal, AgMasł, Ag Radz, AgRad, AgW, Akta gminy Sulmierzyce (dalej: AgS), AgZ – Na podstawie protokołów władz gminnych poszczególnych gmin
wiejskich.
35
„Gazeta Radomskowska” z 26 grudnia 1920 roku, nr 9, s. 3; 2 stycznia 1921 roku, nr 2, s. 3; 1929,
nr 3, s. 3; 10 kwietnia 1921 roku, nr 15, s. 3.
33

34
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(26). Pojawiła się również nowa gmina o nazwie Rzeki36. Mieczysław Bandurka
nie wymienia tej gminy ani w pow. radomszczańskim, ani w pozostałych innych
powiatach. Widnieje ona jednak na mapie powiatu z 1933 roku. Z danych archiwalnych wynika, że jako gmina wchodziła w skład powiatu radomszczańskiego
do 1945 roku. Zasób archiwalny nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy Rzeki od 1935 do 1939 roku istniały jako oddzielna gmina, czy być może w roku 1935
weszły w skład jednej z przygranicznych gmin.
W latach 1918–1939 widoczny był wzrost liczby ludności. Powiat radomszczański wraz z miastem Radomskiem w 1919 roku liczył 168 620 mieszkańców,
co stanowiło 6, 91% ludności woj. łódzkiego37. W roku 1921 liczył już 196 128
ludzi. Według spisu z 1931 roku powiat bez miast Radomska i Koniecpola liczył
160 909 osób. Według Małego Rocznika Statystycznego w latach 1931– 1939 powiat radomszczański liczył niezmiennie 186,4 tys. ludności, a powierzchnia wynosiła 2149 km2 38. Tak więc źródła archiwalne zaprzeczają danym, pochodzącym
z Rocznika. Za dowód posłużyć może wykaz liczby ludności powiatu radomszczańskiego z lat 1931–1939, opracowany przez autorkę na podstawie materiałów
archiwalnych.
Tabela 2: Wykaz liczby ludności gmin wiejskich i miejskich powiatu
radomszczańskiego z lat 1931 – 1939

36
APPT, AWPwR, sygn. 13. – mapy gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego z lat 1930 – 1931,
bez gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kobiele Wielkie, Maluszyn.
37
M. Bandurka, Zmiany administracyjne..., s. 74 – 97; Łódzkie. Rozwój województwa..., s. 15–19.
38
Główny Urząd Statystyczny w Łodzi (dalej: GUSwŁ), Mały Rocznik Statystyczny GUS II RP z lat
1931 - 1939.
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Źródło: APPT, AWPwR, sygn. 11.

Widoczny był wzrost liczby ludności gmin w okresie lat 1931–1939.
W 1938 roku największą liczbę mieszkańców (ponad 9000) posiadały dwie gminy: Pajęczno i Radomsko, najmniejszą zaś: Garnek, Gosławice oraz Pławno.
W 1939 roku liczba mieszkańców Pajęczna przekraczała 10 000, co stawiało gminę na pierwszym miejscu pod względem liczby ludności. Od 1931 do 1938 roku
we wszystkich gminach nastąpił wzrost liczby mieszkańców łącznie o 10014. Inaczej kształtowała się ta liczba między 1938 a 1939 rokiem. W Gidlach, Konarach
oraz Pławnie nastąpiło jej zmniejszenie. Jedną z przyczyn tego zjawiska mogły
być występujące na terenie powiatu epidemie tyfusu plamistego. Do Powiatowego Urzędu Zdrowia wpływały skargi, że urząd lekceważył stan zdrowia publicznego. Posiadał 3 apartamenty dezynfekcyjne, z których tylko jeden był czynny39.
Gęstość zaludnienia wzrastała wraz ze wzrostem liczby ludności. W 1931 roku
na terenie powiatu na km2 przeciętnie przypadało 76,7 mieszkańców, a w 1939
roku już 87 mieszkańców. Występowały gminy, w których zagęszczenie ludności
było wysokie. W Wielgomłynach w 1931 roku wynosiło 90,02 mieszkańców na
km2 40.
Według Wydziału Powiatowego w Radomsku w 1938 roku powiat bez
miast liczył 170 923 mieszkańców, z czego narodowości polskiej było 164 949
z nich (96,5%), Żydów było 2 907 (1,7%), Niemców-2 760 (1,6%). Pozostałą część
społeczeństwa stanowiły inne narodowości. Za dowód może posłużyć
w/w wykaz liczby ludności wg narodowości. Omawiane liczby ludności pojedynczo rozpatrywanych gmin mają swoje odzwierciedlenie w liczbach powierzchni powiatu. Liczby ludności według narodowości udało się ustalić również
w oparciu o kwerendę archiwalną.

39
40

„Gazeta Radomskowska” z 21 lutego 1921 roku, nr 2.
GUSwŁ, Mały Rocznik ...; APPT, Monografia gminy Wielgomłyny… .
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Tabela 3: Liczba ludności wg narodowości w % z 1938 roku

Źródło: APPT, AWPwR, syg. 11.

Kilka słów należy też wspomnieć o strukturze wyznaniowej. Wśród mieszkańców dominowało wyznanie rzymsko-katolickie, ale w latach 1918–1939 na
terenie powiatu żyli też ewangelicy i Żydzi. W roku 1938 przedstawicieli wyznania rzymskokatolickiego było 163 358, tj. 95,57% (bez miasta Radomska), z czego
100% zamieszkiwało Koniecpol, 74,24%-Pławno, wyznania ewangelickiego– 3 301,
czyli 1,93, z czego najwięcej zamieszkiwało Dmenin–10,82%, narodowości żydowskiej–3 442, co stanowiło 2,01%, z czego najwięcej zamieszkiwało Pławno- 25,64%42.

41
T. A. Nowak w pracy: Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku, Radomsko 2005, s. 149-150 podaje, że
w Chełmie, leżącym w gminie Masłowice, żyła rodzina żydowska Goldbergów, prowadzącą we
wsi sklep. W Chełmie Żydzi mieszkali również w latach 20. XX wieku. Trudno dziś wyjaśnić, dlaczego informacje o mieszkańcach pochodzenia żydowskiego nie znalazły się w oficjalnych zestawieniach powiatowych.
42
APPT, AWPwR, sygn. 11.
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Z roku 1921 zachował się wykaz gromad gminy Radziechowice. Gmina
liczyła wówczas 19 gromad. Były to: Borki, Cerkawizna, Dąbrówka, Galonki, Jankowice, Jedlno, Jedlno–Poduchowne, Józefów, Kozia Woda, Ładzice, Radziechowice, Rożny, Stobiecko Szlacheckie, Szczepocice, Tomaszów, Wierzbica, Wola Jedlińska, Zakrzówek Szlachecki, Zdania43.
Tabela 4: Wykaz gromad gmin powiatu radomszczańskiego
w latach 30. XX wieku

Źródło: APPT, AgZ, sygn. 1; AgW, sygn. 399; AgRadz, sygn. 60; AgRz, sygn. 33; AgGos, sygn. 273;
AgKocp, sygn. 40; AgRad, sygn. 392, 390; AgPr, sygn. 30; AgPł, sygn. 135; AgBr, sygn. 11.
43

APPT, AgRad, sygn. 79.
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Zachowane materiały archiwalne, dotyczące liczby gromad znajdują potwierdzenie w pracy M. Bandurki. W latach 30-tych jedynie Pławno i Rzeki skupiały po 2 gromady. Reszta z wymienionych wyżej gmin posiadała od 11 do 18
gromad. Na podstawie 11 wyżej wymienionych gmin oraz ich liczby obszaru
(o której będzie mowa niżej) można przypuszczać, że pozostałe gminy powiatu
radomszczańskiego w latach 30–tych XX wieku w większości składały się od 11
do 16 gromad. Potwierdzeniem tego założenia może być wykaz liczby gromad
z 1939 roku.

Wykaz gromad w poszczególnych gminach powiatu radomszczańskiego
z 1939 roku44
1. Brudzice - 15
11. Masłowice - 16
2. Brzeźnica - 14
12. Pajęczno - 11
3. Dmenin - 12
13. Pławno - 2
4. Dobryszyce - 15
14. Przerąb - 18
5. Gidle - 10
15. Radomsko - 16
6. Gosławice - 12
16. Radziechowice - 15
7. Kobiele Wielkie - 14
17. Rząśnia - 10
8. Konary - 10
18. Rzeki - 9
9. Koniecpol - 11
19. Sulmierzyce - 9
10. Maluszyn - 17
20. Wielgomłyny - 16
Pierwsi urzędnicy gmin odrodzonej Polski (1918–1919)

Rozpoczynając omawianie poszczególnych szczebli samorządu powiatu
radomszczańskiego należy zaznaczyć, że od 1918 do 1933 roku polski samorząd
terytorialny funkcjonował bez ujednoliconych podstaw prawnych, opierając się
na różnych przepisach regulujących działalność gmin wiejskich i miejskich, powiatów oraz województw45. Do 1933 roku działały na terenach wszystkich byłych zaborów samorządy gminne i powiatowe, natomiast samorząd wojewódzki
został zorganizowany tylko na obszarze byłego zaboru pruskiego46. Powiat

APPT, AWPwR, sygn. 11.
Patrz szerzej: Dziennik Praw Państwa Polskiego (dalej: Dz. Pr.P.P.), nr 18, 1919, poz. 48; W. Rudź,
Dzieje ustrojowe gminy wiejskiej na obszarze dzisiejszego woj. łódzkiego w latach 1809 – 1954,
Piotrków Trybunalski bdw. – Maszynopis znajduje się w APPT we wstępie do inwentarza gminy
Radomsko (121); R. Szwed, Polska Partia Socjalistyczna w wyborach do samorządów terytorialnych
w latach 1919–1939, Częstochowa 1993, s. 7; tenże, Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918– 1939.
Wybór materiałów źródłowych, Częstochowa 2000; A. Łuczak, Samorząd terytorialny w programach
i działalności stronnictw ludowych 1918 – 1939, Warszawa 1973.
46
R. Szwed, Samorządowa Rzeczpospolita 1918–1939. Wybór rozpraw i artykułów, Częstochowa 2000,
s. 12.
44

45
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radomszczański wchodził w skład dawnego Królestwa Kongresowego.
Proces ujednolicania administracji terenowej zakończył się w końcu lat dwudziestych. Kwestie te regulowały m. in. rozporządzenia Prezydenta RP z 19 stycznia
i 28 marca 1928 roku o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej47. Jednolity ustrój samorządu terytorialnego dla całego państwa został wprowadzony dopiero w 1933 roku48.
Bardzo ważną rolę w konsolidowaniu się państwa polskiego w pierwszych latach odzyskania niepodległości odegrały samorządy gminne. Mimo różnorodnych tradycji i odmiennych przepisów prawnych społeczeństwo polskie
znajdowało oparcie w formach samorządowych. Same władze okupacyjne, chcąc
pozyskać przychylność Polaków, zezwalały na działalność mianowanych przez
siebie organów władzy lokalnej. Władze te po odzyskaniu niepodległości nadal
funkcjonowały. Zatem urzędnicy wybrani podczas I wojny światowej, zachowując swe stanowiska, byli pierwszymi pracownikami regionalnych władz odrodzonej Rzeczpospolitej.
Gminy wchodzące w skład powiatu radomszczańskiego prawnie, jako
organ administracji państwowej, zaczęły funkcjonować na podstawie ukazu carskiego z 2 marca 1864 roku. Od tego momentu aż do pierwszych wyborów samorządowych w niepodległej Polsce (1919 rok) na czele każdej gminy wiejskiej powiatu radomszczańskiego stał wójt wraz z 2 pełnomocnikami. Organem uchwałodawczym były zgromadzenia gminne oraz zgromadzenia gromadzkie. Zgromadzenia gminne wybierały i kontrolowały wójtów i pełnomocników. Po wejściu w życie dekretu z 27 listopada 1918 roku urzędy pełnomocników prawnie
przestały istnieć, a na ich miejsca powołano rady gminne. Dane dotyczące wyżej
wspomnianego okresu zachowały się jedynie z gmin: Radomsko i Radziechowice. Na stanowisko wójta gminy Radomsko powołano Romana Gzika, a na jego
zastępcę Józefa Pukacza, wybranych na 3 lata przez zebranie gminne dnia 28
listopada 1916 roku. Urzędy zostały zatwierdzone przez Cesarską i Królewską
Komendę Powiatową w Radomsku dnia 12 stycznia 1917 roku. 10 grudnia 1915
roku wybrano pełnomocników. Zostali nimi: Leon Winsz i Walenty Dziegieć, zatwierdzeni przez Cesarską i Królewską Komendę Powiatową dnia 16 czerwca
1916 roku. Jednak nie przyjęli tych stanowisk. Ich funkcję sprawowali Marcin
Gąsiorowski, rolnik ze wsi Stobiecko Miejskie i Filip Saternus z Wymysłówka,
którzy posiadali poparcie wójta49. Nie wiadomo na mocy jakiego rozporządzenia
zajmowali te stanowiska. Prawdopodobnie sprawowali urząd bezprawnie.

A. Ajnenkiel, B. Leśnodorski, W. Rostocki, Historia ustroju Polski 1764 – 1939, Warszawa 1970,
s. 206.
48
Prawo administracyjne, pod red. J. Starościanka, Warszawa 1966, s. 201; Dz.U.RP, nr 35, poz. 294.
49
APPT, AgRad, sygn. 364. – Protokół rady gminnej z 1916 roku.

47
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Wybór 16 sołtysów we wrześniu i październiku 1916 roku został zatwierdzony
aktem C i K Komendy Powiatowej z dnia 10 grudnia 1916 roku50. Od 1916 roku
wójtem gminy Radziechowice był niejaki Kowalski51 . Jego pełnomocnikami byli:
Roman Nierublinewski oraz Józef Adamek, zatwierdzeni przez Cesarską i Królewską Komedę Powiatową dnia 30 stycznia 1918 roku. Powyżsi urzędnicy gminni
sprawowali urzędy aż do 1919 roku.
Władza wykonawcza gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego
(1919–1939)

Władza wykonawcza gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego składała się z 25 wójtów i tyluż ich zastępców oraz od 1933 roku z 50 ławników. Wójt
w Polsce międzywojennej stał na czele gminy wiejskiej jako organ wykonawczy
administracji rządowej oraz jako przewodniczący samorządu gminnego52.
Na podstawie kwerendy archiwalnej udało się odtworzyć nazwiska osób piastujących stanowiska wójtów i ich zastępców w poszczególnych gminach wiejskich.
Przy niektórych nazwiskach udało się także ustalić przynależność partyjną.

50
Sołtysi wybrani wówczas to: Zakrzówek: sołtys-M. Kaczmarek, zastępca–F. Frankowski; Bartodzieje przy lesie: sołtys–J. Rejczkowski, zastępca–A. Szwedzik; Sucha Wieś: sołtys–F. Domagała;
Guławy: sołtys-A. Rudek; Bogwidzowy: sołtys-A. Borowiecki; Wymysłówek: sołtysS. Leszczyński; Bobry: sołtys-A. Klekowski; Szczepocice: sołtys-P. Saternus; Młodzowy: sołtysJ. Stępień; Bartodzieje Bankowe: sołtys - J. Norberciak; Jadwinówka: sołtys-S. Chachulski; Bartodzieje Włościańskie: sołtys-J. Oryński; Nowa Rózia: sołtys-I. Chazik; Wymysłówek: sołtysStobiecko Miejskie: sołtys-M. Karasek.
51
W Aktach Gminy Radziechowice nie ma podanego imienia wójta. Sam wójt podpisywał się jedynie nazwiskiem. APPT , AgRadz, sygn. 27.
52
Mały Słownik Języka Polskiego, pod red. Stanisława Skorupki, Warszawa 1969, s. 907.
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Tabela: 5. Wykaz wójtów oraz zastępców powiatu radomszczańskiego
latach 1919–1939

Nie zachowały się wszystkie dane dotyczące wójtów oraz innych urzędników samorządowych.
W związku z tym lata urzędowania funkcjonariuszy samorządowych nie są kompletne. Opracowane na podstawie podpisów figurujących w księgach budżetowych, bądź w Księgach Protokołów Posiedzeń Rad Gminnych lub Zarządów.
53
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54
T. A. Nowak, Chełmo ..., s. 150, podaje, że w latach 30. XX wieku (nie udało się mu ustalić dokładnych dat) Franciszek Tomalka był także sołtysem w Chełmie.
55
B. Bartnik, Pławno ..., s. 19, podaje, że Bronisław Brzózka wójtem był od 12 kwietnia 1928 roku,
sekretarzem od 10 maja Józef Wiewiórowski, pomocnikiem od 19 sierpnia 1927 roku Karol Ojrzyński. W 1931 roku w skład Rady Gminy wchodzili: Henryk Morawski, Antoni Krauze, Antoni Brzózka,
Henryk Rogalski, Jakub Rajchamn, Karol Pioruński, Binem Tyberg, Ludwik Ojrzyński, Abram Szpałtyn, Stanisław Borkowski, Fiszel Szenkarski i Roman Borowik.
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Źródło: APPT, AgKr, sygn. 41 – Protokół z odprawy p. burmistrzów i wójtów gmin powiatu
radomszczańskiego z 26 listopada 1931 roku; WPwR, sygn. 11 – Wykaz członków Rady Gminnej
z 1939 roku; Starostwo Powiatowe Radomszczańskie 1919–1939 (dalej: SPR), sygn. 8/3, 17/8; AgBr,
sygn. 1; AgDm, sygn. 278, 370, 379, 460, 495; AgDob, sygn. 15; AgW, sygn. 347, 344, 337, 338, 349,
360, 361, 362, 363; AgRadz, sygn. 2 – 5, 55; AgRz, sygn. 21, 33; AgS, sygn. 6; AgGos, sygn. 271, 272,
273, 274, 279, 280; AgKocp, sygn. 3; AgKr, sygn. 45, 70; AgPł, sygn. 8, 10, 11, 15, 61; AgRad, sygn.
365,567, 383, 377, 378, 424; AgPrz, sygn. 2, 10 – 13, 23, 25, 56; „Gazeta Radomskowska” z 29 stycznia
1933 roku, nr 5, s. 5.

W związku z brakiem danych dotyczących przynależności partyjnej,
jedynie z 1939 roku można odtworzyć rezultaty wyborów samorządowych. Na
21 wójtów powiatu radomszczańskiego 66,6% należało do OZN, 9,5% do SL, 14,5%
było bezpartyjnych pr., 4,7% bezp. Wójtowie cieszyli się dużym autorytetem w
swoich gminach, o czym świadczą chociażby często przedłużane im kadencje.
Najdłużej, bo aż 20 lat ( 7 kadencji) sprawował urząd wójta gminy Przerąb Walenty
Śliwowski. Wójtowie posiadali obywatelstwo polskie, wyznanie rzymskokatolickie, w większości byli z zawodu rolnikami. Nie wszyscy jednak byli
zatwierdzani przez starostę. Starosta miał prawo nie uznać wyborów, jeśli odbyły
się nie zgodnie z obowiązującym prawem lub wybrany nie spełniał wymogów
danego stanowiska. Do unieważnienia wyborów doszło dwukrotnie w gminie
Gosławice. Starosta Stanisław Szer unieważnił wybory wójta z 29 sierpnia i 12
grudnia 1930 roku. W wyborach tych dwukrotnie zwyciężył Antoni Kawka, 45–
letni rolnik ze wsi Konradów, który nie spełniał warunków art. 4 dekretu z 27
listopada 1918 roku, gdyż nie posiadał odpowiedniego wykształcenia. Nie umiał
dostatecznie czytać, ani pisać po polsku. Kolejne wybory odbyły się 23 maja 1931
roku. Uprawnionych do głosowania było 2057, z czego głosowało jedynie 232
osoby. Kandydatów na wójta było 10, m.in.: Wojciech Tomicki, Czesław Owczarek,
Władysław Hanulak, Adam Zając, Antoni Kawka, Stefan Czubaj, Stefan
Radziejewski, Wacław Wieloch. Trzech zrezygnowało, zaś A. Kawkę
i W. WielochaKomisja Wyborcza zdyskwalifikowała. Najwięcej głosów otrzymał
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Wojciech Tomicki, który został zatwierdzony przez starostę56. Zastanawiająca była
niska frekwencja wyborcza. Być może członkowie zgromadzenia gminnego chcieli
w ten sposób wyrazić niezadowolenie z powodu unieważnienia poprzednich
wyborów.
Wójtowie, podwójci oraz ławnicy od 1933 roku tworzyli Zarządy Gminne,
czyli organy zarządzające samorządu. Posiedzenia Zarządów odbywały się raz
w miesiącu. Wiejskie gminy radomszczańskie posiadały po dwóch ławników.
Wykaz ławników powiatu radomszczańskiego, jednak bez gmin: Garnek,
Kruszyna, Radomsko, Zamoście, Żytno przetrwał jedynie z 1939 roku.
Tabela 6: Wykaz ławników gminnych powiatu radomszczańskiego
z 1939 roku

56

APPT, AgGos, sygn. 272 – Protokół Zgromadzenia Gminnego o wyborach wójta z 23 maja 1931 roku.
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Źródło: APPT, AWPwR, sygn. 11.

Na 40 ławników gminnych powiatu radomszczańskiego z 1939 roku 27,5%
należało do OZN, 25 -SL, 25%-bezp. pr., 17,5%-bezp., 5%-narodowców. Natomiast
95% ławników było z zawodu rolnikami. Z powyższych danych wynika,
że Zarządy Gminne powiatu radomszczańskiego z 1939 roku
w większości były sanacyjne. Miało to swoje odzwierciedlenie w władzy centralnej
kraju, bowiem od maja 1926 roku do września 1939 roku w Polsce rządziła sanacja.
Wynika z tego, że centralna władza państwa oddziaływała na obszar powiatu
radomszczańskiego oraz nie była obojętna jego mieszkańcom.
Radni gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego (1919–1939)

Pierwsze po I wojnie światowej wybory do rad gminnych odbyły się w 1919
roku. Kadencja radnych trwała trzy lata do 1933 roku, potem pięć lat. Najwięcej
danych dotyczących radnych zachowało się z gminy Wielgomłyny. Na podstawie
kwerendy archiwalnej udało się odtworzyć wykaz radnych i ich zastępców
z gminy Wielgomłyny z lat 1919, 1923, 1927, 1930, 1934.
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Tabela 7: Wykaz radnych gminnych i ich zastępców wybranych przez
zgromadzenie gminne 15 lutego 1919 roku w gminie Wielgomłyny

Źródło: APPT, AgW, sygn. 344.

Tabela 8: Wykaz radnych i ich zastępców gminy Wielgomłyny z 1923 roku
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Źródło: APPT, AgW, sygn. 344.

Tabela 9: Wykaz radnych gminy Wielgomłyny wybranych
21 czerwca 1927 roku

Źródło: APPT, AgW, sygn. 344.

Tabela 10: Wykaz radnych i ich zastępców wybranych 12 września 1930 roku
w gminie Wielgomłyny
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Źródło: APPT, AgW, sygn. 347.

Tabela 11: Wykaz radnych ich zastępców wybranych 23 stycznia 1934
w gminie Wielgomłyny

Źródło: APPT, AgW, sygn. 334, 349.
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W pierwszych wyborach do rad gminnych Polski niepodległej w gminie
Wielgomłyny zwyciężyła partia ludowców – PSL „Wyzwolenie”. Uzyskała aż
66,6% mandatów. Pozostałą część rady stanowili członkowie CHZJN. W 1923
roku sytuacja uległa zmianie. Nadal większość przedstawicieli PSL „Wyzwolenie”
stanowiło skład radnych gminy (tj. 58,3%), jednak liczba radnych należących do
CHZJN uległa zmniejszeniu do 16,6%. Pojawili się radni bezpartyjni, którzy
stanowili aż 25%. W wyborach z 1927 roku nie zwyciężyła żadna partia. Większość
radnych była bezpartyjna (tj. 66,6%) w tym dwóch sympatyków PSL
„Wyzwolanie”. Resztę stanowili członkowie PSL „Wyzwolenie”. W 1930 roku
najwięcej, bo 83,3% mandatów radnych gminy Wielgomłyn uzyskało PSL
„Wyzwolenie”. Pozostałe mandaty przypadły bezpartyjnym i CHZJN. Sytuacja
zmieniła się nagle po wyborach z 1934 roku. Pojawiły się nowe partie. CHD
uzyskuje 25% mandatów, SL - 18,7%, BBWR - 12,5%. Najwięcej mandatów należało
do bezpartyjnych prorządowych (tj. 43,7%) w tym trzech sympatyków BBWR.
Z gminy Rzeki zachował się wykaz radnych gminnych jedynie z 1930 roku,
który prezentuje poniższa tabela.
Tabela 12: Wykaz radnych gminy Rzeki wybranych 6 września 1930 roku

Źródło: APPT, AgRz, sygn. 33.

W wyborach do rady gminnej gminy Rzeki z 1930 roku zwyciężyło BBWR,
uzyskując 83,3% mandatów. Resztę mandatów otrzymali bezpartyjni. Podobnie
w gminie Gosławice w 1930 roku oraz 1934 roku w wyborach do rady gminnej
zwyciężyli również przedstawiciele BBWR.
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Tabela 13: Wykaz radnych i ich zastępców gminy Gosławice wybranych
29 sierpnia 1930 roku

Źródło: APPT, AgGos, sygn. 272.

Tabela 14: Wykaz radnych gminnych wybranych w gminie Gosławice
w 1934 roku

Źródło: APPT, AgGos, sygn. 274.
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Z dokumentów gminy Pławno wynika jednoznacznie, że wybierani na
radnych gminnych mieszkańcy byli przedstawicielami partii mniejszościowych.
Nie ma w tym nic dziwnego zważywszy, że Pławno zamieszkiwało ponad 25%
Żydów (patrz: charakterystyka powiatu)
Tabela 15: Wykaz radnych gminnych gminy Pławno z 1931 roku

Źródło: APPT, AgPł, sygn. 11.

Połowa radnych z 1930 roku była bezpartyjna prorządowa (50%), a 33,3%
radnych należało do partii mniejszościowych. Radni gminni z Pławna wyróżniali
się w powiecie radomszczańskim pod względem przynależności partyjnej
zważywszy, że w pozostałych gminach w latach 30. zwyciężali m.in. członkowie
BBWR, partii rządzącej w kraju.
Na podstawie przynależności partyjnej radnych gminy Przerąb z 1939 roku
można stwierdzić, że przeważali członkowie OZN i SL. Większość z tych
ugrupowań w 1939 roku posiadała mandaty w pozostałych gminach wiejskich
powiatu radomszczańskiego.

279

Karolina Kaźmierczak

Tabela 16: Wykaz radnych i ich zastępców gminy Przerąb z 1939 roku

Źródło: APPT, AgPrz, sygn. 56.

Charakteryzując ogólnie radnych gminnych powiatu radomszczańskiego
należy zaznaczyć, że większość była pochodzenie polskiego, wyznania rzymsko
– katolickiego, z zawodu była rolnikami o wykształceniu niższym w wieku od 27
do 60 lat. Biorąc pod uwagę przynależność partyjną widoczne było w okresie
międzywojennym oddziaływanie partii rządzących Polską na samorząd lokalny.
Działalność władz gminnych powiatu radomszczańskiego (1918–1939)

Wszelkie obowiązki i zadania samorządu gminnego w latach 1919–1939
określone zostały w dekrecie z 27 listopada 1918 roku oraz tymczasowej ustawie
z 23 marca 1933 roku. Godziny pracy poszczególnych urzędów gminnych
wyznaczali sami urzędnicy. W związku z napływającymi skargami do starosty
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powiatu oraz brakiem obecność wójtów podczas wizytacji kontrolnych, Wydział
Powiatowy wydał w tej sprawie pismo z dnia 9 września 1927 roku,57 na mocy
którego w urzędach gminnych w godzinach urzędowych, tj. 8–15, obecny był
stale wójt i sekretarz. W skrajnych okolicznościach pomocnik sekretarza. Sprawą
wartą poświęcenia uwagi były nagminne kradzieże występujące w całym powiecie
radomszczańskim. Często okradano same urzędy gminne. Władze gminne starały
się zapobiegać kradzieżom. Ingerował w tej sprawie również Wydział Powiatowy,
wysyłając pismo z 10 września 1934 roku do wszystkich urzędów gminnych.
Jedną z gmin, która szybko dostosowała się do niego była gmina Radomsko.
Władze tej gminy uchwaliły w listopadzie 1934 roku środki na […] lampę
elektryczną, wiszącą przed wejściem do kancelarii gminnej, [ której] Światło padało na
wszystkie okna i oświetlało front budynku […]. Ponadto w oknach kancelarii założono
drewniane okiennice58. Dla potrzeb sprawniejszego funkcjonowania urzędów
niektóre gminy kupowały maszyny do pisania i zakładały w urzędach telefony.
Statystycznie na gminę przypadał jeden telefon.
Działalność władz gminnych powiatu radomszczańskiego można
przedstawić między innymi za pośrednictwem budżetów gminnych. Według
jednego z artykułów zamieszczonych w „Gazecie Radomskowskiej” z 15 maja
1921 roku ówczesny budżet był Odzwierciedleniem stanu każdej gospodarki społecznej
[…] aby poznać daną gminę pod względem jej gospodarki nie potrzeba jej widzieć,
wystarczy przejrzeć jej budżet 59. Dochód gminny składał się z dochodów
zwyczajnych i nadzwyczajnych.
Dochody zwyczajne:
I. majątek komunalny (dochód z majątku gminnego)
II. przedsiębiorstwa komunalne
III. subwencje i dotacje
IV. zwroty: a) zwrot kosztów kuracyjnych wyłożonych przez gminę; b) zwrot
kosztów wymiaru, poboru i egzekucji podatków państwowych; c) zwrot kosztów
utrzymania lokalu dla policji państwowej; d) zwrot kosztów poboru składki
ogniowej; e) inne zwroty;
V. opłaty administracyjne: a) od podań i za poświadczenia; b) za badanie zwierząt
i mięsa; c) za paszporty zwierzęce;
VI. opłaty za korzystanie z urządzeń i zakładów dobra publicznego
VII. opłaty na utrzymanie drogi od zainteresowanych
VIII. udział w podatkach państwowych
IX. dodatki do podatków państwowych: a) dodatki do podatku gruntowego; b)
dodatki do podatku przemysłowego; c) dodatki od spożycia, zużycia i produkcji;
d) dodatki do patentów na wyrób i sprzedaż trunków
APPT, AgRadz, sygn. 383 – Pismo z Wydziału Powiatowego w Radomsku do urzędów gminnych
powiatu radomszczańskiego z dnia 9 września 1927 roku w sprawie godzin urzędowania.
58
Tamże, sygn. 378 – Protokół z listopada 1934 roku w sprawie ochrony lokali.
59
„Gazeta Radomskowska” z 15 maja 1921 roku, nr 20, s. 4.
57
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X. podatki samoistne
XI. różne
Dochody nadzwyczajne, np.:
I. subwencje i dotacje
II. pożyczki

Tabela 17: Wykaz dochodów zwyczajnych w zł poszczególnych gmin
wiejskich w latach 1927–1939
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Źródło: APPT, AgGos, sygn. 282 – 290; AgRadz, sygn. 58 – 61; AgRad, sygn. 368, 369; AgW, sygn.
389 – 400; AgPr, sygn.30.

Najwięcej dochodów gminy radomszczańskie w okresie międzywojennym
posiadały z podatków samoistnych oraz z dodatków do podatków państwowych.
Rocznie na jedną gminę podatki samoistne wynosiły od 800 do 43 tys. zł, a dodatki
do podatków państwowych od ponad 3 tys. do 10 tys. Następnie dochody gmin
radomszczańskich pochodziły z: subwencji i dotacji, opłat administracyjnych,
zwrotów oraz majątku komunalnego. Rocznie do skarbu jednej gminy wiejskiej
powiatu radomszczańskiego wpływało z wszystkich dochodów od ok. 6 000 zł
do 58 000 zł. W latach 30. widoczny był nagły spadek dochodów. Zmniejszeniu
uległy dochody pochodzące z podatków samoistnych i dodatków do podatków
państwowych. Taki stan istniał do 1938 roku. Potem nastąpił wzrost dochodów.
Jedną z przyczyn był występujący w tym okresie kryzys gospodarczy, obejmujący
cały kraj. W skutek zubożenia społeczeństwa spadła liczba zebranych podatków.
Od sumy dochodów zależały wydatki gminne. Zadaniem władz gminnych
było przydzielenie kwot do odpowiednich działów wydatkowych. Umiejętne
dysponowanie pieniędzmi wpływało na kształtowanie się gospodarki gminnej.
W skład wydatków gminnych wchodziły:
I. wydatki administracyjne (wydatki osobowe: pensje pracowników gminnych:
wójtów, ich zastępców, sołtysów, pisarzy, pomocników i praktykantów gminnych,
stróżów i woźnych; wydatki rzeczowe: koszty utrzymania lokalu urzędu
gminnego, wyposażenie lokalu gminnego, prenumerata pism).
II. majątek komunalny (np. utrzymanie łąk gminnych).
III. przedsiębiorstwa komunalne.
IV. spłata długów.
V. drogi i place publiczne (utrzymanie dróg, mostów).
VI. oświata (opał i światło, czynsz, utrzymanie czystości, pomoce naukowe,
remont budynków, kancelaria dozoru szkolnego, kancelaria Powiatowej Rady
Szkolnej, biblioteka dla uczniów i nauczycieli, książki dla biednych, prenumerata
pism, oświata poza szkolna: kursy dla analfabetów.
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VII. kultura i sztuka
VIII. zdrowie publiczne
IX. opieka społeczna
X. popieranie rolnictwa
XI. popieranie handlu i przemysłu
XII. bezpieczeństwo publiczne
XIII. różne

Tabela 18: Wykaz wydatków poszczególnych gmin wiejskich
w latach 1925 – 1939 w zł

284

Władze samorządowe powiatu radomszczańskiego w latach 1918 – 1939

Źródło: APPT, AgGos, sygn. 282 – 290; AgPr, sygn. 10, 27; AgRadz, sygn. 58–60; AgRad, sygn. 369,
392; AgW, sygn. 393 – 401.

Wydatki w większości równały się dochodom. Zdarzały się jednak
przypadki, kiedy wydatki przewyższały dochody, tworząc niedobór budżetowy.
W omawianym okresie wydatki proporcjonalnie do dochodów ulegały
zmniejszeniu. Najwięcej pieniędzy władze gmin przeznaczały na wydatki
administracyjne, czyli na własne pensje oraz utrzymanie budynków gminnych.
Na ten cel jedna gmina przeznaczała od ponad 5 tys. do ok. 18 tys. zł. rocznie.
Innym z głównych priorytetów w działalności władz gminnych powiatu
radomszczańskiego było szkolnictwo. Jedna gmina przeznaczała na ten cel od
ponad 2 tys. do 15 tys. zł. rocznie. Dzięki temu powoli zwiększyła się liczba szkół
w powiecie. Władze próbowały zlikwidować problem braku odpowiednich
budynków dla szkół, budując nowe pomieszczenia. Mimo starań nie udało się
tego problemu rozwiązać (patrz: charakterystyka powiatu). Ponadto władze
gminne przywiązywały uwagę do poprawy:
1. zdrowotności (od 0 do 3 tys. zł rocznie jedna gmina);
2. komunikacji (od 0 do 3,5 tys. zł roczne jedna gmina);
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3. bezpieczeństwa publicznego (od 0 do 2 tys zł rocznie jedna gmina);
4. opieki społecznej (od 0 do 8 tys. zł. rocznie jedna gmina).
Natomiast najmniej pieniędzy przeznaczały na:
1. kulturę (od 0 do 220 zł rocznie jedna gmina);
2. majątki i przedsiębiorstwa komunalne;
3. spłatę długów;
4. popieranie rolnictwa, handlu i przemysłu.
Urzędnicy gmin wiejskich

Gminy radomszczańskie zobowiązane były zatrudniać taką ilość
pracowników służbowych, jaka była im niezbędna do wykonywania i wywiązania
się z powierzonych obowiązków. Każda gmina wiejska zatrudniała pracowników
samorządowych: wójtów, podwójcich, ławników w tym pracowników biurowych:
pisarzy (sekretarzy), pomocników sekretarzy, kancelarzystów, praktykantów oraz
funkcjonariuszy niższych: woźnych, stróżów. Wynagrodzenia urzędników przez
cały okres międzywojenny ulegały zmianie i w każdej gminie były różne. Płace
w latach 1918 - 1939 przedstawiały się w następujący sposób:60
- wójt–rocznie od 600 zł do 2700 zł, miesięcznie od 50 zł do 225 zł;
- sołtys–rocznie od 360 zł do 1260 zł, miesięcznie od 30 zł do 105 zł;
- pisarz–rocznie od 1900 zł do 4799 zł, miesięcznie od 158 zł do 399 zł;
- pomocnik pisarza–rocznie od 1086 zł do 3359 zł, miesięcznie od 90 zł do 279 zł;
- woźny, stróż–rocznie od 240 zł do 960 zł, miesięcznie od 20 zł do 80 zł.
Najwięcej zarabiali pisarze. Świadczy to o wysokiej pozycji, jaką zajmowali
w rządach gminnych.
Z pisma C. i K. Komendy Powiatowej z 9 lutego 1918 roku, skierowanej
do wszystkich gmin powiatu radomszczańskiego, wynika, że mieszkańcy gmin
byli negatywnie nastawieni do urzędników, którym nie ufali. Coraz częściej
składali skargi i zażalenia na funkcjonariuszy gminnych, a zwłaszcza na pisarzy.
Żądali oni bowiem od ludności wiejskiej stosunkowo wysokich wynagrodzeń za
czynności, które powinni wykonywać bezpłatnie, np.: doręczanie asygnat osobom
pobierającym zasiłki, wypełnianie i wypisywanie kwitów, wypłacanie zasiłków
itp. Urzędnicy dorabiali w ten sposób bezprawnie kosztem mieszkańców wsi.
Otrzymywali za to kary, jednak nie były one na tyle skuteczne, by zahamować
proces wyzyskiwania społeczeństwa, który nagminnie pojawiał się przez cały
okres międzywojenny. Obok oszustw urzędników występował brak
odpowiedzialności za wykonywane funkcje, zaniedbywanie swoich obowiązków,
a wręcz ich nie wykonywanie. W dużej mierze powyższe informacje dotyczyły
pisarzy gminnych, którzy według mieszkańców wiosek uważają siebie za najwyższą
instancję w gminie, ignorują wójtów w sprawach bieżących, wskutek czego załatwianie

APPT, AgGos, sygn. 282,283; AgRad, sygn. 369; AgDob, sygn. 22; AgW, sygn. 394, 397, 398.
Na podstawie budżetów poszczególnych gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego.
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pilnych czasem spraw doznaje niepotrzebnie znacznej zwłoki61. Zaniedbując swoje
obowiązki zajmowali się prywatnymi sprawami w godzinach pracy.
Nie wypełniali ksiąg. Przyczynili się do stworzenia negatywnego obrazu
funkcjonariuszy państwowych. Posiadali swoich zastępców tzw. pomocników,
którzy także nie wykonywali należycie swoich obowiązków. Za przykład może
posłużyć sprawa pomocnika sekretarza z gminy Kruszyna-Kazimierza Pacha.
Wójt gminy komunikował, że pomocnik Pach od dłuższego czasu stale przychodzi
do Urzędu gminy pijany i nic nie robi, że w razie wyjazdów służbowych wójta wychodzi
z kancelarii i już dnia tego nie wraca do pracy, że do ludzi w Urzędzie zwraca się w
ordynarny sposób, że sprawy terminowe przetrzymuje. Kazimierz Pach został
zwolniony z pracy za wyżej przedstawione zachowania62. W 1932 roku również
z tej gminy ze stanowiska kancelisty został zwolniony Władysław Lesiak za
przyjmowanie pieniędzy na podatki gminne i samowolne pobieranie opłat
administracyjnych na własne potrzeby. Wydział Powiatowy w okólniku
nr 4 z dnia 5 stycznia 1935 roku, skierowanym do wszystkich zarządów gmin
powiatu radomszczańskiego, podał, że sekretarze w większości nie płacą
wymierzonych podatków i opłat. W związku z tym zarządził natychmiastowe
uregulowanie wszystkich zaległych i dotychczasowych podatków 63 .
Funkcjonariusze tak często łamali prawo, że nie sposób tego zliczyć. Zjawisko to
świadczy o słabo rozwiniętej, bądź źle funkcjonującej władzy nadzorczej. W tym
przypadku pisarze podlegali bezpośrednio wójtom. Pisarze gminni posiadali
wyższe wykształcenie od wójtów, którzy w większości skończyli jedynie szkoły
powszechne. Często służyli im radą w sprawach dotyczących gmin. Warto więc
wymienić ich nazwiska. W latach 1929 – 1931 funkcję tą sprawowało 27 sekretarzy
radomszczańskiego związku powiatowego. Zebrania sekretarzy, podobnie
wójtów czy sołtysów odbywały się w Sali Magistratu miasta Radomska.

61
APPT, AgRadz, sygn. 27, Pismo C i K Komendy Powiatowej z Noworadomska z 9 lutego 1918
roku.
62
APPT, AgKr, sygn. 45, Posiedzenie Rady Gminnej z 5 kwietnia 1926 roku.
63
APPT, AgPł, sygn. 61, Okólnik nr 4 Wydziału Powiatowego z 5 stycznia 1935 roku.
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Tabela 19: Wykaz sekretarzy (pomocników sekretarzy) powiatu
radomszczańskiego z 1931 roku

Źródło: APPT, AgKr, sygn. 41. – Protokół odprawy sekretarzy Urzędów Gminnych powiatu
radomszczańskiego z dnia 7 listopada 1931 roku.

Nie tylko sekretarze gminni nie przestrzegali prawa. Również wójtowie
byli zawieszani w czynnościach lub zawieszani ze stanowisk za popełniane
nadużycia lub też za niedostateczny nadzór nad podległymi urzędnikami, którzy
dopuszczali się przestępstw64. W powiecie radomszczańskim wystąpiło kilka
przypadków ukarania wójtów. 15 października 1928 roku Wydział Powiatowy
ukarał grzywną w wysokości 20 zł wójta gminy Radomsko Franciszka
64
J. Wasiak, Samorząd gminny w Polsce centralnej w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Gmina wiejska
i jej samorząd, pod. red. M. Brodowskiej, Warszawa 1989, s. 104.
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Surmackiego za niedbałe utrzymywanie stanu kasy, nieprzestrzeganie przepisów
kasowo–rachunkowych i częściowe zaniedbanie ściągania podatków65. W 1929
roku wójt gm. Radziechowice J. Adamek został ukarany grzywną w wysokości
10 zł za zaniedbanie dotyczące poborowego, uchylającego się od wcielenia
do służby wojskowej66 . 25 lutego 1929 roku starostwo udzieliło nagany wójtowi
gm. Rzeki J. Bogobowiczowi za opieszałe wykonywanie poleceń starosty oraz
uchylanie się do zebrań kontrolnych. Nadużyć związanych z pracą urzędniczą
dopuszczali się również sołtysi. Za przykład posłużyć mogą nadużycia, których
dopuszczono się w gm. Gosławice:
- sołtys wsi Gosławice, Antoni Maluch użył na własne cele gromadzkich
pieniędzy (231 zł 24 gr), które wpłacił 17 września 1931 roku do kasy gminnej
wraz z 2% kary;
- sołtys wsi Okrajszów, Stanisław Bednarek użył gromadzkich pieniędzy (118
zł 28 gr) na własne potrzeby;
- sołtys wsi Kocierzowy, Jan Warda użył gromadzkich pieniędzy (1265 zł 45 gr),
zwrócił jedynie połowę;
- sołtys wsi Wólka Pytaska, Feliks Grzeszczak użył gromadzkich pieniędzy (24
zł 37gr) na własne potrzeby;
- sołtys wsi Wąglin, Marja Skalik użył gromadzkich pieniędzy (182 zł 62 gr) na
własne potrzeby67.
Zdarzało się, że urzędnicy gminni zamiast przedstawiać sprawy gminne
władzy powiatu, któremu podlegali, zwracali się często bezpośrednio do
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na myśl nasuwają się następujące wnioski:
albo urzędnicy gminni liczyli na szybsze rozstrzygnięcie spraw, albo byli
w niekorzystnych dla siebie stosunkach z władzami powiatowymi. Minister
Spraw Wewnętrznych K. Sienkiewicz w okólniku z 3 lutego 1919 roku tryb takiego
postępowania uznał za niewłaściwy, gdyż sprawy poruszane przez zarządy
gminne nie mogły być rozstrzygane przez ministerstwo bez zasięgnięcia opinii
władz powiatowych. Ministerstwo powinno być zawiadamiane o tym, co dzieje
się w powiecie przez Komisarza Rządowego, będącego zarówno organem rządu
centralnego jak i samorządu powiatowego. Minister w danym okólniku nakazał
przedstawicielom władz gminnych informować władze powiatowe o wszystkich
sprawach dotyczących swoich gmin68.

APPT, AgRad, sygn. 367.
APPT, AgRadz, sygn. 35, Pismo Starostwa w Radomsku do pana wójta gminy Radziechowice
z 17 maja 1929 roku.
67
APPT, AgGos, sygn. 272.
68
APPT, AgRad, sygn. 364, Okólnik Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 lutego 1919 roku skierowany
do gmin wiejskich i miejskich powiatu radomszczańskiego.
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Radomszczańskie władze powiatowe w latach 1918–1939

W historii radomszczańskiego samorządu powiatowego można wyróżnić
dwa okresy:
1. Okres od 1918 do 1933 roku, kiedy to w latach tych istniał Sejmik Powiatowy,
Wydział Powiatowy oraz stojący na czele związku komunalnego, jakim był
powiat radomszczański-Komisarz Rządowy, będący jednocześnie
przewodniczącym Sejmiku i Wydziału.
2. Okres od 1933 do 1939 roku. Wówczas funkcjonowała (zamiast Sejmiku
Powiatowego) Rada Powiatowa, Wydział Powiatowy oraz Starosta (zamiast
Komisarza Rządowego), będący przewodniczącym Rady i Wydziału.
Pierwszym przewodniczącym, figurującym w Księgach protokołów
posiedzeń Wydziału Powiatowego od 5 lutego do listopada 1918 roku, był Roman
Żukowski, radca namiestnictwa69. Pozostałymi wówczas członkami byli:
1. Feliks Myśliński – kierownik biura WP (zastępca Tadeusz Belina);
2. dr Hipolit Zwoliński (zastępca Jacek Ziemieński);
3. Witold Marczewski (zastępca Jan Sikorski);
4. Zenon Ziemieński (zastępca Józef Łęski);
5. Józef Czyż (zastępca Michał Maciąg).
Od 15 stycznia 1919 roku przewodnictwo nad obradami Wydziału
Powiatowego objął B. Plenkiewicz – Komisarz Rządowy, tytułujący się od września
1919 starostą. Jego zastępcą był A. Dąbrowski, a od września 1919 roku Stanisław
Dukwicz. W 1920 roku w skład Wydziału Powiatowego wchodziło 6 członków:
Witold Marczewski, Michał Maciąg, Marcin Cyganek, Józef Drożdż, Ignacy
Kołodziejczyk, Tadeusz Belina. Ostatnie posiedzenie z wyżej wymienionym
starostą odbyło się 4 grudnia 1920 roku. Od 29 grudnia 1920 roku na czele
Wydziału Powiatowego stał Stanisław Harmata. Skład pozostałych członków nie
uległ zmianie aż do 1924 roku. Według danych archiwalnych miejsce Witolda
Marczewskiego zajął nowy członek – Stanisław Niemiec. Zaprzeczają temu
informacje zawarte w „Gazecie Radomskowskiej”, według której nowym
członkiem Wydziału Powiatowego, wybranym przez Sejmik Powiatowy 31
stycznia 1924 roku, został burmistrz miasta Radomska-Jan Szwedowski 70.
Rozbieżność tę można wyjaśnić w następujący sposób. Po śmierci
W. Marczewskiego wybrano na jego miejsce Jana Szwedowskiego. Burmistrz miał
prawo nie przyjąć funkcji. W skutek czego wybrano innego kandydata - Stanisława
Niemca. Powyższy skład Wydziału Powiatowego przetrwał aż do 15 grudnia
1926 roku, kiedy to odbyło się ostatnie posiedzenie Wydziału pod
APPT, AWPwR, sygn. 1, Księga protokołów posiedzeń Wydziału Powiatowego w Radomsku od
5 lutego 1918 do 18 czerwca 1920 roku.
70
„Gazeta Radomskowska” z 3 lutego 1924 roku, nr 6, s. 5.
69
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przewodnictwem S. Harmaty71. Od 23 grudnia 1926 roku do 26 października 1928
roku występował na posiedzeniach Wydziału Powiatowego starosta Kazimierz
Chyliński72. Jego zastępcą był Ludwik Miszewski, od czerwca 1928 roku Witold
Piwnicki. Od 7 października 1927 roku występują nowowybrani członkowie:
Maksymilian Czarniecki, Ignacy Kowalski, Eustachy Rudziński–poseł, Jan Sikora,
Feliks Włodarczyk. Było ich jedynie pięciu. Brakowało jednego członka. Na mocy
dekretów z 5 grudnia 1918 i 4 lutego 1919 roku Wydział Powiatowy powinien
składać się z 6 członków. Od grudnia 1928 roku do października 1931 roku funkcję
starosty sprawował Stanisław Szer 73. Na miejsce Ignacego Kowalskiego
i Eustachego Rudzińskiego weszło 3 nowych członków: Franciszek Kopka,
Wincenty Koza i Ludwik Pleszczyński. Od października 1931 do marca 1933 roku
starostą powiatu radomszczańskiego był Karol Woyciechowski, a od sierpnia 1933
do 1939 roku funkcję tę sprawował Jan Łabudzki.
Z zachowanych danych archiwalnych wynika, że pierwsze zebranie Rady
Powiatowej odbyło się 8 sierpnia 1933 roku, a ostatnie zarejestrowano 14 lutego
1939 roku74 . Zarówno Rada, jak i jej poprzednik, Sejmik Powiatowy składały się
z 56 członków, przedstawicieli gmin wiejskich i miejskich powiatu
radomszczańskiego na czele odpowiednio z Komisarzem Rządowym, potem
Starostą. Na podstawie protokołów posiedzeń Sejmiku (potem Rady Powiatowej)
do najczęstszych ustaw zaliczyć można te, które dotyczyły: kontroli
funkcjonariuszy gminnych, budżetów, podatków, wyboru członków do wszelkich
istniejących komisji powiatowych, zdrowotności, dróg powiatowych, szkolnictwa.
Na podstawie budżetu na rok 1924 75 priorytetami w działalności władz
powiatowych były:
1. Na pierwszym miejscu – komunikacja (utrzymanie: dróg bitych powiatowych
i wojewódzkich, dróg państwowych, drogomistrza gminnego, zapomoga na
budowę dróg i mostów);
2. Szkolnictwo (utrzymanie szkoły rolniczej w Dobryszycach, stypendia dla

APPT, AWPwR, sygn. 5, Księga protokołów Wydziału Powiatowego w Radomsku od 17 listopada
1926 do 1 czerwca 1927 roku.
72
APPT, sygn. 6, Protokoły Powiatowego Sejmiku w Radomsku od 14 czerwca 1927 do 22
kwietnia 1929 roku.
73
APPT, sygn. 7, Księga protokołów Plenarnych Zebrań Sejmiku Powiatowego w Radomsku
od 8 kwietnia 1930 do 14 marca 1935 roku.
74
APPT, sygn. 7, 9.
75
AP-P, AgDob, sygn. 337, Protokół XX plenarnego zebrania Sejmiku Powiatowego, odbytego
w dniu 10 kwietnia 1924 roku w Sali Towarzystwa Rzemieślniczego w Radomsku; „Gazeta
Radomskowska” z 30 października 1921 roku, s. 5, 6; „Gazeta Radomskowska” z 2 marca 1924
roku, s. 5.
71
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uczniów UW, zapomogi na wpisy dla niezamożnych uczniów szkół średnich,
zapomoga dla gimnazjum im. F. Fabianiego, zasiłki na budowę nowych
gmachów szkolnych, koszty wakacyjnych kursów dokształcających dla
nauczycieli szkól powszechnych, koszty kursów dla analfabetów, utrzymanie
Powiatowej Rady Szkolnej);
3. Zdrowotność i szpitalnictwo ( walka z chorobami zakaźnymi, utrzymanie
szpitala powiatowego św. Aleksandra, zasiłki dla akuszerek);
4. Dobroczynność (utrzymanie przytułku dla dzieci, zasiłki dla instytucji
dobroczynnych, zapomoga dla sierocińca św. Wacława w Liskowie);
5. Bezpieczeństwo publiczne (utrzymanie policji);
6. Rolnictwo i hodowla (utrzymanie szkółki owocowej w Dobryszycach, zasiłki
dla Towarzystwa Rolniczego i Związku Kółek Rolniczych, walka z chorobami
zakaźnymi u zwierząt: płace lekarzy, weterynarzy, felczerów, szczepionki dla
zwierząt).
Zakończenie

Przeprowadzone poszukiwania źródłowe pozwoliły na niepełne
odtworzenie fragmentu historii powiatu radomszczańskiego w latach 1918 – 1939.
Sygnalizowane już problemy z bazą źródłową nie pozwalają na pełne ukazanie
tytułowego zagadnienia. Przeanalizowanie jednak dziejów samorządności
poszczególnych gmin oraz szczebla powiatowego pozwala nie tylko na poznanie
szczegółów z ich życia politycznego, ale także na wyciągnięcie pewnych
ogólniejszych wniosków.
Administracja samorządowa na terenach objętych zaborem rosyjskim
ograniczała się jedynie do zgromadzeń gminnych z sołtysem na czele.
Po odzyskaniu niepodległości struktura samorządowa znacznie się powiększyła
i co najważniejsze władza samorządowców pochodziła z wyborów. Władze
powiatu radomszczańskiego z okresu międzywojennego dzieliły się na władze
gminne wiejskie, miejskie i powiatowe, przy czym dwie pierwsze podlegały
władzy powiatowej. Starostwo było łącznikiem między władzą centralną
a gminną. Przekazywało i wprowadzało w życie szereg rozporządzeń wojewody
łódzkiego, czy poszczególnych ministerstw. Schematycznie władzę powiatu
można byłoby porównać do sieci. Ogniwa łączące powiat stanowiły urzędy
gminne, jako przedstawicielstwo mieszkańców gmin, a ogniwem łączącym je
z centralnym był Wydział Powiatowy z siedzibą w Radomsku.
Organami samorządu radomszczańskiego były zarządy oraz rady
powiatowe, gminne i gromadzkie. Ludzie, piastujący funkcje urzędnicze,
w większości byli mieszkańcami powiatu, rolnikami o niższym wykształceniu,
należeli do różnych ugrupowań politycznych. Omówione zagadnienie rzuca też
pewne światło na działające na terenach gmin partie polityczne. W wiejskich
gminach powiatu radomszczańskiego w pierwszych latach niepodległości
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popularnością cieszyli się przedstawiciele PSL „Wyzwolenie”. W gminie
Wielgomłyny w wyborach do Rad Gminnych zwyciężyli trzy razy
(1919,1923,1930). Drugą w kolejności partią była CHZJN, która jednak nie
posiadała tak dużego poparcia jak PSL „Wyzwolenie”. Ważną rolę odgrywali także
kandydaci bezpartyjni. Zwyciężyli w 1927 oraz 1934 roku w wyborach do Rady
Gminnej w Wielgomłynach. W latach 30. w wyborach pojawiły się inne partie tj.:
CHD, SL, BBWR. Zważywszy na brak szczegółowych danych trudno powiedzieć,
która partia w większości gmin radomszczańskich zwyciężała do 1938 roku.
Prawdopodobnie było to BBWR. Zwycięstwo w wyborach samorządowych w
1939 roku należało zdecydowanie do członków OZN.
Niektórzy urzędnicy gminni (głównie pisarze) nie wywiązywali się ze
swoich obowiązków, nie przestrzegali obowiązujących przepisów prawnych,
dopuszczali się oszustw kosztem mieszkańców powiatu. W ten sposób przyczynili
się do stworzenia negatywnego obrazu funkcjonariuszy państwowych. Byli także
tacy, którzy cieszyli się wśród mieszkańców dużym autorytetem. Funkcję
piastowali nawet po kilka kadencji. Nie należy zapominać, że większość
urzędników samorządowych (radni gminni i gromadzcy) pracowała bez
pobierania wynagrodzeń pieniężnych. Jedyną ich zapłatą mogłaby być poprawa
sytuacji gospodarczej powiatu oraz szacunek mieszkańców.
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Zeszyty Radomszczańskie
Tom II (2008)

Agata Małolepsza
(Częstochowa)

JANINA I ADAM NIENIEWSCY WŁAŚCICIELE FOLWARKU
CHORZENICE W LATACH 1925-1945
Wstęp

U schyłku XIX wieku klucz majątków ziemskich położonych w okolicach
Kłomnic należał do rodziny Reszke. Bracia Jan i Edward Reszkowie byli światowej sławy śpiewakami operowymi, a za zgromadzone przez lata pracy scenicznej pieniądze, kupili dla siebie dobra ziemskie: Bartkowice, Garnek, Kłobukowice, Skrzydlów wraz z należącymi do nich folwarkami: Antoniów, Chorzenice,
Michałów, Witkowice, Wola Mokrzeska i Zawada, z myślą o zamieszkaniu
w nich na stałe po zakończeniu kariery śpiewaczej. Plany życiowe udało się zrealizować jedynie Edwardowi Reszke, natomiast jego starszy brat Jan, zmuszony
sytuacją rodzinną, osiadł na stałe we Francji.
W kwietniu 1925 roku zmarł Jan Reszke. Z uwagi na fakt, że jego jedyny
syn i zarazem spadkobierca fortuny, Jan Maria Reszke, poległ w czerwcu 1918
roku pod Clermont, śpiewak swoje majątki ziemskie, znajdujące się w Polsce,
zapisał w testamencie bratanicom: Emilii, Helenie i Janinie Reszkównom.
Najmłodsza z sióstr Janina otrzymała od stryja folwark Chorzenice o obszarze
ponad 600 ha, w którym po latach zamieszkała wraz z mężem Adamem
Nieniewskim i córką Haliną.
Treść niniejszego artykułu opracowano na podstawie dokumentów
źródłowych przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym
w Warszawie i Archiwum Państwowym w Częstochowie. Uzupełnieniem do nich
są powszechnie dostępne publikacje, również o charakterze wspomnieniowym,
a także anonse zamieszczane w prasie lokalnej wydawanej w latach 30–tych XX
wieku. Bardzo ważnymi źródłami faktograficznymi okazały się dokumenty znajdujące się w archiwum prywatnym Haliny z Nieniewskich Donimirskiej, Katarzyny Mossakowskiej i Marii Bilowicz, na które złożyły się wspomnienia, relacje
i korespondencja, które do tej pory nie były publikowane.
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Janina Reszkówna była trzecim z kolei dzieckiem Heleny i Edwarda Reszków. Urodziła się w dniu 13 listopada 1891 roku w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście w kamienicy należącej od kilku pokoleń do rodziny jej
ojca. Przez pierwsze dwa lata wychowywała się pod troskliwą opieką niani Janiny Misiewicz, natomiast jako dwuletnia dziewczynka rozpoczęła naukę języków
obcych pod kierunkiem guwernantek sprowadzonych z Anglii, Niemiec i Francji. Z upływem lat, wspólnie z siostrami, posiadła osobliwy sposób porozumiewania się z otoczeniem. Z matką i siostrami rozmawiała w języku francuskim,
natomiast z nianią i służbą po polsku. Z chwilą ukończenia szóstego roku życia
rozpoczęła edukację domową pod kierunkiem zatrudnionych do tego celu nauczycieli. Harmonogram dnia miała szczegółowo wypełniony nauką. Oprócz języków obcych uczyła się także historii, geografii, mitologii, rachunków, prac ręcznych oraz gry na fortepianie. Naukę domową zakończyła po osiągnięciu trzynastego roku życia i przystąpieniu do pierwszej Komunii Świętej. Rodzice podjęli
decyzję o dalszym kształceniu Janiny i jej sióstr w Paryżu w zakładzie sióstr Sacre–Coeur. Reszkówny wyjechały do Francji mając już przyswojony pewien zakres wiedzy ogólnej oraz znając biegle cztery języki obce. Niestety w prywatnej
szkole, prowadzonej przez zakonnice, Janina i jej siostry nie czuły się dobrze.
Zaostrzony szkolny regulamin, który przewidywał m. in. uczestnictwo we wczesnej porannej Mszy św., skąpe wyżywienie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania, sporadyczne odwiedziny krewnych w wyznaczonym do tego celu dniu
i godzinie oraz obowiązek dzielenia się z pozostałymi uczennicami prezentami
otrzymanymi od rodziny, nie wpływały korzystnie na samopoczucie sióstr.
Naukę w Paryżu Janina Reszkówna kontynuowała do momentu ukończenia siedemnastego roku życia. W tym okresie dogłębnie poznała historię i literaturę
francuską oraz zdobyła wykształcenie ogólne, jakie było niezbędne dla dziewcząt wywodzących się z jej sfer. Ponadto była uzdolniona muzycznie, dobrze
grała na fortepianie i miała ładny głos.
Do momentu wybuchu I wojny światowej życie Janiny Reszkówny toczyło się między majątkiem rodziców w Garnku i pobytami w Warszawie oraz Londynie, do którego wyjeżdżała wspólnie z siostrami i ojcem, prowadzącym tam
prywatną szkołę śpiewu. Po zlikwidowaniu londyńskiego studium śpiewaczego
Edward Reszke, wraz z rodziną, spędzał miesiące jesienno–zimowe w Warszawie, wprowadzając jednocześnie swoje córki w świat arystokracji. To właśnie
w tym czasie Janina Reszkówna uczestniczyła we wspaniałych przyjęciach i balach organizowanych w pałacu należącym do jej krewnych Kronenbergów. Wokół
niej zaczęli pojawiać się pierwsi poważniejsi adoratorzy i kandydaci do małżeństwa, jednak ona nie traktowała poważnie tych starań, a ustabilizowane życie
i codzienne obowiązki odkładała na dalszą przyszłość.
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Trudne lata I wojny światowej Janina Reszkówna spędziła razem ze swoimi krewnymi w majątku Garnek, który opuściła dopiero po swoim zamążpójściu w 1922 roku1.
Adam Nałęcz Nieniewski (1886–1947)

Adam Nałęcz Nieniewski urodził się w dniu 19 maja 1886 roku w miejscowości Zawada w powiecie sieradzkim. Był najstarszym z jedenaściorga dzieci
Stanisława2 i Haliny z Wybickich. Jego matka spokrewniona była z Józefem
Wybickim, twórcą słów polskiego hymnu narodowego. Rodzina Nieniewskich
brała czynny udział w powstaniu styczniowym, a dziadek Adama, Cyprian
Nieniewski, przeznaczył dużą część swojego majątku na cele powstania,
za co groziło mu rozstrzelanie ze strony władz carskich.
Adam Nieniewski rozpoczął w 1896 roku naukę w siedmioklasowej realnej wojskowej szkole w Koszycach i Mahrisch–Weisskirchen, a maturę cywilną
uzyskał w Wiedniu.
W 1907 roku rozpoczął studia w austriackiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt, a po jej ukończeniu służył w 6 pułku ułanów austriackich w Rzgowie, skąd w październiku 1911 roku, udał się na studia do Wyższej Szkoły
Wojennej w Wiedniu. W międzyczasie, w latach 1908–1910, uczestniczył w dwóch
siedmiomiesięcznych kursach kawalerii prowadzonych w Tarnowie i Rzeszowie.
W trakcie trzyletnich studiów w Wiedniu nawiązał szerokie kontakty z tamtejszą
młodzieżą polską, wśród której żywy był duch niepodległościowy. Studia
w Wiedniu porucznik Adam Nieniewski ukończył w marcu 1914 roku i rozpoczął
służbę w Sztabie Generalnym Głównej Kwatery Austriackiej. Od kwietnia 1915
roku do maja 1916 roku był szefem sztabu 55 dywizji piechoty. Po wybuchu
I wojny światowej czynił usilne starania o przeniesienie go do Legionów Polskich. Od dnia 23 maja 1916 roku został przydzielony do komendy Legionów
Polskich, gdzie m. in. zajmował stanowisko szefa sztabu. W 1916 roku awansował do stopnia majora. Brał udział we wszystkich walkach toczonych na Wołyniu w latach 1916–1917, a w czasie pobytu Legionów na terenie Królestwa Polskiego, zaangażował się w prace organizacyjne3. Po przejściu przez 2 brygadę
Legionów Polskich frontu austriacko–rosyjskiego pod Rarańczą, major Adam
Nieniewski został oddelegowany przez Radę Regencyjną do Warszawy, a w marcu
M. Bilowicz, Dzieje rodziny Reszke. Cz. 1. Kronika i wizytówki rodzinne, mps, Jelenia Góra
1980, s. 46, 69.
2
Tamże, s. 46, 69.
3
Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich w dniu oddania Legionów Polskich Wojsku Polskiemu
(12 kwietnia 1917 ), Warszawa 1917, s. 7; Oficerska kadra okręgowa nr 4–oficerowie stanu spoczynku,
piechoty, kawalerii i artylerii. Korpus oficerów kawalerii, Warszawa 1917, s. 909; Korpus oficerów kawalerii. Oficerowie w stanie spoczynku. Lista starszeństwa, Warszawa 1917, s. 335.

1

297

Agata Małolepsza

1918 roku internowany w obozie w Nagy–Szölös na Węgrzech4.
W szeregi Wojska Polskiego wstąpił w październiku 1918 roku i do maja
1919 roku pełnił obowiązki szefa sztabu generalnego generała Stanisława Szeptyckiego. W 1918 roku otrzymał awans do stopnia pułkownika. Od dnia 17 czerwca
1919 roku był szefem sztabu armii gen. Józefa Hallera i Frontu Pomorskiego5.
Natomiast od września 1919 roku do maja 1920 roku był szefem sztabu Frontu
Południowo–Zachodniego, 1 armii i 1 dywizji litewsko – białoruskiej, następnie
dowódcą 5 pułku strzelców konnych i zastępcą dowódcy grupy operacyjnej jazdy gen. Aleksandra Karnickiego. Od sierpnia 1920 roku do stycznia 1921 roku
dowodził 4 brygadą jazdy, a w okresie od sierpnia do października 1920 roku
grupą operacyjną jazdy swojego imienia. W grudniu 1920 roku i styczniu 1921
roku uczestniczył w kursie dla generałów, który ukończył. Następnie oddał się
do dyspozycji szefa sztabu generalnego. W maju 1921 roku otrzymał awans na
dowódcę 7 brygady piechoty, a od września został dowódcą piechoty dywizyjnej
10 dywizji piechoty. W dniu 12 sierpnia 1923 roku został przeniesiony do Częstochowy, do 7 dywizji piechoty, także na stanowisko dowódcy piechoty dywizyjnej, które zajmował do dnia 31 stycznia 1928 roku. W tym czasie pełnił także
funkcję zastępcy komendanta Wyższej Szkoły Wojennej (od kwietnia do października 1925 roku) oraz kierownika trzymiesięcznego kursu dla oficerów sztabowych kawalerii w Grudziądzu (od kwietnia do lipca 1926 roku). W 1927 roku
napisał i opublikował broszurę pt. Wzory rozkazów bojowych dla drużyny, plutonu,
kompanii, baonu i pułku piechoty. Pułkownik Adam Nieniewski okazał się nie tylko
wzorowym dowódcą, ale również doskonałym organizatorem różnego
rodzaju zawodów, które cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Częstochowy. Dwudniowe zawody konne odbyły się w sierpniu 1926
roku na torze wojskowym położonym na częstochowskim Zaciszu, a pułkownik
Adam Nieniewski znalazł się w jury konkursu6.
Ważnym momentem w karierze wojskowej pułkownika Adama Nieniewskiego (byłego legionisty) był przewrót majowy 1926 roku7. Pułkownik, który
ogromnym szacunkiem darzył marszałka Józefa Piłsudskiego, opowiedział się
po stronie ówczesnego prezydenta państwa Stanisława Wojciechowskiego, dlatego w styczniu 1928 roku, na własną prośbę, został przeniesiony w stan spo4
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Akta personalne (dalej: AP),
sygn. nr 141/37/52, s. 1- Akta personalne Adama Nałęcz Nieniewskiego–życiorys; Pamiętnik Marii
Zdzisławowej Lubomirskiej 1914–1918, pod red. J. Pajewskiego, Poznań 2002, s. 499, 513;
A. Rostworowski, Ziemia, której już nie zobaczysz. Wspomnienia kresowe, Warszawa 2001, s. 321, 340;
W. K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914 – 1917. Słownik biograficzny, Warszawa 2005, t. 3, s. 56
– 57; H. Nieniewska–Donimirska, Historia rodziny Adama Nieniewskiego, mps, s. 3.
5
CAW, AP 141 / 37 / 52, s. 2 - Praca w przeszłości i służba w armii.
6
Wielkie zawody konne w Częstochowie, „Goniec Częstochowski”, R. 21:1926, nr 190, s. 5; Z zawodów
konnych w Częstochowie. Zwycięzcy w konkursie i biegach: Cross country i myśliwskim. Drugi dzień zawodów we wtorek, „Goniec Częstochowski” R. 21: 1926 nr 192 s. 3, 5.
7
M. Romeyko, Przed i po maju, Warszawa 1967, s. 92–93.
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czynku. Kadra oficerska częstochowskiej 7 dywizji piechoty zgotowała mu uroczyste pożegnanie, które odbyło się w dniu 31 stycznia 1928 roku w hotelu „Polonia”. W miłej, koleżeńskiej atmosferze żegnali swojego dowódcę żołnierze i oficerowie 7 pułku piechoty, którego był dowódcą, jak również oficerowie z 25 pp
z Piotrkowa Trybunalskiego i 74 pp z Lublińca8.
Pułkownik Nieniewski za zasługi i długoletnią służbę wojskową oraz odwagę na polach walki, otrzymał wiele wysokich odznaczeń: order Virtuti Militari 5 kl., order Polonia Restituta 4 kl., czterokrotnie Krzyż Walecznych, order Francuskiej Legii Honorowej 5 kl., austriacki Krzyż Zasługi 1 i 3 kl., niemiecki Krzyż
Zasługi 2 kl. oraz inne medale polskie i zagraniczne9.
Życie codzienne Janiny i Adama Nieniewskich w Chorzenicach do 1942 roku

Ślub Janiny z Reszków i Adama Nieniewskiego w dniu 24 czerwca 1922 roku. Fotografia wykonana jest przed dworem w Garnku. W pierwszym rzędzie, obok panny młodej siedzi gen. Józef Haller, następnie Natalia Lubomirska z Kruszyny i ks. Bonawentura Metler. Natomiast obok pana
młodego siedzi Helena Reszkowa - jego teściowa. Fotografia z archiwum rodzinnego Katarzyny
Mossakowskiej.

Najmłodsza córka Heleny i Edwarda Reszków, Janina, poślubiła w dniu
24 czerwca 1922 roku pułkownika Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Adama
Nieniewskiego. Ceremonia zaślubin odbyła się w kościele parafialnym w GarnPożegnanie pułkownika Nieniewskiego, Goniec Częstochowski”, R. 23:1928 nr 29, s. 4.
CAW, AP, sygn. 1717, s. 1- Karta ewidencyjna pułkownika Adama Nałęcz Nieniewskiego. Roczne
uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za lata: 1924, 1925, 1926, 1927 pułkownika Adama Nałęcz Nieniewskiego; CAW, brak sygnatur.; Rocznik oficerski 1924 rok, Warszawa 1924, s. 68; M. Klimecki,
W. Klimczak, Legiony Polskie, Warszawa 1990, s. 220; Lance do boju. Szkice historyczne z dziejów jazdy
wielkopolskiej X wiek–1945 rok, pod red. B. Polaka, Poznań 1986, s. 206 – 207.
8

9
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ku, przy udziale najbliższej rodziny i świadków, którymi byli: Leopold Jan Kronenberg z Warszawy i Paweł Nieniewski zamieszkały w Płocku. Sakramentu małżeństwa udzielił młodej parze ksiądz kanonik Bonawentura Metler, ówczesny
proboszcz parafii w Kruszynie, za zezwoleniem miejscowego proboszcza księdza Kazimierza Znamirowskiego10. Uroczystość wesela Janiny i Adama Nieniewskich zgromadziła blisko sto osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.
Stefan i Natalia Lubomirscy z Kruszyny, rodziny Stojowskich z Zarębic i Skarbków z Borowna. Specjalnym gościem był gen. Józef Haller11.
Po śmierci Jana Reszke w 1925 roku, jego najmłodsza bratanica Janina Nieniewska, odziedziczyła po nim folwark Chorzenice. W tym czasie jej mąż był
dowódcą 7 dywizji piechoty w Częstochowie. Małżonkowie zajmowali mieszkania służbowe w budynku położonym pomiędzy ulicami: Teatralną i Nową, który
nosił potoczną nazwę „Domu Księcia”12.
W dniu 13 maja 1927 roku Janinie i Adamowi Nieniewskim urodziła się
córka Halina Maria Teresa. Pułkownik uczcił narodziny córki wystawieniem
w Chorzenicach kapliczki, która stała się jego wotum dziękczynnym. Kapliczka
otrzymała za patrona św. Stanisława. Do 1928 roku Nieniewscy mieszkali w Częstochowie. W międzyczasie Adam Nieniewski podjął decyzję o wybudowaniu
w Chorzenicach dworu, który sam zaprojektował. Na ten cel przeznaczył pieniądze otrzymane od swojego ojca Stanisława, jak również fundusze zaoszczędzone przez lata służby wojskowej. Po przejściu przez płk A. Nieniewskiego w stan
spoczynku, do czasu wybudowania dworu, rodzina zamieszkała w Chorzenicach w rządcówce. W sylwestra 1930 roku Nieniewscy przeprowadzili się do
dworu, który był skanalizowany, zelektryfikowany i posiadał centralne ogrzewanie, co w ówczesnych czasach należało do wielkiej rzadkości. Dom był przestronny i wygodny. Na parterze znajdował się salon, jadalnia i gabinet gospodarza. Na piętrze były pokoje sypialne właścicieli i ich córki, mały salon służący do
spędzania wolnego czasu, zwłaszcza w sezonie zimowym. Nie zabrakło również
pokoi gościnnych, pokoju kredensowego i pokoi dla służby13.
Sporo swojej uwagi właściciel Adam Nieniewski poświęcił na urządzenie parku. Na jego terenie rosło wiele starych, pamiętających czasy poprzednich
właścicieli, drzew, wśród których przeważały lipy i dęby, a trzy z nich uznane
zostały jako pomniki przyrody. Ten XIX-wieczny starodrzew Adam Nieniewski
uzupełnił dosadzając starannie dobrane krzewy.
Część gospodarcza majątku odgrodzona była od reszty parku ogrodem
i murem wozowni. Na placu podwórza, oprócz wspomnianej wozowni, znajdoAkta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Garnku. Księga ślubów za lata 1920–1947.
Akt zawarcia związku małżeńskiego Janiny Celiny Józefy Reszkówny z Adamem Nieniewskim,
akt nr 19, s. 23.
11
List Marii Bilowicz do autorki z dnia 14 maja 2005 roku, s. 4.
12
H. Nieniewska – Donimirska, Wspomnienia. Chorzenice 1927–1945, Kraków 2004, s. 6.
13
List Haliny Nieniewskiej-Donimirskiej do autorki z dnia 21 grudnia 2003 roku, s. 3.
10
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wała się także stolarnia i kuźnia. Nieopodal położony był rozległy i głęboki staw,
a w bliskim jego sąsiedztwie dwie równie głębokie glinianki. Naprzeciwko stawu wybudowane były budynki gospodarcze: stajnia, chlewnia i kurniki, z których korzystali pracownicy służby folwarcznej. Za stawem stała duża obora,
mieszcząca ok. 80 krów, a należąca do właścicieli majątku. Rozległy teren podwórza graniczył ze stacją kolejową. Tuż za nią stała duża stodoła i szopa na
siano. Pod specjalnie przygotowanym zadaszeniem umieszczano tam maszyny
rolnicze, jak również zwożone z pól zboże, które tutaj młócono. Tuż za podwórzem wybudowane zostały czworaki dla pracowników majątku, a na każdą fornalską rodzinę przypadał pokój z kuchnią14.
Majątek Chorzenice liczył 600 ha. Do pracy w nim zatrudnionych zostało
szesnastu pracowników folwarcznych. Za wykonaną pracę oprócz wynagrodzenia pieniężnego otrzymali mieszkania i tzw. ordynarię, na którą składał się żywy
inwentarz utrzymywany na koszt majątku oraz prawo korzystania z ziemiopłodów. Rodziny fornalskie były ubezpieczone i miały zapewnioną, ze strony właścicieli majątku, stałą opiekę medyczną. W majątku pracowali tylko fornale i ich
dorosłe dzieci. Żony zatrudniane były dorywczo w sytuacjach tego wymagających. Do służby dworskiej zaliczali się również dwaj gajowi, stróż, stolarz, oborowi, dwaj stangreci i ogrodnik. Z chwilą zakupu przez Adama Nieniewskiego
samochodu osobowego, do pracy przyjęty został szofer o nazwisku Derejczyk15.
Administratorem majątku Chorzenice był Józef Nieniewski, rodzony brat
właściciela, który razem ze swoją rodziną zajmował dom, tzw. rządcówkę wybudowaną w 1905 roku. Życie codzienne w majątku toczyło się ściśle ustalonym
trybem. W momencie wzmożonych prac polowych przypadających na okres żniw
i wykopków, właściciele zatrudniali, na „dniówkę”, dodatkowych pracowników
mieszkających w Chorzenicach i sąsiednich Rzerzęczycach. Stosunki dworu ze
służbą folwarczną układały się poprawnie. Nigdy nie doszło do żadnych przykrych incydentów, wręcz przeciwnie mieszkańcy Chorzenic i okolicznych wsi,
odnosili się do właścicieli majątku z szacunkiem, który ze strony dworu był
odwzajemniany. Chłopi nie krępowali się przychodzić do Adama Nieniewskiego ze swoimi codziennymi sprawami i kłopotami, którym sami nie byli w stanie
zaradzić. Nierzadko pożyczali również od dziedzica pieniądze oraz zboże, na
tzw. „przednówku”. Zaległe długi natomiast sumiennie odpracowywali w czasie letnio–jesiennych prac polowych. Właściciele nie zapominali także o bardzo
ubogich mieszkańcach wsi, aby poprawić ich niedolę, dawali im dorywczą pracę
we dworze, a w okresie przedświątecznym zawsze wspierali ich zapomogami.
Niestety zdarzały się również nieprzewidziane wypadki, obok których właściciele majątku nie mogli przejść obojętnie. Takim incydentem stało się nieporozumienie do jakiego doszło między dwoma gajowymi, z których jeden, w obronie
własnej, zabił drugiego, za co otrzymał karę więzienia. Po wyjściu z aresztu zmu14
15

H. Nieniewska-Donimirska, Wspomnienia. Chorzenice ..., s. 36– 39.
Tamże, s. 14–15.
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szony został do rezygnacji z pracy w Chorzenicach i pełnił obowiązki karbowego w folwarku w Witkowicach16.
Gospodarka leśna w Chorzenicach prowadzona była wzorowo. Las rozciągał się na powierzchni ok. 28 ha i porośnięty był w części starodrzewiem oraz
drzewami liczącymi sobie nie więcej niż 20 lat, a także młodnikiem. Nad utrzymaniem porządku czuwali dwaj gajowi, którzy wspólnie ze swoimi rodzinami
mieszkali w gajówce położonej na niewielkiej polanie nad stawem. Prawo zbierania runa leśnego przysługiwało tylko żonom fornali i za swoją pracę kobiety
były specjalnie wynagradzane. Mogły także zatrzymać, na własne potrzeby, nadwyżki z zebranych grzybów, bądź owoców leśnych17.
Codzienny rytm dnia urozmaicały święta. Jesienią po zebraniu ostatnich
plonów z pól, we wsi urządzano dożynki. Na ręce właścicieli majątku żony fornali, ubrane w odświętne ludowe stroje, składały wieńce uwite ze zbóż, kwiatów
i ziół. Śpiewały przy tym pieśni i przyśpiewki, często własnej kompozycji, a odnoszące się bezpośrednio do mieszkańców dworu. Po zakończeniu części oficjalnej odbywała się, w pomieszczeniu wozowni, taneczna zabawa z udziałem orkiestry wiejskiej. Przygotowany był także poczęstunek wraz z alkoholem, podawanym zawsze w umiarkowanych ilościach. Ważnym momentem zbliżającym
ludzi do siebie były święta, przede wszystkim Bożego Narodzenia, które łączyły
się z imieninami Adama Nieniewskiego. Podniosły nastrój i atmosfera świąteczna udzielały się każdemu mieszkańcowi Chorzenic. W Wigilię Bożego Narodzenia, od wczesnych godzin rannych, we wsi rozlegały się odgłosy strzelania
z batów i „kalichlorku”, którym fornale oznajmiali o imieninach swojego pracodawcy. Po krótkiej, trwającej ok. 15 minut, kanonadzie, pracownicy majątku byli
zapraszani do dworu, gdzie w pokoju stołowym składali życzenia solenizantowi. W zamian otrzymywali symboliczne kwoty pieniężne i skromny, postny poczęstunek.
Przed świętami, na polecenie dziedzica, pracownicy majątku wycinali
w lesie świerkowe drzewka, które załadowane na konny wóz przywozili do Chorzenic. Choinki umieszczano we dworze i rządcówce, obdarowywano nimi posterunkowego policji, naczelników poczty i stacji kolejowej w Aurelowie, jak również zaprzyjaźnione z Nieniewskimi rodziny mieszkające w Kłomnicach. Nie
zapominano także o mieszkańcach Chorzenic. Zwyczajem panującym w rodzinie Nieniewskich było to, że choinka zawsze trzymana była w domu do święta
Matki Boskiej Gromnicznej, a więc do dnia 2 lutego. Ówczesne sposoby ogrzewania mieszkań nie stwarzały dobrych warunków na utrzymanie świątecznego
drzewka w całości, dlatego w połowie stycznia zawsze ubierano nową choinkę.
Zajęcie to spoczywało w rękach pana domu18.
Tamże, s. 8, 15–16, 18.
H. Nieniewsk–Donimirska, Korespondencja, s. 2.
18
H. Nieniewska – Donimirska, Wspomnienia. Chorzenice, s. 29–30.
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Na kilka dni przed świętami do chorzenickiego dworu zjeżdżała się najbliższa rodzina Adama Nieniewskiego. W Wigilię wszyscy zapraszani byli na
tzw. wigilijny obiad podawany u Józefa Nieniewskiego. Przy uroczystej kolacji
cała rodzina gromadziła się we dworze, gdzie o godzinie osiemnastej, po uprzednim złożeniu sobie życzeń, wszyscy zasiadali do stołu. Po zakończonej kolacji
śpiewano kolędy i obdarowywano się prezentami19.
Kontakty towarzyskie Janiny i Adama Nieniewskich nie ograniczały się
jedynie do spotkań w gronie rodzinnym. Częstymi gośćmi w Chorzenicach byli
częstochowscy przemysłowcy, lekarze, wojskowi, starostowie i prezydenci miasta Częstochowy. Przyjeżdżali również zaprzyjaźnieni z domem Krystyna i Karol Potoccy z Parzymiech i najbliżsi sąsiedzi z Nieznanic. Na partię brydża Janina Nieniewska zapraszała swojego szwagra Włodzimierza Grabowskiego oraz
księży proboszczów z parafii w Borownie i Kłomnicach20.
Chorzenice znajdowały się na trasie pieszych pielgrzymek udających się
do Częstochowy. Każdego roku w sierpniu, z gościnności właścicieli majątku
korzystali pątnicy, którzy we wsi spędzali ostatnią noc przed wejściem do Częstochowy, a pielgrzymujący księża zawsze korzystali z noclegu przygotowanego dla nich we dworze. Również mieszkańcy Chorzenic odbywali coroczną pielgrzymkę na Jasną Górę. Organizowała ją dla nich Janina Nieniewska. Kompania
wyruszała na jednodniową wędrówkę zawsze w dniu 8 września. Piesi mieli do
pokonania odcinek drogi o długości kilkudziesięciu kilometrów, aby po kilku
godzinach dotrzeć do bram klasztoru21.
Ważne były również kontakty dworu z lokalną społecznością, które utrzymywał pułkownik Adam Nieniewski. Uwidaczniały się one szczególnie w chwilach przypadających świąt i rocznic państwowych. Taką uroczystością stały się
obchody zorganizowane w Kłomnicach, w dniach 14–15 sierpnia 1936 roku, przez
społeczeństwo gmin: Kruszyna, Konary i Rzeki Wielkie, w 16 rocznicę odparcia
przez Polskę najazdu bolszewickiego. W trakcie uroczystości pułkownik Adam
Nieniewski odczytał imienną listę poległych w obronie Ojczyzny oraz wygłosił
do zebranych przemówienie. Dwudniowa uroczystość patriotyczna na długo
zapadła w pamięci zwykłych obywateli, z których większość była naocznymi
świadkami tych wzniosłych wydarzeń dziejących się przed kilkunastu laty22.
W chwili wybuchu II wojny światowej rodzina Nieniewskich, podobnie
jak ich krewni, małżonkowie Bilowiczowie, Grabowscy i Krystyna Stojowska,
podjęli ucieczkę w kierunku wschodnich terenów Polski. Najpotrzebniejsze rzeczy osobiste załadowali na drabiniaste wozy i pod osłoną nocy, aby uniknąć ostrzeliwania, bocznymi drogami podążali w miejsca, które nie były jeszcze objęte dziaTamże, s. 33– 35.
Tamże, s. 19–21.
21
Tamże, s. 2–22.
22
Obchód XVI rocznicy odparcia najazdu bolszewickiego w Kłomnicach, „Goniec Częstochowski”,
R.31,1936 nr 190 s. 6.
19

20
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łaniami wojennymi. Po 17 września, kiedy na terytorium Polski wkroczyły wojska sowieckie, rodzina zdała sobie sprawę z faktu, że dalsza ucieczka nie miała
najmniejszego sensu i należy wracać do domu. Janina i Adam Nieniewscy zastali
swój dwór pusty, ale jego wnętrze było w dużym nieładzie, gdyż w czasie ich
nieobecności kwaterowali w nim Niemcy. Pod koniec października 1939 roku
w Chorzenicach pojawili się pierwsi uchodźcy wysiedleni przez okupanta z terenów Wielkopolski i Pomorza. Stopniowo dom zapełniał się nowymi mieszkańcami, którymi w większości była rodzina i znajomi Adama i Józefa Nieniewskich23.
W dniu 1 maja 1941 roku majątek w Chorzenicach został zajęty przez Niemców
i przeszedł pod ich przymusowy zarząd tzw. „liegenschaft”, pod pozorem, że
pułkownik Nieniewski nie wywiązywał się z płacenia kontyngentów. Zarządcą
majątku został książę Wołkoński, który był bardzo przyjaźnie ustosunkowany
do Nieniewskich. Szczęśliwie pułkownik Nieniewski uniknął aresztowania. Być
może spowodowane to było faktem, że przed wielu laty odbywał służbę wojskową w armii austriackiej, chociaż ze swoimi dawnymi kolegami z wojska nie
utrzymywał żadnych kontaktów. Majątek opuścić musieli pozostali mieszkańcy
stanowiący dalszą rodzinę, nawet dotychczasowy zarządca, rodzony brat właściciela, Józef Nieniewski z żoną i dziećmi, zmuszeni zostali do wyjazdu. Janina
i Adam Nieniewscy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, chociaż Niemcy traktowali ich poprawnie. Sytuacja aprowizacyjna rodziny była bardzo trudna. Właściciele majątku otrzymywali tylko skromne przydziały. Pierwsze dowody życzliwości i wsparcia otrzymali właśnie od dawnych pracowników folwarcznych, a ich pomoc okazała się w tym czasie wręcz nieoceniona. Każdego dnia
zaopatrywali oni swoich dawnych chlebodawców w niezbędne produkty żywnościowe: drób, chleb i nabiał. Z pomocą ofiarowali się także krewni Maria
i Edward Bilowiczowie, właściciele majątku Garnek oraz Józef Nieniewski, który
otrzymał w administrowanie majątek Jasień. W nim to Nieniewscy spędzali
wszystkie kolejne święta24.
Zajęcie przez niemieckiego okupanta dworu w Chorzenicach nie było
dziełem przypadku, bowiem na terenie każdego powiatu okupant tworzył jednostki żandarmerii tzw. Gendarmerie Zug na czele z Zugsfűhrerem, któremu
podlegało kilka rozlokowanych w terenie posterunków, każdy z obsadą co najmniej trzynastu żandarmów. W powiecie radomszczańskim tego rodzaju placówki
istniały m. in. w Radomsku, Gidlach i Chorzenicach25. Stało się oczywiste, że
Nieniewscy będą osobami niepożądanymi w majątku, dlatego w dniu 1 września 1942 roku Niemcy wyrzucili całą rodzinę z dworu. Nieniewscy znaleźli zakwaterowanie w Kłomnicach, w prywatnym domu należącym do małżonków
23
Wspomnienia Haliny Nieniewskiej–Donimirskiej (Życiorys Mamy), mps z archiwum rodzinnego Katarzyny Mossakowskiej, s. 3.
24
Tamże, s. 2.
25
R. Nazarewicz, Ziemia radomszczańska w walce 1939–1945, Warszawa 1973, s. 23.
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Różyckich. Od właścicieli wynajmowali dwa pokoje bez żadnych wygód. Adam
Nieniewski znalazł pracę w roszarni lnu, prowadzonej przez małżonków Bilowiczów w ich majątku ziemskim Garnek. Roszarnia otrzymała od niemieckiego
okupanta status zakładu pracy chronionej, a Nieniewski pracował na stanowisku ekspedienta lnu przy stacji kolejowej w Kłomnicach26. W tym czasie jego córka Halina pobierała naukę z zakresu szkoły gimnazjalnej na tajnych kompletach
i była zaprzysiężona w konspiracji27.
Powojenne losy rodziny Janiny i Adama Nieniewskich do 1947 roku

Nieniewscy mieszkali w Kłomnicach do stycznia 1945 roku, kiedy to opuścili wieś i wyjechali do Poznania, gdzie pułkownikowi Adamowi Nieniewskiemu, od dnia 19 kwietnia 1945 roku, powierzono pełnienie obowiązków dowódcy
poznańskiego Okręgu Wojskowego. Córkę Halinę pozostawili na okres pięciu
miesięcy w Częstochowie, pod opieką znajomego księdza28.
Po upływie pięciu miesięcy służby, rozkazem wydanym dnia 10 września
1945 roku, pułkownik Adam Nieniewski oddał się do dyspozycji Naczelnego
Dowódcy, a z dniem 28 września 1945 roku został zwolniony ze służby wojskowej i przeniesiony w stan spoczynku29.
Adam Nieniewski, po zakończeniu służby wojskowej i przejściu w stan
spoczynku, wyjechał wraz z rodziną do Olsztyna. Objął tam posadę dyrektora
olsztyńskiego oddziału Państwowych Nieruchomości Ziemskich, którą zaproponował mu Leonard Witold Maringe. Był to okres, kiedy władza ludowa rozpoczęła wysuwanie bezpodstawnych oskarżeń pod adresem dyrektorów i kierowników Państwowych Nieruchomości Ziemskich na obszarze całej Polski. Oddział
olsztyński kierowany przez Adama Nieniewskiego był kilkakrotnie kontrolowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Po kolejnej szczegółowej kontroli, Adam Nieniewski zmarł nagle w dniu 27 kwietnia 1947 roku w swoim gabinecie. Został pochowany we Wróblewie, w kaplicy grobowej rodziny Nałęcz Nieniewskich, której fundatorem był jego dziad Cyprian Nieniewski30.

M. Bilowicz, Korespondencja, s. 6; Archiwum Państwowe w Częstochowie, sygn. Cz „Stradom”
– 183 -Pracownicy sezonowi od 1 XII 1942 r. do 15 III 1943 r. przydzieleni na okres zimowy do
gospodarstw swoich rodziców. Załoga w Kłomnicach (ekspedycja na stacji).
27
Wspomnienia Haliny Nieniewskiej–Donimirskiej (Życiorys Mamy), s. 4.
28
Tamże, s. 5.
29
CAW, AP. sygn. 14 / 37/ 52, s. 1 Akta personalne płk Adama Nieniewskiego- Praca w przeszłości
i służba w armii.
30
M. Bilowicz, Korespondencja, s. 6.; H. Nieniewska – Donimirska, Wspomnienia. Chorzenice, s. 62;
M. Cieplewicz, Nieniewski Adam (1886–1947) płk dyplomowany Wojska Polskiego, [w:] Polski Słownik
Biograficzny, t. 22, 1978, s. 41–42; T. Czaplicki, Szlacheckie ostatki, Warszawa 2000, s. 328; J. M. Nałęcz
Nieniewski, A. Nałęcz Nieniewski, Rodowód rodziny Nałęcz Nieniewskich, mps, s.90.
26
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Po nagłej śmierci Adama Nieniewskiego jego żona i córka przeprowadziły
się do Poznania, gdzie mieszkały przez rok. Halina Nieniewska zmuszona była
podjąć pracę zarobkową, aby utrzymać siebie i matkę. Mimo to żyły w ciężkich
warunkach materialnych. W Poznaniu Halina Nieniewska poznała Andrzeja
Donimirskiego, za którego w dniu 29 lipca 1950 roku wyszła za mąż. Po ślubie
młodzi małżonkowie zamieszkali w Jeleniej Górze, gdzie Andrzej Donimirski
otrzymał nakaz pracy. Z wykształcenia ekonomista, był dyrektorem do spraw
ekonomicznych w Jeleniogórskich Zakładach Farmaceutycznych. W Jeleniej
Górze mieszkali około pięciu lat i tutaj przyszły na świat ich dzieci: syn Adam
i córka Katarzyna. Janina Nieniewska mieszkała wspólnie z córką i zięciem i zajmowała się wychowywaniem wnucząt. W połowie lat 50. Halina i Andrzej Donimirscy przeprowadzili się do Oświęcimia. Halina Donimirska ukończyła wydział
prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i pracowała jako pedagog szkolny w szkołach średnich w Oświęcimiu.
Janina z Reszków Nieniewska zmarła w dniu 31 grudnia 1969 roku
w wieku 78 lat i została pochowana w Oświęcimiu. Na początku lat 70–tych
Donimirscy przeprowadzili się do Krakowa.
Halina z Nieniewskich Donimirska nigdy nie zerwała kontaktów z miejscem, w którym spędziła szczęśliwe dzieciństwo i wczesną młodość. Przyjeżdżała na groby rodzinne swoich przodków znajdujące się na cmentarzach w Borownie i Garnku, jak również odwiedzała Chorzenice i Skrzydlów. Jednak jej wizyty
miały charakter czysto prywatny. Po raz pierwszy, od momentu przymusowego
opuszczenia wraz z rodzicami dworu w 1942 roku, progi rodzinnego domu przekroczyła jesienią 2002 roku, przyjeżdżając na zaproszenie lokalnego społeczeństwa. Od tego momentu jej kolejne wizyty stawały się niemal świętem lokalnym.
Po raz kolejny odwiedziła Chorzenice we wrześniu 2004 roku. Była poważnie
chora i miała świadomość, że jest to jej ostatni pobyt w rodzinnych stronach.
Halina Nieniewska–Donimirska zmarła w dniu 12 stycznia 2005 roku
w Krakowie. Zgodnie z jej życzeniem prochy zmarłej zostały złożone w kaplicy
pod wezwaniem św. Stanisława w Chorzenicach, a w listopadzie 2007 roku prochy jej matki, Janiny z Reszków Nieniewskiej, złożono w grobowcu rodzinnym
Karpińskich i Michalskich w Borownie.
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WSPOMNIENIA KS. IGNACEGO LUBECKIEGO (1860–1949)
O PRACY DUSZPASTERSKIEJ W DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ
I DIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
Wprowadzenie
Poza działalnością prowadzoną przez duchowieństwo na szerokiej płaszczyźnie życia religijnego należy także zwrócić uwagę na ich twórczość pisarską. Jednym z przejawów takiej aktywności było uprawianie literatury faktu, czyli pisanie licznych wspomnień, pamiętników, reportaży
czy dzienników. Wśród duchowieństwa diecezji
częstochowskiej w plejadę księży pisarzy wpisuje
się m.in. ks. Ignacy Lubecki, proboszcz z Wielgomłyn. Nie był on jedynym księdzem tej diecezji, zapisującym własne przeżycia na kartach papieru.
Swoje wspomnienia pisali również ks. Józef Pruchnicki, ks. Józef Kubica i ks. Antoni Marchewka.
Ks. Ignacy Lubecki (1860–1949), Dzieła dwóch pierwszych doczekały się już fachoproboszcz parafii Wielgomłyny
wego opracowania naukowego. Zostały one opublikowane przez ks. Jana Związka na łamach „Rocznika Wieluńskiego1. Natomiast wspomnienia tego trzeciego ukazały się drukiem w 208 tomie serii Biblioteka „Niedzieli”, szkoda tylko, że niezaopatrzone w odpowiedni aparat krytyczny, co niewątpliwie odbija się na znaczeniu naukowym tego dzieła2.

J. Związek, Wspomnienia ks. Józefa Pruchnickiego o pracy duszpasterskiej w powiecie wieluńskim
w okresie okupacji hitlerowskiej, „Rocznik Wieluński”, t. 6, 2006, s. 113–146; Tenże, Wspomnienia ks.
Józefa Kubicy o pracy duszpasterskiej w powiecie wieluńskim w okresie okupacji hitlerowskiej, „Rocznik
Wieluński”, t. 7, 2007, s. 127-151.
2
A. Marchewka, „…nadejdzie kiedyś dzień wolności”. Wspomnienia, opr. Anna Srokosz–Sojka,
Częstochowa 2008, ss. 114.
1

309

Ks. Jacek Kapuściński

Opisywane wspomnienia ks. Pruchnickiego i ks. Kubicy dotyczyły przeżyć,
wyniesionych z drugiej wojny światowej. Nieco szerszą płaszczyznę opisywanych wydarzeń nakreślił ks. Marchewka, bowiem zamieścił w nich swoje przeżycia z czasu drugiej wojny światowej i pierwszych lat PRL-u. Trochę inaczej
prezentuje się twórczość pisarska ks. Lubeckiego, który w porównaniu z tymi
trzema duchownymi, jeszcze bardziej rozciągnął w czasie wymiar opisywanych
wydarzeń. Dotyczyły one przeżyć z okresu przełomu XIX i XX wieku, pierwszej
wojny światowej (1914–1918) i dwudziestolecia międzywojennego (1918–1939).
Aby lepiej zrozumieć treść i motywy pisarskie autora należałoby nieco bliżej przyjrzeć się sylwetce tego księdza.
1. Rys biograficzny ks. I. Lubeckiego

Urodził się w dniu 4 grudnia 1860 roku w miasteczku Staw, leżącym pomiędzy Sieradzem a Kaliszem, jako syn Jana i Wiktorii z domu Staneckej. Jego rodzice wywodzili się ze stanu szlacheckiego. Mieli oni z pewnością jeszcze jednego
syna, jednak trudno ustalić jego dane personalne. Początkowo Ignacy pobierał
nauki w miejscowej szkole elementarnej. Po jej ukończeniu dostał się do Męskiego Gimnazjum Klasycznego w Kaliszu. Szkołę tę (8 klas) ukończył z wyróżnieniem. W 1881 roku został przyjęty do Seminarium Duchownego we Włocławku.
Po odbytej tam formacji duchowej i intelektualnej otrzymał święcenia diakonatu
w dniu 12 grudnia 1886 roku, a sześć dni później święcenia prezbiteratu z rąk
biskupa Aleksandra Bereśniewicza3.
Pierwsze kroki w pracy duszpasterskiej stawiał w parafii Izbica Kujawska,
gdzie jako wikariusz przebywał w latach 1887–1891. Dał się tam poznać od bardzo dobrej strony. Wykazał się dużą umiejętnością współpracy z miejscowym
proboszczem, co było nie lada wyczynem, bowiem przed nim parafię tę w ciągu
roku opuściło trzech wikariuszy. Ks. Lubecki pracował tam aż 4 lata4. Następnie
w dniu 25 czerwca 1891 roku dostał nominację na stanowisko proboszczowskie
w Gomulinie. To tutaj, na pierwszym probostwie, dał się poznać jako dobry organizator życia religijnego i skuteczny zarządca dobrami parafialnymi, o czym
świadczy chociażby przeprowadzenie w przeciągu 2 lat renowacji głównego
ołtarza w kościele, zakupienie nowego tabernakulum oraz pobudowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych5. W dniu 2 grudnia 1893 roku został przeniesiony do parafii Góra, w której przebywał jedynie przez 5 miesięcy. Pomimo tego
zdołał poczynić tam liczne remonty, wybudować nowe pomieszczenia gospodarcze i powiększyć teren miejscowego cmentarza. Pomiędzy nim a parafianami
J. Kapuściński, Wspomnienia z Wielgomłyn, „Gazeta Radomszczańska”, 2008, nr 4 (778), s. 8.
Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie (dalej: AACz), Akta personalne
ks. Ignacego Lubeckiego, sygn. AP 105, Curriculum vitae ks. Ignacego Lubeckiego proboszcza parafii Wielgomłyny, k. 2.
5
Tamże.
3

4
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powstały tak zażyłe więzi, że kiedy otrzymał przeniesienie na inną placówkę,
to wierni nie omieszkali słać licznych petycji do ordynariusza w celu pozostawienia im obecnego proboszcza. Prośby te jednak nie zostały wysłuchane i musiał opuścić parafię6. W dniu 4 czerwca 1894 roku objął parafię Kaszewice. Na tej
placówce pozostał przez 19 lat. Prowadził tam ożywioną działalność społeczną
(założył szkołę, Kółko Rolnicze, sklep odzieżowy, zbudował dom ludowy i powiększył majątek kościelny). Utrzymywał dobre stosunki z miejscowym dworem, co przyczyniło się później do powiększenia areału gospodarstwa parafialnego. Wśród licznych inicjatyw duszpasterskich na uwagę zasługuje wydrukowanie w 1898 roku tzw. Modlitw wieczornych, które zaczerpnął ze Śpiewnika
ks. Jana Siedleckiego. Zostały one wydane w formie małych obrazków, które
można było zawiesić na ścianie. Następnie w okresie Bożego Narodzenia rozdawał je parafianom zamiast obrazków kolędowych. Jak później pisał w swoich
wspomnieniach uczynił to by podnieść w parafii ducha pobożności i podziękować
za otrzymane łaski w ciągu dnia7.
Po zrealizowaniu tam wielu inicjatyw duszpasterskich, w dniu 4 czerwca
1913 roku otrzymał nominację na probostwo do parafii Parzno w powiecie piotrkowskim. Placówka ta była dość znacznie zadłużona, bowiem dopiero co wybudowano w niej nowy kościół. Ponadto parafia ta była dość znana ze względu na
mieszkającą tam Wandę Malczewską (1822-1896), słynną działaczkę charytatywną
i mistyczkę. W parafii tej, w której przypadło mu być w okresie pierwszej wojny
światowej (1914–1918), założył aż 4 szkoły, z których jedną nawet utrzymywał
własnym kosztem. Dość szybko uporał się w długami, jakie ciążyły na parafii ze
względu na budowę nowej świątyni. Następnie zajął się wystrojem wnętrza kościoła i budową pomieszczeń gospodarczych. Wprowadził w parafii tzw. pogadanki religijne i społeczne, na których podejmowano tematy z różnych dziedzin
życia. Brał czynny udział w zebraniach gminnych i Kółku Rolniczym. Bardzo
gorliwie stał na straży czystości wiary, o czym świadczy umiejętne wykorzenienie rozchodzącej się na terenie parafii prasy wrogo nastawionej do nauki katolickiej. Przyczynił się ponadto do rozpowszechniania wśród wiernych prasy o charakterze religijnym i patriotycznym8.
W dniu 30 września 1918 roku otrzymał stanowisko proboszcza w Wielgomłynach koło Radomska. W tej parafii zastały go zmiany, jakie objęły administrację
kościelną całej Polski. Na mocy bulli Vixdum Poloniae unitas w dniu 28 października 1925 roku została powołana do istnienia diecezja częstochowska. Od tej pory
ks. Ignacy Lubecki został inkardynowany do nowopowstałej diecezji. W grani6
AACz, sygn. AP 105, Wspomnienia duszpasterskie ks. I. Lubeckiego zwane „Zeszytem nr 3”,
s. 13.
7
J. Kapuściński, Ks. Ignacy Lubecki (1860–1949) – duszpasterz i pamiętnikarz, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, R. 82, 2008, nr 5–6, s. 82.
8
AACz, sygn. AP 105, Wspomnienia duszpasterskie ks. I. Lubeckiego zwane „Zeszytem nr 3”,
ss. 1, 22; Tamże, List ks. I. Lubeckiego do bpa T. Kubiny z dnia 10 maja 1939 roku, k. 54-55.
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cach tej diecezji znalazła się także parafia Wielgomłyny, w której pozostał nadal
proboszczem. Pełnił tę funkcję przez 20 lat, co wydaje się nie było bez znaczenia
pod względem osiągniętych wyników w pracy duszpasterskiej9. W tym miejscu
należy także podkreślić, iż to właśnie tam miał do pomocy swoich pierwszych
wikariuszy (ks. Julian Zieliński, ks. Tadeusz Wiśniewski, ks. Edward Sowula
i ks. Stefan Gogola)10. Na uwagę zasługuje także fakt, że z tego okresu zachowało
się wiele źródeł historycznych, które rzucają nieco pełniejsze światło na obraz
jego działalności. Być może dlatego czas pobytu w parafii wielgomłyńskiej nasuwa wrażenie, iż prowadzona przez niego działalność rozciągała się na nieco szerszej płaszczyźnie aktywności, niż to miało miejsce w poprzednich placówkach.
Sama też parafia posiadała dość znaczną liczbę wiernych. W okresie międzywojennym w jej skład wchodziło 13 miejscowości, w których mieszkało ok. 6 tys.
osób11.
To właśnie w Wielgomłynach, w celu podniesienia poziomu życia religijnego, zorganizował aż dwa razy misje św., na które zaprosił OO. Redemptorystów.
Do tego przedsięwzięcia umiał właściwie przygotować wiernych. Stosował przy
tym bardzo interesujące zabiegi zachęcające. W każdej bowiem miejscowości na
terenie parafii rozwiesił plakaty reklamowe, które informowały mieszkańców
o odbywających się naukach misyjnych12. Oprócz takiego typu inicjatyw duszpasterskich, które notabene nie zaliczały się do powszednich w okolicy, należałoby
zwrócić przede wszystkich uwagę na codzienną pracę ks. Lubeckiego.
A zatem w każdym dniu odprawianą Mszę św., posługę w konfesjonale, czy dbanie o świątynię i obiekty sakralne na terenie parafii13.
W okresie międzywojennym (1918–1939) powstały sprzyjające warunku do
rozwoju i działalności w parafii różnych stowarzyszeń i bractw. W tym też czasie
w parafii wielgomłyńskiej prowadziły swoją działalność Katolickie Stowarzyszenie Mężów (47 osób), Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (100 osób), Katolickie
Stowarzyszeni Młodzieży Męskiej (24 osoby), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (25 osób), Krucjata Eucharystyczna (202 osoby), Żywy Różaniec
(795 osób) i Towarzystwo św. Wincentego a Paulo (12 osób). Nad organizacją
tego wszystkiego czuwał ks. Lubecki. Na tle chociażby sąsiednich parafii taki
stan zaangażowania wiernych w życie miejscowej parafii był dość imponujący14.
J. Kapuściński, Wspomnienia ..., s. 8.
Zmiany w składzie duchowieństwa, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, R. 6, 1931, nr 4,
s. 68; R. 7,1932, nr 4, s. 58; R. 9, 1934, nr 5, s. 48; R. 12, 1937, nr 4, s. 74.
11
Archiwum Parafialne w Wielgomłynach (dalej: APW), Dziennik czynności parafii Wielgomłyny
z lat 1918–1939, sygn. III 1, Lista ludności parafii Wielgomłyny za 1932 rok, brak paginacji.
12
AACz, sygn. AP 105, Wspomnienia duszpasterskie ks. I. Lubeckiego zwane „Zeszytem nr 1”,
s. 24-26.
13
J. Kapuściński, Ks. Ignacy Lubecki (1860–1949) ..., s. 88.
14
J. Związek, Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, Częstochowa 1990, s. 304–
305; APW, sygn. III 1, Protokół z zebrania członków Towarzystwa św. Wincentego a Paulo z dnia 24
stycznia 1932 roku, brak paginacji.
9

10
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Przy tak rozlicznych obowiązkach nie zapominał o własnej formacji duchowej.
Gdy tylko były organizowane rekolekcje kapłańskie, i miał na nie zaproszenie,
zawsze w nich uczestniczył. Troska o życie kapłańskie i parafialne tak go mobilizowała, że nawet wystosował specjalnie pismo do Kurii Diecezjalnej, aby ta wydała rozporządzenie dla księży o nie spóźnianiu się na uroczystości odpustowe
i uczestniczeniu w tym dniu w procesjach i nieszporach. Był zatem wnikliwym
obserwatorem życia miejscowej ludności, umiał dostrzec pewne braki i skutecznie im zaradzać. Dotyczyło to wszystkich wiernych, począwszy od duchowieństwa, aż po najmłodsze dzieci15. Na początku października 1929 roku udał się na
pielgrzymkę do Rzymu, ponadto często w okresie wakacji przebywał w ośrodku
wypoczynkowym w Ciechocinku16.
Wyniesione z poprzednich parafii doświadczenie dobrego zarządzania majątkiem kościelnym jeszcze wyraźniej ujawniło się w parafii wielgomłyńskiej.
To podczas jego administracji otoczono parkanem cmentarz przykościelny i cmentarz grzebalny. Ufundowano także dwa obrazy, jeden do głównego ołtarza i drugi z wizerunkiem św. Anny17. Ponadto poddano renowacji stare dzwony. Troska
o stan materialny parafii wymusiła na nim wystosowanie w lutym 1931 roku
specjalnego pisma do Oddziału Sztuki Województwa Łódzkiego w celu pozyskania funduszów na renowację zabytkowego kompleksu klasztornego z XV
wieku. Jak pisał: stan jego pozostawia wiele do życzenia […] co dotyczy samego kościoła, to bez zwłoki należy przeprowadzić remont zewnętrzny, […] pokrycie dachu na kościele i dwóch kopuł nad kaplicami nową blachą […] usunięcie przybudówki od murów
kościoła, co bardzo oszpeca świątynię18.
Swoje tendencje do krzewienia oświaty ks. Lubecki mógł szeroko rozwinąć
w Wielgomłynach. Zatem od początku swego pobytu tutaj żywo włączył się
w organizowanie szkół. Założył w okolicy aż 7 szkół (m.in. Niedośpielin, Wola
Rożkowa, Miśliwczów) i jedną ochronkę (Wielgomłyny). Działalność ta przyniosła dość szybko bardzo owocne rezultaty, bowiem niemal w każdej miejscowości
należącej do parafii znajdowała się placówka oświatowa19. W dowód zasług za
tak ogromny wkład na rzecz szkolnictwa w latach 1932–1938, a zatem przez dwie
kadencje, był członkiem Dozoru Szkolnego gminy Wielgomłyny20.
APW, sygn. III 1, Pismo ks. I. Lubeckiego do Kurii Diecezjalnej w Częstochowie z dnia 28 maja
1932 roku, brak paginacji.
16
J. Kapuściński, Ks. Ignacy Lubecki (1860–1949) ..., s. 90.
17
AACz, sygn. AP 105, Wspomnienia duszpasterskie ks. I. Lubeckiego zwane „Zeszytem nr 1”,
s. 9 – 12.
18
APW, sygn. III 1, Pismo ks. I. Lubeckiego do Oddziału Sztuki Województwa Łódzkiego z lutego
1931 roku, brak paginacji.
19
AACz, sygn. AP 105, Curriculum vitae ks. Ignacego Lubeckiego proboszcza parafii Wielgomłyny, k. 4; Tamże, Wspomnienia duszpasterskie ks. I. Lubeckiego zwane „Zeszytem nr 2”, s. 6–7.
20
Tamże, Pismo z Kurii Diecezjalnej w Częstochowie do ks. I. Lubeckiego z dnia 8 listopada 1935
roku, k. 28.
15
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Na zebraniach tej instytucji liczono się z jego opiniami i darzono go wielkim
szacunkiem. Dzięki umiejętnie prowadzonej działalności oświatowej w parafii
nastąpił tam znaczny wzrost czytelnictwa, i to do tego stopnia, że różnego rodzaju czasopisma i broszury rozchodziły się w dużych nakładach21.
Miał on również swój wkład w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wielgomłynach. Co prawda została ona założona jeszcze przed przybyciem
do tej placówki ks. Lubeckiego (1913 rok), ale to dzięki niemu, po licznych trudnościach, rozwinęła się do rzędu jednej z najbardziej skutecznych w okolicach.
Nie należy też zapominać, że w owym czasie jednostki strażackie były ostoją
licznych inicjatyw kulturalnych. Za zasługi na polu aktywności przeciwpożarowej wdzięczni strażacy nadali mu tytuł honorowego członka miejscowej jednostki OSP22. Do innych inicjatyw społecznych miejscowego proboszcza należy zaliczyć założenie sklepu w Wielgomłynach, wybudowanie auli do różnych zebrań
oraz wznowienie działalności Kółka Rolniczego.
Z powodu ciągle nękających go bólów reumatycznych w 1937 roku wyjechał na leczenie do Poznania. Miał on tam własny dom przy ul. Polnej 20. Zarząd
nad parafią pozostawił w rękach wikariusza ks. Stefana Gogoli. Ze względu na
ciągle postępującą chorobę, właściwe prowadzenie pracy duszpasterskiej sprawiało mu wiele trudności. W piśmie do bpa Teodora Kubiny z dnia 27 sierpnia
1938 roku pisał: Siły moje coraz więcej słabną i gdyby nie pożar, który mnie dotknął,
usunąłbym się w zakątek, by oddać się samemu sobie, oddając parafię w ręce godniejsze,
o czym myślałem już przed trzema laty, lecz pewne powikłania odwlekały sprawę aż dotąd. Ukochany Arcypasterzu! Spełniwszy dług powinności, jaki przyjąłem na barki moje,
sterany 52–letnią pracą w parafiach […] zgłaszam swoją dymisję…. W dniu 30 września 1938 roku przeszedł na emeryturę. Pozostał wciąż w Poznaniu. Dopiero działania drugiej wojny światowej (1939–1945) zmusiły go do powrotu do diecezji
częstochowskiej. Osiadł wówczas w parafii Wielgomłyny, gdzie pomagał miejscowym duszpasterzom w prowadzeniu parafii23.
Tutaj też coraz więcej czasu poświęcał na liczne rozmyślania, co następnie
przyczyniło się do prowadzenia przez niego bogatej korespondencji. W jednym
ze swoich listów w dniu 23 września 1943 roku pisał: Niedługo nastaną dla mnie
smutne i chłodne, a następnie i mroźne dni, co bardzo ujemnie wpływa na mój organizm,
ze względu na cierpienia reumatyczne24. Po wycofaniu się wojsk hitlerowskich pozostał wciąż w Wielgomłynach, co może świadczyć o wielkim przywiązaniu do tej
miejscowości. Stąd pisał liczne listy do bpa Stanisława Czajki i ks. Walentego
Patykiewicza, w których opisywał różne ciekawe wydarzenia ze swojego życia25.
Tamże, Curriculum vitae ks. Ignacego Lubeckiego proboszcza parafii Wielgomłyny, k. 4.
J. Boguszewski, Z lustracji straży pożarnych powiatu Radomskowskiego, „Gazeta Radomskowska”,
R.5, 1924, nr 27, s. 5; http://www.wielgomlyny.eu z dnia 10 listopada 2007 roku.
23
J. Kapuściński, Wspomnienia ..., s. 8.
24
AACz, sygn. AP 105, List ks. I. Lubeckiego do bpa T. Kubiny z dnia 23 września 1943 roku, k. 63.
25
Tamże, Zbiór listów ks. I. Lubeckiego do bpa S. Czajki i ks. W. Patykiewicza z lat 1947-1948, k. 73- 90.
21

22
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Pięknym owocem, podkreślającym całokształt jego posługi kapłańskiej, były
pisane pod koniec życia zeszyty wspomnień. Zawarł w nich własne przeżycia,
wyniesione z poszczególnych parafii, w których pracował. Najwięcej miejsca
poświęcił w nich ciekawym wydarzeniom z życia społeczności Wielgomłyn,
z którą łączyły go bardzo bliskie więzi. Spisane w ten sposób wspomnienia stanowią dzisiaj interesujące źródło historyczne, które może służyć pomocą przy
badaniach i studiach nad dziejami opisywanych miejscowości, gmin czy parafii.
Tym sposobem ks. Lubecki pozostawił po sobie nie tylko znaczący wkład w organizowaniu życia religijnego i społecznego w wielu placówkach kościelnych,
ale także wpisał się do grona księży, którzy prowadzili działalność literacką. Zmarł
w dniu 8 kwietnia 1949 roku w Wielgomłynach. Został pochowany na miejscowym cmentarzu, gdzie z czasem wierni wielgomłyńscy postawili mu grobowiec26.
3. Działalność piśmiennicza ks. I. Lubeckiego

Zamiłowania ks. Ignacego Lubeckiego do literatury i działalności pisarskiej
należałoby w jakimś sensie doszukiwać się na początku w tradycji rodzinnej,
bowiem pochodził ze stanu szlacheckiego. Zatem już od najmłodszych lat miał
styczność z różnymi dziełami literackimi, które jak w każdej rodzinie szlacheckiej, tak i u Lubeckich znajdowały się w domowej biblioteczce. Oczywiście niewątpliwy wpływ, i być może decydujący, miało na niego środowisko szkolne,
w którym zdobywał wiedzę i szacunek do wszystkiego, co związane z oświatą.
Dość wspomnieć, że Męskie Gimnazjum Klasyczne w Kaliszu ukończył z wyróżnieniem. Szkoła ta miała bardzo chlubne tradycje i mogła poszczycić się wieloma
wybitnymi uczniami. Do grona jej absolwentów należeli m.in. bp Michał Nowodworski (1831–1896) – m.in. założyciel „Przeglądu Katolickiego” i redaktor
„Encyklopedii Kościelnej”, Adam Chodyński (1832–1902)–wybitny historyk,
ks. Stanisław Chodyński (1836–1887) i ks. Zenon Chodyński (1836–1919)–wybitni historycy Kościoła katolickiego, poeta Adam Asnyk (1838–1897) i Stanisław
Wojciechowski (1869–1953)-prezydent RP27.
Okres studiów seminaryjnych (1881–1886) niewątpliwie sprzyjał jego dalszej edukacji, a co za tym idzie, ks. Lubecki zaczął z czasem zdawać sobie sprawę
z potęgi jaka drzemie w nauce. Nabyte w tym czasie merytoryczne przygotowanie umiejętnie później wdrażał w życie w poszczególnych placówkach kościelnych. Wyrażało się to m.in. w szczególnym szerzeniu oświaty wśród swoich parafian28. Należy ponadto zwrócić uwagę na wysoki poziom naukowy, jaki w tym
czasie reprezentowało seminarium włocławskie. Co ciekawe, wśród jego profesorów i wychowawców znajdowali się wspomniani już bracia Stanisław i Zenon
J. Kapuściński, Ks. Ignacy Lubecki (1860–1949)..., s. 92.
Tamże, s. 94.
28
AACz, sygn. AP 105, Curriculum vitae ks. Ignacego Lubeckiego proboszcza parafii Wielgomłyny, k. 2 - 4.
26
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Chodyńscy29. Zawsze o swoich przełożonych wyrażał się on z dużym uznaniem
i szacunkiem. W jednym ze swoich listów pisał: Biblioteka Seminarium w Włocławku po Księżach Misjonarzach–profesorach, a po kasacie zakonu, ożywiona przez moich
profesorów Chodyńskich, ukochanym moim Regentem Zenonem i Infułatem Stanisławem30.
Jego zrozumienie do sztuki pisarskiej znalazło swój wyraz w umiejętnym
i dokładnym prowadzeniu kancelarii parafialnej. Wystarczy w tym miejscu choćby
wspomnieć troskę o zapisy w księgach metrykalnych parafii wielgomłyńskiej,
które były prze niego skrupulatnie i fachowo sporządzane31. Ponadto prowadził
bardzo dokładnie i starannie tzw. Księgę czynności parafii Wielgomłyny z lat 1918 1939, w której odnotowywał wszelkie podejmowane inicjatywy w parafii32.
Także różne pisma, które wychodziły z miejscowej kancelarii były zawsze należycie konstruowane, co oczywiście miało później znaczenie w skuteczności rozwiązywania różnych spraw33.
Z okresu drugiej wojny światowej (1939–1945), poza dość bogatą korespondencją z bpem Kubiną i pismami do Kurii Diecezjalnej, nie zachowały
się w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej żadne inne oznaki działalności
pisarskiej ks. Lubeckiego. Podkreślenia wymaga tutaj jego doświadczenie, jakie
wyniósł z czasów zawieruchy wojennej, kiedy liczne dzieła i wytwory kultury
polskiej były niszczone i rozkradane. Wydaje się, że nie pozostało to obojętne na
jego stosunek do działalności pisarskiej34.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej nastały dla niego sprzyjające warunki do pewnej refleksji i zadumy nad własnym życiem. Wtedy też odżyły bliskie więzi, jakie łączyły go kiedyś z bpem S. Czajką i ks. W. Patykiewiczem.
Zdarzało się, że przybywali oni nieraz w gościnę do niego, co niewątpliwie przynosiło emerytowanemu proboszczowi wiele radości. Pisał wówczas o tych odwiedzinach: Choć błyskawiczny był pobyt kochanych Księży, to jednak wiele radości mi
sprawił. Szkoda, że tak krótko, a wiele miałbym do opowiadania…35. Szukając pomysłu
na dalsze kapłańskie życie na emeryturze, posłuchał sugestii ks. Patykiewicza,
aby zająć się spisywaniem swoich przeżyć. Pomysł ten bardzo go zaabsorbował,
i to do tego stopnia, że w wieku 87 lat rozpoczął swoją przygodę z twórczością
literacką. W liście do bpa Czajki pisał o tym w ten sposób: Ks. Patykiewicz.

S. Chodyński, Seminarium włocławskie. Szkic historyczny na podstawie akt i dokumentów miejscowych,
Włocławek 1904, s. 92 – 95.
30
AACz, sygn. AP 105, List ks. I. Lubeckiego do ks. W. Patykiewicza z dnia 29 sierpnia 1948 roku,
k. 77.
31
AACz, sygn. KM 1160; AACz sygn. KM 1162.
32
APW, sygn. III 1.
33
Tamże; AACz, sygn. AP 105.
34
AACz, sygn. AP 105, Zbiór listów ks. I. Lubeckiego do bpa T. Kubiny z lat 1939– 1945, k. 54 -70.
35
Tamże, List ks. I. Lubeckiego do ks. W. Patykiewicza z dnia 14 kwietnia 1948 roku, k. 81.
29
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Ten zadał mi pracę nie lada, bym opisywał moje pamiętniki i przeżycia36. Ks. Walenty
Patykiewicz w tym czasie był ojcem duchownym w Seminarium Duchownym
diecezji częstochowskiej w Krakowie. Zajmował się ponadto historią Kościoła
katolickiego i przygotowywał pracę doktorską z tej dziedziny37. Miał on zatem
dość wnikliwe spojrzenie na takiego typu działalność, bowiem dzieła o charakterze pamiętnikarko–wspomnieniowym po pewnym czasie stanowią bogatą skarbnicę wiedzy źródłowej. Trzeba też powiedzieć, że propozycja ks. Patykiewicza
padła na właściwy grunt, gdyż już od czasów szkolnych, a później przez okres
seminaryjny, ks. Lubecki miał do czynienia z osobami, które na co dzień zajmowały się wiedzą historyczną i propagowały ją w wielkim stylu.
W latach 1947–1948 ks. Lubecki napisał 5 pamiętników, jak je zwykł nazywać. Trzeba też dodać, że zachował się jeszcze spis treści, na podstawie którego
miała powstać zawartość szóstego pamiętnika. Nie sposób zatem określić, czy
liczba ta odnosi się do wszystkich jego dzieł, czy też nie, bowiem badania historyczne zostały przeprowadzone jedynie na materiale archiwalnym przechowywanym w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie i Archiwum
Parafialnym w Wielgomłynach. Być może istnieją jeszcze inne prace literackie
pióra ks. Lubeckiego, których odkrycie wniosłoby wiele cennych uwag w aktualny stan badań nad tym zagadnieniem38.
Istnieje też pewna trudność w odczytaniu gatunku literackiego tychże dzieł.
Według ustaleń ks. profesora Jana Walkusza można zaszeregować je do tzw. literatury faktu. Obszar tego rodzaju twórczości mieści się pomiędzy literaturą piękną
a pisarstwem naukowym i publicystyką. Obejmuje on takie formy aktywności
pisarskiej jak wspomnienia, pamiętniki, reportaże czy dzienniki39. Na pewno dzieła ks. Lubeckiego nie spełniają wymogów stawianych reportażom i dziennikom.
Sam zaś Autor nazywał je pamiętnikami. Nie jest to jednak najszczęśliwsza interpretacja tego gatunku literackiego. Istnieją pewne nieścisłości w formie i treści
tych dzieł, które powodują, że definiowanie ich jako pamiętników nie jest zbyt
precyzyjne40. Wydaje się natomiast, że bardziej adekwatnym określeniem były
by „wspomnienia”. Przez tę nazwę rozumie się pewną część prozy dokumentalnej, w której autor opisuje własne przeżycia i doświadczenia wyniesione z prowadzonej kiedyś działalności. Zatem wspomnienia pisane są z perspektywy czasu, i tym samym zawierają subiektywny opisu minionych wydarzeń41. WszystTamże, List ks. I. Lubeckiego do bpa S. Czajki z dnia 17 listopada 1948 roku, k. 72.
J. Związek, Ks. prałat dr Walenty Patykiewicz (1903–1980), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”,
t. 43 (1981), s. 260–267; H. Bąbiński, Ojcowie duchowni Częstochowskiego Seminarium Duchownego
w latach 1928 – 1976, Częstochowa 2000, s. 31–33.
38
J. Kapuściński, Wspomnienia ..., s. 8–9.
39
J. Walkusz, Twórczość literacka duchowieństwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX–XX wieku. 1848–1939, Lublin 2002, s. 287–289.
40
N. Lemann, Pamiętnik, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tyniecka–
Makowska, Kraków 2006, s. 506–509.
41
Z. Wojtkowiak, Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródła narracyjne.
Część I. Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2001, s. 51–55.
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kie te wskazania w pełni można odnieść do dzieł ks. Lubeckiego, a ponadto można jeszcze bardziej dookreślić nazwę i posłużyć się terminem „wspomnień duszpasterskich”, bowiem dotyczą one wydarzeń wyniesionych z pobytu na poszczególnych parafiach. Co ciekawe, miejscem ich pisania była zawsze plebania
w Wielgomłynach.
Poszczególne zeszyty wspomnień duszpasterskich ks. Lubeckiego posiadają
też nazwy, jakie Autor wprowadził dla ich rozróżnienia. Posługiwał się nimi
w prowadzonej korespondencji. I tak pierwszy zeszyt wspomnień nosił nazwę
Kroniki mych przeżyć. W jednym z listów tak m.in. napisał: <<Kronikę mych przeżyć>> przesłałem w Kaliskie do swej bratanki, której córka w kilku egzemplarzach przepisze na maszynie42. Wspomnienia te rzeczywiście napisane są na maszynie, co może
sugerować, że jakiś egzemplarz tego dzieła znajduje się gdzieś w archiwum rodzinnym brata ks. Ignacego. Warto też dodać, że z analizy tych wspomnień wynosi się przekonanie o niekompletności dzieła. Opisywane są tam wydarzenie,
które działy się w parafiach Kaszewice i Wielgomłyny43.
Chronologicznie drugim egzemplarzem wspomnień był tzw. „Zeszyt nr 1”.
Autor zawarł nim swoje przeżycia i różne wydarzenia związane z jego pobytem
w parafii wielgomłyńskiej. Na uwagę zasługuje zamieszczenie tam dokładnego
wykazu księży pracujących w tej parafii od 1864 do 1947 roku44.
Następnym egzemplarzem wspomnień duszpasterskich ks. Lubeckiego jest
tzw. „Zeszyt nr 2”, w którym zostały spisane różne epizody z życia parafialnego
w Kaszewicach i Wielgomłynach45. Autor, kiedy je pisał, miał 88 lat, lecz wciąż
niestrudzenie chciał odtworzyć niektóre sytuacje życiowe minionych lat. Posiadał jeszcze wiele pomysłów pisarskich, a w liście z maja 1948 roku nawet pisał:
Nie wiem czy wszystkiemu podołam, bo jeszcze mam długi szereg do opisania […], a siły
moje coraz słabsze. Opisy moje to tylko są streszczeniem. Jeśli by się znalazł jakiś artysta
przepisywacz na maszynie, to zamawiam jeden egzemplarz dla siebie. Jeśli są jakieś błędy
w pisowni, to proszę „pradziadowi” przebaczyć46.
Zdaje się, że najszersza płaszczyzna opisywanych wydarzeń została zakreślona w kolejnym dziele wspomnieniowym zwanym „Zeszytem nr 3”. Ks. Lubecki zawarł w nim wiele własnych przeżyć z czasów bodaj najodleglejszych w
stosunku do pozostałych dzieł, bowiem sięgających okresu formacji seminaryjnej. Można zatem znaleźć tam epizody z pobytu w parafiach Staw, Izbica, Gomulin, Góra, Kaszewice i Parzno47.
42
AACz, sygn. AP 105, List ks. I. Lubeckiego do ks. W. Patykiewicza z dnia 22 października 1947
roku, k. 88.
43
Tamże, Wspomnienia duszpasterskie zwane Kroniką mych przeżyć”, s. 1-7.
44
Tamże, Wspomnienia duszpasterskie ks. I. Lubeckiego zwane „Zeszytem nr 1”, s. 1-28.
45
Tamże, Wspomnienia duszpasterskie ks. I. Lubeckiego zwane „Zeszytem nr 2”, s. 1-24.
46
Tamże, List ks. I. Lubeckiego do ks. W. Patykiewicza z dnia 30 maja 1948 roku, k. 80.
47
Tamże, Wspomnienia duszpasterskie ks. I. Lubeckiego zwane „Zeszytem nr 3”, s. 1-24.
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Piątą i ostatnią część wspomnień stanowią dwa egzemplarze, które noszą
nazwę „Zeszyt nr 4 (część 1)” i „Zeszyt nr 4 (część 2)”. Zawierają one przeżycia
ks. Lubeckiego wyniesione z pobytu w Kaszewicach, Parznie i Wielgomłynach.
Nie wiadomo dlaczego Autor zamieścił w nich opisy niektórych takich samych
wydarzeń. Oczywiście są i pewne różnice między tymi zeszytami, które powodują, że jeden egzemplarz nie jest wierną kopią drugiego48. Po napisaniu piątego
tomu wspomnień ks. Lubecki w liście do ks. Patykiewicza zamieścił takie słowa:
Co dotyczy dalszych manuskryptów, takowych coraz więcej przychodzi mi na pamięć
z najmłodszych moich lat. Spieszyć się muszę, bo zdrowia mego nie na długo wystarczy49.
W tym samym liście zaprezentował także plan układu treści kolejnego tomu wspomnień, jednak nie wiadomo czy zdążył go jeszcze napisać, bowiem po niespełna
pięciu miesiącach od tego czasu zmarł.
4. Zeszyty wspomnień

Podczas kwerendy prowadzonej w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej można natknąć się przy przeglądaniu akt osobowych ks. Ignacego Lubeckiego na materiały, związane z jego działalnością pisarską. W zespole „Akta Personalne” jego teczka jest oznaczona sygnaturą AP 105 i posiada w swojej zawartości m.in. 5 zeszytów o charakterze wspomnieniowym, zbiór listów do biskupa
Teodora Kubiny z okresu drugiej wojny światowej oraz zbiór listów do biskupa
Stanisława Czajki i ks. Walentego Patykiewicza z lat 1947–1948. Prawdopodobnie ta spuścizna pisarska ks. I. Lubeckiego znalazła się w owym poszycie dzięki
solidnej i wnikliwej pracy ks. W. Patykiewicza jako archiwariusza diecezjalnego
w latach 1952–1980. Dość wspomnieć, że istniała więź sympatii między
ks. Lubeckim i ks. Patykiewiczem, co nie pozostaje bez znaczenia na dalsze losy
dzieł Pamiętnikarza w sutannie.
W celu uporządkowania sześciu zeszytów wspomnień należało wpierw odpowiednio je skompletować, bowiem niektóre z nich zostały wpięte w poszyt
w postaci luźnych kart nie ułożonych po kolei. Dzięki dopiero zachowanym spisom treści można było odtworzyć i odpowiednio zestawić zapisy wydarzeń
w danym zeszycie. Przy prezentacji każdego tomu zastosowano uproszczony
schemat jego opisu. Składa się on z dwóch zasadniczych części: opisu zewnętrznego i opisu zawartości treściowej. Konstrukcja opisu zewnętrznego została po

48
Tamże, Wspomnienia duszpasterskie ks. I. Lubeckiego zwane „Zeszytem nr 4 (część 1)”, s. 1–8;
Tamże, Wspomnienia duszpasterskie ks. I. Lubeckiego zwane „Zeszytem nr 4 (część 2), s. 1-12.
49
Tamże, List ks. I. Lubeckiego do ks. W. Patykiewicza z dnia 22 listopada 1948 roku, k. 73.
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części oparta na schemacie opisu jednostek archiwalnych50. Pozwoli to nieco lepiej zapoznać się z danym dziełem, a także wprowadzi pewien porządek i ułatwienie przy dalszych analizach materiału archiwalnego, dotyczącego działalności pisarskiej ks. Lubeckiego.
I. Wspomnienia duszpasterskie zwane „Kroniką mych przeżyć”

a. Opis zewnętrzny:
1. Data powstania–przed 22 października 1947 roku
2. Oprawa–brak
3. Format–A4
4. Maszynopis, zachowany w dobrym stanie.
5. Paginacja–ss. 7.
b. Opis zawartości:
1. Największa moja bolączka to „serwituty”

Wówczas, kiedy po nieszczęśliwych czasach uchwalono Konstytucję 3 maja
[1791 roku-przypis J.K.], nieprzyjaciele ościenni: Rosjanie, Niemcy, Austriacy czuwali, aby nie dopuścić do ładu. Wlekło się dość długo, aż cesarz rosyjski ukazem
uwłaszcza chłopów, co wytworzyło w kraju pod zaborem rosyjskim ogromny
zamęt. Wstęp do lasu i na pola obywatelskie, wydzielanie roczne po kilka sosen
pewnej grubości, wspólne pastwiska, wywożenie odpadłych suchych gałęzi dwa
razy na tydzień, w październiku od pewnych lat wzrostu zagajników po kilkanaście wozów ściółki z lasu.
Prawie w każdej wsi karczma, a w miasteczkach i propinacja51. Dopokąd
obywatelstwo52 nie było obciążone serwitutami, proboszczowie mieli folwarki
po większych wsiach i przy kościołach było nieraz 3 karczmy, jedna obywatela,
druga proboszcza i trzecia propinacja. Rząd rosyjski bierze w swe ręce monopol
spirytusowy, kasuje karczmy, a zakłada monopole wódczane z prawem, że jeden
monopol od drugiego nie może być bliżej ośmiu kilometrów. Nie wolno było pić
w monopolu tylko poza. Pili więc przed monopolem, na rynku i na ulicy. Proboszczom za skonfiskowane folwarki z pozostawieniem tylko 6 mórg ziemi,
w zamian wypłacano: bezklasowym 300 rubli, proboszczom klasy drugiej po 400
S. Librowski, Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, „Archiwa,
Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 28, 1974, s. 70–78; J. Związek, Inwentarz ksiąg konsystorskich i dziekańskich w Archiwum Diecezjalnym w Częstochowie, „Ziemia Częstochowska”, t. 19, 1993, s. 13; Tenże,
Inwentarz łacińskich ksiąg metrykalnych Archiwum Diecezjalnego w Częstochowie, „Archiwa, Biblioteki
i Muzea Kościelne”, t. 37, 1978, s. 185–191; J. Kapuściński, Archiwum parafialne w Lgocie Wielkiej,
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 86, 2007, s. 132–133.
51
Wyłączne prawo pana gruntowego do produkcji i sprzedaży trunków chłopom zamieszkującym
jego dobra.
52
Ziemianie.
50
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rubli, a proboszczom pierwszej klasy po 500 rubli, wikariuszom po 150 rubli rocznie53. Taka zależność jednych od drugich nie mogła wytworzyć zgody, ale nienawiść. Bóg dopuszcza zło, aby wynikło dobro.
Od tej pory pod względem religijnym i moralnym zaczęło się lepiej. Pijaństwo o duży procent się zmniejszyło. Kościoły od wewnątrz i zewnątrz odnawiano, nowych świątyń w diecezjach setkami powstało. Ofiarność większa szła
od ludu i obywatelstwa. Duchowieństwo miało więcej czasu na posługi religijne
swym parafianom. Od tej też pory zostały zaprowadzone nabożeństwa miesięczne: maj, czerwiec i październik. Więcej było czasu dla konfesjonałów. Bóg wskazuje drogę dla pracy. Zapamiętaj sobie słowa św. Jana: „Kto dobrze czyni jest
z Boga, kto źle czyni nie widział Boga”.
Otóż co dotyczy miejscowych serwitutów, dążyłem by nastąpiło porozumienie z obu stron tj. obywatelstwa i włościan, a tym samym podniesienie dobrobytu chłopa. Dziedzicem [Kaszewic54 –przypis J.K.] wówczas była F. Falk, Niemka katoliczka, plenipotentem-Ernest Michel, ewangelik. Przy skłanianiu ich,
do ugody nie doszło, jednak ofiarowali wszystko drzewo na ocebrowanie studni
w pobliżu plebani o głębokości 32 łokcie. Niemcy sprzedali ten majątek Żydom.
Jeden z nich zamieszkał jako administrator pan Dancinger, Żyd z uniwersyteckim wykształceniem, człowiek naprawdę dobrej woli, koniecznie dążył do ugody serwitutów, lecz wspólnicy nie widzieli dla siebie interesu. Dancinger ze swej
części ofiarował blisko morgę ziemi dla powiększenia ogrodu proboszcza. Z Niemcami i z Dancingerem żyłem w miłych stosunkach i ludność była w nich zadowolona. Nie było zażaleń, ani spraw sądowych, jedni i drudzy byli dość ofiarni.
Z układami serwitutowymi nadarzyła się sposobność. Przyjeżdża kilku
Żydów właścicieli i jakiś pan N.N. do mnie, przedstawiają mi go. Naraz właściciele ze swym faktorem wychodzą do ogrodu, a ten N.N. półgłosem do mnie:
Ks. „Proboszcz ułoży mi serwituty”. Odpowiadam: „Tak”. Żydzi nadchodzą, targu dobijają. W piątek zawierają akt rejentalny, a w sobotę N.N. zamawia Mszę
św. W niedzielę przyjeżdża do układów serwitutowych z gospodarzami. Obiecuje mi złote góry, a ja na to: „Łapówek od nikogo nie brałem i od pana też nie
wezmę, co będę mógł to zrobię, ale ponieważ proboszczowie mogą się zmienić,
to pan zapisze rejentalnie na rzecz parafii. Co do rozmowy z gospodarzami, pan
tam nie może być, więc dla zgody ręka”. Tak? Tak! Po nieszporach zgromadzili
się gospodarze, debaty szły do godziny 4 rano. Zgodzili się. Umowę spisałem.
Serwituty czterokrotnie zwiększyłem, a nie tak jak to było zwyczajem u obywatelstwa: „Wymigać się sianem”. Doskonale sobie zdawałem sprawę, że obywatelstwo będzie przeciwko mnie za taki układ. Ja w duchu cieszę się, że podnoszę
Prawo obowiązujące na podstawie ukazu carskiego z dnia 14/26 grudnia 1865 roku.
Miejscowość położona nad rzeką Widawką w odległości 7 km na południowy zachód od Bełchatowa, siedziba parafii. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (dalej:
SGKP), red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1882, t. 3, s. 900–901.
53
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dobrobyt chłopa, a obywatel nie będzie mógł tracić pieniędzy za granicą lub na
martwy kapitał w zagranicznych bankach.
Tyle jest w kraju do zrobienia dobrego: podnieść dobrobyt, rzemiosło, handel itd. Żydzi szydzili, krzyczeli: „wasze ulice…, hulaj dusza bez kontusza”.
Do tego było by nie doszło, gdyby lud był prowadzony rękoma sprawiedliwymi.
Zabawne i przykre było zachowanie gospodarzy gdy przyszło do podpisywania
umowy. Żaden się nie chycił pióra, bo było wśród nich takie zdanie: „Choćby
pisarzowi upadło pióro na ziemie, nie chyć się, bo już i cię ma”. A właśnie gdy nie
chcieli ja [rzucam–przypis J.K.] pióro na podłogę, mówiąc:
- Tak? To ja wam bogaty serwitut daję, las niezgłębiony, ziemię. Tak! Ale wiecie
co? Całe wasze szczęście, że pióro rżnąłem o podłogę, a nie o ziemię.
Wszyscy się śmieją.
- Morcin podnieś pióro z podłogi.
Podniósł i podpisał.
- Panie Marcinie jak żeś to napisał - Martin Klesi?
A on odpowiada:
- Tak mnie nauczyli w wojsku, bo więcej nie umiem.
- No to dobrze, to cię zrobię wójtem, będziesz nosił pieczęć…
Co nie miara śmiechu. Gdy się uspokoiło mówię im:
- Musimy naciągnąć ich na fundę55 , ale tylko po jednym kieliszku, a po 5 łokci
kiełbasy.
Śmiech…, krzyk:
- Po 5 dużych, a kiełbasy po tyle, by można palcem sięgnąć do gardła.
- Na to nie pozwolę, bo byłoby tak jak z Dyłą, co się na weselu kiełbas najadł56.
Jeszcze jedno mówią:
- Co będzie z tymi ośmioma co oknem uciekli?
- Tym choćby klękali serwitutu nie dam.
I ta się stało.
W kilka tygodni przyjeżdża komisarz od spraw włościańskich, układ serwitutowy zatwierdził, geometra odmierzył i panowie i chłopi mile mnie wspominają, a tych ośmiu płaczą. Przy wsi Kaszewice była wielka góra przeszło włóka
ziemi, na której rosło przeszło kilka set (ponad 600) starych brzezin. Lecz razu
pewnego jednej brakuje, do kogo ona należała, czy do dworu, czy do chłopów.
O to sprawa toczyła w sądzie włościańskim. Ja nie czekałem rezultatów tej sprawy, przekonany, że sąd włościański załatwi sprawę na korzyść chłopów. Nagle
komisarz zwołuje chłopów i oznajmia im: „to wszystko wasze, a drzewa dla każdego”. Gdy to usłyszeli zaraz pierwszej nocy brakło ok. 30 sztuk, na drugą noc
przeszło 100, na trzecią na grandę cała wieś, bo złodzieje większej części po nocy
kradną, biednym ani gałązki się nie dostało, bo oczekiwali dnia. No, „siła przed
55
56

Fundację.
Znany w owym czasie przypadek zachowania się jednego z weselników o nazwisku Dyła.

322

Wspomnienia ks. Ignacego Lubeckiego (1860–1949) o pracy duszpasterskiej w diecezji włocławskiej ...

prawem”, góra oczyszczona, pozostały tylko pnie, sądziłem, że dla biednych,
lecz stało się tak jak z brzezinami. Było zebranie w tym celu, by się podzielili.
Ziemia podaje sposoby. Każdy bierze sobie wprost osiedla swego, czy też wprost
gruntów swoich. Ani tak, ani tak, nie zgadzają się. Robię żart: „To mnie dajcie,
a każdy dostanie kieliszek spirytusu błękitnego, kiedyście tacy mądrzy, że okradacie swoje dzieci, bo piasek lotny zasypie wam piękne buraczane ziemie”. Tak
się też i stało. Góra piachu znikła, a Sahara o wiele się powiększyła, bo lotny
piasek zasypał dobre ziemie.
Co dotyczy tego nowego właściciela N.N. to poszedłem z nim do lasu.
On w swoim zadowoleniu oczyma strzela, po czym wzrok jego pada na piękną
wysmukłą sosnę, tak zwana cebulkę.
- Księże Proboszczu, ja będę dopiero szczęśliwy, gdy każdemu dziecku będę mógł
dać po milionie rubli.
A ja wyprostowany zwracam się doń ze słowami:
- Pan dopiero wtenczas będzie nieszczęśliwy bardzo, gdy będzie mógł dać
po milionie rubli. Majątek szczęścia nie da, jeśli ręka będzie zamknięta.
To były prorocze słowa. Córka wyszła za maż, syn się ożenił, oboje przepuścili w krótkim czasie cały majątek.
2. Bal w czasie ostatków

Bal w ostatki urządzony przez administrację dóbr Maluszyn57. Otrzymałem
zaproszenie i mój sąsiad ks. Gostyński58 do Rudki59 – mojej parafii. Bufet zaopatrzony, sala do zabawy obok, orkiestra z Krzętowa60, napływ gości dość liczny,
przeważnie młodzieży. Na kolację zaprasza na 11 godz. przed północą pan N.
Kolacja w porę się skończyła. Młodzież się ulotniła–domyślam się, że na
salę. Natychmiast poprosiłem o konie. Jazda wypadła koło sali tanecznej. Nim
bryczka stanęła, ja już jestem na sali. Wszystko zdrętwiało. Śledź! – krzyknąłem trzeba nas księży nie zapraszać. Odjechałem oburzony. W Środę Popielcową dowiaduję się, że zabawa trwała do rana tj. do 7 rano.
Nikomu nic nie wspominam, ale obmyślam jak postąpić. Jeśli ich pominę
milczeniem będzie ogromne zgorszenie dla całej parafii i okolicy. Jeśli ich opubliMiejscowość położona w odległości 37 km na południowy wschód od Radomska. Dobra maluszyńskie niemal przez dwa stulecia należały do rodu Ostrowskich, dopiero w 1923 roku przeszły
na własność rodu Potockich - SGKP, t. 6, s. 24; A. J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna. Zarys życia
społeczności lokalnej, [w:] A. J. Zakrzewski, J. Związek, Żytno (1198 – 1998), Radomsko 1998, s. 103.
58
Aleksander Gostyński (1881–1936), proboszcz parafii Niedośpielin w latach 1913–1935 -AACz
sygn. AP 49.
59
Miejscowość położona nad rzeką Pilicą w odległości 28 km na południowy wschód od Radomska w obrębie parafii Wielgomłyny - T. A. Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku, Radomsko
2005, s. 252–253.
60
Miejscowość położona nad rzeką Pilicą w odległości 29 km na południowy wschód od Radomska w obrębie parafii Wielgomłyny-SGKP, t. 4, s. 792.
57
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kuję i potępię z ambony–będzie ogromne oburzenie. Wybrałem to ostatnie,
bo to sprawa Kościoła: „Posty zakazane zachowywać”. Dzwon od 12 po północy
ogłasza rozpoczęcie pokuty–czasu zastanowienia się każdego nad sobą. Wybryk
ten w paru słowach potępiłem z ambony. Po nabożeństwie rozżalona młodzież
przychodzi. Nim oni zdążyli rzec słowo, ja do nich: „Dostaliście słabą naganę–
no–teraz już zgoda. Dobrze dzieci, bawcie się byle nie w Post, a tym więcej nie
w Popielec. Zgoda?”– tak.
3. Mała figurka do szczególnych poruszeń

Z racji imienin Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, naczelnik Straży
Pożarnej z Wielgomłyn z oddziałem swym wyjechał do Radomska, by wziąć
udział z innymi oddziałami z powiatu w ogólnym pochodzie ku czci Solenizanta. Nasz oddział był ze sztandarem czerwonym. Niósł go niejaki D. - mieszkaniec
Rożkowej Woli61, nie wiedząc, że to kolor socjalistów. Po tej defiladzie i nabożeństwie–ogromna libacja. Po tym trzeba odjechać trzema furmankami w rozmaitych pozach, i nie wiadomo co to jest, nie widać głów, za to nogi w nieładzie.
Ukazał się opis tego widowiska w jaskrawych kolorach w gazecie. Wynik tej afery spowodował sprawę sądową przeciwko gospodarzowi D. Sprawa toczyła się
najpierw w Radomsku, zaś apelacja w Piotrkowie. Na sprawę na dzień oznaczony D. się nie stawił, przesyłając świadectwo lekarza swemu obrońcy. Sąd odracza
sprawę i naznacza inny termin. Chory tłumaczy się świadectwem lekarskim. Strona obwiniająca fetuje swych świadków–trzeci i czwarty termin. Na sprawę
obwiniający i jego świadkowie nie stawili się, adwokat obwinionego dopuszcza
do sprawy i sprawa upada.
Tegoż 19 marca w Rudce imieniny Józefa–przyjęcie dość sute. „Toast–dziś
obchodzi się dwie uroczystości. Jedna w Warszawie w Belwederze, gdzie rozmaici ministrowie, generałowie i inni przyjmowani i goszczeni rozmaitymi smakołykami, kielichy krążą napitki kolorów rozmaitych i bebełuch. A my tutaj też
u solenizanta popijamy przy toaście czystej, ale nasza uroczystość ważniejsza
jest i piękniejsza. Tam piją zabarwianą, bo mają brudne sumienia, a my pijemy
czystą, bo mamy czyste sumienia. Wiwat! Niech żyje nasz kochany solenizant!”.
Trzeba takiego zbiegu okoliczności, że tu w Rudce był pan Babiński, plenipotent62 dóbr Potockich63. Po przyjeździe do Warszawy opowiada ten toast Wieniawie–Długoszowskiemu64, ten pędzi do Belwederu i opowiada panu Piłsud61
Miejscowość położona w odległości 18 km na południowy wschód od Radomska w obrębie parafii Niedośpielin–SGKP, t. 13, s. 798.
62
Pełnomocnik.
63
Od 1923 roku majątek Rudka przeszedł na własność hr. Pawła Potockiego z Maluszyna.
64
Bolesław Wieniawa–Długoszowski (1881–1942), generał, dyplomata, poeta, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego - J. Majchrowski, Ulubieniec Cezara. Bolesław Wieniawa–Długoszowski. Zarys
biografii, Wrocław 1990.
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skiemu, na co ten rąbnął w stół: „Ten ksiądz wypowiedział świętą prawdę, bo tu
sumień nieczystych moc”.
4. Kasa Chorych

To wielkie utrapienie dla księży proboszczów. Gdy się parafianie dowiedzieli,
że trzeba organistów ubezpieczyć w Kasie Chorych, tacka tak zmalała, że tylko
ktoś nie ktoś parę groszy złożył, co nie wystarczyło na bieżące potrzeby kościelne. Organiści w ostatnich czasach dość dobrze byli usytuowani, i mogli sobie
odłożyć i dla dzieci i dla siebie, nawet i na mniejszych parafiach, a nieraz mieli
więcej od księży proboszczów: snopkowe, kartkowe, opłatki, wyciągi metryczne, spis ludności. Odpowiedzialni zostali proboszczowie za wpłaty do Kasy Chorych, w przeciwnym razie okładano proboszczów pięciokrotną karą. Czy to było
sprawiedliwe, by proboszcz mógł nakładać kary na opornych parafian i z nich
ściągać i czy gospodarstwo 6 morgowe mogło wystarczyć, kiedy sam musiał
w gospodarstwie rolnym jąć się pługa i łopaty itd.
Jaśnie wielmożni panowie świeccy i duchowni czy się zastanowili, że proboszczowie nie mają siły wykonawczej. Gdybyśmy byli pod władzą rosyjską,
Dozór Kościelny65 mógł obciążać parafian podatkami na cele kościelne, a siłą
wykonawczą był wójt. Łatwo było wydawać rozporządzenia, ale nam proboszczom nie możliwe było wykonanie. Czy nie było otworzyć Pismo św., gdzie Apostołowie nad materialiami66 ustanowili diakonów.
Przyjeżdża do mnie pewnego poranka komornik w sprawie Kasy Chorych
niejaki Ż. i żąda wypłaty z pięciokrotną karą, co uczyniło przeszło 1000 zł. A ja
mu na to:
- Kto ma płacić, parafia? To idź pan do parafian.
Po kilkuminutowej certacji67 zwracam się do komornika:
- Więc pan co na to? Jest bardzo łatwe wyjście-chodźmy do kościoła.
Dobrze, że mi taki pomysł wpadł do głowy. Gdy już jesteśmy w kościele pyta
mnie:
- Co jest do zajęcia?
- Jak to pan nie wie co jest do zajęcia w kościele? Posrebrzane monstrancje, kieliInstytucja powstała z polecenia władz rosyjskich w 1817 roku w celu objęcia przez władzę państwową kontroli nad finansami i inicjatywami budowlanymi w parafii. Dozór Kościelny funkcjonował w każdej parafii Królestwa Polskiego. Początkowo w jego skład wchodziło 5 osób (proboszcz, kolator i trzech parafian), jednak z czasem proboszcza zastąpił na tym urzędzie dziekan.
Później całkowicie wyeliminowano ze składu osoby duchowne. Polityka władz zaborczych doprowadziła do tego, że instytucja ta objęła pełną kontrolę nad majątkiem kościelnym w parafii.
W diecezji włocławskiej czyli kaliskiej dopiero w 1925 roku Dozory Kościelne zostały przemianowane na Rady Parafialne - Z. Zieliński, Dozory parafialne w Polsce rozbiorowej jako wyraz ingerencji
państwa w sprawy kościelne, „Roczniki Teologiczno–Kanoniczne KUL”, t. 31 (1984), z. 4, s. 149–156.
66
Sprawami materialnymi.
67
Przekomarzaniu.
65
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chy, aparaty kościelne itd., a nawet ambona taka piękna. Gdyby pan chodził do
kościoła wiele by się pan pouczył.
A on na to:
– To nie można.
- A proboszcza można niepokoić?
Swoją drogą poleciał do podwórka i zajął mi wszystką żywinę68. Ja mu na to
odpowiadam:
– Panie, panie, to nie wszystko, bo w wodzie jest jeszcze dużo raków, które można zająć. No! Pan się ubawił i ja też. Mam jeszcze meble, dziesięciokrotnie przewyższają tę nędzną żywinę. Chodź pan, wypijemy po jednemu i zjemy śniadanie.
Zajął meble, a żywinę skreślił.
Zakładam proces przeciwko Kasie Chorych o zdjęcie sekwestru69, ale i jednocześnie formalną skargę. Zaczynają się z mej strony pisemne odezwy do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, a kopie do M.S.W., do kancelarii Episkopatu
Polskiego do Warszawy, do naszej Kurii w Częstochowie. Te korespondencje były
wielokrotne. Przesłałem wycinek „Kuriera Warszawskiego”, jak pewien Anglik
zakupił bekony, a na wywiezienie musiał uzyskać zezwolenie. Każda z tych kancelarii odpowiada mu – my nie jesteśmy kompetentni. Aż piąta kancelaria odsyła
go do pierwszej.
Moja suma z Kasą Chorych dochodzi do 4 tys. zł. Proces odbywa się w Sądzie Okręgowym. Sprawę przegrywam. Mój adwokat z innymi radzą odesłać
sprawę do Sądu Apelacyjnego, mając pewne motywy do wygranej. Ten wycinek
z „Kuriera” Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej przesłało Jego Ekscelencji
Bp. Kubinie, który mi zabronił dalszej korespondencji. Uważam sobie, że mają
dość i dalszej korespondencji zaprzestałem, ale sprawa w Sądzie Apelacyjnym
dość długo nie wychodzi, a już przechodzi 5 tys. zł. Aż 6 sierpnia Sąd Apelacyjny
zadecydował, skazując Kasę Chorych na zapłacenie 364 zł. kosztów sądowych.
Ogłoszenie wyroku w wielu pismach, w skutek czego nastąpiły zapytania od
wielu proboszczów oskarżonych, nawet spod Kijowa i zza Wilna, którym dałem
dyrektywę.
5. Sala parafialna w Wielgomłynach70

Aby pobudzić do większego współżycia kulturalnego i oświatowego przebudowałem dość dużą salę w gmachu poklasztornym. Scenę tak skombinowałem, że kulisy w ciągu paru minut. A scena przedstawiała co innego: chata wiejska, pole, ogrody kwiatowe, wody, orkę, itd. Do dwudziestu i więcej przemian.

Zwierzęta gospodarskie.
Zajęcie majątku w celu zabezpieczenia dochodzonego roszczenia.
70
Miejscowość położona w odległości 23 km na południowy wschód od Radomska, siedziba parafii i gminy - SGKP, t. 13, s. 317; Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1978,
red. J. Związek, Częstochowa 1978, s. 299–302.
68
69

326

Wspomnienia ks. Ignacego Lubeckiego (1860–1949) o pracy duszpasterskiej w diecezji włocławskiej ...

Służyła ona w rozmaitych celach: zebrań parafialnych, odczytów stowarzyszeń,
teatrów, różnych zabaw, latarni z przeźroczami itd.
Byłem panem położenia, to też sala była stale przepełniona zwłaszcza podczas przedstawień, odczytów, pogadanek religijnych i zabaw. Na zabawy zjeżdżała
się z okolicy inteligencja. Rozmieszczenie było bardzo wygodne: korytarz obszerny z ławkami, bufet, bileciarnia i szatnia. Moje oczy wszystkiego dojrzały,
nie mogło być żadnych ekscesów. Wspólnoty z nie inteligencją być nie mogło dla
rozmaitych przyczyn. Dla parafian innego rodzaju były częste zebrania.
Razu jednego sala była tak natłoczona na rzucaniu na ekran obrazów o odkryciu
Ameryki, że światło karbidowe momentalnie zgasło z braku dopływu powietrza. To, co dla parafian-było ogłaszane plakatami, a co dla inteligencji–zaproszeniami. Była to jakby szkoła, jak można pożytecznie się zabawić. Powstała więc
szlachetna zazdrość. Przedbórz śpiący, budzi się. Wielgomłyny zabita deskami
wieś ma piękną orkiestrę, wszelkie urządzenia kulturalne-a my co mamy? Szczęściem dla Przedborza, że przybył wysoko inteligentny i bardzo dowcipny proboszcz ks. Ręczajski71, który rączo wziął się do pracy i w parę lat wiele zdziałał.
Wielgomłyńska lewica zazdrosnym okiem spogląda. Upatrzyła sobie
do swych działań plac kościelny. Pewnej niedzieli po sumie mocno osłabiony
zaraz się położyłem, tym czasem pan N. wyzyskuje te chwile, na rynku zaczyna
przemawiać, co oni to dokonają dobrego. Ludzie wychodząc z kościoła gromadzą
się koło przemawiającego. Przekonał ich zbudowaniem wielkiej remizy strażackiej, a był naczelnikiem i prezesem straży ogniowej:
- Na tym placu stanie remiza, ale to nie taka jak to zwykle stawiają. Tu musi się
mieścić fabryczka wód sodowych, noclegi dla pątników, bufet z zakąskami, herbaciarnia itd. Tę lipę będziemy musieli z placu usunąć, proponuję ją ofiarować
ks. Proboszczowi.
Z tłumu podnosi głos Nabożny:
– A po co ks. Proboszczowi, ma dość drzewa, nie przyjmie. Porzniemy na deski
i będzie na obicie remizy.
Plan rozmieszczenia miał już gotowy. Wszyscy się cieszą jak nagi w pokrzywach.
A N. przychodzi do mnie z metrem, opowiada o wszystkim, i że parafianie też
kontenci:
- A teraz ks. Proboszczu proszę o klucz do sali, chcielibyśmy większą salę,
bo ta nasza w klasztorze jest za mała.
Troszeczkę oblałem go zimną wodą.
– Placem kościelnym kto inny rządzi, nawet może nie biskup, a Jasna Góra.
– Napiszemy najpierw do biskupa, ks. Proboszcz nas poprze.
– A czy moje poparcie co pomoże?
71
Antoni Ręczajski (1885–1952), proboszcz parafii Przedbórz w latach 1924–1939, dziekan radoszewicki.
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Napisałem do Kurii Włocławskiej, że to będzie placówka Wyzwoleńców72.
Włocławek zlekceważył. Przesyła papier pozwolenia. Piszę sekretnie poleconym
listem, jak można oddawać ziemie kościelne wrogom Kościoła. Remizę mają w
gmachu kościelnym i na wszystkie tancylia73 strażackie. Papieru im nie oddałem
i zatrzymałem u siebie. Im nie chodzi o remizę, a o placówkę, w której byli by
panami do własnych występów. Otrzymuję odpowiedź: papier zatrzymany zwrócić, a odmowną odpowiedź doręczyć.
Nie zasypiają sprawy, nadarza się im sposobność. Dowiaduję się, że biskup
Zdzitowiecki74 przyjeżdża do Maluszyna. Znowu mnie atakuje o poparcie
u biskupa i hrabiego Ostrowskiego75, u którego byli przed tygodniem prosić
o drzewo na remizę. W tych sprawach trzeba mi było ostrożnie postępować, by
się nie narażać chłopstwu. Trzech strażaków z naczelnikiem w uniformach wybrali się do biskupa i hrabiego z prośbą o posłuchanie. Biskup przez lokaja robi
zapytanie, jeśli mają sprawę prywatną to przyjmę, a jeśli publiczną, to od tego
jest kancelaria we Włocławku. Podstępna to była robota Wyzwolenia, jako placówka polityczna.
Do udekorowania sali, pomalowania i kurtyny pan Soczyński76 wiele się
przyłożył, a obecnie na moją prośbę ofiarowuje dać prąd elektryczny na czas
przedstawienia i zabawy, z krzywdą swoją, gdyż domostwo jego tonie w półmroku. Słupy do przeprowadzenia drutów miedzianych ofiarował Maluszyn,
resztę urządzenia przeprowadził elektrotechnik pan Mikoładowski z Radomska.
6. Wiec posła Rudzińskiego77

Rudziński, inspektor szkół powszechnych, wyniesiony na posła do Sejmu
na barkach chłopskich w większości z sąsiedniej parafii Chełmo78. Raz po raz
przybywał do Wielgomłyn, by tumanić chłopów swoimi obiecankami, a specjal-

Partia polityczna o nazwie Polskie Stronnictwo Ludowe – „Wyzwolenie”, która miała liczne poparcie wśród elektoratu chłopskiego w powiecie radomszczańskim podczas wyborów parlamentarnych w 1919 i 1922 roku - J. Walczak, Partie polityczne w Częstochowie w latach 1918–1939. Sprawy
organizacyjne, [w:] Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918–1939, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1997, s. 179 – 180.
73
Bale i zabawy taneczne.
74
Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki (1854–1927), biskup, ordynariusz diecezji włocławskiej
w latach 1902–1927 - W. Frątczak, Zdzitowiecki Stanisław Kazimierz, [w:] Włocławski Słownik Biograficzny, red. S. Kunikowski, Włocławek 2004, t. 1, s. 186–188.
75
Józef Ostrowski (1850–1923), hrabia, ostatni z tego rodu właściciel dóbr Maluszyn, polityk, członek Rady Regencyjnej - A. J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna. Zarys życia społeczności lokalnej,
[w:] A. J. Zakrzewski, J. Związek, Żytno (1198–1998), Radomsko 1998, s. 90–91.
76
Wiktor Soczyński (1890–1959).
77
Eustachy Rudziński (1885–1953), inspektor szkolny w Radomsku, członek partii PSL – „Wyzwolenie”, poseł na Sejm w 1919 i 1922 roku z okręgu Częstochowa–Radomsko - R. Szwed, Wybory
do Sejmu Ustawodawczego w okręgu Częstochowa–Radomsko w 1919 r.,[ w:] Częstochowa w pierwszych
latach Polski Odrodzonej, red. R. Szwed, J Mizgalski, W. Palus, Częstochowa 1994, s. 26.
78
Miejscowość położona w odległości 23 km na wschód od Radomska.
72
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nie tym razem sprowokować mnie jako prefekta. Wiec miał się rozpocząć o godz.
10.30, miejscem mównicy–krzesło ustawione pod samym oknem sali szkolnej.
Tłum ludu, co najmniej 500 osób. Moja godzina szkolna 12.00. Nikt nie wchodzi
na stołek. Czekają. Pójść do szkoły czy nie: nie pójdę–będzie sobie ostrzył swój
żydowski język na mnie, a więc pójdę. Oczy tłumu strzelają złowrogo na mnie,
jednocześnie wchodzę do szkoły, a jakiś na trybunę i rozpoczyna mówić. Ja doń:
- Proszę odejść, tu nie wolno, tu szkoła.
Odszedł. Ja do szkoły, a drugi na stołek.
- Czy mówca nie rozumie, co to jest wiara, aby ją poznać trzeba się uczyć.
Trzeci za drugiego odpowiada:
- Dzieci nie potrzebują się uczyć religii.
Ja mówię:
- Proszę odejść.
Rozpoczynam z dziećmi modlitwę. Jakiś ktoś, jakiemuś ktosiowi podsuwa bliżej
okna stołek. Pytam chłopów:
- A ten co za jeden?
- To nasz poseł Rudziński.
Zwracam się do niego:
- Panie pośle Rudziński, pan poseł jako były inspektor szkół powszechnych doskonale wie, że ja w podobnych warunkach uczyć nie mogę. Pan swoim zachowaniem gorszy moich parafian i ościennych. Proszę odejść. Rynek jest dość duży,
może sobie pan wybrać miejsce odpowiednie.
Odwrócił się. Ja byłem przekonany, że odejdzie–nie odszedł. Wobec tego
zmuszony byłem dzieci rozpuścić. Swoje zrobiłem, że dałem odprawę nieprzyzwoitemu, niekulturalnemu posłowi i bezczelnym słuchaczom. Pobiegłem szybko do siebie, otworzyłem lufcik, skąd było dobrze słychać i notuję jego przemówienie bluźniercze np. „Anioł pański–nie chłopski”. Chłopstwo raz po raz bije
oklaski. Notatki przesłałem do Sejmu jednemu z posłów Chrześcijańskiej Demokracji79. Na odpowiedź nie długo czekałem. Rudziński w Sejmie dochodzi do
głosu. W Sejmie powstaje sprzeciw. Ten nie ustępuje. Doczekał się wykluczenia
z trzech posiedzeń, a następnie podobno z dwunastu. Przed wyborami do Sejmu
sypią się złotówki, by zdobyć tytuł i miesięczną dotację. Słyszę zapytania:
- Panie C. jak tam idzie?
79
Stronnictwo polityczne, którego program oparty był na społecznej nauce Kościoła katolickiego.
Co ciekawe, w pierwszych latach Polski Niepodległej w Częstochowie i Radomsku trudno jednoznacznie wskazać na działającą na tym terenie Chrześcijańską Demokrację, zwaną w skrócie chadecją. Zwolennicy poglądów prawicowych i centro-prawicowych wywodzili się tutaj raczej z różnych organizacji społecznych i zawodowych. Dopiero w miarę upływu czasu środowisko chadeckie zaczęło się krystalizować. Przedstawicielami takiej myśli politycznej w okręgu Częstochowa –
Radomsko w latach 1918–1939 byli m.in. ks. Zygmunt Sędzimir, ks. Bolesław Wróblewski,
ks. Wojciech Mondry - J. Walczak, Partie polityczne ..., s. 159 – 169.
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- Dobrze, bardzo dobrze panie N., ale jeszcze potrzeba groszy sporo.
No i wyobraźcie sobie, zamiast pan N. wypływa pan C. Nie jeden z takich
wystrychnął się na dudka. Zachłanność bywa ukarana.
II. Wspomnienia duszpasterskie zwane „Zeszytem nr 1”

a. Opis zewnętrzny:
1. Data powstania–koniec 1947 roku i początek 1948 roku
2. Oprawa–zeszytowa
3. Format–A5
4. Rękopis, zachowany w dobrym stanie.
5. Paginacja–ss. 28.
b. Opis zawartości:
1. Stary dąb

Dąb przeszło tysiącletni, żyjący, okryty potężnymi konarami mógłby jeszcze
setki lat przetrwać i być pamiątką dawnych lat, lecz któryś profan z moich poprzedników dopuścił się okaleczenia potwornego, obcinając korzenie od strony
południowej przy samym czole dębu, by powiększyć sadzawkę rybną. Od tej
pory dąb ten poczyna chorować i próchnieć od wewnątrz. Trudno dociec, który
to z księży mógł tego dokonać. Ojców Paulinów o to posądzać nie można. Mogli
to uczynić księża świeccy, po przeniesieniu Ojców Paulinów na Jasną Górę80.
Dąb ten obecnie jest w spisie Towarzystwa nad zabytkami dawnymi.
Przy tej sposobności miło mi też donieść o metryce dębu – jako drzewa wolności. W oddaleniu od głównej bramy cmentarza kościelnego, po jednej i drugiej
stronie, zostały wmurowane dwie tarcze w parkanie kościelnym od strony rynku. Po prawej stronie metryka posadzonego dębu przeze mnie w dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości jako drzewo wolności. Na środku tarczy symbol
państwa Orzeł Biały.
Piękna to była uroczystość, przy pięknej pogodzie. Ludu moc. Po odprawionej Mszy św. uszeregował się pochód na rynek z pieśnią „Boże, coś Polskę”.
Potem posadzenie drzewka i poświęcenie. Było kilka przemówień: jedno wygłosił pan Toszecki–dr farmacji, staruszek, przytaczając ile to krwi popłynęło,
by zachować wiarę i odzyskać wolność Ojczyzny. Zakończyłem tę uroczystość
okrzykiem: „Orle Biały pruj przestworza. Krzyż na twej głowie. Ty ucieleśniasz
Wiarę św., Siłę i Potęgę Państwowości, i Ty drzewo wolności–Kochany Dębie–
Królu drzew wspinaj się wzwyż, a korzeniami w szerz i głębokość. Żyj nam
w tysiąclecia”. „Mazurkiem Dąbrowskiego” zakończono tę rzewną uroczystość.
Od 1476 roku przez niemal cztery stulecia działalnością duszpasterską w parafii wielgomłyńskiej zajmowali się OO. Paulini. Jednak 1866 roku władze rosyjskie przeprowadzili kasatę zakonu
w tej placówce, w wyniku czego obowiązki parafialne objęli duchowni diecezjalni. Katalog kościołów
i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1978, s. 300.
80
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2. Tarcza Sobieskiego81

Pan nasz, Wielki Błogosławiony, dał zwycięstwo narodowi naszemu. „Veni,
vidi, Deus vicit”82. W tych paru słowach odkrywa nam Jan Sobieski, król nasz, jak
wielkiej wiary jest duch jego, wiary, inspiracji, nadziei bez powątpiewania,
a przede wszystkim miłości gorącej Boga i miłości Ojczyzny.
Czyni pełne przygotowania z wiarą w zwycięstwo, nie powątpiewa, oddając się w opiekę Jasnogórskiej Pani, pełen ku Niej miłości. W czasie największego
ruchu przygotowawczego przed wyprawą na pola wiedeńskie, aby stać się Przedmurzem i nie dopuścić Półkiężyca83 do opanowania chrystianizmu. Jest to rok
1683 [dnia–przypis J. K.] 25 lipca, Jasna Góra gości swego umiłowanego monarchę84 –Wodzu pod Wiedeń. Wówczas, kiedy rycerstwo w trwodze–Król pełen
zapału wysłuchuje Mszy św., korzy się przed Panem naszym, Wielkim Błogosławionym, błagając Jasnogórską Częstochowską o przyczynę.
Zwycięstwo wielkie, większa radość w sercach naszych, a Rzym otrzymuje
pismo: „Pan Nasz, Wielki Błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu”. „Veni, vidi, Deus vicit”. Cały obóz turecki, mahometański w ręku zwycięzców. Tę uroczystość upamiętniłem w tarczy po lewej stronie od bramy
ze strony rynku. Wrogowie stoją nad otwartym grobem. Taki koniec każdej niesprawiedliwości: grób i zgnilizna bez zmartwychwstania. Łamany krzyż nie da
się złamać. Chwała i sława Sobieskiego nie zaginie. Gwiazda Jego po wieki wieków błyszczeć będzie, ale znikczemnieją i zmurszeją ci zazdrośnicy, którzy starają się przyćmić szlachetny heroizm Jana III.
3. Poczta

Wstydem dla Wielgomłyn, dość licznej parafii, bo liczącej około 6 tys. dusz,
aby nie mogła się zdobyć na pocztę, a przecież to łączność ze światem kulturalnym i administracyjnym. Nieraz było tak, że po dwa i trzy tygodnie nie mieliśmy
korespondencji. Zależało to od Urzędu Gminnego. Ich obowiązkiem było dostarczać nam pocztę. Ale któż był tym Urzędem? - Ciemny chłop, a sekretarz! - Boże
zmiłuj się.
Cokolwiek wtajemniczyłem się w sprawy pocztowe–zasięgając informacji
od Dyrekcji Poczt i Telegramów z Lublina, gdyż Wielgomłyny należały do tej
Dyrekcji, toteż wychodziły stąd takie anomalia, że korespondencja urzędowa
81
Nazwa gwiazdozbioru, którą nadał nowoodkrytej konstelacji gdański astronom Jan Heweliusz.
Uczynił to na cześć polskiego króla Jana III Sobieskiego, z którym łączyły go więzi przyjaźniJ. Związek, Pielgrzymki Jana III Sobieskiego na Jasną Górę, „Studia Claromontana”, t. 4, 1983, s. 170.
82
Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył.
83
Turków.
84
Jan III Sobieski przybył na Jasną Górę w dniu 25 lipca 1683 roku około godziny pierwszej w nocy.
Następnego dnia tj. 26 lipca ok. godziny jedenastej orszak królewski opuścił mury klasztoru częstochowskiego - J. Związek, Pielgrzymki ..., s. 171–172.
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z Radomska szła przez Przedbórz do Końskich i z powrotem dwa tygodnie
i więcej.
W tym czasie wykwalifikowałem na poczciarza Piekarskiego85, który w parę
tygodni zrobił nadużyć na 400 zł. Ojciec jego tę sumę musiał pokryć. W tym czasie Wielgomłyny przeszły pod Dyrekcję Krakowską. Urzędnikiem zatwierdzonym na filię pocztową [został–przypis J. K.] syn tutejszego wójta-Wojda86. Ten
był sprytniejszy, bo w kilka miesięcy za nadużycia dostał dwa lata więzienia. Po
nim nastał Wojakowski, który też za nadużycia został usunięty. W końcu przyjęto panią Podczaską87 z pewnym wykształceniem, która bardzo dobrze i wzorowo prowadziła filię pocztową aż do wybuchu wojny w 1939 roku. Następnie
przerwa w czasie okupacji hitlerowskiej. Po pogromie Niemców w 1945 roku
objęła posadę naczelniczki pocztowej w Wielgomłynach panna Zambrzycka88.
Obecnie po ustąpieniu panny Zambrzyckiej jest pani Pstrokońska (dawniejsza
pani Podczaska), dla której parafia i gmina jest w pełnym uznaniu i zadowoleniu.
4. Oparkowanie cmentarza kościelnego

Parkan przy kościele w Wielgomłynach w kompletnej ruinie. W prawdzie
któryś z moich poprzedników nakrył zrujnowane mury francuską dachówką,
ale dzieci ze zbytków, a starsi z głupoty–choć nie od razu się to stało–pospychali
dachówkę, która rozbijała się o kamienie. Niewiele już jej zostało, a ile rozkradziono.
Dziwiłem się patrząc na Górę Chełmską89, że nie zużytkowałem tak pięknego materiału budowlanego jak piaskowiec z tej góry. Rozpocząłem od pana Wielowieyskiego 90 –właściciela, by był łaskaw ofiarować kamień dla kościoła
w Wielgomłynach, na co chętnie się zgodził, gdym mu oświadczył, że imię jego
wpiszę do księgi jako głównego ofiarodawcę. Kamieniarzy skontraktowałem,
a potem zrobiłem zebranie parafialne, na którym opodatkowano się po 50 groszy
od morgi. Robota szybko postępuje: dach z płyt ociosanego piaskowca, a przy
tym płyty złączane cementem z murem. Tego nie ruszy ani łobuzeria, ani świętokradzka ręka. Takie nakrycie trwać będzie wieki. Mur parkanu wyreperowano,
a dla ładniejszego wyglądu opasano dość efektownym ornamentem cementowym. Przy tej sposobności uporządkowałem i cmentarz. Kilka drzew trzeba było
Antoni Piekarski, późniejszy sołtys Wielgomłyn.
Zygmunt Wojda (zm. 1941).
87
Jadwiga Podczasza (1905–1992).
88
Maria Zambrzycka, późniejsza żona Antoniego Piekarskiego.
89
Najwyższe wzniesienie w Polsce środkowej (wys. 323 m n.p.m.), rozciągające się w pobliżu miejscowości Chełmo. - T. A. Nowak, Chełmo ..., s. 13–14.
90
Zbigniew Jan Wielowieyski (1894-1970), właściciel majątku Chełmo w latach 1918–1945, działacz
społeczny, oficer Wojska Polskiego - T. A. Nowak, Chełmo ..., s. 155–156.
85

86
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usunąć, które zakrywały widok kościoła. Na froncie od rynku dałem stopnie
z piaskowca, a po bokach murki. Wtenczas dopiero poziom cmentarza wyrównano, zwożąc taczkami „góry na doły”. Skąd powstała taka nierówność–trudno
dociec. Teraz cmentarz dość solidnie wygląda.
5. Oparkowanie cmentarza grzebalnego91

Po uporządkowaniu cmentarza kościelnego zabrałem się do oparkowania
cmentarza grzebalnego. Tutaj trudniejsza sprawa. Przede wszystkim trzeba było
nabyć kawał ziemi dla powiększenia cmentarza po bokach, wschodu i zachodu.
Umowę z kamieniarzem zawarłem: w miarę postępu robót będzie wypłata.
Wygląd parkanu z płyt piaskowca chełmskiej góry obrobiono na gładko. Wysokość 18 cali, szerokość 22 cale dwoma rzędami. Co 5 łokci słupek kwadratowy.
Wszystkie przęsła na mocnym fundamencie. Cały parkan dla ozdoby nakryty
daszkiem na obydwie strony pochyłym. Słupki, dla odróżnienia od parkanu,
wystające na parę cali – nakryte też daszkiem na cztery strony pochyłym. Praca
ta trwała parę lat. Całość wygląda poważnie. Brama główna w cztery słupy
z bocznymi furtkami. Słupy wyższe, odpowiednio grube z hakami do zawias,
nie pamiętam, ale zdaje się zakończone zniczami. Bramę żelazną ofiarował Czesław Waliński92, inżynier gubernialny za nikłą do całości, choć dość kosztowną
cenę. Za ofiarowaną bramę właściciel Sokolej Góry, wymówił sobie cztery lipy
rosnące w bliskości grobu rodzinnego, by były nietykalne, na które otrzymał dokument od ks. I. Lubeckiego. Tenże pan Waliński obiecał, że jeśli powstanie parafia w Sokolej Górze, to na rzecz tej parafii ofiaruje 16 mórg ziemi pod kościół,
cmentarze i dla użytku proboszcza, [rozciągającej się–przypis J.K.] za szkołą od
strony Przedborza.
6. Wybór monitorów i Stowarzyszenie Matek Chrześcijańskich

Coraz więcej zaznajamiałem się z parafianami i ich potrzebami. Głowa mi
trzeszczy od ogromu pracy z liczbą przeszło 6 tys. dusz. Zwołuję zebranie parafialne, na którym robię wybór tak zwanych monitorów w każdej wsi po dwóch
lub trzech. Obowiązkiem [ich–przypis J.K.] będzie czuwanie nad moralnością
i społecznymi sprawami. W parę lat organizuję Stowarzyszenie Matek Chrześcijańskich w celu dobrego wychowanie nie tylko swoich, ale i cudzych dzieci. Matką
Matek została ta, o której wspomnę innym czasem–Michalska. W ciągu kwartału
wizytowałem wszystkie wioski w oznaczonym domu. Półrocznie–ogólne zebranie.

91
92

Oddalony od świątyni 1,2 km.
Czesław Waliński (1864-1941), właściciel majątku Sokola Góra.

333

Ks. Jacek Kapuściński

7. Pomnik ks. Milewskiego93

Pomnik ks. Milewskiemu wielce zasłużonemu działaczowi. Jako rolnik,
ogrodnik, sadownik, pszczelarz, hodowca inwentarza–słowem gospodarz wzorowy, podniósł [rolnictwo–przypis J.K.] przez założenie Kółka Rolniczego,
kiedy się jeszcze prawie nikomu nie śniło o takich stowarzyszeniach.
Ten skromny, małomówny kapłan podniósł nie tylko w parafii Wielgomłyny, ale i sąsiednich te działy gospodarstwa, o których wyżej wspomniałem swymi objaśnieniami i odczytami na zebraniach członków Kółka. Miał zebrania dość
często, o czym świadczy „Księga zebrań członkowskich”94. Byłem jego pośrednim następcą. W „Kronice działań proboszczowskich”95 ani wzmianki, a przecież to kapłan nauki. Ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą zdaje się w Puławach.
Ludność miejscowa i ościenni, którzy wcielali jego pouczenia, przeszli do dużego dobrobytu, i słowem wszyscy powinni się poczuć do wdzięczności.
W cztery lata po jego zgonie, kiedy jego pamięć żywotna, świeżo objąłem
parafię Wielgomłyny, i była mowa o postawieniu ks. Milewskiemu pomnika.
Mój poprzednik widocznie nie mógł rozpocząć. Ogłaszam zbiórkę na postawienie ks. Milewskiemu pomnika. Jak się poczęły sypać ofiary. No, zgadnijcie Państwo ile zebrałem? Teraz debatuję nad napisem: wdzięczni parafianie, czy niewdzięczni? Zatrzymałem i kazałem wyryć to pierwsze, bo wstyd mi po prostu
było, by potomni czytali: niewdzięczni. Otóż wyznam otwarcie, że jeden jedyny
Marcin Sandelewski, długoletni ławnik z Trzebiec, 4 złote złożył. Pomnik postawiłem z pięknie brzmiącym napisem.
8. Nabożeństwo za zmarłych

W każdej parafii, gdziekolwiek byłem, rozpoczynałem, po przywitaniu
się z parafianami, nabożeństwem żałobnym za dusze zmarłych moich poprzedników. Następnie zapoznanie się z inteligencją, by wyczuć poglądy, zwłaszcza
nauczycielstwa, i ich usposobienie oraz porozumienie się, co do pracy wspólnej
w parafii.
9. Występy Rudzińskiego

Był to rok przełomowy 1918. Siły wrogie ustąpiły z kraju. Miesiąc listopad
darzy nas wolnością. Tworzy się rząd nasz, polski, na czele którego staje Regencja, składająca się z trzech osób: Ks. Kakowskiego96, arcybiskupa archidiecezji
Norbert Bolesław Milewski (1857–1914), proboszcz parafii Wielgomłyny w latach 1904–1913.
Nie zachowała się do dzisiaj.
95
Nie zachowała się do dzisiaj.
96
Aleksander Kakowski (1862–1938), kardynał, arcybiskup metropolita warszawski w latach
1913–1938 - P. Nitecki, Kardynałowie Kościoła w Polsce, Częstochowa 1999, s. 75–76.
93

94
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warszawskiej, księcia Lubomirskiego97 i hrabiego Ostrowskiego98 . Jednocześnie
powstaje zamęt w pojęciach politycznych kraju. Nie ma jedności (boć przecież
nie było i nie byłoby to po polsku).
Najpoważniejszą partią, już od wielu lat działającą w świecie polityki,
to mężów dwunastu, na czele których stanął najwybitniejszy wytrawny polityk
Roman Dmowski99, pod nazwą Demokracja Narodowa100. Drugą partią–Chrześcijańska Demokracja101. W ich rękach była cała Łódź fabryczna dla dobra społecznego i religijnego. Zanosi się na wielką rozgrywkę polityczno–religijną.
Cała parafia [wielgomłyńska–przypis J. K.] to jedno Wyzwolenie102. Zaledwie kilku
inteligentów stoi przy mnie, i to nie otwarcie. Ja sam przeciwko wszystkim:
co ja biedny sam zrobię. Nie sam–wstępuje we mnie jakaś siła. Działaj.
Partie się ścierają, zwalczają, wiecują. Na terenie Wielgomłyn istna wojna.
Raz po raz przyjeżdża wielki agitator na jarmarki poniedziałkowe, gdzie skupisko ludzkie z całej okolicy. Rudziński 103 rzuca [stanowisko–przypis J. K.]
inspektora szkół powszechnych i przybiera do pomocy wielu nauczycieli szkolnych, którzy jak harty nagonkę robią dla strzałów Rudzińskiego, a w pierwszym
rzędzie ówczesny aptekarz, u którego Rudziński zawsze gości. Pierwszy jego
wiec spotkał się ze sprzeciwem kobiet, które, gdy on zaczyna, śpiewają
„Serdeczna Matko”– do śpiewu przyłącza się dziatwa i organista.
Rudziński tworzy bojówkę. Tłum goni organistę, chcąc go zlinczować.
Na tę chwilę akurat przychodzę. Stanąłem przed napastnikami, którzy się zaraz
cofnęli. Po wiecu Rudziński zdąża do apteki, a za nim, jak stado baranów, ze
skargą do niego. To co słyszę–odpowiada:
– Brać kłonice.
- Ale ja wam tego nie radzę (bądź co bądź, to biedni ludzie).
Na tydzień przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego–agitacja w największym napięciu, po prostu szał opętał lewicę. Ja sprawy nie zasypiam. Jadę do
największej wioski Krzętów104. Zebranie odbywa się w szkole. Zabieram głos.
Tłumaczę im skąd się wzięła szlachta, hrabiowie, książęta i co [to–przypis J.K.]
97
Zdzisław Lubomirski (1865–1943), właściciel dóbr Kruszyna, książę, polityk i działacz społeczny.
98
Józef Ostrowski–patrz przypis 73.
99
Roman Dmowski (1864–1939), polityk, pisarz, współzałożyciel Narodowej DemokracjiR. Wapiński, Roman Dmowski, Lublin 1988.
100
Obóz narodowo – demokratyczny inspirowany przez Romana Dmowskiego od końca XIX wieku, zwany w skrócie endecją. W okresie niepodległości grupował zwolenników poglądów prawicowych i centro–prawicowych, co powodowało, że rywalizował z chadecją o pozyskanie tego samego elektoratu - R. Wapiński, Obóz narodowy,[w:] Życie polityczne w Polsce 1918–1939,
red. J. Żarnowski, Warszawa 1985, s. 145–149.
101
Patrz przypis 79.
102
Zwolennicy partii PSL–„Wyzwolenie”.
103
Patrz przypis 77.
104
Patrz przypis 60.
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jest państwo ze swymi urzędami itd. Jaki powinien być rząd, by pod jego opieką
każdemu było dobrze. Jakie przymioty powinien mieć ten, kogo wybieramy
do Sejmu na posła itd. Przeszło po dwugodzinnym objaśnieniu zwracam
się do gospodarzy, by się wypowiedzieli w tej sprawie. Podnosi rękę nauczyciel.
- Do szkoły dzieci uczyć, a nie bałamucić mi moich parafian!
Podnosi rękę drugi nauczyciel.
- Do szkoły, tam pański obowiązek, uczyć, a nie latać po kilkadziesiąt kilometrów za Rudzińskim! Kto panu płaci na szkoły, czy nie gospodarze?
Odzywa się miejscowy nauczyciel Śliwiwski.
- Bardzo panu dziękuję za udzielenie szkoły na żądanie gospodarzy. No, gospodarze, czy to was nie stać na parę słów?
Podnosi Stefan Urbański, agitator wioskowy. W swym przemówieniu minutowym ogromnie się zblazował. Następnie Piekarski105 zaczyna swe przemówienie od psioczenia na obszarników, urzędy gminne, sołtysów. Wreszcie ugrzązł.
Nie dokończył swego przemówienia.
- No dalej gospodarze!
Występuje ale kobieta106, wdowa, około lat 30, miłej powierzchowności.
Nie robi wycieczek potępiających, nikogo nie obraża. Zwraca się do kobiet, mówi
o gospodarce kobiecej w domu i podwórzu, ogrodzie, sądownictwie. Główny
nacisk kładzie na wychowanie dzieci, szkolnictwo itd. Zwraca się do mężczyzn,
by w duchu Bożym spełniali swoje zadania. Zwraca się do mnie. Dziękuje
za te odwiedziny uświadamiające z okrzykiem: „Niech żyje nam ks. Proboszcz
i my z ks. Proboszczem – wiwat!”. Podziękowałem jej za tak piękne przemówienie. Będzie ono pobudką do lepszego współżycia. Myślę sobie: będę miał dobry
nabytek w pracy parafialnej. Nie zawiodła i dotąd pożytecznie pracuje, a zwłaszcza w Stowarzyszeniu Matek Chrześcijańskich i Kółkach Różańcowych.
Przy pożegnaniu przypominam o zapowiedzianym nabożeństwie sobotnim
przed wieczorem, by jak najliczniej przybyli. Kościół przepełniony.
10. Kazanie bez słów

Rozpoczynam nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.
„Święty Boże” odczytuję bardzo powoli do nr 37 z modlitwą, po czym Pod Twoją
obronę. Najwięcej wzruszająca chwila – z rozłożonymi rękami odczytanie z podniesionym głosem pieśni „Jezu, nie opuszczaj nas” i druga: „Matko nie opuszczaj”. Padam krzyżem. Ludzie ze mną. Za chwilę jęk, płacz, szloch, ale to nie
płacz, ale jakiś spazmatyczny ryk. Trwała ta uczuciowa, uroczysta, podniosła
chwila parę minut. Intonuję „Święty Boże” i kończę błogosławieństwo pieśnią
„Kiedy ranne wstają zorze”. „Veni creator”, Msza, przemówienie o zdrajcy Judaszu.
105
106

Antoni Piekarski – patrz przypis 85.
Michalska.
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Przy głosowaniu byłem przewodniczącym. Uprzednio swoich kochanych
wyżełków na pewną odległość wysyłałem na łowy, jednocześnie raz po raz wychodziłem w rynek i [na–przypis J.K.] ulice na lustracje, pozostawiając swego
zastępcę przy urnie. Rezultat głosowania był dość pomyślny. Najwięcej głosów
otrzymali PSL– „Wyzwolenie”, Chrześcijańska Demokracja, Narodowa Demokracja i inne partie jak Żydzi, Niemcy. Gdyby nie przeciwdziałanie z mej strony
byłaby porażka ogromna 12:4.
11. Sygnał na otwarcie Sejmu

Na otwarcie Sejmu, po nabożeństwie, Wielgomłyny wystawiają cztery moździerze, gotowe na dany sygnał do wystrzału. Trzy wybuchły, czwarty nie dał
ognia, jakby czekał na pijaka–kowala Mofinę 107. Organizator tych armatNabożny 108 zanosi w parę dni ten spokojny moździerz do kuźni, by kowal
wykręcił nabój, a Mofina powiada:
- Co? Ja go jeszcze więcej nabije i musi wystrzelić.
Jak powiedział, tak zrobił. Moździerz kładzie za cienką topolą, lont zapada–
czeka. Wybuch, a mój Mofina leży w kałuży krwi niepodobny do wyleczenia.
Po kilku miesiącach w szpitalu, bez nogi, palce u rąk pozostały tylko knyki, jednak kowalkę prowadził, z kieliszkiem się nie rozstał. Pomimo wszystko
był dobrym człowiekiem i dobrym chrześcijaninem. Zmarł przed dwoma laty.
12. Misje św.

Misje w 1919 roku i siedemnaście lat po raz wtóry w 1936 roku [zorganizowałem–przypis J.K.] dla podniesienia życia religijnego z udziałem czterech
OO. Redemptorystów. Na kilka tygodni przed misjami przygotowałem parafian
do przyjęcia Słowa Bożego. Odezwy rozplakatowałem w każdej wiosce. Uważam to za rzecz konieczną, inaczej mogą się nie udać, a po misjach obowiązkiem
proboszcza [jest–przypis J. K] podtrzymywać tę pracę misjonarską. Misje odbyły
się w 1919 roku w miesiącu maju. Po siedemnastu latach nastąpiło powtórzenie.
Wspominam tu o tym, co to znaczy przygotować ludzi, a nie przygotować.
Dzięki łasce Ducha św. jedne i drugie misje odbyły się z bardzo dobrymi wynikami. Okoliczni księża spowiednicy swoją powinność spełnili. Przez cały czas „concursus populi” z moim zadowoleniem, bez stolików klęczących i karuzeli.
Przyjeżdżam na zakończenie misji do pewnej parafii, widzę zbiegowisko
ludzi przy różnych przyrządach odpustowych, spoglądam na cmentarz kościelny, stoi ambona, na niej misjonarz przemawia, a słuchaczy ok. 150 osób, przeważnie starszych. Wspominam o tym proboszczowi:
- A idźżesz pomiędzy kramy i wpędź ich na cmentarz!
107
108

Adam Mofina (1889–1948).
Michał Nabożny (zm. 1948).
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Wspominam sobie dawne czasy i bajeczkę, kiedy organista z kościelnym na
postronku sprowadzali ludzi do kościoła na nabożeństwa. Dobrze nie pamiętam, ale bajeczka zaczyna się:
„powiedziałbym ci kazanie, ale mi pies zjadł śniadanie
powiedziałbym ci co więcy, ale mi baba za piecem jęcy” itd.
Proboszcz nie poszedł, bo bał się ludzi, ale ja poszedłem. Trzeba, że chłop
idzie z batem. Poprosiłem go o bat, zacząłem strzelać z bata raz po raz. Oddaję
chłopu bat, by strzelał.
- Źle strzelasz! Ja strzelę.
I tak po kilka razy z chłopem się zamieniam na bat. Ta chołota zauważyła i usłyszała świstanie, no i w nogi. Idę na cmentarz, a ambonę otaczają tłumy.
13. Spis księży administratorów parafii Wielgomłyny od 1864 roku

1. 1864
2. 1864–1866
3. 1866–1870
4. 1870–1879
5. 1879
6. 1879
7. 1879–1895
8. 1896–1904
9. 1904–1913
10. 1913–1914
11. 1914–1918
12. 1918–1938
15. 1938–1946
16. 1947 -

Grzegorz Jasiewicz
Walerian Ruskowski
Ludwik Chmielniski
Józef Kosta
Bronecki
Ksawery Klas
Kacper Korycki
Jan Grodek
Norbert Bolesław Milewski
Franciszek Psonka
Władysław Siemaszko
Ignacy Lubecki
Franciszek Bieniasiewicz
Eugeniusz Maślankiewicz

III. Wspomnienia duszpasterskie zwane „Zeszytem nr 2”
a. Opis zewnętrzny:
1. Data powstania–pierwsza połowa 1948 roku
2. Oprawa–zeszytowa
3. Format–A5
4. Rękopis, zachowany w dobrym stanie.
5. Paginacja–ss. 24.
b. Opis zawartości:
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1. Odpust św. Anny w Parznie109

Przy tej sposobności przytoczę też figiel, jaki zrobiłem kramarzom odpustowym w Parznie. Było to jeszcze przed spaleniem się kościoła110. Jako sąsiad111
pojechałem do Parzna na odpust św. Anny. Usiadłem w konfesjonale na cmentarzu. Po dłuższym czasie umęczony słuchaniem spowiedzi wstaję, by się wyprostować. Tuż za parkanem stoi strażnik. Mówię do niego „wot rem rubl, zdierałaj
pariadok”. Wystarczyło jedno wyjęcie pałasza, a kramarze pozostali sami tylko.
Kiedym się tak już zawziął, przytoczę jeszcze inny wzorek. Było to w Drużbicach112, też na odpuście św. Rocha. Kościół nowy, dość ładny, jeszcze nie oparkaniony. Spowiedź odbywała się na cmentarzu. Tuż po nabożeństwie przed moim
konfesjonałem na dwa kroki siada trzech chłopów, każdy z napojem półlitrowym. Jeden z nich–puk, swoją niedźwiedzią łapą, korek wyskoczył, nalewa.
Ja zgrozą przejęty w błyskawicznym skoku nogą dwie butelki rozbiłem, trzeciemu upadła na kamienie.
- Wy gałgany! Tu miejsce święte, spowiednicy Sakramentów udzielają.
Spokojnie rozeszli się. Usłyszałem pochwałę za sobą–a dobrze im. W takich wypadkach nie radzę księżom nieobliczalnym, by się nie narażali. Takie to były
smutne czasy. Za mało było pracy duchowej i z naszej strony. Dla tego też dziś
nie lepiej.
2. Łapka polityczna na chłopów

Rudziński113 wybił się na barkach chłopskich na posła do Sejmu. Upatrzył
sobie Wielgomłyny na założenie mleczarni. Lecz cóż… Wytłumaczyłem gospodarzom, że mleczarnia tutaj nie przedstawia żadnej egzystencji. Rudziński znalazł mądrzejszych Trójkarzy114 w Zagórzu115, parafii Chełmo116. Zwołuje chłopów.
Wykazuje jakie będą mieli dochody z krów mlecznych. Robi zapisy, kto ile litrów
dostarczy mleka. Kupuje gospodarkę, dom odpowiednio urządza, sprowadza
maszyny pierwszej klasy. Chłopi się cieszą z przyszłych zysków nieświadomi
i nieobliczalni. Ale cieszą się też księża Gostyński117 i Lubecki118 z przyszłego
Miejscowość położona w odległości 7 km na zachód od Bełchatowa, siedziba parafii - SGKP, t. 7,
s. 878 – 879.
110
Do tragicznego pożaru doszło w 1907 roku.
111
Ks. Lubecki w tym czasie był proboszczem parafii Kaszewice.
112
Miejscowość położona w odległości 10 km na północ od Bełchatowa, siedziba parafii - SGKP,
t. 2, s. 173.
113
Patrz przypis 77.
114
Zwolennicy partii PSL–„Wyzwolenie”.
115
Miejscowość położona w odległości 26 km na wschód od Radomska - SGKP, t. 14, s. 264.
116
Patrz przypis 78.
117
Patrz przypis 58.
118
Autor niniejszych wspomnień.
109
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upadku i rozczarowania chłopskiego. Gdy to już niedługo wprowadzi się w ruch,
trzeba uroczyście taką placówkę zyskowną poświęcić. Zapowiadają przyjazd dygnitarzy: wojewody, starosty, różnych dyrektorów, profesorów od spraw rolniczych. Zapowiadają przyjazd księży i swego proboszcza ks. Zarembę119. Księżom
wyznaczają godzinę przyjazdu do Zagórza.
Ja i ks. Gostyński nie otrzymaliśmy zaproszenia. Naraz tej niedzieli–naznaczonej na poświęcenie–biorąc kielich by wyjść ze Sumą, podchodzi Trójkarz–
Wyzwoleniarz, oddaje mi list mówiąc: „bo to bardzo ważny”. List schowałem ze
słowami: „więcej ważna nieskończenie Suma”. Po nabożeństwie i po obiedzie
przypominam sobie ten ważny list. Zaproszenie na poświecenie mleczarni i przyjęcie udziału w uroczystości. Po nieszporach idę do Niedośpielina120. Ciekawą
była nasza rozmowa: ks. Gostyński chrząkną i ja też, a oczy nasze aż się iskrzą.
- No cóż Seniorku, jedziemy?
- No – odpowiadam–bez nas nie może się odbyć cygańskie wesele bez marcepanów.
Biedny proboszcz z Chełma pod naciskiem napisał list do dziekana, by się
postarał u biskupa o pozwolenie na odprawienie Mszy polowej przy mleczarni.
Dwaj Wyzwoleniarze wręczyli list dziekanowi. Odpowiedź otrzymali: „Tak, tak.
Teraz przed mleczarnią, jutro przy słupie telegraficznym, a pojutrze… Idźcie
i nie ogłupiajcie ludzi”.
Ks. Gostyński w tych samych okolicznościach otrzymał zaproszenie, byśmy
się z sobą nie porozumieli. Trójkarze liczyli na nas, że z nami napłynie wielu,
tymczasem myśmy też nie zasypiali, uchroniliśmy parafian od złego. Maszyny
poszły w ruch. Radości wiele, a płaczu co nie miara, aż dotąd. Zaczęły się nadużycia, oszustwa itd. Mleka coraz mniej, a kłopotów wyżej głowy. Tak to bywa,
gdy się do tego biorą smyki polityczne. Mleczarnia pożądana, ale wpierw trzeba
przemienić gospodarstwa zbożowe na pastwiskowe. To nie taka łatwa sprawa.
3. Kupno ziemi

Nie pamiętam dobrze, którego roku 1919, czy też następnego wyszło zawiadomienie do księży proboszczów od J. E. Biskupa Zdzitowieckiego121, że wolno
jest, gdzie to jest możliwe, kupować, czy ofiarą przyjmować, ziemię do 30 ha na
rzecz parafii dla użytku proboszczów danej parafii. W tym celu robię starania
w Maluszynie u państwa hr. Potockich122 przez ich plenipotenta pana Kowerskiego.
119
Leon Zaremba (1862–1940), proboszcz parafii Chełmo w latach 1920–1940 - T. A. Nowak, Duchowieństwo parafii Chełmo na przestrzeni wieków, „Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. 32, 2004,
s. 126–127.
120
Miejscowość położona w odległości 3 km na zachód od Wielgomłyn, siedziba parafii - SGKP,
t. 7, s. 57.
121
Patrz przypis 74.
122
Patrz przypis 57.
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Aktem rejentalnym nabywam 8 mórg z prętami, prócz tego zamieniam
6 mórg piaszczystej ziemi dzierżawnej na daleko lepszą, odległą na kilometr
ku wsi Kruszyna123, ponadto jedną morgę trzykośnej łąki za Krzętowem124. Łącznie
z ziemią metryczną, której było około czterech mórg, tylko z wyjątkiem cmentarnej i budynków.
Do wielkich to wyjątków należy, by parafianie na rzecz proboszcza zechcieli
nabyć choć kawałek ziemi np. jak to było z ofiarami na pomnik ks. Milewskiego,
tak wielce zasłużonego kapłana, ale robię podstęp. Domagam się od administracji maluszyńskiej, by płacili uchwalone morgowe składki na Kościół. W swoim
czasie hr. Ostrowski125 robi zażalenie do Wojewody, że jego nie obowiązują składki morgowe, tylko podymne. Posyłam Dozór Kościelny126. Administracja odpowiada, że pieniędzy nie mają, a jeszcze dominium127 maluszyńskie musi wypłacić podatku spadkowego przeszło milion. Zapowiadam zebranie parafialne o wypłacenie zaległych składek. Na zebraniu wspominam, że wielu z was całkowicie
wpłaciło, a najgorszym płatnikiem to Maluszyn. Wspominam parafianom:
- Od złego dłużnika, to i plewy dobre. Teraz sprzedają ziemię poleśną, może
by dali co ziemi na Kościół. No…, co chłopy? Brać?
- Brać ziemię.
W ten sposób powiększyłem majątek kościelny, i jeszcze do kasy kościelnej wpłynęło 1200 czy 1500 zł. Pieniądze [zostały–przypis J. K.] umieszczone w rachunkach kościelnych.
4. Powiększenie liczby szkół

Szkół w tak licznej parafii zastałem zaledwie cztery. Tę liczbę początkowo
powiększyłem do ośmiu, później do jedenastu. Prawie że w każdej wiosce szkoła. Założyłem też ochronkę. Gospodarze wielgomłyńscy podpisali deklarację,
zobowiązując się utrzymać ochroniarkę, wpłacając do Kasy parę złotych miesięcznie.
Pierwszy gospodarz Nabożny128 zaofiarował 10 zł, inni po złotówce i mniej.
Przeszedł miesiąc - nikt nie opłacił. Przeszły cztery miesiące, upomnienie nie pomogło. Trzeba było ochronkę zlikwidować. Po kilku miesiącach sami się dopominają o otwarcie ochronki, ale powtarza się historia ta sama. Ochronka była
zaopatrzona w pełne umeblowanie jeszcze przez ks. Milewskiego, lecz uczęszczanie było bardzo słabe. Przychodzę to tego przekonania, że Ojcowie Paulini
mało po sobie zostawili kultury, gdyż klasztor wielgomłyński był przeznaczony

123
Miejscowość położona w odległości 26 km na wschód od Radomska w obrębie parafii Wielgomłyny- SGKP, t..4, s. 741-742.
124
Patrz przypis 60.
125
Patrz przypis 75.
126
Patrz przypis 65.
127
Posiadłość.
128
Patrz przypis 108.
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jako przytułek dla schorzałych i niedołężnych129, dowodem tego pozostawiłem
„Spis Ojców administratorów z 1600-któregoś roku”130, kiedy to pisano akta
chrztów, małżeństw i śmierci. Po przeliczeniu podpisów w tych księgach,
następnie i świeckich księży, byłem 111–stym proboszczem. Kasata klasztoru sprawiła, że każdy z księży świeckich moich poprzedników, gospodarkę prowadził
i robił co mógł pod względem materialnym i moralnych [jak–przypis J. K.] na
owe czasy.
Ochroniarkę wykwalifikowaną i uzdolnioną panią Zajączkowską131 utrzymywałem, wypłaciłem i z żalem pożegnałem jako dobrą wychowawczynią
w przedszkolu.
5. Komitet Ratunkowy

Zastałem też Komitet Ratunkowy–już konający. Podniosłem go, zasiliłem,
później zamieniłem na sklep udziałowy. Świetnie prosperował. Tornosowałem132
swym kapitałem. Z procentów tworzyłem fundusz żelazny. Przez stosunki
z Łodzią sprowadzałem materiały z pierwszej ręki. Oprocentowałem materiały
na 15%, a ponieważ ryzykowałem swymi pieniędzmi, więc na rzecz sklepu szło
13%, a dla mnie 2% miesięcznie.
Przez takie obroty sklepikarze w Wielgomłynach musieli spuścić z tonu,
[a także–przypis J.K.] w każdej wiosce w parafii. Takie oprocentowanie było [ogłoszone–przypis J.K.] na ogólnym zebraniu udziałowców. Już mogłem się spuścić
na zarząd i obeznanego sklepikarza pana Podczaskiego133, by sami prowadzili
sklep. Po takich kilku obrotach bardzo pomyślnych, diabeł w postaci O. począł
się mieszać. Sprowadzono sporo materiałów włókienniczych. Naraz w Łodzi
krach, materiały na ogromną zniżkę. W sklepie stagnacja–materiał leży. Poczynają pomrukiwać przeciwko mnie. Zwołuję zebranie członków zarządu i udziałowców, robię im wymówkę, a oni:
- Niepotrzebnie ks. Proboszcz tyle materiału sprowadził.
- Czyście na tym coś stracili – ja tracę. Abyście na przyszłość nie robili takich
wycieczek, swój kapitał odbieram, nawet 15% płacę i zbyteczny materiał po dawnej cenie też płacę.
Po kilku tygodniach materiały ogromnie poszły w górę. No i znów narzekania:
- Widzicie, jaki ks. Proboszcz mądry, materiał zabrał, a teraz ile byśmy to zarobili!
- Idźcie do pana O. i zapytajcie, czy będzie was jeszcze dłużej bałamucił. Rządźcie sami, byle sprawiedliwie bez warcholstwa. Mogę wam tylko służyć radą.
129
W latach 1823–1866 klasztor wielgomłyński pełnił funkcję przytułku dla paulinów, którzy byli
chorzy i w podeszłym wieku - Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1978, s. 300.
130
Nie zachował się do dzisiaj.
131
Teresa Zajączkowska, późniejsza żona Kolmasiaka.
132
Obracałem.
133
Alfons Podczaski (1887–1947).
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6. Kasa Pożyczkowo–Oszczędnościowa
Kasa Pożyczkowo–Oszczędnościowa ledwo dyszy. Starałem się usilnie, aby
ją podtrzymać. Sekretarzem był Tylżanowski, uczciwy i obeznany z manipulacją
kasową, a jego szefem Nabożny134. Na obrotach kasowych nie znałem się, a przy
tym nie chciałem sobie głowy zaprzątać tam gdzie chodzi o wkłady i pożyczki.
Jednak wyczuwałem, że coś z tą Kasą jest nie w porządku, a jeszcze więcej–gdy
się dowiedziałem o Kasie w Borzykowej135, która przed wojną 1914 rokiem robiła
milionowe obroty, a teraz upadła w skutek dewaluacji.
Takich Kas w kraju moc poupadało. Te, które pozostały, przemianowano na
Kasy Pożyczkowo–Oszczędnościowe imienia Stefczyka. Wkładnicy w całym kraju, nie pojmując co to jest dewaluacja, rozgoryczeni potępiali kierowników Kas.
Szczęściem, czy nieszczęściem, że nasza Kasa przetrwała ten kryzys. Wkładnicy
godzili się z nowym porządkiem.
Kasa nasza poczęła nowe życie. Wdarli się do niej nowi ludzie. Gdy zażądałem komornego 200 zł miesięcznie, Kasa bowiem doszła już do milionowego
obrotu, Nabożny wraz z innymi wykradł ją z klasztoru popaulińskiego i przeniósł do swego domu. Jeśli Kasa mogła przetrzymać ten ciężki czas, to jedynie,
że przez wiele lat nie płacił komornego do kasy kościelnej. Klucz od tej „ubikacji” trzeba było prawie siłą odbierać.
7. Pokój pokasowy

Ten pokasowy pokój z korytarzem obróciłem na ulokowanie katafalku i różnych przyborów Kościoła, a zarazem rozebrałem brzydką przybudówkę do kościoła, znajdującą się pomiędzy kaplicą a chórem. Któremu to z księży świeckich
przyszło do głowy tak oszpecić kościół taką ordynarną szopą? Tego OO. Paulini
nie pobudowali. Wspomnę też o szpetnym murze, okalającym piękną figurę św.
Jana Nepomucena na środku rynku, że trzeba było użyć podstępu, by mur rozebrać i tymczasowo sztachetkami zastąpić. Biskupi wydają przepisy, a księża swoje
widzi mi się robią. Czy to takiego zespołu księży inżynierów i budowniczych
w diecezji brak?
Zebrania Kasowe odbywały się na sali parafialnej za moim pozwoleniem,
których byłem przewodniczącym, ponieważ dowiedziałem się, że ma przyjechać
Czarniec–już znany ze swych działań w Radomsku. Wydałem bilety imienne,
postawiłem policję przy wejściu z zarządzeniem, że tylko członkowie mogą wejść.
Dano mi znać, że Czarniec chce się wedrzeć.
- Dlaczego pan niepokoi policję, ja pana nie wpuszczę!
A on:
Patrz przypis 108.
Miejscowość położona w odległości 3 km od rzeki Pilicy, 10 km od Maluszyna i 8 km od Żytna,
siedziba parafii-SGKP, t. 1, s. 340–341.
134
135
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- Ja mam prawo!
- Proszę o dowód.
- Dowodu nie potrzebuję.
Poszedł. Obrady ze spokojem przeprowadzono.
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8. Boże Ciało w 1923 roku

Wszystko do procesji przygotowano: ołtarze, orkiestra, chóry. Pogoda.
W powietrzu cisza, żaden listek na drzewie nie zaszeleści. Chwila poważnego
oczekiwania na przybycie Najświętszego Gościa. Całe stworzenie w natchnieniu
świętym. Słychać śpiew, dzwony głoszą i łączą się z „Twoja cześć, chwała”.
Widać już krzyż, chorągwie, feretrony przeplatane emblematami religijnymi.
Wszystko się chyli, korzy w uczuciu miłości dla Najświętszego.
Jezus pośród nas! Ręce Jego gotowe do błogosławieństwa. Pochód od ołtarza do ołtarza, a przy każdym przepiękne „Lauda”. A przy ostatnim tronie archanielskie pienia „O sacrum convivium”–O Przenajświętsza Uczto. Wszystko milknie-cisza–Jezus błogosławi cztery strony świata. My śpiewamy dziękczynne
„Te Deum laudamus”.
9. Procesja poświęcenia pól

Innego rodzaju procesja wśród oktawy Bożego Ciała. Według przepisów
liturgicznych, piękny to zwyczaj, gdy kapłan w uroczystej procesji błogosławi
pola, łąki, stawy i wszystko, co wydaje ziemia i woda, ręką człowieka posiane
lub posadzone, tylko nie to, co niegodziwiec ewangelicznie pozatruwał kąkolem
i rozmaitą zarazą, co będzie wybrane i spalone.
Okólną drogą przez pola, lasy i inne zarośla obok cmentarza grzebalnego
dochodzimy do drogi prowadzącej ku kościołowi. W przerwie pieśni procesja
z krzyżem, chorągwiami, feretronami – zamiast iść prosto, skręca na prawo.
Poprosiłem, by stanęli. Błysk myśli mojej: za pomocą dobrych środków do dobrego celu. Pytam się:
- Dlaczego po prostu nie idziecie?
Odpowiadają:
- Bo tu woda głęboka.
- Z krzyżem naprzód prostą drogą, bo ta wiedzie do kościoła.
Zaczyna się dość długa utarczka–oni skręcają na prawo, a ja prosto. (Byłem przekonany, że ta kompania pomyślała: nasz ks. Proboszcz zgłupiał). Wreszcie powiadam:
- Na ten raz ustąpię pod jednym warunkiem, że jutro całe Wielgomłyny z furmankami, szpadlami, robotnikami staną do pracy, by zawieźć ten staw ziemią.
Zgoda?
- Zgadzamy się nie jutro, bo jarmark, a w Przedborzu we wtorek. Stawimy
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się w środę.
- Wszyscy?
- Tak.
Słowa dotrzymali. Ci, którym woda duży kawał ziemi zalała oponują. Uspokajam ich, że nawet kropli wody nie ujrzycie na swych polach. W środę robota
wre aż miło patrzeć. Pod moją dyrekcją każdy ma pracę i stanowisko. Dreny
w poprzek drogi położyłem, rów głęboki do rzeczki wykopałem. Woda rurami
spłynęła i na polach kropli wody nie ma. Kałuża tak wielka na półtora metra
prawdopodobnie powstała z chwilą, kiedy cmentarze przy kościołach pokasowano przed dwustu laty, a pozakładano nowe w oddalonych miejscach od kościoła. Na pochwałę karygodną zasłużyli sobie Wielgomłyniacy za urządzenie
stawu rybnego na szerokiej drodze. Początkowo, gdy kałuża była niewielka, szły
złorzeczenia, a w czasie posuchy błoto wywożono kołami aż przyszło do tego, że
trzeba okrążać furmankami i pogrzebami tak, jak Żydzi ze swoimi zmarłymi nie
wejdą na kirkut136, kilka razy kołują, by nieboszczyk nie mógł trafić z powrotem
do domu. Nie wiem, czy to prawda. Wina to wójtów i radnych, że nie pilnują
szarwarków137, by każdy pracował. Mielibyśmy drogi piękne, wyrównane, bez
wybojów, a więc bez wypadków. Teraźniejsi starostowie jako gospodarze winni
wydać odpowiednie rozporządzenia, w niewykonaniu karalne. By wyprostować
i uporządkować drogę cmentarną użyłem fortelu, bo nasz lud swoich władz polskich nie uszanuje i nie posłucha...
10. Dzwony

Za czasów ks. Siemaszko138 proboszcza pękł dzwon blisko 1000 kg ważący.
Kowal we wsi Rudka139, staruszek blisko 90 lat mający, mówi ks. Siemaszce:
„Ja go ściągnę śrubami, to jeszcze ładniej zadzwoni”. Wywiercił cztery otwory,
po dwa z każdej strony pęknięcia. No i rzeczywiście pierwsza moja procesja
na około kościoła, a dzwon po rozbujaniu przez czterech chłopów jak huknie,
aż podskoczyłem, bo sądziłem, że cały klasztor w gruzach.
- Lećcie niech przestaną dzwonić, bo już mi w głowie coś pękło.
Wchodzę na ambonę. Po „Pochwalonem”, chwalę piękny materiał dzwonu,
a następnie oświadczam radość, że od tej chwili dzwon ten będzie nosił imię
„Jam jest głosem Boga. Jam jest głosem Boga” nie daje mi spokoju, aż do Przemyśla, gdzie przybrał nową szatę z najpiękniejszym złotogłosem. SkomunikowaCmentarz żydowski.
Nakładany przez władze państwowe na ludność wiejską obowiązek dostarczania ludzi i wozów
do robót publicznych.
138
Władysław Siemaszko (1866–1935) proboszcz w Wielgomłynach w latach 1914–1918W. P. Wlaźlak, Ks. Władysław Siemaszko, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, R. 8, 2006,
nr 10–11, s. 94–95.
139
Patrz przypis 59.
136
137
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łem się z firmą braci Felczyńskich w Przemyślu. Po niedługim czasie przyjeżdża
właściciel odlewni dzwonów pan Felczyński. Omawiam z nim sprawę, a po Sumie [ogłosiłem–przypis J. K.] zebranie parafialne. Opowiadam o harmonii jak
to Bóg urządził wszechświat, naszą ziemię, a na niej zwierzęta ziemne i wodne,
jak wszystko spełnia wolę Pana Boga, jak we wszystkim widać Rękę Bożą i Jego
opiekę. Jeden człowiek często nie chce się podporządkować i psuje tę harmonię.
Dochodzę do harmonii tonów w instrumentach muzycznych, w końcu do dzwonów kościelnych.
- No chłopcy, moi kochani parafianie, czybyście niechlujstwom dali się rozpanoszyć i robić nieporządki w waszych gospodarstwach? Jakby jaki smyk nasiał kąkolu w pszenicy, o którym stoi w Ewangelii? Gdy was widzę tak zharmonizowanych i jednomyślnych, [to–przypis J. K.] czy chcecie by i nasze dzwony były też
zharmonizowane czy nie?
Odzywa się dobrze już cuchnący bezbożnictwem:
- To za ciężkie czasy, a myśmy za biedni.
Odzywa się drugi Stępień Władek140:
- On ma rację, zostawmy to na lepsze czasy.
- Chłopcy jedną mam prośbę do was, o tym pierwszym nie ma co, on duchowo
bardzo biedny, nie wie, że dziś biedni nawet kościoły budują i to wspaniałe świątynie, a o Władku…
- O proszę ks. Proboszcza ja dam cztery razy tyle.
- Możesz przyobiecać i więcej, a nie dasz.
Wszyscy w śmiech.
- Więc ich zwolnimy. Czy tak?
- Tak, tak zwolnimy was.
Umowa spisana. Terminy wypłat oznaczone. Umowę podpisało 12 gospodarzy. Po pewnym czasie upoważniony pojechałem do Przemyśla, by być obecnym przy rozbijaniu dzwonu młotami. Gdy to nastąpiło, rozpłakałem się. Formę
zakopaną głęboko w ziemi poświęciłem, by się odlew udał. Spiż ten był pożółtawego koloru, to daje nam do przypuszczenia, że w masie tej było wiele magnackiego złota. Nie tak dawne [to–przypis J.K.] czasy, jak takie odlewy jeszcze za
mojej pamięci odbywały się przy dzwonnicach, a goście i zaproszeni obywatele
rzucali złoto i srebro do płynnej lawy.
Dzwony te zharmonizowane na oznaczony termin z monterem stanęły
w Wielgomłynach. Sprowadzono blok łańcuchowy z Maluszyna. Dla bezpieczeństwa przywieziono 40 fur piachu. Przezorność ta nie zawiodła. Windują dzwon
dziesięciometrowy, łańcuch się zrywa, a dzwon tonie w piachu.
- Panie monter, co teraz?
- Trzeba posłać po blok do Radomska.
- Taki koszt!
140

Władysław Stępień (1901–1963).
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- Chłopcy jest was tu co najmniej 150-to wy nie potraficie. Dalej bierzcie się.
- Na nic ks. Proboszczu.
- No, kiedy monter nie może, a wy nie chcecie, to ja sam go wniosę i zawstydzę
was. Ale wpierw zrobię zakład z panem monterem, że jeśli wygram to 200
zł panu monterowi nie wypłacę, a jeśli przegram wypłacę 400 zł. Z wami o 100
butelek wina, a jeśli przegram dam 100 butelek spirytusu błękitnego. Czas 30
minut na wywindowanie dzwonu na dzwonnicę. Zgoda?
- Zgoda.
Przygotowanie warsztatu trwało pół godziny.
- A teraz patrzcie piąta godzina. Nie wolno rozmawiać. Ja kieruję. Uwaga.
Przeżegnałem dzwon. Dzwon idzie w górę, w 20 minut dzwon na dzwonnicy.
Zakład wygrałem, ale chłopi 100 butelek wina do dziś jeszcze nie oddają, a za to
panu monterowi 200 zł wypłaciłem i fundę sprawiłem. Dzwon nosi imię „Jan–
Ignacy” z napisem: <<Jestem głosem Boga>>” Dzwon ten około 1000 kg przelany w roku 1932 z zachowaniem cech starożytności w Odlewni Ludwika Felczyńskiego w Przemyślu za pontyfikatu Piusa XI, episkopatu Teodora Kubiny, pierwszego biskupa diecezji częstochowskiej, staraniem ks. I. Lubeckiego, proboszcza
parafii Wielgomłyny”.
Jednocześnie będąc w Przemyślu kupiłem sygnaturkę 22 kg wagi, taki ciężar potrzebny do zharmonizowania z dzwonami. Ponadto przywiozłem z sobą
gong na podniesienie w czasie odprawiania Mszy św. i tylko na podniesienie,
co robi przeogromne uczuciowe wrażenie. Ten dźwięk długotrwały, wywołany
uderzeniem pałeczki owiniętej skórką zamszową, wytwarza w duszy nadzwyczaj podniosłą chwilę, uroczystego uwielbienia Najświętszego Sakramentu.
Gdy dzwon był już zamontowany, proponuje gospodarzom, kto pierwszy
zadzwoni, wpłaci do kasy kościelnej 100 zł. Nikt… taka to miłość złotówki dla
chłopa.
- No ty, co bierzesz emeryturę wojskową uderz w dzwon.
Dał tylko 40 zł. Czym jest głos dzwonów kościelnych–trudno odpowiedzieć. Kazałem zadzwonić we wszystkie dzwony, których głos wycisnął z wielu oczu łzy
radości.
Uwaga
Wielki dzwon wagi około 1000 kg., średni przeszło 300 kg., najmniejszy 95
kg., który należy skasować, a na jego miejsce wstawić 500 kilogramowy. Tonacja
opisana w Księdze Wizyt Biskupich141.

141

Księga tego rodzaju prowadzona jest w każdej parafii.
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11. Modlitwy wieczorne

By podnieść w parafianach ducha pobożności i wdzięczności za otrzymane
łaski w ciągu dnia wydrukowałem w 1898 roku ze Śpiewniczka Siedleckiego Modlitwy Wieczorne, które rozdałem po kolędzie zamiast obrazków każdej rodzinie.
Modlitwy na grubej tekturze z dziurką do zawieszenia na gwoździku, a prócz
tego w każdym domu broszurkę „Głosów Katolickich”142, później „Chorągiew
Maryi”143. Dzieci zadawalają się cukierkami, jabłkami i innymi łakociami.
Swojego czasu proponowałem ks. Mondremu144 wydrukowanie Modlitw
Wieczornych, które będą chętnie przyjęte przez księży proboszczów, lecz spełzło
to na niczym. A szkoda.
IV. Wspomnienia duszpasterskie zwane „Zeszytem nr 3”
a. Opis zewnętrzny:
1. Data powstania–do 2 sierpnia 1948 roku
2. Oprawa–zeszytowa
3. Format–A5
4. Rękopis, zachowany w dobrym stanie.
5. Paginacja–ss. 24.
b. Opis zawartości:
1. Ingres do Parzna145

Nawiązując do mego pisma przesłanego do Najdostojniejszego Arcypasterza Biskupa Kubiny146 pod datą 26 lutego 1939 roku w obronie mej czci i honoru–
w dalszym ciągu chce wykazać dla potomnych nie tylko pracę w parafii Parzno,
ale we wszystkich miejscowościach, począwszy od wikariatu w Izbicy147.
Objęcie parafii Parzno nastąpiło dnia 13 czerwca 1913 roku Ingres mój był
już prognostykiem przyszłej mej Golgoty, co w części wykazałem w poprzednim
Miesięcznik katolicki, wydawany w Krakowie w latach 1900–1939 przez jezuitów - Z. Cywiński,
„Głosy Katolickie”, [w:] Encyklopedia Katolicka, red. L. Bieńkowski i in., Lublin 1989, t. 5, kol. 1138.
143
Miesięcznik katolicki, wydawany przez redemptorystów w Tuchowie w latach 1904–1925J. Wojnowski, „Chorągiew Maryi”,[ w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3, kol. 231–232.
144
Wojciech Mondry (1887–1969), redaktor częstochowskiego tygodnika katolickiego „Niedziela”
w latach 1926–1937 - J. Związek, Ks. Wojciech Mondry (1887–1969), „Częstochowskie Wiadomości
Diecezjalne”, R. 45,1971, nr 4 – 6, s. 136–141.
145
Patrz przypis 109.
146
Teodor Kubina (1880–1951), biskup częstochowski rządzący diecezją w latach 1925–1951J. Związek, Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, Częstochowa 1990, s. 62–82.
147
Miejscowość położona w odległości 38 km na południowy zachód od Włocławka - SGKP, t. 3,
s. 329-330.
142
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moim piśmie. Przeszło kilometr drogi wysadzanej świerkami, jodłami, usłanej
kwieciem. Oczekiwała procesja z radością na mój przyjazd, wiedząc o mej pracy
w parafii Kaszewice148, jako sąsiada przez 19 lat. Uprzedzając plenipotencję,
wyjednałem w roku 1912 u pani Rogowskiej149 po śmierci syna Michała testament na sumę 125 tys. rubli. Po śmierci drugiego syna Władysława, zmarłego
w 1914 roku, na sumę 600 tys. rubli blisko. Plenipotencja majątku na cele społeczne wywołała oburzenie obywatelstwa, a po śmierci Julii Rogowskiej i sukcesorów, [którzy–przypis J.K.] poruszyli wszystkie sprężyny, aby mnie poniżyć, zdeptać, zgładzić.
2. Oskarżenia

Następstwem tego było oskarżenie mnie przed dziekanem w Piotrkowie
ks. Zagrzejewskim150, który mi powiedział jacy to panowie oskarżali mnie.
Oświadczyłem ks. Zagrzejewskiemu, że ja się rozmówię ze spadkobiercą Feliksem Stronczyńskim151.
Złożyło się tak, że Feliks Stronczyński przyjechał do Kluk152 i do Parzna wydawać ordynację służbie folwarcznej. Zawiadomiłem go, że czekam na niego na
drodze. Zapytałem go, co za panowie byli mnie oskarżać przed dziekanem.
Odpowiada: „Słowo honoru daję, że ja o tym nic nie wiem”. Na moje zapytania
wielokrotnie ustawicznie szasta tym słowem honoru, kierując kroki ku plebani.
Tak zmiażdżony i przyparty do muru wybełkotał, zarzucając mi nieuczciwość
i złodziejstwo.
Co się ze mną stało? Poruszyły się we mnie wszystkie nerwy. Krzyknąłem:
„Ja ci pokażę, kto nieuczciwy i złodziej!”. Na mój krzyk wpadają dwie panie,
a ja klękam przed ołtarzykiem Matki Boskiej Częstochowskiej ze słowami: „Matko Boża, dziś Twoje święto, wykaż moją niewinność, a tobie moja krzywda niech
stanie na oczach w ostatnią godzinę życia”. Chcę pisać. Stawiam zygzaki, a Stronczyński: „Ja sam napiszę” (starszy ode mnie o 3 lata). Był sędzią śledczym swego
czasu w Radomsku. W parę dni posyłam doń kartkę: „Jeśli w sobotę do godziny
czwartej nie otrzymam satysfakcji, sprawę oddaje na forum publicum”. Po odczytaniu momentalnie dostaje [on–przypis J. K.] silnego rozstroju żołądka. Przypadek zdarzył, że ja po, a Stronczyński już z dokumentem z miasta Bełchatowa.
Spotykamy się na drodze. Sięga po moją rękę, chce ją ucałować, nie dopuściłem
Patrz przypis 54.
Julia Rogowska, właścicielka majątków Kluki i Parzno.
150
Antoni Zagrzejewski (1859–1930), proboszcz parafii Piotrków Trybunalski w latach 1910–1918,
dziekan piotrkowski - W. Patykiewicz, Ks. Antoni Zagrzejewski (1859– 930), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, R. 36, 1964, nr 4, s. 125.
151
Feliks Stronczyński (ur. 1857), sędzia w Radomsku i krewny Julii Rogowskiej.
152
Miejscowość położona w odległości 10 km na zachód od Bełchatowa, w obrębie parafii Parzno
- SGKP, t. 4, s. 168.
148
149
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do tego, widząc skruchę i łzy w jego oczach. Przeprasza i jednocześnie prosi
o cofnięcie zaklęcia. Przebaczyłem, o ile uświęci wolę Śp. Julii Rogowskiej,
zawartą w dwóch testamentach. Stosunki zaczęły się wyrównywać, lecz nie na
długo.
Pewnego dnia odwiedza mnie i prosi, bym mu towarzyszył na cmentarz
grzebalny, a miał na myśli grób swej pierwszej żony Felicji153, ciotecznej siostry.
Na tym cmentarzu nie był 32 lata, więc pyta gdzie Felcia leży. Wskazałem na
grób prowizoryczny. Wychodząc z cmentarza wspomniałem o kawałku ziemi,
jaki ofiarowała za życia Śp. Rogowska, by przyłączyć go do cmentarza grzebalnego. Nadmienić muszę, że Felicja Stronczyńska uzyskała unieważnienie małżeństwa. To stanowiło, że Stronczyński nie był na cmentarzu 32 lata. Co dotyczy
ofiarowanej pod cmentarz jednej morgi ziemi, źle się stało, że zaraz nie odgraniczyłem, i to stanowiło, że trzeba było przeprowadzić proces wywłaszczenia.
Gdy to nastąpiło Stronczyński nagle umiera. Rodzina w kilka dni przywozi dokument darowizny tej ziemi pod cmentarz grzebalny. Stary cmentarz to bagno
i ma 60 cm wody.
3. Prawo Kościoła do Parzna i Kluk

Zaznaczyć mi tu wypada, że majątek Kluki był własnością arcybiskupów
gnieźnieńskich, Parzno–kanoników gnieźnieńskich, z których jeden obejmował
administracje nad Klukami i Parznem. Fryderyk Wielki154 edyktem skonfiskował
Kluki i Parzno. Proboszcza administracja pruska usuwa z plebani. Rozpoczyna
się proces o Parzno z rządem niemieckim, później z naszym rządem narodowym,
następnie z rządem rosyjskim. Sprawa się przewleka, w końcu rząd rosyjski postanawia [majątek–przypis J.K.] rozparcelować pomiędzy włościan przez licytację. W sąsiedztwie z Parznem o kilometr drogi jest maleńki folwarczek Stronczyńskiego, a brat jego jest w Kaliszu urzędnikiem cła granicznego z Prusami.
Oni to sprawili, że włościanie nie przystąpili do licytacji, tego już na owe czasy
milionowego majątku i nabyli Kluki z Parznem za 40 tys. rubli. Proces o Parzno
trwa nadal ze Stronczyńskimi, którzy w najrozmaitszy sposób obrażają i szykanują ks. Proboszcza Jasiobęckiego, jak np. „Jasio, Jasio, Jasio, bęc, Jasio bęc”, często to powtarzając. A nawet była mowa w Piotrkowie na jednym z zebrań obywatelskich przemianowania ulicy Bykowskiej na ulicę senatora Stronczyńskiego. Do tego nie doszło, gdy ukazał się artykuł ks. Bromskiego155 w gazecie z zaFelicja Stronczyńska.
Fryderyk Wilhelm II (1744–1797), król pruski, biorący udział w drugim i trzecim rozbiorze Polski. W wyniku tych rozbiorów parafia Parzno znalazła się w sferze wpływów pruskich. Polityka
władz zaborczych wywierała duży wpływ na działalność Kościoła katolickiego, a w tym i placówek parafialnych - B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772–
1918), Kraków 1980, s. 639–640.
155
Józef Bromski (1872–1937), rektor kościoła pobernardyńskiego w Piotrkowie w latach 1899– 1915,
profesor języków orientalnych na Uniwersytecie Warszawskim - S. Librowski, Bromski Józef,
[w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2, kol. 1088–1089.
153

154
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pytaniem, co takiego godnego zdziałał pan Stronczyński, czy to na polu społecznym, czy religijnym. Honoruje się tylko ludzi zasłużonych.
W końcu ks. Jasiobęcki proces wygrał, ale posunięcia polityczne, powstanie
w 1863 roku i inne, więc sprawa utknęła. Nic więc dziwnego, że Śp. Julia Rogowska byłaby rehabilitowała swoją rodzinę, dając ciepłą ręką społeczeństwu
i Kościołowi na różne cele. Szlachetna, zamknięta w sobie sierota, staruszka, dobroczynna, zamordowana przez zbrodniarzy, ale Bóg w cudowny sposób podtrzymuje jej życie i darzy zdrowiem. Wspomnę jeszcze o zbójach, którzy w nocy
wdarli się do sypialni pani Rogowskiej, i pilnikiem trójkątnym uderzyli w skroń.
Jako chorą przewieziono do Warszawy, gdzie ranę zagojono.
4. Pstryczek dla Kobierzyckich

W między czasie otrzymuję list od pani Rogowskiej, w którym prosi o mój
przyjazd. Przyjmuje mnie jej syn Władysław156 ze słowami:
- A po co ks. Proboszcz przyjechał?
Odpowiadam:
- Na prośbę pańskiej matki.
Podczas śniadania zwraca się pani Kobierzycka, matka synowej ze słowami:
- A bo by też pani…
Momentalnie pani Rogowska wstaje i opuszcza stołowy pokój. Był to pstryczek
dla rodziny Kobierzyckich. Wszystko umilkło. Czy pani Rogowska wiedziała
co się święci, czy też jej subtelny rozum wyczuł. To tajemnica, która się później
wykryła.
5. Aresztowanie

Co dotyczy aresztowania mnie i wywiezienia do Piotrkowa przez generała
dywizji Kozaków157 Wannowskiego. Oficerowie tejże dywizji, których poprzedniego dnia fetowałem, zapewnili, że gubernator mnie uwolni, tymczasem wchodzi wicegubernator, udaje, że mnie nie widzi. W tym czasie zjawia się Stronczyński z ks. Cwilongiem158. Sądziłem, że Stronczyński wszedł, by mi okazać współczucie. Wicegubernator przynosi kopertę zapieczętowaną, wręcza strażnikowi,
ten prowadzi do naczelnika żandarmów. Przerywam i zwracam się do pułkownika mówiąc:

Władysław Rogowski (zm. w 1914 roku).
Rosjan.
158
Zenon Cwilong (1865–1949), notariusz w Konsystorzu Foralnym w Piotrkowie, rektor kościoła
popijarskiego i podominikańskiego w tymże mieście - W. P. Wlaźlak, Ks. Zenon Franciszek Cwilong
(1865–1949), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, R. 80, 2006, nr 1–2, s. 128.
156
157
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- Taka głupota. Jakże to? Człowiek aresztowany to głupota?
Pułkownik gdy to usłyszał, otwiera drzwi, prosi do pokoju, podaje krzesło:
- Zaraz powrócę, tylko załatwię sprawę z oficerem.
Po powrocie mówi:
- Proszę podać adres, gdzie ksiądz zamieszka, a jutro o 900 godz. oficer przyjdzie
i ksiądz [będzie – przypis J.K.] wolny. Tylko nie radzę wracać do domu, bo jakby
się dostał jeszcze raz w ręce Wannowskiego, to już i ja bym nie mógł pomóc.
Serdecznie pułkownikowi podziękowałem. Po uwolnieniu poszedłem do Stonczyńskiego, by mu podziękować za współczucie. Stronczyński skamieniał:
- To ksiądz tu! Mnie naczelnik żandarmów powiatowy…
Rąbnąłem w stół ze słowami:
- Wy łotry, zbóje! Dosięgnie cię kara boska.
I wyszedłem. Ten powiatowy żandarm mieszkał w kamienicy Stronczyńskiego
i był w zmowie z oprychami, a wicegubernator kiedyś w mej parafii urządził
polowanie z nagonką w niedzielę podczas nabożeństwa. Nakazałem rodzicom
odwołać synów z nagonki. Polowanie się nie udało, stąd ta zaciętość. Czyż to nie
Opatrzność Boża. Jakże tu nie dziękować Bogu za ocalenie mnie tak cudowne.
Czego to ludzie nie dopuszczają się by zdobyć miliony. Długa to historia, by opowiedzieć o usiłowaniu i zabiegach, by mnie omotać siecią potwornych intryg.
Tutaj tylko zaznaczę, że widzę nade mną opatrznościową Rękę Bożą. Podczas
tamtej wojny, rozpoczętej w sierpniu 1914 roku, kolega mój gimnazjalny dr medycyny był wyznaczony jako oficer do Modlina159. Doń wyjechała jego żona. Przejeżdżając przez Warszawę wstąpiła do brata męża, który był urzędnikiem.
W jego rękach była ta ohydna sprawa uknuta przez obywatelstwo (aż tam trafili). „Pisz do pana D., by się ukrył, bo najmniejsza kara to zsyłka na Syberię,
a może i śmierć”. Druga wiadomość jawniejsza. Do restauracji w Sieradzu wchodzi jeden pan i widzi sześciu obywateli przy stoliku. Stamtąd pada nazwisko–
„Ks. Lubecki”, a był to niejaki Dobrowolski, prawosławny, administrator majątku Dąbrowy–Rusieckie i opowiada, że już Kozacy o kilka kilometrów byli od
Parzna, by [ks. Lubeckiego–przypis J. K.] aresztować. Wtem alarm–Niemcy prą,
Kozacy uciekają. O tym się wkrótce dowiedziałem. O tym pierwszym żadnej
wiadomości nie odebrałem, dopiero po wojnie.

Wybudowana w widłach rzek Wisły i Narwi twierdza wojskowa z fortami, która w czasie pierwszej wojny światowej w sierpniu 1915 roku została zdobyta przez wojska niemieckie - SGKP, t. 6,
s. 567–568.
159
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6. Stawianie krzyży przydrożnych

Jeszcze przed otrzymaniem święceń kapłańskich, było to w 1884 roku, jeden
z gospodarzy prosi ks. proboszcza Franciszka Klimeckiego w parafii Staw160
o poświęcenie krzyża przydrożnego. Wówczas rząd rosyjski zabronił stawiania
krzyży i kapliczek przydrożnych. Gospodarz powiada, że krzyż jest pomalowany i gotowy do poświęcenia. Naradzam się z ks. Proboszczem w końcu mówię:
- Jest sposób, ale gospodarz przyjmie nas sutym obiadem na plebani. Ponieważ
ks. Proboszcz jest w serdecznych stosunkach z naczelnikiem powiatu, [trzeba–
przypis J. K.] poprosić go na obiad.
Naczelnik z Kalisza przyjechał. Obiad się odbył przed poświęceniem, poczym poświecenie krzyża. Ja przemówiłem parę słów, a ks. Proboszcz dokonał
poświęcenia. Wyobrazić sobie obecność poczciwego naczelnika przy obrzędzie
poświęcenia krzyża.
7. Wikariat

Było to w grudniu 1886 roku. Wybrano nas sześciu z 22 alumnów i przedstawiono do święceń kapłańskich. Każdy z nas sięgał myślą swego przeznaczenia–
byleby nie do Izbicy161 i nie do Błaszek162, jako wikariatów niepożądanych.
Los padł na mnie do Izbicy. Ówczesny proboszcz ks. Władysław Grabowski miał
w ciągu jednego roku kolejno trzech wikariuszy, ja jednak byłem trzy lata,
i to w wielkiej przyjaźni i zażyłości. Wzajemnie dopełnialiśmy się w pracy parafialnej i towarzyskiej, toteż w zgodzie wiele dokonaliśmy w życiu duchowym,
społecznym i materialnym: uporządkowanie cmentarza grzebalnego, obsadzenie żywopłotem, wybudowanie bramy, skasowanie szynku żydowskiego z racji
wyborów wójta, który dla swych wyborców zostawił na fundę 80 rubli, tj. na
wódkę i przekąski. Co się stało? Wielu pijanych – na rynku, pod ławą, po rowach.
Wstąpiłem do apteki, wziąłem kawałek lapisu i każdego z leżących naznaczyłem
krzyżem, później żałowałem swego postępku, gdyż wielu z nich z krzyżem na
czole nie pokazywało się nikomu przez tydzień. Przeprosiłem wszystkich.
Musiała to być jakaś odurzająca przymieszka. Trzeźwi opowiadali, że wódki niewiele zużyto. Zapoczątkowanie chórów trzy i czterogłosowych, a najgłówniejsze
– zdobycie i urządzenie mieszkania (wikariatki) po skasowanym szpitalu, jakie
dotąd wikariusze zajmują.
Ks. Grabowski wybudował nową plebanię, do której wprowadziłem się razem z ks. proboszczem. Mój pokoik był na poddaszu, latem z temperaturą nie do
160
Miejscowość położona w odległości 20 km na południowy wschód od Kalisza, siedziba parafii
i gminy-SGKP, t. 11, s. 288.
161
Patrz przypis 147.
162
Miejscowość położona w odległości 29 km na południowy wschód od Kalisza, siedziba gminy
i parafii -SGKP, t. 1, s. 245.
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wytrzymania, zimową porą wieczorem do 14 stopni, rano do 3 stopni mrozu.
Tak mnie skłoniło, że za pozwoleniem ks. proboszcza zająłem w szpitalu dwa
pokoje, przedpokój i schowanko.
Wspomnę też o dziwnym zdarzeniu, jakie miało miejsce, gdym jeszcze mieszkał na plebani. Budzę się, zapalam świecę, ubieram się jak zawsze i jestem gotów
do wyjścia. Wten ktoś puka do kuchni do suteryn. Otwieram lufcik, pytam: „Kto
tam”. Odpowiada: „Ja, Zomowski”. (Był to listopad) Proszę ks. Wikarego mój
syn ciężko chory. Patrzę na zegarek godzina wpół do pierwszej. Dwa kilometry
pędzę do chorego. Wyścignąłem ojca. Jak najprzytomniej się wyspowiadał, przyjął
Oleje św. i absolucję na godzinę śmierci. Wychodzę, a ojciec woła: „Już skończył
życie”. Kto mnie obudził? Pragnienie chorego czy ojca?
8. Translokata

Następuje translokata, więc i pożegnanie rozczulające, bośmy się zżyli z sobą.
Otrzymałem dwa probostwa: Gomulin163 i Suchcice164 . Szczęściem dla mnie,
że w parę tygodni Suchcice otrzymują proboszcza ks. Kryszczana. To też intensywniej mogłem się zająć pracą w Gomulinie, gdzie w ciągu trzech lat odnowiłem trzy ołtarze, wybudowałem dom dla służby kościelnej, zdobyłem 5 mórg
polesia od państwa Lisickich, przy uporządkowaniu cmentarza grzebalnego cokolwiek go powiększyłem. Co dotyczy ołtarzy, zawarłem umowę z pozłotnikiem,
co ma być złocone dukatowym złotem, a co metalem.
Jak to trzeba wszystkiego dojrzeć, naturalnie trzeba się i znać. Pozłotnik
zamknął się w pracowni, ja znienacka przyglądam się przez okno, a ten zamiast
złota daje metal. Wstyd był wielki dla pozłotnika.
Wyjeżdżając z Gomulina na probostwo Góra165, zabrałem z sobą wytresowanego kota czarnego. Kot ten chodził ze mną na spacer nawet do lasu, tak był
do mnie przywiązany. Gdy już byłem w karecie, kot zamknięty w pokoju począł
się dobijać przez okno. Ludziska żegnając mnie, spostrzegli kota i krzykiem zatrzymali karetę. Co dotyczy przyjęcia Góry, tłumaczyłem biskupowi, że ta placówka nie jest dla mnie odpowiednia na bliskość moich licznych krewnych i wielu kolegów gimnazjalnych. Biskup Bereśniewicz166 odpowiada: „Idź, jak ci będzie
źle to napisz”. Pierwszą moją czynnością był pogrzeb mego kolegi. Grób wykopany, a przy grobie czaszka pokryta jeszcze włosami młodej kobiety, drzewo
163
Miejscowość położona w odległości 7 km na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego, siedziba
parafii - SGKP, t. 2, s. 681 – 682.
164
Miejscowość położona w odległości 13 km na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego, siedziba
parafii - SGKP, t. 11, s. 531 – 532.
165
Miejscowość położona w odległości 33 km na zachód od Kalisza, siedziba parafii - SGKP, t. 2,
s. 685.
166
Aleksander Kazimierz Bereśniewicz (1823–1902), biskup diecezji włocławskiej w latach 1883–
1902 - S. Librowski, Bereśniewicz Aleksander Kazimierz, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2, ko. 282–283.
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z trumny porozbijane w kawałki. Słowem–okropny widok. Parafia do 3 tys. [wiernych – przypis J. K.], organista kiepski, kościelnego, stróża kościelnego i grabarza brak.
Proboszczem był tam 42 lata powstaniec z 1863 roku ks. Kurzewski167, staruszek bezradny. Wskutek tego w całej parafii anarchia. Obywatelstwo zżyte z proboszczem, wybudowało plebanię murowaną, ale ks. proboszcz nie chciał się
wprowadzić. Głównym powodem wybudowania plebani, że stara – jak to mówią
– wlazła w ziemię. Był tam taki zwyczaj, że obywatelstwo zawsze wstępowało
po nabożeństwie na plebanię „na jednego”, a przy tym było i sejmikowanie.
Tego zwyczaju nie kasowałem licząc na to, że przy pomocy obywatelstwa zrobi
się wiele dobrego (8 dworów, a osób ze 30). „Gdy wejdziesz między wrony…”.
No, ja też. Było to podczas odbierania przysięgi na wierność cesarzowi. Mikołajowi168. Prawo wskazywało po rosyjsku, ja się uparłem i przysięgę odczytałem po
polsku. Obywatelstwo później przyszło na plebanię „na jednego”. Za niedługo
gwar coraz głośniejszy. Ja wołam: „Co to wojna?”. Momentalnie tworzą się dwa
obozy przeciwne. Poszły w ruch laski i parasole. Ja krzyczę: „Zwiastuję wam
zakończenie wojny! Pokój, pokój!”. A jedna pani głosi: „Zgadnijcie panie i panowie kto zwyciężył? Ja zwyciężam i mój obóz obywatelski, który przyrzeka,
że w niedzielę i święta nie będzie ani wywózek ani przywózek, by nie tylko człowiek, ale i koń, i muł, i osioł, i wół wolni byli od pracy”. Świętowanie w pełni.
Słowa dotrzymali, ale czy i teraz?
9. Cmentarz

Co dotyczy cmentarza grzebalnego, państwo Skowrońscy169, miejscowi dziedzice, oferowali morgę ziemi przyległej do starego cmentarza, gdzie zaraz postawiłem krzyż, okopałem rowem, zasiałem ziarnem na żywopłot. Cmentarz grzebalny był na wysokiej górze. Bardzo było trudne podejście z pogrzebami zwłaszcza podczas zimy, a gorzej jeszcze podczas gołoledzi.
Przy rozkopywaniu ziemi bliżej cmentarza odkryto wiele urn z popiołami
nieboszczyków (szkoda, że robotnicy potłukli), czyli, że góra ta była cmentarzyskiem z czasów przedhistorycznych. Na placu kościelnym odbyło się moje pierwsze zebranie parafialne, na którym omówiłem potrzebę uporządkowania cmentarza grzebalnego. Zaczął się chaos, obywatelstwo pouciekało, chłopi nie chcieli
się wyzbyć swego głupiego samorządu. Zapowiadam drugie zebranie, na które
bardzo mało przyszło. Naznaczam trzecie groźbą, ze oddam sprawę w ręce proKurzewski, proboszcz parafii Góra w latach 1851–1893.
Po wstąpieniu na tron carski Mikołaja II w 1894 roku władze rosyjskie w Warszawie wydały
zarządzenie, aby z tej okazji w każdym kościele odczytano w języku rosyjskim specjalny manifest
i przysięgę wierności nowemu monarsze - J. Związek, Przeciwko rusyfikacji polskich uczniów w Progimnazjum Częstochowskim (1880–1894), „Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. 31, 2004, s. 310.
169
Skowrońscy, właściciele majątku Góra.
167

168
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kuratora, jeśli tej sprawy nie załatwią pokojowo. Stawili się wszyscy. Na moje
zapytania zaczynają się pomruki i to coraz głośniejsze. Jeden z gospodarzy, śmielszej natury, wziął na odwagę i krzyknął:
- Pięć kopiejek od wykopania grobu.
Myślę sobie–zacznie się licytacja. Wszyscy krzyczą:
- Za dużo.
Drugi:
- Dziesięć kopiejek.
Znów wszyscy:
- Za dużo.
Trzeci podnosi na dwanaście.
- Za dużo.
Podnieśli okropny krzyk. Myślę–co będzie. Wtem brzdęk! Mój kochany czarny
kot z piętra skokiem łbem tłucze szybę i jakby w obronie już jest przy mnie. Konsternacja. Oniemieli.
- Patrzcie–mówię–to stworzonko więcej ma rozumu od wielu z was.
Jeden z poważniejszych gospodarzy pan Świtalski proponuje pół rubla, a ja na
to:
- Zgadzacie się? Kto się nie zgadza, niech podniesie rękę do góry.
Żaden nie podniósł. Zebranie rozwiązuję błyskawicznie, biorę kota na rękę i uciekam na plebanię, by się nie połapali. W 10 minut przychodzi trzydziestu gospodarzy ze słowami:
- Jak to i od dziecka też?
- Tak uchwaliliśmy. Idźcie z Bogiem.
Czy kot nie powodował uczucia rozumu? Czy ten występ kota nie był opatrznościowym? To nie instynkt, to rozum. Dalsza sprawa kościelnego i stróża poszła
gładko.
10. Licytacja plebani

Przystępuję do sprzedaży przez licytację starej drewnianej plebani. Utrzymuje się jeden z gospodarzy w 50 rublach zadatkując 10 rubli. Na drugi dzień
przychodzi tenże gospodarz, nacina ściany, belki siekierą, wszędzie się pruchno
sypie. Zwraca się do mnie, że tej plebani nie weźmie, a 10 rubli ofiaruje na potrzeby kościoła. Pieniądze zaraz zapisałem na budowę stodoły. Plebanię rozbieram
sam. Okazuje się, że pruchno było tylko zewnętrzne, a dalej sam rdzeń – żywica,
odnajdujemy i podłogę, odrywamy deski, a te są od spodu żółte jak najpiękniejszy wosk. Najstarsi od swych dziadów słyszeli, że na belce był wycięty „1652
rok”. Z drzewa tego wybudowałem stodołę, chlewiki i drwalkę. Ziemi ornej pięć
mórg, położonej daleko, przez zamianę otrzymałem blisko. Ludziska przylgnęli
do mnie. Zaczyna się zażyłość i przywiązanie, z mej strony zadowolenie, że mogłem tyle dokonać w tak krótkim czasie.
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11. Pożegnanie Góry

W początkach grudnia zapowiadam przybycie nowego proboszcza. Robi się
ruch w parafii. Jadą do biskupa pomimo mego sprzeciwu. Podczas nabożeństwa
pożegnałem się z parafianami w kościele. Następnego dnia przyjeżdżają moi nowi
parafianie. Rzeczy ulokowali na wozach. Wstępuję jeszcze do kościoła. Po modlitwie dziękczynnej wracam i oczom swoim nie wierzę–moje rzeczy znikły.
Wprawdzie uprzedzali mnie, że mnie rozbiorą. Sądziłem, że to tylko żart.
Na tę chwile ostatnią przybyło co najmniej 500 osób. Co będzie–pytam się siebie.
Wtem wpadam na pomysł niezawodny.
- Proszę was poklękajcie.
Nastaje rozrzewniająca chwila.
- Udzielę wam i całej parafii Góra błogosławieństwa Bożego.
Odmówiłem króciutką modlitwę błogosławieństwa i w spokoju odjechałem.
Na pochwałę naganną muszę też wspomnieć o wsi Chabierów170, jednej z parafii
Góra, jak to złodziejaszkowie się szanują. Jeden z Chabierowa „bity złodziej”
przesyła przez furmanów kaszewickiej parafii serdeczne pozdrowienia Kłysowi
z Zarzecza171 z pytaniem, czy też tam jeszcze żyje Kłys. Odpowiadają–żyje, żyje,
ale to też „bity złodziej”.
12. Ingres do Kaszewic172

Parafianie kaszewiccy witają mnie, a wszyscy nędzarze płaczą, jęczą, proszą…
Robi się jakiś zamęt. Przybywa ich więcej, wyciągają ręce do mnie, błagają:
„Ks. Proboszczu! Jam odarty, jam biedny, jam głodny, jam chory, jam ciemny, dzieci
bez szkoły. I wszyscy wspólnym głosem: Ks. Proboszczu! Bo zginiemy, do reszty
zmarniejemy. Ty możesz, potrafisz”. To obraz i dusza kaszewickiej parafii…
Od czego tu zacząć?
Wstępuję do kościoła, by uzyskać błogosławieństwo do pracy. Wszędzie
ubóstwo. Kościółek drewniany, plebania [posiada – przypis J.K.] po pięć sztab
w oknach, drzwi oszynowane itd. Kraty z okien i szyny od drzwi pousuwałem.
Przybyło trochę światła.

170
Miejscowość położona w odległości 35 km na zachód od Kalisza, w obrębie parafii Góra-SGKP,
t. 1, s. 537.
171
Miejscowość położona w odległości 10 km na południowy zachód od Bełchatowa, w obrębie
parafii Kaszewice- SGKP, t. 14, s. 429.
172
Patrz przypis 54.
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13. Napad na ks. Rzepkę

To zabezpieczenie spowodowało napad bandycki na ówczesnego proboszcza ks. Rzepkę, eks zakonnika. Miało to miejsce około 70 lat temu. W Piotrkowskiem w owe czasy grasowała banda oprychów pod dowództwem Orłowskiego
– obywatela. Banda ta była postrachem całej okolicy. Bandyci upatrzyli sobie czas
w ostatki, kiedy cała wieś ucztowała w karczmie, najspokojniej weszli przez kuchnię, poturbowali proboszcza. Na szczęście był w plebani dziewięcioletni chłopiec Cierpis, który mi ten napad opowiedział. Chłopiec ten niepostrzeżenie
wymknął się i zadzwonił na pożar. Bandyci spłoszeni uciekli. Zrobiono obławę.
Wyłapali ich, potem sąd. Kilku wysłano na Syberię, kilku do więzienia. Banda
miała kryjówkę w opustoszałym dworze w Bełchatowie.
14. Kaczkowski

Wspomnę też przy tej sposobności o Kaczkowskim–obywatelu. Dobrze nie
pamiętam, czy dwór w Bełchatowie jeszcze należał do Kaczkowskiego. Dość,
że ten Kaczkowski nie zawiadamiając władz duchownych wybudował kościół.
Ponieważ z tego powodu powstał zatarg z arcybiskupem gnieźnieńskim, kościół
ten Kaczkowski darował luteranom, którzy dotąd są w jego posiadaniu. Za mej
bytności w Kaszewicach około 1894 roku dwór w Bełchatowie był już w rękach
niemieckich.
15. Ornat z herbem

W Kaszewicach kościół wewnątrz odnowiono. Ołtarz wielki ozłocono dukatowym złotem (złotnik ten sam, co w Gomulinie). Robiąc rewizje kościoła,
zakrystii, wchodzę po drabinie do tak zwanego skarbca na poddasze, wszędzie
świta i przecieka. Natrafiłem na jakiś łach. W ciemności nie mogłem rozpoznać,
co to za łach. Wyrzucam go do zakrystii. No i proszę–to przepiękna materia jedwabna, mieniąca się kolorami tęczy. Ornat! Herb państwa tureckiego z wyprawy wiedeńskiej. Badam dalej i dowiaduję się, że kościół w Kaszewicach był filią
parafii Parzno, a jeden z wikarych zastępując proboszcza zabrał ornat z sobą.
Ornat ten wysłałem do Warszawy do mych dwóch kuzynek, Szarytek173, które
materiał wyprały, oczyściły, dały odpowiednie galony, herb z powrotem przyszyły i dziś [ornat–przypis J.K.] jest ozdobą kościoła w Kaszewicach. Zakrystia
uboga w aparaty kościelne. Kupiłem biały ornat z pięknym haftem złotym za 600
rubli.
173
Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, żeńskie zgromadzenie zakonne powstałe w Paryżu w 1629 roku. Do Polski zostały sprowadzone w 1652 roku i osiadły w Warszawie - W. Müller,
Trudne stulecie (1648–1750), [w:] Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966–1979, red. J. Kłoczowski, Lublin 1992, s. 285–286.
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Po dwóch latach przyjeżdżam z Parzna ze swym kochanym sąsiadem
Ks. Esmanem na odpust św. Trójcy do Kaszewic. Przyglądam się temu ornatowi,
jak strasznie zniszczony, pogięty, połamany, poplamiony. Nieraz przyglądałem
się jak to księża obchodzą się zwłaszcza z ornatami, zdejmując z siebie, przewracają do góry podszewką. W seminariach powinno się pouczyć, a upartych księży
surowo upominać przez dziekanów.
16. Skandal

Była w sąsiedztwie z Parznem wieś Sadulaki174, oddalona od swego kościoła
o 9 km. Gospodarze tej wioski zgłaszają się do mnie o przyjęcie ich do Kaszewic,
odległych o 3 km. Wytłumaczyłem im, że w te sprawy się nie mieszam. Było to
jeszcze przed budową nowego kościoła w Parznie175. W parę lat, gdy powstała
myśl budowania świątyni, gospodarze długiej kolonii Domiechowice176, ciągnącej się na 3 km, piszą prośbę do biskupa o przyłączenie ich do parafii Bełchatów.
Otrzymują odpowiedź, że będą odłączeni, gdy wpłacą składki w zupełności
na mający się budować kościół. Taka odpowiedź Kurii Biskupiej we Włocławku
wywołała ogromnie skandaliczną sprawę. Domiechowiacy przestali uczęszczać
do swego kościoła i na naukę katechizmu posyłali swoje dzieci do Bełchatowa.
Stąd powstał nieprzyjazny zatarg pomiędzy obu proboszczami, a co najgorsze
z rządem rosyjskim, pod którego opiekę Domiechowiacy się oddali. Rząd rosyjski rozpatrując tę sprawę z [Kurią Biskupią–przypis J.K.] we Włocławku, pomimo oporu biskupa, samowładnie odłączył Domiechowice od Parzna i przyłączył
do Bełchatowa. Gdyby senatorowie kurialni pospołu z biskupem przedyskutowali z zastanowieniem się tę sprawę, to do tego by nie doszło.
17. Precedens Bełchatowa

Podług mego sądu Bełchatów ma ten precedens, że w miasteczku Bełchatowie koncentrują się różne urzędy jak gmina, sąd, apteka, lekarz, akuszerka,
dentysta, targi, rzemieślnicy, sklepy, gimnazjum, młyn parowy, itd. Ile to trzeba
roztropności, sprawiedliwości, bezstronności, aby zło uprzedzić, nie powodować się żadnymi względami (karty, kieliszek, pohulanki). Jeszcze dziś sprawa
ta jest aktualna, [dotycząca–przypis J. K.] rozgraniczenia sprawiedliwego wiosek
parafialnych, a nie powodować się jak to było dawniej, że w przykazaniach kościelnych, jak Piłat w Credo znalazło się „dziesięciny Kościołowi wiernie
oddawać”. Tam gdzie magnatów ziemskich majątek sięgał, to i ludność na tych
terenach osiadła, w interesach, tj. chrztach, ślubach, śmierci, wyciągach metrycznych…, zmuszona udawać się do kancelarii parafialnej.
Miejscowość położona w obrębie parafii Parzno- SGKP, t. 10, s. 206.
Budowę kościoła przeprowadzono w latach 1907–1913.
176
Miejscowość położona w obrębie parafii Parzno - SGKP, t. 2, s. 117.
174
175
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18. Modlitwy wieczorne177

Dla podtrzymania większej pobożności w rodzinach wydrukowałem 5 tys.
Wieczornych Modlitw ze „Śpiewniczka Siedleckiego” na tekturze do rozdania
po kolędzie. Resztę sprzedałem proboszczowi parznieńskiemu po 5 kopiejek.
Upomniałem, by [je–przypis J.K.] zaraz po kolacji rodzina na klęczkach odmawiała głośno.
19. Kopanie studni

Wypowiedziałem wojnę tyfusowi brzusznemu przez wybudowanie studni,
głębokości 32 łokcie z prześliczną błękitno-kryształową wodą, by nie wozić pół
kilometra z pobliskiego folwarku Żelichów178. Na wsi było 20–kilka studzienek,
ale wszystkie były zarażone tyfusem. Studzienki płytkie bez żurawia pokasowałem przy pomocy powiatowego lekarza, głębsze już z żurawiem i przytwierdzonym wiadrem po oczyszczeniu oddano do użytku. Czy to nie dobrodziejstwo
mieć czystą wodę.
Samo powstanie studni przy plebani jest nadzwyczajnym zrządzeniem
Bożym. Było to z 24 na 25 marca (roku nie pamiętam), zdaje się, że to 1893 roku,
bawiącej u mnie mojej krewnej śni się, że w narożniku ogrodu, blisko przy plebani, kopią studnię i na pewnej głębokości wytrysnęło źródło, a kopiący ledwo po
drabinie uciekli. Ja jej odpowiadam: „To sen od Boga, dziś Zwiastowanie
Najświętszej Maryi Panny”. Na tym kończę z zaznaczeniem, że było kilka
wypadków prawdziwie cudownych przy kopaniu.
20. Budowa plebani

Na odpust św. Trójcy przyjechało kilkunastu księży i przy pożegnaniu poprosiłem, by mnie nie odwiedzali dopokąd nie dam znać. Zrobiłem plan mojej
plebani z rysunkiem i rozkładem wewnętrznym. Kosztorys na 2999 rubli i 99
kopiejek. Budowniczy rysunek i rozkład przyjął i podpisał. Gubernia kosztorys
zatwierdziła. Budowniczy powiatowy miał budową kierować. Bez zwłoki materiały budowlane gromadzę. W ciągu czerwca i lipca budynek stanął. Zimową
porą stolarz wszystko przygotował. Przed Zielonymi Świątkami zamieszkałem
w nowej plebani. Na placu starej już kwiaty w pełnym rozkwicie. Majcherski–
budowniczy powiatowy zjeżdża, by roboty rozpocząć. Zbaraniał, stanął na bryczce
i nie wie gdzie się znajduje, obraca się we wszystkie strony z 5 minut, a ja go
obserwuję przez okno. Schodzi, zbliża się ku plebani, widać jego sino–czerwoną
twarz:
177
178

Porównaj „Wspomnienia duszpasterskie zwane <<Zeszytem nr 2>>”, tytuł nr 11.
Miejscowość położona w obrębie parafii Kaszewice - SGKP, t. 14, s. 770.
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- No, to oni tu już mieszkają!
Obszedł na około plebanię. Dzwoni. Otwieram, a ten ze złością:
- To ksiądz ogromnie będzie ukarany!
A ja:
- Gdzie pan zostawił „Pochwalonego”.
- Jak głębokie fundamenty?
Odpowiedziałem:
- 10 metrów. Widzi pan, ja specjalnie panu urządziłem taki figiel za tłok–gniotownik, który pokrył się mchem, a za to moje konie i całej okolicy 20–kilka kilometrów swymi kopytami musiały tłoczyć szaber. Nie ja będę ukarany, ale pan.
Mnie dziś od pana należy się 600 rubli, tj. 300 za dozorowanie robót i drugie 300
od sumy 2999 rubli i 99 kopiejek. Proszę pana, ja co tylko powróciłem z kościoła,
a pan też kawał drogi zrobił, proszę „na jednego” i dobrą kawę.
Rozstaliśmy się w najlepszej harmonii. Księża zaproszeni przyjechali. Każdy jak
Majcherski, zdumieni kiedy się to stało. Nabożeństwo uroczyście się odbyło,
potem poświęcenie plebani, a drugie w plebani.
21. Cmentarz w Kaszewicach

Cmentarz w Kaszewicach ogromnie zaniedbany, gdzie nie gdzie było jeszcze trochę ogrodzenia z bali dwucalowych i słupów. Pytam ludzi: „Dlaczego
z tak grubych bali?”. Odpowiadają: „Będzie to już ok. 40 lat, powstała w nocy
wielka burza z bryłami lodu i tak ścięła pewną przestrzeń kluckich lasów, że
pozostały tylko od ziemi, a wszystkie gałęzie, nawet grube, poodpadały”. Z tych
to sosen otrzymaliśmy to ogrodzenie cmentarza grzebalnego. Dziwiłem się, że to
w nocy, bo grad tylko w dzień pada, a oni się przysięgają, że w nocy. Ten cmentarz dwumorgowy oparkaniłem cegłą i daszkiem nakryłem z blachy cynkowej.
Bramę zdobi figura św. Piotra z symbolicznymi kluczami. Brama ze sztab żelaznych wygląda poważnie.
22. Majątek Kaszewice

Majątek Kaszewice był własnością magnata Niemca Hohendeuersmarka,
który utworzył dwie kolonie: Grafenort i Kurnos, osiedlając Bawarczyków katolików, trudniących się tkactwem. Grafenort ma ziemie stepowate, więc Niemcy
powyprowadzali się, po nich objęli Polacy. Kurnos poza tkactwem zasłynął na
całą gubernie piotrkowską swą muzyką smyczkową. Wszędzie byli pożądani na
publiczne bale. Wybiła się czoło najwięcej rodzina Braudłów. Jeden z nich był
kapelmistrzem w operze w Moskwie, a jego bratanek pozakładam szkoły
muzyczne w Piotrkowie, Łodzi, Radomsku.
Kurnosiacy w święta nosili cylindry–szapoklaki. W kościele śpiewali pieśni
po niemiecku, bo Polacy po polsku nie umieli, a wyszydzali Niemców.
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Pacierza nie mówili po polsku i dzieci na naukę katechizmu nie przysyłali.
No więc była pewna nienawiść pomiędzy nimi, co musiałem zniwelować. A jak?
Wziąłem Niemców w obronę, zgromiłem Polaków z ambony. To stanowiło wszystko. W parę lat Niemcy mówią po polsku, dzieci posyłają na naukę katechizmu.
W kościele „Godzinek” nikt nie śpiewał. Zapowiedziałem z ambony,
że w każdą niedzielę i święto będę czcił Najświętszą Pannę o godzinie 9 rano.
Powoli coraz więcej przychodziło. Z ambony uczyłem pieśni i tu był duży postęp. W 10 lat miałem chóry kilkugłosowe i organistę wykwalifikowanego–Stępińskiego, z jego siostrami, które miały piękne głosy.
23. Ksiądz Choroszyński

Aby życie było więcej uspołecznione, pobudowałem dużą salę z topolowych
bali, która służyła do rozmaitych celów: odczyty, przeźrocza, przyjęcia popogrzebowe, przedstawienia teatralne itd. Mój następca kulturalny zamienił tę salę na
skład opałowego drzewa i drwalnik, w końcu w zupełności ją zdemontował.
24. Przepisanie żydowskich gospodarstw na Kościół

Rząd rosyjski wydał prawo zabraniające Żydom posiadać gospodarstw włościańskich i zamieszkiwać po wsiach, a ponieważ w Kaszewicach w bliskości
kościoła miał gospodarstwo [pewien Żyd–przypis J.K.] i tam mieszkał, więc pośredni mój poprzednik ks. Jędrzejewski nabył tę gospodarkę za 300 rubli.
Ponieważ prawo rosyjskie zabraniało przepisywać na kościoły, więc zapisał
na gospodarza Konstantego Leder, który gdy się ułoży serwitut, swe pieniądze
z procentem odbierze. Błąd ks. Jędrzejewski zrobił, że zaraz nie wszedł w posiadanie. Mój bezpośredni poprzednik ks. Kobielski179 nie mógł odebrać, więc przyszła kolej na mnie. W ogromnie dowcipny sposób gospodarkę odebrałem, w posiadanie wszedłem, ale też zmuszony byłem zapisać na Waldemara Smużniaka,
oddłużając fikcyjnie 800 rublami. Gdy przyszedł czas naszej państwowości,
gospodarkę w Kaszewicach przepisano na Kościół.
25. Szkoła za wsią

Szkoła za wsią była oddalona i od kościoła. Przemyśliwałem jakby ją zbliżyć. Budynek stary, struchlały, więc nie opłaci się już przenosić, ale nadarzyła mi
się okazja, która mogła się skończyć straszną katastrofą. Do nauczyciela kawalera Adamsa180 przyjechała z dziećmi i znajomymi jego siostra z Łodzi. Dziatwa

180

Adam Adams.
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poczęła się bawić, w końcu zbudowała balon z bibuły–wysoki na 80 cm i odpowiednio szeroki. Na druciku ulokowali zwitek waty nasycony spirytusem, podpalili krzycząc: „wło”. Balon się wzniósł ponad 2 m, bibuła poczęła się palić
i resztkami płomienia osiadł na dachu słomianym chlewików. Mnie jak błyskawica w głowie: „Co robić?”. Czy dopuścić, by się szkoła spaliła, ale bliskość wsi –
może się ogień przenieść nawet i na kościół, choć wiatr był ode wsi. W tych błyskawicznych myślach wrzucam chłopaka na dach wołając: „Tutaj ugasisz”.
W tym czasie nauczyciel wpada do mieszkania, wynosi na miednicy wodę i kręci
się w kółko. Chłopak turlając się po dachu ugasił pożar. Nauczyciel [biegał– przypis J.K.] w kółko nieprzytomny.
- Rzuć pan to.
On się kręci. Podskoczyłem, nogą uderzyłem, woda się wylała, a ten bęc w błoto.
- Panie Adamie lepiej zaśpiewajmy: „Kręć się kręć wrzeciono…”
Wszyscy śpiewają. Oprzytomniał i śpiewał. No i po takim wstrząsie było pełno
śmiechu i radości, a ja myślę, co by to było? Zaprosiłem wszystkich na podwieczorek. Było to pierwsze zapoznanie się z rodziną Adamsów i Haraszów, o których później przy innej okoliczności, bo mnie w głowie szkoła i lipa–staruszka,
a jeszcze piękna w swoich rozgałęzieniach, wewnątrz spróchniała, mogła pomieścić maleńki stoliczek i troje osób takich jak ja. Dziwna rzecz, że ta lipa w tym
wypróchnieniu pokryta była korą zdrową–zieloną.
26. Trzy place

W bliskości kościoła był plac pożydowski. Około morgi tego placu. Już byłem gospodarzem. Plac ten podzieliłem na równe trzy części. Na pierwszej już
stał dom dla organisty, ja dostawiłem stodołę i chlewiki. Na środkowym placu
stanęła murowana okazała szkoła. Rozmieszczenie bardzo wygodne, mego pomysłu. Trzecią część placu sprzedałem, na którym też stanął piękny murowany
dom. Te trzy domy zaokrągliły rynek, wygląda to jakby maleńkie miasteczko.
Starą szkołę sprzedałem z warunkiem, że [nabywca–przypis J.K.] lipą się zaopiekuje i nie zniszczy jej. Było tak długo, dopokąd tam byłem proboszczem. Taka to
chciwość chamska. Nazywa się ten niszczyciel Kot. Gdzie jest urząd opiekuńczy
nad zabytkami starożytnymi? Lipa to kościelne drzewo, piorun w nią nie uderza,
a tymczasem za mojej bytności w Wielgomłynach, przy samym kościele piorun
rozpłatał lipę, w szczelinie której rokrocznie pszczoły zakładają swoje osiedla,
lecz gdy mrozy nastają–giną.
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V. Wspomnienia duszpasterskie zwane „Zeszytem nr” 4 (część 1)
a. Opis zewnętrzny:
1. Data powstania–od 2 sierpnia 1948 do 15 sierpnia 1948 roku
2. Oprawa–brak
3. Format–A5
4. Rękopis, zachowany w dobrym stanie.
5. Paginacja–ss. 8.
b. Opis zawartości:
1. Nauczyciel Kierownik

Nie przeceniam, czy było praktyczne zarządzenie władz duchownych, że
tylko wizytatorzy mogli zwiedzać szkoły i być na lekcji nauczyciela. Dobre to jest
na mniejszych parafiach, gdy proboszcz mógł być jednocześnie prefektem w bliższych wioskach. A w dalszych? Cóż dopiero w większych parafiach wiejskich–
rozległych, w których nomenklatur jest kilkadziesiąt, a proboszcz bez wikariusza. Dobrze będzie, jeśli każdy proboszcz ma wolny wstęp do szkoły w wioskach
pozbawionych prefekta np. gdy wyjeżdża wezwany do chorego, co podniesie
autorytet nauczyciela i swój własny w pogadance z dziećmi i nauczycielstwem.
Obowiązkiem proboszcza–zżyć się z nauczycielstwem, nie krytykować, być
ojcem dla wszystkich, a co dotyczy nauczycielstwa, pięknym i praktykowanym
[zwyczajem–przypis J.K.] jest przez wielu proboszczów, trzymać się starego przysłowia: „Papką, czapką, solą, ludzie ludzi niewolą”.
Znaną jest historia Kurii Biskupiej, jaka miała miejsce w Soborzycach181, tamtejszego kierownika i ówczesnego ks. proboszcza Karczewskiego182, a która
to historia zakończyła się translokatą proboszcza do Praszki183, a nauczyciela
181
Miejscowość położona w odległości 31 km na południowy wschód od Radomska, siedziba parafii - SGKP, t. 10, s. 952 – 953.
182
Apolinary Karczewski (1876–1942), proboszcz parafii Soborzyce w latach 1917–1925 - J. Związek, Martyrologium kapłanów diecezji częstochowskiej w czasie II wojny światowej, „Częstochowskie Studia Teologiczne”, t. 4, 1976, s. 246–247.
183
Ks. A. Karczewski był proboszczem w parafii Praszka w latach 1932– 1939. Zastanawiające jest,
dlaczego Autor zbudował taki tok myślenia, iż nasuwa się skojarzenie przeniesienia owego proboszcza bezpośrednio z placówki soborzyckiej na praszkowską. Rzekomo miała to być konsekwencja
jakiegoś niewłaściwego postępowania, w którym miał również swój udział miejscowy kierownik
szkoły. W tym miejscu na uwagę zasługuje fakt, iż ks. Karczewski prowadził działalność w parafii
Soborzyce w ramach diecezji włocławskiej, zaś w parafii Praszka w ramach diecezji częstochowskiej. W międzyczasie był prefektem w jednej ze szkół częstochowskich (1925–1927), proboszczem
w Cykarzewie (1927–1929) i proboszczem w Rudlicach (1929–1932), Być może Autor chciał jedynie
wskazać na wspólny pobyt na placówce soborzyckiej ks. Karczewskiego i pewnego kierownika
miejscowej szkoły, a także to, iż znajomość z owym kierownikiem mogła doprowadzić do straty
posady. Co ciekawe, ks. Karczewski z posady proboszczowskiej przeszedł na stanowisko prefekta
etatowego, co w owym czasie było odczytywane bardziej jako awans niż degradacja.
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z degradacja do Wielgomłyn. Był to rok 1926184 . Ja się to stało, że ten nauczyciel,
Rusin, grekokatolik w krótkim czasie objął kierownictwo szkoły w Wielgomłynach, mogę się tylko domyślać. Ten niespokojny duch zaczyna się i tutaj wtrącać
do nie swoich spraw. Nauczycielstwo zewnętrznie podporządkowało się. Rodzicom dzieci szkolnych oświadczył, że tylko do niego należą, to też nie pozwala
dzieciom poza godzinami szkolnymi, nawet raz na tydzień tj. w sobotę, uczęszczać na naukę śpiewu kościelnego, ani brać udziału w procesji Najświętszego
Sakramentu, ani podczas ingresu kanonicznego biskupa185. By ukrócić takie występy, zwołuję zabranie rodzicielskie, na którym postanowiono wnieść zażalenie
do kuratorium za pośrednictwem inspektoratu. Wychodzę z sali po atrament,
a tu dwóch nauczycieli podsłuchuje. Mówią: „Nie tak, nie tak ks. Proboszczu, ale
tak będzie większy skutek”. To dowód, jak się nauczycielstwo ustosunkowało
[do–przypis J.K.] kierownika wewnętrznie, czego będą dowody.
2. Bal

Nauczycielstwo miejscowe tworzy Zespół Sceny. Ponieważ ja, jako proboszcz,
jestem gospodarzem sali teatralnej, opiera się to o mnie. Zespół prosi o salę
na przedstawienie w pierwszy dzień Zielonych Świątek, na co się zgadzam.
Jednocześnie któryś z nauczycielstwa odzywa się, że po przedstawieniu będzie
zabawa taneczna. Ja stawiam veto, gdyż to się nie zgadza z duchem Kościoła.
Proponuję urządzenie zabawy w drugie święto. Zaczyna się utarczka.
- Zapewne państwo wiedzą, że w początkach mego pobytu w Wielgomłynach
z ambony ogłosiłem: „W wigilię świąt w soboty nie udzielę sali parafialnej
na bale z potańcówką”.
Komitet Zespołu Sceny nie ustępuje. Grożą, że pojadą do Maluszyna, gdzie
kulturalny proboszcz sam urządza bal w sobotę. Trwała ta utarczka jakieś
20 minut. By zakończyć tę sprawę zwracam się do nauczycielki pani Sokołowskiej, dlaczego po balu maluszyńskim nie wysłuchała Mszy św. Usłyszeli: „Bom
zaspała”.
Wyjechałem na urlop dwutygodniowy. Powrotna droga wypadła mi przez
Strzelce [Małe – przypis J.K.]186. Gospodarz Andrzej Tomalka odwozi mnie
do Wielgomłyn. Z chwilą wyjazdu o godzinie 4 rano zaczyna padać [deszcz–
przypis J.K.] coraz to większy i jeszcze większy. Zmokliśmy do suchej nitki.
Ja zaraz pod pierzynę, a Tomalka w kuchni przy piecu. Deszcz leje, wzmaga się
i nie myśli ustać. W między czasie postanowiono przez nauczycielstwo urządzić
bal w sobotę (sądzę, że pod presją kierownika). Przygotowanie do balu było
olbrzymie i kosztowne przeszło na 100 osób zaproszonych. Upatrzyli sobie dom
Autor pomylił się, gdyż chodzi tu o 1925 rok.
Chodzi tu o ingres biskupa Teodora Kubiny, który odbył się w dniu 2 lutego 1926 roku.
186
Miejscowość położona w odległości 27 km na wschód od Radomska, siedziba parafii SGKP,
t. 11, s. 456.
184

185
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starego dworu u Nowaka na Hubach Wielgomłyńskich, sądząc, że zaproszeni
goście pokryją koszta z dużą nadwyżką. Chcieli upiec dwie pieczenie przy jednym ognisku, by na przyszłość nie zabiegać o salę parafialną u niekulturalnego
proboszcza. Ponadto wszystko, jakby na urągowisko, otrzymuję list zapraszający mnie na ten bal sobotni. Deszcz leje cały dzień i noc. Żaden z gości zaproszonych, nawet z miejscowych, nikt nie przybył. Biedny Komitet Zespołu Sceny padł
ofiarą za „Trzecie pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.
3. Zbezczeszczenie pań. Sokołowskiej i Nowakowskiej

W drodze na bal kulturalny kierownik otrzymuje depeszę o śmierci ojca.
Tak Bóg karze pysznych, ale i upomina. Nie opamiętał się. Wkopał się
też w wielce nie miłą sprawę–zbezcześcił jedną z nauczycielek - panią Sokołowską
i panią Nowakowską-żonę urzędnika skarbowego. Otrzymuje wezwanie sądowe. Groziło mu więzienie kilkumiesięczne, a więc jednocześnie pozbawienie go
posady nauczycielskiej. Udaje się w pokorę do owych pań, do pana Nowakowskiego i do mnie. Publiczna zniewaga domaga się publicznej satysfakcji (dawnymi czasy kazano oszczercy wleźć pod stół i odszczekać, w przeciwnym razie
łozy). Na moje też wstawiennictwo po odwołaniu publicznym, te dwie panie
z panem Nowakowskim przebaczyły mu.
Mało tego. Nauczyciel pan Wypchło ukarał niesfornego chłopaka. Kierownik skazuje pana Wypchło na zapłacenie jego rodzinie 100 zł. Następnego dnia
jestem wezwany do tego chłopaka jako do bardzo chorego. Niezależnie od tego
pouczyłem rodziców z ambony, że zobowiązani są łącznie z nauczycielstwem
w karności trzymać dzieci w myśl Pisma św.: „Kto oszczędza rózg, nienawidzi
syna swego, lecz kto go miłuje ustawicznie ćwiczy”, tj. wszelkimi sposobami
wpływa na dziecko, by dobrze wychować.
4. Wyrzucenie Bartosiewiczowej ze stalli i usunięcie kierownika
z degradacją

W roku następnym, tj. 1927 w Środę Popielcową kierownik przybywa z dziećmi szkolnymi na obrzęd pokutniczy, po ukończeniu którego chce usunąć starego
człowieka ze stalli, lecz ten odpowiada: „No, przecie jo starszy”. Następną stallę
zajmuje żona komendanta policji187, kobiecina skromnie ubrana, a przy tym chorowita. Kierownik popycha ją ze słowami: „Proszę wyjść, ja tu dzisiaj urzędowo”. Sprawa wchodzi na drogę sądową za zniewagę i świętokradztwo. Sąd skazuje go na miesiąc kozy, czy więzienia. W apelacji sąd zamienia na 50 zł grzywny! Na rozprawie sądowej tłumacząc się naiwnie wypowiada: „Gdybym ja był
wiedział, że to żona komendanta, to ja bym tego nie zdziałał”. Jeśliby pani Ko187

O nazwisku Bartosiewicz.
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mendantowa była wypudolowana, przy tym [miała–przypis J.K.] modny kapelusz na głowie, spódniczkę kilka centymetrów ponad kolanami, to by tego nie
zrobił. Takie to tłumaczenie się mędrca i wychowawcy młodzieży, to też prokurator miał wiele tematu do pouczenia nauczyciela, a przy tym i był dowcipny,
więc na sali sądowej raz po raz huragany śmiechu. Rozsądniejsi z politowaniem
patrzyli na takiego wychowawcę młodzieży. W tym też czasie nadeszła translokata z degradacją na podrzędną szkołę.
5. Banda Orłowskiego188

Miało to miejsce około 70 lat temu. W Piotrkowskiem w owe czasy grasowała banda oprychów pod dowództwem Orłowskiego–obywatela. Banda ta była
postrachem całej okolicy. Bandyci upatrzyli sobie czas w ostatki, kiedy cała wieś
ucztowała w karczmie, najspokojniej weszli przez kuchnię, poturbowali proboszcza. Na szczęście był w plebani dziewięcioletni chłopiec Cierpis, który mi ten
napad opowiedział. Chłopiec ten niepostrzeżenie wymknął się i zadzwonił na
pożar. Bandyci spłoszeni dali kilka strzałów i uciekli. Zrobiono obławę. Wyłapano ich. Wyrokiem sądu kilku zesłano na Sybir, innych na więzienie.
6. Banda Walewskiego

Przy tej sposobności wspomnę o innym obywatelskim synu, nazwiska
dobrze nie pamiętam–zdaje się Walewski. Zdobył sobie kilku czy kilkunastu zwolenników i wyprawiał rozmaite figle. Operował w Kaliszu i okolicy. Często odwiedzał swego kolegę ks. Walusia, proboszcza w Malanowie189. Te odwiedziny
z poczęstunkami uprzykrzyły się proboszczowi. Wymówił mu gościnę.
A Walewski odpowiada:
- Waluś, ty masz ładne koniki, daj kieliszek nalewki, befsztyczek, lampkę wina.
Przyszło do starcia. Ks. Waluś fortyfikuje stajnie. To nie pomogło–koniki znikły.
Zjawia się Walewski, a Waluś:
- Ty taki…
- Daj befsztyczki, bo nas tu więcej i każdemu po lampce.
Złość nie pomogła. Dał po pół tylko. Zjedli, wypili. Walewski wychodzi, gwizdnął.
Konik jeden przyleciał. Mówi:
- Dasz drugą połowę?
Dał. Drugi konik przyleciał.
Na targu od Niemca kupuje 10 funtów masła i każe sobie prowadzić Niemca
do kościoła Franciszkanów, akurat ojciec Franciszek spowiada. Walewski zbliża
się do spowiednika i wskazuje ręką Niemca jako wielkiego grzesznika, i by go
188
189

Porównaj „Wspomnienia duszpasterskie zwane <<Zeszyten nr 3>>”, tytuł nr 13.
Miejscowość położona w odległości 30 km na północny wschód od Kalisza- SGKP, t.5, s. 940.

367

Ks. Jacek Kapuściński

ten wyspowiadał, Poczym od Niemca dając masło mówi, że mu za masło Franciszkanin zapłaci. Następnie konfrontacja. Niemiec padł ofiarą opryszka. Reszta
złodziejaszków podstępem kradnie, na rozkaz Walewskiego gromadzą łupy,
obliczają i rozdają ubogim, a złodziejaszkom tylko dniówkę umówioną wypłaca
czy rozdziela.
VI. Wspomnienia duszpasterskie zwane „Zeszytem nr 4” (część 2)

a. Opis zewnętrzny:
1. Data powstania–od 15 sierpnia 1948 do 13 października 1948 roku
2. Oprawa– brak
3. Format–A5
4. Rękopis, zachowany w dobrym stanie.
5. Paginacja–ss. 12.
b. Opis zawartości:
1. Nauczyciel Kierownik190

Znaną jest Kurii Biskupiej Częstochowskiej historia ks. Proboszcza z nauczycielem kierownikiem szkoły, jaka miała miejsce w Soborzycach, która to zakończyła się translokatą proboszcza do Praszki, a nauczyciela z degradacją do Wielgomłyn. Jak się to stało, że ten nauczyciel w krótkim czasie objął kierownictwo
w Wielgomłynach. Mogę się domyślać, że sprawiła to Rebelia Warszawska.
Jednemu bowiem z nauczycieli F. zabroniono odwiedzać mnie „bo będziesz wisiał razem z nim”. Ten niespokojny duch i tutaj zaczyna się wtrącać do nie swoich spraw. Nauczycielstwo zewnętrznie podporządkowało się. Dzieciom nie
pozwala poza godzinami szkolnymi uczęszczać na naukę śpiewu kościelnego,
ani brać udziału w procesji Najświętszego Sakramentu, ani podczas ingresu kanonicznego biskupa. Przy tym oświadcza rodzicom, że dzieci szkolne tylko
do niego należą, dzieci karze, a nawet grozi wydaleniem. Trzeba ukrócić takie
występy nauczyciela. Zwołuję zabranie rodzicielskie na salę parafialną, na którym postanowiono napisać skargę do kuratorium za pośrednictwem inspektoratu. Otwieram drzwi sali, a tu dwóch nauczycieli podsłuchuje. To maleńki
dowód, jak się ustosunkowało nauczycielstwo wewnętrznie do grekokatolika Rusina, czego są dowody z dalszych jego, kompromitujących go sprawach.
Jak terroryzował wszystkich wykaże się z następujących jego wyczynów.

190

Porównaj „Wspomnienia duszpasterskie zwane <<Zeszytem nr 4>>” (cześć 1), tytuł 1.
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2. Środa Popielcowa ze skandalem191

W Środę Popielcową przybywa z dziećmi szkolnymi na obrzęd pokutniczy,
po ukończeniu którego siłą ze stalli wyrzuca żonę komendanta policji, kobiecinę
skromnie ubraną, a przy tym chorowitą. Mąż jej uzyskuje obdukcję lekarską.
Sprawa wchodzi na drogę sądową za zniewagę i świętokradztwo. Skazany
na miesiąc. W apelacji sąd zamienia [wyrok–przypis J.K.] na 50 zł. grzywny.
3. Zbezczeszczenie pań Sokołowskiej i Nowakowskiej192

Wkopał się też w wielce nie miłą sprawę. Zbezcześcił jedną z nauczycielek
panią Sokołowską i panią Nowakowską-żonę urzędnika skarbowego. Otrzymuje wezwanie sądowe. Groziło mu więzienie kilkumiesięczne, a więc pozbawienie
go posady nauczycielskiej. Udaje się w pokorę do mnie. Ja, pomimo wszystko,
ratuję go. Publiczna zniewaga domaga się publicznej satysfakcji (dawnymi czasy
kazano wejść pod ławę i odszczekać, a jeśliby nie chciał to łozy). Na moje też
wstawiennictwo, po odwołaniu publicznym, dwie panie przebaczyły mu.
Nauczyciel pan Wypchło ukarał zniecierpliwiony niesfornego chłopaka
w szkole. Kierownik skazuje pana Wypchło na zapłacenie rodzicom za uderzenie chłopaka 100 zł. Na ambonie zgromiłem i upomniałem rodziców, by nauczycielstwu dopomagali i wychowywali łącznie dzieci szkolne w myśl Pisma św.:
„Duch św. różyczką dziateczki bić karze”, to znaczy nie chłosta, a ustawiczny
wpływ moralny nie tylko w domu, ale i w szkole. „Kto oszczędza rózgi, nienawidzi syna swego, lecz kto go miłuje, ustawicznie ćwiczy”. Następnego dnia do
tegoż chłopaka, jako chorego, jestem wezwany. Rodziców zgromiłem za pobranie od 100 zł.
4. Urządzenie balu na 100 osób193

Nauczycielstwo miejscowe tworzy Zespół Sceny, by po przedstawieniu urządzać bal z tańcówkami. Ponieważ jestem gospodarzem sali teatralnej, opiera się
[to–przypis J.K.] o mnie. Zespół prosi o salę na przedstawienie w pierwszy dzień
Zielonych Świątek, na co się zgadzam. Któryś z nauczycielstwa odzywa się,
że po przedstawieniu będzie zabawa taneczna. Ja stawiam veto, gdyż to się nie
zgadza z duchem Kościoła. Zaczyna się utarczka dość długa. W końcu oświadczam: „Moi parafianie wiedzą, a i państwo zapewne też wiedzą, że w początkach mego pobytu w Wielgomłynach z ambony ogłosiłem, że w wigilie świąt
i soboty nie udzielę sali na bale taneczne”. Komitet Zespołu Sceny nie ustępuje.
Grożą, że pojadą do Maluszyna, gdzie proboszcz kulturalny, sam urządza bal
Porównaj „Wspomnienia duszpasterskie zwane <<Zeszytem nr 4>>”(cześć 1), tytuł 4.
Porównaj „Wspomnienia duszpasterskie zwane <<Zeszytem nr 4>>”(cześć 1), tytuł 3.
193
Porównaj „Wspomnienia duszpasterskie zwane <<Zeszytem nr 4>>” (cześć 1), tytuł 2.
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w sobotę w budynku dworskim. By zakończyć tę sprawę, zwracam się do nauczycielki pani Sokołowskiej, dlaczego to po balu maluszyńskim nie wysłuchała
Mszy św. Usłyszeli odpowiedź: „Bom zaspała”.
Wyjechałem na urlop dwutygodniowy, a powrotna droga wypadła mi przez
Strzelce rano o godzinie czwartej. Gospodarz Andrzej Tomalka odwozi mnie
do Wielgomłyn. Pogoda piękna. Za chwilę niebo pokrywa się chmurami, deszcz
zaczyna rosić, pada coraz większy i jeszcze większy, i nie myśli ustać. Zmokliśmy do suchej nitki. W międzyczasie postanowiono przez Komitet Zespołu Sceny urządzić wielki bal specjalnie w sobotę (sądzę, że pod presją) z zaproszeniami
najmniej na 100 osób. Przygotowanie do balu było olbrzymie i kosztowne,
sądząc, że zaproszeni goście pokryją koszta z dużą nadwyżką. Dekoracja sal,
orkiestra, lokaje, kuchmistrze itd. Otrzymałem też i ja zaproszenie na ten sobotni
bal, jakby na urągowisko przeciwko Bogu i przeciwko mnie. Deszcz leje cały
dzień i całą noc. Żaden z gości zaproszonych, nawet i z miejscowych nikt nie
przybył. Biedny Komitet Zespołu Sceny padł ofiarą za „Trzecie pamiętaj, abyś
dzień święty święcił”. W drodze na bal kulturalny kierownik otrzymuje depesze
o śmierci ojca. Tak Bóg karze pysznych, ale i upomina. Po kilku latach takich
i podobnych działań na naszym terenie, na skutek wniesionej do kuratorium skargi, za pośrednictwem inspektoratu przez rodzicielskie zebranie, został [on–przypis J.K.] zwolniony z kierownictwa i przeniesiony na podrzędną posadę.
5. Przestroga i upomnienie przez nauczycielkę

W roku 1938, na skutek ciężkich boleści reumatycznych zrzekłem się beneficjum parafii Wielgomłyny. Następcą moim został ks. Bieniasiewicz194, a kierownikiem szkół był już pan Olszewski, który urządził wycieczkę w pewną niedzielę
za Pilicę w góry, tak zwane Mokre Góry. Na zapytanie nauczycielki pani T.:
- O której godzinie?
Odpowiedziano jej:
- W pół do dziewiątej, i tego porządku zmienić nie można.
- W takim razie udziału w wycieczce nie wezmę. Ważniejsze jest wysłuchanie
Mszy św.
Za jej przykładem poszła jeszcze pani S. Mokre Góry stały się prawdziwie mokrymi górami, gdyż z chwilą rozpoczęcia zabawy zaczął deszcz padać, coraz
to większy przez kilka godzin. Czy deszcz nie jest upomnieniem: „W niedziele
i święta Mszy św. z nabożnością wysłucha”.

194
Franciszek Bieniasiewicz (1875–1947), proboszcz parafii Wielgomłyny w latach 1938–1947W. P. Wlaźlak, Ks. Franciszek Bieniasiewicz (1875–1947), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, R. 80, 2006, nr 6–8, s. 142.
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6. Uroczystość Chrystusa Króla

W dniu 31 października 1938 roku przypada uroczystość Chrystusa Króla.
Trzeba mieć nadzieję, że szybkobiegi i widzowie katolicy uczczą ten dzień niedzielny Chrystusa Króla wysłuchaniem Mszy św. w rannych godzinach. Początek szybkobiegów oznaczony na 11 godzinę w całym państwie, we wszystkich
gminach, miastach i miasteczkach. Zobaczymy.
7. Przygoda z jeleniem i przemarsz jeleni

Było to w roku 1913 czy też 1914. Przybył do mnie w odwiedziny N. Ja chcę
się przed nim pochwalić jakiego pięknego jelenia wychowałem. Ma już piąty rok.
Ulokowany w dworskim ogrodzie w grudzy półmorgowej. Pomiędzy grudzą
a dworem jest dość duża, głęboka na pół metra, sadzawka rybna. Kazałem jelenia wypuścić do parku, a ten wpław przez sadzawkę do nas. Miałem już skibkę
chleba przygotowaną, a jeleń nawet nie powąchał i wprost mnie rogami pod
brzuch. Ja błyskawicznie chwytam za rozłożyste rogi jelenia i siłą skręcam na
bok. Trwa to około dwóch minut. Towarzysz mój uciekł ze strachu. Ratunku
z nikąd. Krzyczeć nie mogę, bo mi brak tchu. Obliczam, czy zdążę uciec do dworu, z boku dworu ku frontowi po schodach ośmiostopniowych. Całe szczęście,
że drzwi frontowe były otwarte. Ja w drzwi, a jeleń tuż i tłucze rogami w drzwi.
Co by to było, gdyby się wdarł do przedpokoju. Zmierzyłem się z jeleniem i poznałem, straszną siłę ma to zwierzę. Mój gość ze strachu jeszcze blady, słowa
przemówić nie mógł.
W parę tygodni [jeleń–przypis J.K.] wydostał się do lasu i wprost na gajowego. Przytłacza go do ziemi. Szczęściem, że róg jelenia wrył się pod korzeń sosny,
przewrócił się razem z gajowym i leżał. Przybiegli na ratunek gajowego robotnicy leśni. Wydobyli go spod jelenia. Zaczęli jelenia bić, ale on jakoś się wydostał
i uciekł. Po tym wypadku jelenia wpędzono do parku i do ogrodzenia. Postanowiono go zabić. Wybucha wojna. Niemcy zajęli nasze terytoria, a więc
i jelenia. Oficerowie niemieccy wydali wyrok zabicia [jelenia–przypis J.K.].
Żołnierz niemiecki wystrzałem wykonał wyrok. W roku 1918 otrzymuję translokatę z Parzna na beneficjum Wielgomłyny. Dla omówienia warunków gospodarczych z moim poprzednikiem ks. Siemaszko195, wyjechałem do dnia, a było
to w początkach listopada. W drodze spostrzegam jakieś duże stado, czy owiec,
czy jakiegoś innego bydła (bez pastucha), wyłaniające się z lasu. Zbliżam się więcej i widzę, że to stado jeleni, sztuk około 200. Przejął mnie jakiś dziwny lęk,
a nuż to stado obróci się na nas, pomnąc na mego zbója jelenia w Parznie. Konie
wstrzymałem, a jelenie wolnym krokiem szły do następnego lasu. Czy w tych
wypadkach nie widać Opatrzności Bożej?
195

Patrz przypis 138.
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W sam dzień św. Mateusza196 roku 1921, jadąc koło cmentarza grzebalnego,
spostrzegam tuż za cmentarzem ogromne mrowisko jakiś czarnych ptasząt,
zalegających pole 500 m długości, szerokości przeszło 200 m. Podjeżdżam bliżej,
patrzę–jaskółki. Ile tych jaskółek mogło być? Wracając nie zastałem żadnej.
Jak się porozumiewają te ptaszęta, by gromadzić się w tym, a nie innym miejscu.
Tak jak boćki, które w następnym roku upatrzyły sobie zlot na wielgomłyńskich
łąkach i mokradłach, gromadząc się przez kilka dni dla odbycia swoich narad
bez obrazy Bożej. Sejmikowanie nasze! Ileż tam obrazy Bożej. Polska. Prowodyrzy lewicowych partii łapią na swą stronę tak jak muchy na lep, za kieliszek bimbru lub głupiego papierosa. Tak bywa, kto się nie trzyma Bożych przepisów.
Od roku 1922 do roku 1948 nie było podobnych odlotów ptactwa przelotnego.
Zakończenie

Jednym z przedstawicieli literatów w sutannach był włocławski, a później
częstochowski, duchowny ks. Ignacy Lubecki. Swoje zainteresowania literaturą,
oraz wszystkim, co było związane z oświatą, pielęgnował od lat młodości.
Niewątpliwie na jego działalność pisarską wywarli wpływ profesorowie seminaryjni księża Zenon i Stanisław Chodyńscy, wielcy znawcy historii Kościoła
katolickiego. Po wielu latach ofiarnej pracy duszpasterskiej, w tym również przeżyciu dwóch wojen światowych, Emerytowany Proboszcz rozpoczął swoją przygodę z twórczością pisarską. Posiadając bogate doświadczenie życia kapłańskiego (miał wówczas 87 lat), które obfitowało w barwne epizody i zdarzenia,
zapragnął ocalić je od zapomnienia. Swoje wspomnienia z pracy duszpasterskiej
w sześciu parafiach zamieścił na stronicach pięciu zeszytów. Był wnikliwym
bserwatorem życia miejscowych społeczności, a później opisywał lokalne wydarzenia (nie tylko religijne) z pozycji świadka. Zdarzało się, że niektóre relacje
oparł jedynie na zasłyszanych doniesieniach.
Powstałe w ten sposób wspomnienia duszpasterskie ks. Lubeckiego stanowią bogatą skarbnicę wiadomości źródłowych. Wnoszą wiele interesujących faktów i wydarzeń w dzieje lokalnych społeczności, począwszy od miejscowości,
poprzez gminę, aż do parafii i dekanatu. Nie należy przy tym zapominać, że tego
typu literatura faktu mieści w sobie pewną dozę subiektywizmu, jednak pomimo tego niektóre okoliczności posiadają w pełni charakter obiektywny. Mogą
więc służyć pomocą w badaniach naukowych i studiach nad przeszłością wspomnianych „małych ojczyzn”.

196

21 września.
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WSPOMNIENIA JANA TADEUSZA MALEWSKIEGO
O RODZINNYM DWORZE W ODROWĄŻU1
Wprowadzenie
1. Rys biograficzny
Jan Tadeusz Malewski urodził się w 1905 roku
w Odrowążu a zmarł w 1989 roku w Warszawie, był
współwłaścicielem majątku Odrowąż. Ukończył Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim i Wydział Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był też Filistrem Polskiej
Korporacji Akademickiej „Varsovia”. Przed IIwojną
światową pracował w Hipotece Łódzkiej i Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Był członkiem rad nadzorczych: łódzkiej fabryki włókienniczej SMIMA
i Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Pług w Radomsku,
radcą Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego oddział
w Warszawie. W czasie okupacji pracował w Kwatermistrzostwie Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK ps. „Strasz”. Po wojnie w WSS
Społem w Warszawie i Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jego działalność
społeczna obejmowała: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej, Koło Miłośników Ziemi Piotrkowskiej PTTK i koło wychowanków SGGW2.

1
Odrowąż leży w powiecie radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowańskich, pod red. B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, t. 7, Warszawa 1886, s. 390.
2
Życiorys na prośbę K. Walaszczyka i T. A. Nowaka opracował w 2008 roku Jan Malewski,
syn autora wspomnień.
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2. Wcześniejsza edycja tekstu wspomnieniowego

W 1986 roku w Warszawie Jan T. Malewski, syn przedwojennego właściciela Odrowąża, ukończył pisanie wspomnień, które w 1989 roku ukazały się
nakładem wydawnictwa „Iskry” pod tytułem „Przeminęło”3. Książka była jedną
z pozycji serii wydawniczej „Świadkowie Historii”. Wspomnienia autora zostały jednak podczas prac redakcyjnych skrócone, przez co nie wszystkie informacje pierwotnie spisane ukazały się drukiem. Chcąc w jakiś sposób uzupełnić tę
lukę Karol Walaszczyk podjął się wydania na prawach rękopisu kilku wspomnień
J. T. Malewskiego, między którymi był także „Odrowąż”4. Nakład edycji
K. Walaszczyka był niewielki, poszczególne egzemplarze trafiły do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, Biblioteki Muzeum Regionalnego w Radomsku, Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie–obecnie
Akademia im. Jan Długosza i niewielkiego kręgu osób zainteresowanych historią ziemi radomszczańskiej. Niewiele wiec osób może z niego swobodnie korzystać, podobnie jak i z samej książki Malewskiego. Jednocześnie obserwuje się
duże zainteresowanie historią regionalną i związanymi z nią publikacjami. Wznawianie tego typu wspomnień wydaje się więc jak najbardziej wskazane. Ideą powstania niniejszej publikacji była właśnie chęć upowszechnienia tego fragmentu
z dziejów Odrowąża. Książka Przeminęło, jak i wspomniany Odrowąż, ukazały się
bez aparatu naukowego, którym opatrzymy już poniższy tekst. Obecna wersja
tekstu jest tylko nieco zmodyfikowana w porównaniu z pierwszym wydaniem.
Dokonaliśmy drobnych, ale koniecznych, zmian edytorskich, sprostowaliśmy
kilka ewidentnych pomyłek, jakie wkradły się w tekst J. T. Malewskiego. Zmieniliśmy też sam tytuł, nieco enigmatyczny Odrowąż zamieniając na wersję bardziej
opisową.
Ten krótki tekst uważamy za istotny dla historii Odrowąża, bowiem opisuje dwór, w którym autor wspomnień urodził się, wychował i spędził dużą część
swego życia (znał go więc doskonale), a który spłonął częściowo jeszcze przed
drugą wojną światową. Ważne są więc informacje o jego rozplanowaniu, a zwłaszcza dane o wyposażeniu w obrazy i książki, z których część została wydana jeszcze przed rozbiorami. W tym miejscu należałoby postulować o przejrzenie księgozbioru biblioteki w Wielgomłynach i sprawdzenie, ile pozostało do dziś cennych pozycji ze zbiorów przejętych w 1945 roku z dworów w Chełmie
i Odrowążu.
J. T. Malewski, Przeminęło, Warszawa 1989.
J. T. Malewski, Ziemiańscy oryginałowie. Seria „Radomsko”, zeszyt 9. Na prawach rękopisu 10
egzemplarzy numerowanych nakładem Karola Walaszczyka, Radomsko 1992, wyd. II Radomsko
1998; J. T. Malewski, O sobie, ludziach i zdarzeniach, Seria „Radomsko”, zeszyt 14. Na prawach
rękopisu 15 egzemplarzy numerowanych nakładem Karola Walaszczyka, Radomsko 1992;
J. T. Malewski, Odrowąż, Seria „Radomsko”, zeszyt 20. Na prawach rekopisu 12 egzemplarzy numerowanych nakładem Karola Walaszczyka, Radomsko 1994.
3

4
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3. Wspomnienia.

Odrowąż. Początki tej miejscowości należy prawdopodobnie wiązać
z możną w czasach piastowskich rodziną Odrowążów. Wzmiankę o majątku tym
znajdujemy w Kronice Łaskiego5, wspominającą że w 1510 roku należał on do
„Wdowy Mleczkowej (Mleczek)”. W XVIII wieku Odrowąż należy do rodziny
Wężyków Widawskich. W połowie tegoż wieku Aleksander Wężyk, miecznik
dobrzyński 5, sprzedaje Odrowąż Michałowi Czaplickiemu ze Stanowisk 7.
15 kwietnia 1819 roku nabywa go Stanisław Kozłowski z Kozłowa Wielkiego
w Poznańskim od księdza Dionizego Drożdżyńskiego.
Następnymi właścicielami są:
-Michał Kozłowski syn Stanisława
-Ignacy Kozłowski syn Michała
-Antonina Malewska, córka Ignacego Kozłowskiego8 i mąż jej Stanisław,
a od 1945 roku ich synowie Ignacy i Jan Malewscy. Po przejęciu Odrowąża na
cele „Reformy Rolnej” Odrowąż ulega parcelacji. Dwór wraz z zabudowaniami,
parkiem, stawami i 20 ha ziemi ornej zostaje przydzielony Nadleśnictwu Krzętów, które lokuje swe biuro we dworze.
Po przeniesieniu nadleśnictwa do Silniczki we dworze umieszczona zostaje szkoła podstawowa (lata pięćdziesiąte), a następnie po wybudowaniu szkoły
zbiorczej, w innej miejscowości, we dworze mieszkają emerytowani nauczyciele
i ich rodziny, stawy i część parku użytkuje „Mostostal” w Radomsku, a pozostałą
5
Mowa tu o pracy: J. Łaski, Liber beneficiorum, t. I, II, Gniezno 1880-1881. Odrowąż należy do parafii
Niedośpielin, jednakże w opisie uposażenia tej parafii (J. Łaski, Liber ...,t. II, s. 212-214) nie znajdujemy żadnej wzmianki o Odrowążu, ani o „wdowie Mleczkowej”. Osoby tej nie odnajdujemy także
przy opisie innych wsi o tej nazwie, zob. J. Łaski, Liber ...,t. I, s. 26, 327-328, 698-700, 704. Natomiast
wspomina ją w połowie XVI wieku A. Pawiński. Jednak owa Mleczkowa nie dziedziczyła
w Odrowążu (którego zresztą to źródło w ogóle nie wymienia) a we wsi nazwanej Wola Koźniowska. W dobrach tych współdziedziczył z nią Jan Wolski. Zob. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego, T. II: Wielkopolska, [w:] Źródła dziejowe, t. XIII,
Warszawa 1883, s. 276.
6
Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. Krzysztof Mikulski i Wojciech Stanek
przy współudziale Zbigniewa Górskiego i Ryszarda Gąsiorowskiego, Kórnik 1990, s. 179, nr 1497,
wspomniany jest Andrzej Wężyk, rzekomy miecznik dobrzyński (1679-1693). W tym czasiew województwie sieradzkim obok legalnej linii mieczników dobrzyńskich występowała też druga.
Ten rzekomy urząd sprawował też syn Andrzeja–Rafał (1695-1699).
7
Michał Czaplicki ze Stanowisk herbu Lubicz nabył Stanowiska w 1790 roku–zob. A. Boniecki,
Herbarz polski, t. III, Warszawa 1900, s. 268. W herbarzu tym nie wspomniano o nabyciu przez
niego Odrowąża.
8
Najstarsze dzieje Odrowąża wciąż pozostają do opracowania, nie znamy więc szczegółów związanych z przejmowaniem tego majątku przez kolejnych właścicieli. Na temat Kozłowskich zob.
T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. VI, Poznań 1884, s. 189-208, 466-467 oraz A. Boniecki,
Herbarz ..., t. 12, Warszawa 1908, s. 96-118. Nie ma tam jednak interesujących nas szczegółów genealogicznych.
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ziemię orną spółdzielnia produkcyjna w Kobielach Wielkich.
Oprócz dworu i kurnika reszta zabudowań zostaje całkowicie rozebrana.
Położenie Odrowąża było wyjątkowo malownicze. Otaczający dwór park spadał
trzema sztucznie usypanymi tarasami do dużego stawu, za którym rósł niewielki lasek olszowy. Park odrowąski zdobiło kilka okazów starych drzew, na czele
których należy wymienić wiekowego cisa, którego botanik prof. Dziubałtowski9
określił na ponad 1000 lat wieku. Było tam dość dużo pięknych dębów, z których
dwa liczyły sobie co najmniej po 600 lat, piękna smukła lipa, aleja modrzewiowa
idąca od dworu do stawu oraz wiele innych malowniczych drzew i krzewów.
Zmuszony do opuszczenia Odrowąża w 1945 roku, napisałem do prof.
Szafera10, botanika w Uniwersytecie Jagiellońskim, z prośbą o zaopiekowanie się
drzewostanem parku w Odrowążu. W kilka tygodni już przybyli na miejsce dwaj
asystenci profesora przerwali rozpoczęty już wyrąb dębów, a cis polecili ogrodzić płotem zaopatrując w tabliczkę wyjaśniającą, że jest to „pomnik przyrody”.
Obecny stan parku odrowąskiego jest bardzo niekorzystny. Wschodnia część została odcięta, przeprowadzono tamtędy szosę, a reszta przedzielona ogrodzeniem i użytkowana przez różnych użytkowników. Krzewy zostały wyniszczone
całkowicie, a i drzewostan częściowo wycięty. Dowiadując się o tej dewastacji
zainteresowałem tym Ligę Ochrony Przyrody i z zadowoleniem otrzymałem
wiadomość o natychmiastowej interwencji. Oby ta interwencja przyniosła pożądane skutki.
Dwór w Odrowążu został wybudowany przez Stanisława Klamińskiego,
drugiego męża mojej prababki Michałowej Kozłowskiej w roku 185211. Dom jest
drewniany o dwuspadowym dachu, kryty początkowo gontem, a po odbudowie
(po pożarze w 1929 roku)12, prowizorycznie „białą papą”. Dwór ten zawierał początkowo osiem pokoi, kuchnię oraz pomieszczenia pomocnicze. Na początku
XX wieku dobudowane zostały dwa boczne skrzydła.
W południowym (od strony parku), mieściła się na parterze sypialnia mego
ojca, a na piętrze pracownia malarska mojej matki. Północne skrzydło zawierało
kuchnię i dwa pokoje dla służby.
9
Britanica. Edycja polska, t. 10, Poznań 199, s. 156. Seweryn Dziubałtowski (31 grudnia 1883-23
sierpnia 1944), botanik i fitosocjolog. Nie wiadomo, kiedy przebywał w Odrowążu i prowadził tu
jakiekolwiek badania.
10
Britanica. Edycja polska, t. 41, Poznań 2004, s. 341-342. Władysław Szafer (ur. 23 lipca 1886
w Sosnowcu, zm. 16 listopada 1970 w Krakowie)–polski botanik, profesor UJ (w latach 1936-1938
rektor UJ), dyrektor krakowskiego Ogrodu Botanicznego, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki
UJ. Na jego temat zob. też: http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Szafer; http:/
/encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3982321
11
W książce J.T. Malewskiego (s. 5) podano rok 1851.
12
W czasie pożaru w lecie 1929 roku spaleniu uległ tylko dach i jak autor napisał w swej książce
w niektórych pokojach nawet sufity ocalały. Meble, obrazy i inne ruchomości także zostały uratowane,
zob. J.T. Malewski, Przeminęło, s. 112.
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Poprzedni dwór, a nawet podobno dwa dwory, stały w innym miejscu.
Jeden z nich, nie wiem kiedy, został rozebrany, drugi aż do mojego wczesnego
dzieciństwa pełnił rolę oficyny, w której były pokoje gościnne oraz mieszkania
oficjalistów.
Omawiając umeblowanie dworu odrowąskiego należy wymienić:
A. Salon mojej matki: meble „Biedermeier” uzupełnione skórą białego niedźwiedzia, dwoma dużymi miedzianymi chińskimi wazonami, empirową kanapką
i dwoma potężnymi filodendronami oraz wartościowymi obrazami na ścianach.
B. Salon zwany Napoleońskim, ze stylowymi meblami z czasów Księstwa Warszawskiego, z wieloma obrazami i sztychami, przeważnie o tematyce napoleońskiej oraz treści związanej z historią kraju, np. kopia obrazu Suchodolskiego
„Śmierć Czarnieckiego”13, portrecik Kościuszki, „Dwernicki pod Stoczkiem”14 itd.
W salonie tym wisiał również piękny obraz znanego francuskiego malarza Adama, przedstawiający dwa piękne konie w burzowym krajobrazie. Nad kominkiem wisiał stary wiedeński zegar wydzwaniający godziny po każdym kwadransie, a na starym sekretarzyku stał może jeszcze starszy zegar angielski. Nad tymże sekretarzykiem wisiał pas słucki, a na nim jatagan turecki przywieziony spod
Chocimia przez któregoś z naddziadów.
C. Biblioteka miała meble hebanowe, wśród których wyróżniała się
sekretera z ciekawym połączeniem hebanu z żółtą czeczotą (druga podobna sekretera palisandrowa z zieloną czeczotą stała w sypialni mego ojca).
Szafy na książki (z orzecha) odbiegały nieco od całego umeblowania biblioteki.
Opisanie ich zawartości i jej powojennych losów wymaga odrębnego
opracowania.
D. W jadalni stał ogromny dębowy stół z zaprawioną dziurą, wypaloną
przez powstańców w 1863 roku. Po rozłożeniu przy stole tym mogły zasiąść swobodnie 24 osoby. Jadalnia ozdobiona była starymi portretami rodzinnymi oraz
karykaturami.
E. Hol, zwany po staroświecku sienią, urządzony był w stylu myśliwskim. Przed biurkiem, przy którym ojciec mój przyjmował interesantów stało
oryginalne krzesło o siedzeniu z dużej łopaty łosia, oparciu z rogu jeleniego
i z nogami z rogów danielich. Z takich danielich rogów stał obok kosz na papiery.
Na ścianach sieni wisiały trofea myśliwskie: wypchana głowa młodego żubra,
przód ogromnego dzika i kilka ptaków, wśród których wyróżniał się orzeł
o dwumetrowej rozpiętości skrzydeł i duży bąk błotny. Ponadto dość dużo wieńców jelenich oraz innych drobniejszych trofeów. Pod wąskimi okratowanymi
oknami stały dwa stare kufry, z których jeden i dziś stanowi ozdobę mojego mieszkania.

13
14

January Suchodolski (1797-1875), namalował „Śmierć Czarneckiego” w 1844 roku.
Obraz ten namalował w 1890 roku Jan Rosen (1854-1936).
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Dla całokształtu opisu umeblowania dworu w Odrowążu trzeba
by wymienić:
-apteczkę ścienną z XVIII wieku
-włoskie krzesło wykonane na wzór krzesła z obrazu Rafaela „Madonna
w krześle”,
-jesionowe smukłe biureczko z okresu Księstwa Warszawskiego,
-barokową rzeźbioną serwantkę.
Dwór w Odrowążu miał dość dużo obrazów. O niektórych wspomniałem
już, mówiąc o umeblowaniu dwóch salonów, jednak i w pozostałych pokojach
znajdowało się dużo obrazów, między innymi:
-portret mojego pradziadka malowany przez Franciszka Kostrzewskiego15 (znajduje się nadal w moim posiadaniu), kilka scen rodzajowych tegoż malarza,
-kilkanaście pejzaży Władysława Maleckiego16, „Rzymianki” Trzebińskie17
go , duży pejzaż leśny i portret wierzchowej klaczy mego ojca malowany przez
Bohdana Proskurę18 (Monachijczyka), kilka francuskich sztychów o tematyce
myśliwskiej oraz dość dużo obrazów malowanych przez moją matkę. W jadalnym pokoju prócz wymienionych uprzednio portretów i karykatur wisiał duży
obraz wyszywany na kanwie przez prababkę moją Michałową Kozłowską przedstawiający „Wieczerzę Pańską”.
Wracam jeszcze do biblioteki odrowąskiej. Pierwotny księgozbiór Kozłowskich, sprzed 1863 roku, w czasie kiedy dziadek mój Ignacy Kozłowski przebywał na zesłaniu na Syberii, został prawie całkowicie zaprzepaszczony. Kilka zaledwie uratowanych książek, świadczy jednak, że zawierał on szereg cennych
pozycji. Uratowały się dwa niepełne roczniki „Gazety Warszawskiej”19 z lat 1801
i 1828, pierwsze wydanie „Śpiewów Historycznych”20 , „Opowiadania Żołnier-

15
Franciszek Kostrzewski (1826-1911), malarz, ilustrator karykaturzysta. Nie wiadomo w jakich
okolicznościach doszło do namalowania wspomnianego portretu.
16
Władysław Malecki (1836-1900).
17
Marian Trzebiński (1871-1942), malarz (malował architekturę, zwłaszcza w technice akwareli)
i litograf. Studiował w Szkole Rysunkowej w Warszawie u W. Gersona, w Krakowie u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego, prywatnej szkole S. Grocholskiego i A. Azbřgo w Monachium. Współzałożyciel Muzeum w Lublinie. Wymienia go wielokrotnie Polska bibliografia sztuki, t. I, cz. II, oprac.
Janina Wiercińska, Wrocław 1976; Polskie życie artystyczne, t. 2, W latach 1915-1939, pod red.
Aleksandra Wojciechowskiego, Wrocław-Warszawa 1974.
18
Bliżej nieznany.
19
„Gazeta Warszawska” to pierwsza warszawska gazeta (ukazująca się od 1774 roku), która pod
różnymi tytułami wychodziła aż do 1935 roku.
20
Adam Naruszewicz wydał Śpiewy Historyczne w Warszawie w 1816 roku.
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skie” Amilkara Krasińskiego21, „Biała Kniehini”22, „Herbarz” Paprockiego23 itd.
Książki te wraz z najcenniejszymi książkami pozostałymi po straconym w 1863
roku pradziadku moim Albercie Szusterskim oraz po dziadku moim Janie
Malewskim, uczestniku Powstania Węgierskiego i długoletnim emigrancie, stały
się zaczątkiem nowej biblioteki. Wymienione wyżej książki, traktowane jako pamiątki rodzinne przechowywane były, wraz z ozdobnymi albumowymi wydaniami nowszych dzieł w stylowej, jesionowej szafce „na lirach” w salonie napoleońskim. Pokój biblioteczny miał dwie duże szafy, w których, na dolnych półkach umieszczone były oprawione roczniki: „Wędrowca”24, „Kłosów”25, „Tygodnika Ilustrowanego”26, „Wsi Ilustrowanej”, „Wsi i dworu”27, „Świata”28 itd.
Na półkach wyższych mieściły się mniejsze formaty książek, obejmujące dzieła
prawie wszystkich znanych autorów. Spośród mniej znanych autorów: pełne wydania dzieł Lucjana Siemieńskiego29 , Ignacego Chodźki30 i Kazimierza Brodzińskiego31, rolnicze dzieła Oczapowskiego32 i inne.
Spośród ciekawostek biblioteki odrowąskiej można by jeszcze wymienić:
pierwsze wydanie „Pamiętników” Paska33, dwujęzyczne (francusko-niemieckie)
wydanie „Przygód Telemaka” z 1788 roku34, „Sielanki Polskie”35 z tegoż okresu,

21
Autorem Powiastek i opowiadań żołnierskich z wojen od 1799 do 1812, wydanych w Lipsku w 1845
roku, jest Adam Amilkar Kosiński (1814-1893).
22
Najprawdopodobniej chodzi tu o książkę Wincentego Budzyńskiego (1815-1866) Biała kniehini:
powieść historyczna z czasów Bolesława Wielkiego, t. I i II, Lipski 1844, wyd. II, Bruxella 1862.
Nie wiadomo, które wydanie książki było w posiadaniu Malewskich.
23
Mowa o dziele Bartosza Paprockiego, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1584 oraz Kraków 1858.
Malewscy najprawdopodobniej byli w posiadaniu drugiego wydania.
24
„Wędrowiec” był ilustrowanym czasopismem o tematyce podróżniczo-geograficznej a następnie społeczno–kulturalnej, które ukazywało się w latach 1863-1906.
25
„Kłosy: czasopismo ilustrowane tygodniowe poświęcone literaturze, nauce i sztuce” to tygodnik
ilustrowany wydawany w latach 1865-1890.
26
„Tygodnik Ilustrowany” ukazywał się w latach 1859-1939.
27
„Wieś Ilustrowana” oraz „Wieś i Dwór” były pismami adresowanymi do sfery ziemiańskiej
i założone przez jej przedstawicieli. Pierwszy tytuł zaczął się ukazywać od 1910 roku i wychodził
do 1914 roku włącznie, natomiast czasopismo „Wieś i Dwór” ukazywało się w latach 1912-1918.
Historię obu periodyków można znaleźć na stronie internetowej Centralnej Biblioteki Rolniczej im.
Michała Oczapowskiego - http://www.cbr.edu.pl/rme2/strony/48.html.
28
„Świat” ilustrowany dwutygodnik literacko-artystyczny wydawany w Krakowie w latach 18881892.
29
Lucjan Siemieński (1807-1877), pisarz i uczestnik powstania listopadowego.
30
Istniało dwóch pisarzy o takim nazwisku: Ignacy Chodźko (1724–1792) oraz Ignacy Chodźko
(1794-1861), nie wiadomo, którego z nich miał na myśli autor.
31
Kazimierz Brodziński (1791–1835), poeta, historyk i teoretyk literatury.
32
Michał Oczapowski (1788–1854), agronom i pionier nauk rolniczych wPolsce.
33
Jan Chryzostom Pasek (ok. 1636 – ok. 1701), pierwsze wydanie jego Pamiętników nastąpiło w 1836
roku. Na ten temat zob. J. Ch. Pasek, Pamiętniki, opracował Roman Pollak, wyd. 12, Warszawa 1987,
s. 326; Cz. Hernas, Literatura baroku, Warszawa 195, s. 274.
34
Przygody Telemacha napisał François Fénelon, pierwsze wydanie ukazało się w 1699 roku.
35
Prawdopodobnie chodzi tu o Sielanki polskie z różnych pisarzy zebrane, Warszawa 1805.
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„Hippika” Krzysztofa Dorohostajskiego36, „Kucharz Dobrze Usposobiony”37 oraz
kilkunastotomowy „Pamiętnik Technologiczny”38. Niezależnie od właściwej biblioteki, w salonie i w pracowni malarskiej mojej matki było kilka półek z książkami z dziedziny filozofii i sztuki. Te ostatnie dotyczyły głownie malarstwa.
Można byłoby jeszcze wspomnieć o dużej ilości nut, przechowywanych w salonie na etażerce stojącej obok fortepianu.
Bibliotekę odrowąską podzieliliśmy między sobą wraz z bratem moim
Ignacym na początku II Wojny Światowej. Przypadające mnie książki zostały przewiezione do mego Zacisza39. W 1945 roku, kiedy trzeba było opuścić swe gniazdo rodzinne, brat mój ulokował co cenniejsze książki u znajomych. Nie znalazły
tam, niestety, właściwej opieki i wiele z nich zaginęło. Ja większość swego księgozbioru wraz z szafą biblioteczną ulokowałem u mieszkającego na ustroniu pod
lasem gospodarza, syna naszego dawnego stangreta. Pomimo że książki zostały
tam przewiezione nocą z zachowaniem wszelkiej ostrożności, miejscowy nauczyciel wraz z przedstawicielem władz bezpieczeństwa, wbrew przepisom ustawy
o reformie rolnej skonfiskowali mój księgozbiór, tworząc z niego zaczątek biblioteki gminnej40.
Podczas gdy wieźli (w skrzyniach od kartofli) zabrane książki, przejeżdżali
przez Odrowąż obok domu dawnego dworskiego kowala. Ten zobaczywszy co
się dzieje, zatrzymał ich i poprosił na poczęstunek. Porozumiał się błyskawicznie
ze swoim synem, który w czasie, gdy ojciec częstował gości, zgrabnie przerzucił
do stodoły, obok której stały wozy, kilkadziesiąt tomów książek. Książki te,
ku mojej wielkiej radości przywiózł mi później do Warszawy, gdzie zamieszkałem po wojnie. Drugim pomocnikiem w odzyskaniu części mych książek był kierownik apteki w Wielgomłynach41. Dowiadując się ode mnie listownie, na których książkach najbardziej mi zależy, wypożyczał je z biblioteki gminnej i ku
wielkiemu zadowoleniu kierowniczki biblioteki oddawał w zamian chętnie przez
nią czytane kryminały. Część książek udało się mi też uratować zostawiając je u
ojca moje żony. Trochę nabyłem w pierwszym okresie powojennym u ulicznych
sprzedawców i nabywając następnie interesujące mnie nowo wydawane rzeczy
zebrałem niezbyt duży, ale dość urozmaicony księgozbiór.

36
Krzysztof Mikołaj Dorohostajski (1562–1615), Hippika to jest księga o koniach, potrzebna i krotochwilna młodości zabawa/ przez Krzysztofa Dorohostajskiego ku pożytkowi ludzi rycerskich na jasność wydana,
Kraków 1861.
37
Pozycja bliżej nierozpoznana. Być może chodzi tu o dzieło Wojciecha Wielątko Kucharz Doskonały.
38
Prawdopodobnie mowa tu o miesięczniku, ukazującym się w czasach Księstwa Warszawskiego
Piast, czyli pamiętnik technologiczny obejmujący przepisy dla gospodarstwa domowego i wiejskiego,
ogrodnictwa, sztuk pięknych i rzemiosł.
39
Autor wspomnień objął po podziale rodzinnego majątku Zacisze i mieszkał w nim do 1945
roku.
40
Wspomnianym nauczycielem był Zarzycki. Mowa o bibliotece w Wielgomłynach, do której trafiła też część zbiorów rodziny Wielowieyskich z Chełma – zob. J. T. Malewski, Przeminęło, s. 284;
T. A. Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku, Radomsko 2005, s. 174.
41
Apteką kierował wówczas niejaki Dworzaczek – zob. J. T. Malewski, Przeminęło, s. 285.
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Aby dać pełniejszą charakterystykę odrowąskiego dworu trzeba też wspomnieć o kuchni i spiżarni. Kuchnia miała palenisko z dużym okapem i sabatnikiem do pieczenia chleba. Umeblowanie kuchni stanowiły trzy stoły, kilka ławek
i ogromna stągiew na wodę z litrowym chyba miedzianym czerpakiem. Nad stągwią wisiało też kilka kubków do picia. Z kuchni prowadziły schody do podręcznej piwnicy na ziemniaki i warzywa. W piwnicy tej mieściło się też oddzielne zamykane pomieszczenie na wina, miody, nalewki i inne napoje. Spiżarnia
miała dwie duże skrzynie na rożne gatunki mąki, kaszy oraz grochu, fasoli itp.
Pomiędzy tymi skrzyniami stała ogromna czarna szafa z nieprzeliczoną ilością
szuflad i szufladek. Przechowywano w niej: kawę, herbatę, rodzynki, migdały,
figi, owoce kandyzowane i inne przyprawy oraz zioła. Każda szufladka miała
napis określający jej zawartość. Pod okratowanym oknem stał długi stół na „krzyżakach”, zastawiony kamiennymi garnkami i słojami z marynatami, powidłami,
miodem, topionym masłem, salcem. Z lewej strony spiżarni rozwieszone były
drążki, na których wisiały szynki, połacie słoniny, różnego rodzaju kiełbas.
Na oddzielnych drążkach wisiały sznury suszonych grzybów, owoców. Na zimę
jabłka i gruszki przechowywane były w sieczce żytniej na strychu nad domem.
Na strychu też mieściły się istne skarby w postaci starych połamanych mebli,
nieużytecznych przedmiotów oraz sprzętu.
Wracając jeszcze do strony zewnętrznej dworku odrowąskiego trzeba
dodać, że był on otynkowany (z wyjątkiem oszalowanej deskami pracowni)
i malowany na jasnokremowy kolor z ciemnym szarogranatowym szlakiem
u dołu. Miał on stosunkowo duże okna opatrzone od zewnątrz kolorowymi okiennicami.
Zajazd pod dwór miał dwa klomby, umożliwiając wybór kierunku podjeżdżania. Większy klomb, na wprost ganku ogrodzony był niskim płotkiem obrośniętym dzikim winem. Drugi klomb, leżący bliżej oficyny, zdobiła piękna,
szczepiona lipa, a klomb otaczały kamienne bielone słupki. Dookoła zajazdu rosły różnorodne drzewa, przeważnie lipy, kasztany, graby i brzozy. Na jednej z lip
było gniazdo bocianie.
W roku 1929 spalił się wówczas jednospadowy dach gontowy. Został
on odbudowany jako dwuspadowy, prowizorycznie pokryty białą papą. Spaliły
się wówczas i drzewa rosnące przy domu: cztery strzeliste włoskie topole, zwyczajowo sadzone, jako swego rodzaju piorunochrony oraz dwie lipy obok ganku.
Jedna z tych lip miała wkręcone metalowe kółko do wiązania koni.
Na zakończenie trzeba dodać, że w parku, przy Alei Świerkowej stanowiącej kiedyś drogę publiczną (dziś szosę) stoi siedemnasto lub osiemnastowieczna kapliczka ze św. Janem Nepomucenem42.
42
Początek kultu tego świętego w Polsce nastąpił XVIII wieku, zob. J. Związek, Kult św. Jana Nepomucena na górnym Śląsku i zachodniej Małopolsce, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, nr 19/6/99, s. 32.
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Wydanie niniejszego tomu nie doszłoby do skutku, gdyby nie pomoc finansowa firm i instytucji:

Starostwo Powiatowe
w Radomsku

PPUH Konstalex

Urząd Gminy
w Wielgomłynach

Urząd Miasta
w Radomsku

PSS Zorza

Urząd Mista
w Przedborzu

Drukarnia
Kamińskich

Fundacja Inicjatyw
Kulturalnych

Muzeum Regionalne im.
Stanisława Sankowskiego
w Radomsku

Urząd Miasta
i Gminy
w Kamieńsku

Urząd Gminy
w Dobryszycach

W przypadku Starostwa Powiatowego w Radomsku współfinansowanie niniejszego tomu odbyło się w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok. Natomiast dotacja z Urzędu Miasta w Radomsku była wynikiem rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Ponadto swojego wsparcia udzielili: Pani Agnieszka Tatara-Wójtowicz, Poseł na
Sejm RP Pan Krzysztof Maciejewski oraz Urząd Gminy Radomsko.
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