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 Zeszyty Radomszczańskie  

                                                           Tom XIII (2017) 
   

Jan Pawlikowski 
(Dobryszyce) 
Michał Pawlikowski 
(Strzałków) 

Lustracja Dóbr Królewskich Ekonomii Gidelskiej z roku 1765 (cz. I) 

Wprowadzenie 

            Lustracja, inaczej rewizja dóbr królewskich i starostw, to opisanie ich stanu, 
obowiązków poddanych i dochodów jakie przynosiły. Dobra monarsze stanowiące 
majątek państwa nazywano królewszczyznami (bona regalia), w odróżnieniu od 
dóbr prywatnych. Te spośród nich, które pozostawały w bezpośredniej dyspozycji 
króla zwykło się zwać dobrami stołowymi lub ekonomiami. Dobra te od końca  
XVI w. administrowane były przez podskarbich nadwornych, zaś od początku  
XVIII w. przez Kamerę Jego Królewskiej Mości. Pozostałe królewszczyzny zwane 
krzesłowymi były zarządzane przez tenutariuszy (niekiedy zwanych starostami nie-
grodowymi) lub przez zarządców. Od połowy XVI w. podlegały ograniczonej i zara-
zem okresowej kontroli sprawowanej przez urzędników reprezentujących skarb pań-
stwa, działających w oparciu o konstytucje sejmowe.
              Z założenia przeprowadzona kontrola miała być sporządzona w wersji pi-
semnej w trzech egzemplarzach. Pierwszy miał być przekazany do Metryki Koron-
nej, drugi do Archiwum Skarbu Koronnego, a trzeci pozostać na miejscu, czyli u te-
nutariusza, względnie zarządcy tychże dóbr.  

Lustracje królewszczyzn i rewizje nadań przeprowadzane były dla celów po-
datkowych, przez urzędników reprezentujących skarb państwa, stanowiących tzw. 
komisje lustracyjne, ustanawiane osobno dla każdego województwa i delegowanych 
przez sejm. 
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Pierwotnie zakładano, że lustracje miały się odbywać co 5 lat, jednak prze-
prowadzono je w Koronie dla ogółu królewszczyzn tylko w latach 1564–1565, 1569-
1570, 1615-1620, 1628-1632 i 1659-1665 oraz dla części dóbr w latach 1602, 1606, 
1624 i 1636. Ponadto dla całej Rzeczypospolitej lustracje wykonano tylko w latach 
1764-1765 i 1789. 

Niniejsza lustracja starostwa radomskowskiego z 1765 r. jest przedostatnią
spośród sporządzonych i ostatnią dotychczas nie opublikowaną, chociaż pierwsze  
z nich opracowano już w latach 60. dwudziestego wieku. Jej przeprowadzenie  
w kontekście całej Rzeczypospolitej zarządzono na sejmie konwokacyjnym war-
szawskim w 1764 r. Do jej spisania w ówczesnym województwie sieradzkim, w gra-
nicach którego znajdowało się ówczesne starostwo radomskowskie zwane ekonomią
gidelską, powołano komisję lustracyjną w osobach: Jana Kobierzyckiego – podstole-
go sieradzkiego i Pawła Załuskowskiego – skarbnika sieradzkiego, będącego wów-
czas równocześnie sędzią grodzkim sieradzkim. Powołanym lustratorom wyznaczo-
no termin (do 1 lutego 1765 r.) na złożenie przysięgi przed sądem w województwie, 
w którym mieli przeprowadzić lustrację dóbr, po czym mieli przystąpić do dokonania 
opisu dóbr. W oparciu o lustrację pierwsze raty nowo naliczonych podatków miały 
wpłynąć do skarbu państwa w marcu 1766 r. Brano oczywiście pod uwagę możli-
wość nierzetelnego, fałszującego rzeczywisty stan dóbr, dokonania inwentaryzacji. 
W takiej sytuacji przewidywano skierowanie do dóbr nowej komisji lustracyjnej. 
Przeprowadzenie lustracji było niezmiernie istotne. Miała być ona podstawą do usta-
lenia nowego wymiaru podatków i obowiązywać przez następne wiele lat.  

Lustracja z 1765 r. spisana została sto lat po poprzedniej. W tym czasie kraj 
dotknięty został licznymi wojnami, epidemiami i przemarszami niepłatnego wojska. 
Staje się przez to ważnym źródłem informacji o spisywanych miejscowościach, 
zmianach gospodarczych, demograficznych i majątkowych jakie w nich zaszły. Daje 
też informacje bardziej szczegółowe, a dotyczące chociażby, ustroju rolnego, upra-
wianych roślin, hodowanych zwierząt. Wyjątkowo w tej lustracji znajdujemy nazwi-
ska miejscowych rolników i ich powinności. 

Lustracja z 1765 r., jak już wcześniej wspomniano, jest ostatnią która nie do-
czekała się opracowania. Jej oryginalny tekst znajduje się w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych w Warszawie (Archiwum Skarbu Koronnego). Autorzy korzystali przy 
jej opracowaniu z mikrofilmów (nr 980, sygn. 107). Obejmuje ona lustrację: staro-
stwa Tuszyn (karty 1-15), wójtostwa w Mojkowie w starostwie piotrkowskim (k.17-
23), starostwa piotrkowskiego (k. 25-38v), inwentarz starostwa piotrkowskiego  
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(k. 39-47), regestr intraty starostwa piotrkowskiego (k. 48-59v), lustrację wsi Lubień
w Ekonomii Łęczno (k. 61-66v), Łęki (k. 67-71), wsi Dobryszyce w Ekonomii Gidle 
(k. 72-90v), Orzechów w Ekonomii Gidle (k. 91-95), Sobakowo w Ekonomii Piotr-
ków (k. 97-99v), wsi Konary w Ekonomii Gidle (k. 100-106v), Dworszowice  
w Ekonomii Wiewiec starostwa brzeźnickiego (k. 108-123), inwentarz miasteczka 
Pajęczna (k. 124-132), lustrację wsi Dębowiec (k. 133-136), Piekary w Ekonomii 
Wiewieckiej (k. 137-141) oraz inwentarz starostwa śremskiego (k. 142-149).  
W ostatnim przypadku, z nieznanych powodów, dobra śremskie chociaż znajdowały 
się w województwie poznańskim, zostały opisane wraz z królewszczyznami woje-
wództwa sieradzkiego.  

Każde spośród osobno lustrowanych dóbr ziemskich zawiera osobną nume-
rację stron. Całość lustracji w celach archiwalnych zostało na nowo paginowanych  
i zawiera 149 kolejno numerowanych kart. Jak niestety można zauważyć już na pod-
stawie powyższego zestawienia, zawiera pewne luki w materiale archiwalnym,  
a ponadto w lustracji jest 36 kolejno numerowanych nie zapisanych stron.  

Chociaż lustracja jako dokument prawno-ekonomiczny jest czystopisem, to 
część dokonanych w niej wpisów jest słabo czytelna i przypomina swym charakte-
rem raczej brudnopis. Tekst liczy sobie ponad dwieście pięćdziesiąt lat i pomimo 
dołożenia należytej staranności ze strony autorów opracowania, może się zdarzyć, że 
u badaczy przedmiotu w pewnych kwestiach wzbudzi wątpliwości interpretacyjne, 
głównie z uwagi na powszechnie stosowane wówczas skróty i łacińskie wtrącenia  
w tekście polskim. 

W opracowanym tekście, w stosunku do oryginału, dokonano niewielkich 
zmian w pisowni, które mają za zadanie ułatwić z niego korzystanie. Przede wszyst-
kim ograniczono ilość wyrazów pisanych dużą literą. W oryginale praktycznie 
wszystkie rzeczowniki zapisywano w taki sposób. Pisownię wyrazów z tekstu lustra-
cyjnego w znacznym stopniu dostosowano do obecnych zasad gramatyki. Częściowo 
zmieniono też interpunkcję i doprowadzono do rozdzielenia nadmiernie rozbudowa-
nych zdań. Pominięto skreślenia, jakich dokonał spisujący lustrację, uwzględniono 
natomiast wszelkie uzupełnienia tekstu, dokonane nad tekstem lub na marginesach. 
Dla łatwiejszego czytania tekstu rozwinięto w nim zastosowane skróty, które w tek-
ście opracowania znalazły się w kwadratowych nawiasach. Zachowano natomiast 
podkreślenia występujące w oryginale oraz w nawiasach kwadratowych zaznaczono 
numerację stron pochodzącą z oryginalnego tekstu.   
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 Autorzy opracowania ograniczyli się do przedstawienia lustracji w takim 
zakresie, w jakim miała ona swój związek z dzisiejszą ziemią radomszczańską bądź  
z dawnym starostwem radomskowskim. Z uwagi na ilość materiału została podzielo-
na na dwie części, spośród których część pierwsza obejmuje miasto Radomsko  
z pobliskimi miejscowościami obecnie do niego włączonymi, a ponadto miejscowo-
ści: Dobryszyce, Radziechowice, Wiewiórów, Łuszczanowice, Niechcice, Dąbrówkę
i Orzechów z ich przysiółkami, stanowiącymi w przeszłości osobne jednostki osad-
niczo-gospodarcze. Część druga która opublikowana zostanie w terminie później-
szym, obejmuje miejscowości: Konary, Zawada, Piekary, Kiełczygłów. 

Lustracja wsi Dobruszyce w Ekonomii Gidle z r. 1765

 [1]   Działo się we wsi Dobruszyce1 do Starostwa Radomskiego należącej,  
w rezydencji starościńskiej, dnia trzeciego miesiąca sierpnia Roku Pańskiego 1765. 

My Lustratorowie przez Sejm Convocationis anni 1764-ti do ustanowienia 
kwarty2 Skarbowi Koron[n]e[mu] z królewszczyzn w W[ojewó]dztwie Sieradzkim 
będących naznaczeni i zjechawszy tu do Starostwa Radomskiego na dzień dzisiejszy 
pokazano nam prawa teraźniejszego J[aśnie] W[wielmożnego] J[ego]mości Pana 
Starosty, to jest przywilej od Najjaśniejszego Króla J[ego]m[oś]ci Stanisława Augu-
sta szczęśliwie nam panującego W[wielmożnemu] J[aśnie] M[iłościwemu] Panu 
Wojciechowi Męcińskiemu3 Staroście Wieluńskiemu, na Starostwo Radomskie  
z miastem, przedmieściami, wsiami: Bogwidzowy, Stobiecko Miejskie, Radziecho-
wice, Dobruszyce, Uszczanowice4, połowę wsi Wiewiorowa, Niechcice, Dąmbrowka 
i Stępki, Varsoviae [dnia] 15-sta men[si]s no[vem]bris anno 1764-to dany.  
            Drugi przywilej juris coniunicativi na toż Starostwo z wsiami J[aśnie] 
W[ielmożnej] Im[ć] Pani Annie z Głogowskich5 J[aśnie] W[ielmożnego] J[e-
go]m[oś]ci Pana Wojciecha Męcińskiego Starosty Radomskiego małżonce, od tegoż
                                                 
1 Obecnie Dobryszyce. Nazwa która została użyta w lustracji, jak na to wskazują księgi me-
trykalne dobryszyckie używana była krótko, przez kilkanaście lat i tylko w drugiej połowie 
XVIII wieku.
2 Kwarta - staropolska jednostka miary, objętości=0,9422 litra. 
3 Wojciech Męciński z Kurozwęk herbu Poraj (1698-1771), dziedzic Działoszyna, rotmistrz 
chorągwi pancernej, od 1756 r. pułkownik, starosta wieluński od 1738 r., starosta radom-
skowski, starosta radomski od 1765 r., kasztelan sądecki od 1765 r. - K. Niesiecki, Herbarz 
Polski, t. VI, Lipsk 1841, s. 368.
4  Łuszczanowice, wieś w gminie Kleszczów, pow. bełchatowski. 
5 Anna z Głogowskich herbu Grzymała 1 voto Stadnicka, 2 voto Męcińska (ok. 1700-po 
1765), chorążyna lubaczewska - K. Niesiecki, Herbarz…., t.VI,  s. 368. 
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Najjaśniejszego Króla J[ego]m[oś]ci Stanisława Augusta w Warszawie, dnia 9 na  
miesiąca maja roku teraźniejszego 1765- tego dany. 

Trzeci przywilej od tegosz Najjaśniejszego Króla J[egomoś]ci temuż
W[ielmożnemu] J[egomoś]ci Panu Wojciechowi Męcińskiemu Staroście Radom-
skiemu na wójtostwo w mieście Radomsku będące, w Warszawie d[nia] 15 miesiąca 
marca roku teraźniejszego 1765 dany. 
             Pokazał także kwit z kwarty zł[o]t[ych] pol[skich] 680 in rem J[aśnie] 
W[ielmożnego] Imć Pana teraźniejszego Starosty w Kancellarji Kwarciannej,  
w Warszawie 13 miesiąca czerwca, roku teraźniejszego autentycznie wydany. Poło-
żył nam i lustracją tegoż Starostwa anni 1661 z Skarbu Koron[nego] autentycznie 
wyjętą6. 

Miasto Radomsko 

Pokazali przywilej Najjaśni[ejszego] Augusta 3-ciego aprobujący ich prawa  
i wolności, w którym inserowane siedem przywilejów dawniejszych Najjaśniejszych 
Monarchów Polskich, Varsoviae 20 men[si]s F[e]br[uar]ia anno 1705-to. 

To miasto z przedmieściami płaci hiberny7 na Chorągiew Pancerną J[aśnie] 
W[ielmożnego] Im[ć] Pana Rzewuskiego,8 W[ojewo]dy Krakowskiego, Hetmana 
Polnego Koronne[go] zł[o]t[ych] pol[skich] 2440 gr[osz]y 12. Kwit pokazali od 
Im[ć] Pana Antoniego Piotrowskiego i Pratkowskiego Towarzyszów Deputatów 
[dnia] 13 decem[bra] a[nn]o 1764-to dany. Do tej hiberny wsie miejskie Bogwie-
dzowy i Stobiecko przykładają się a kwity razem na miasto wychodzą.  

                                                 
6 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665, cz. II Województwa sieradz-
kie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie, ziemia dobrzyńska, wyd. Z. Górski,  
J. Pakulski, A. Tomczak, Toruń 1996, s. 63-65.  
7 Hiberna – w czasach przedrozbiorowych, obowiązek zapewnienia wojsku tzw. zimowych 
leży czyli kwater, zwana także „zimowym chlebem”. Obowiązek ten spoczywał na dobrach 
królewskich i kościelnych. Przed potopem szwedzkim był to obowiązek realizowany w natu-
rze, później został zamieniony na podatek celowy wypłacany w gotówce, stanowiąc dodatek 
do żołdu wojskowego. Podstawę wymiaru hiberny stanowiła ilość posiadanego gruntu. Prze-
trwała do 1775 r., kiedy to sejm zniósł hibernę, zastępując ją podwyższeniem o połowę po-
dymnego w królewszczyznach, zaś dobra kościelne obciążone zostały ryczałtem zw. „miło-
siernym wsparciem”. 
8 Wacław Rzewuski herbu Krzywda (1706-1779), hetman polny koronny (1752-1773), het-
man wielki koronny (1773-1774), marszałek sejmu nadzwyczajnego pacyfikacyjnego w 1736 
r., wojewoda podolski (1736-1762), wojewoda krakowski (1762-1778), kasztelan krakowski 
(1778-1779), publicysta - K. Niesiecki, Herbarz….., t. VIII, Lipsk 1841, s. 224. 
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Toż miasto z przedmieściami płaci pogłównego na jedną [2] ratę zł[o]ty[ch] 
301 g[rosz]y 22. Kwit ostatni pokazali 31 martij an[no] 1765-to. 

Toż miasto uskarżali się przed nami, że w robieniu piwa żadnego u siebie po-
rządku nie mają. Każdy choć przychodzień piwo chce robić, skąd kłótnie między 
niemi zachodzą. Więc na prośbę tych mieszczan według dawnych praw postanawia-
my, aby Cech Piwowarski między sobą postanowili. Ze dwunastu osób, mieszczan, 
którzy by kolejno piwo robili zalewając na war po cztery korce9 słodu choć jęcz-
miennego, ponieważ w tym kraju o pszenicę przytrudniej. Tak żeby jeden po drugim 
piwo robił, interrupte, i na to robienie piwa browary najwięcej dwa kommunalne 
sobie postanowili, oddając Imci Panu Staroście do zamku od każdego słodu, ćwierć
słodu miary starej radomskiej, targowej. 
  Który porządek uczynić powinni między sobą z dyspozycją J[aśnie] 
W[ielmożnego] Imć Pana Starosty, w czym obligujemy Imć Pana Starostę, aby ten 
porządek w mieście Bractwa Piwowarskiego uczynił, puncta powinności tegoż cechu 
z Radą Miasta ułożył, i one z podpisem swoim do ksiąg miejskich wpisać rozkazał. 

Toż miasto allegowało, że wójtostwo w mieście Radomsku będące dawnemi 
czasy inkorporowane było do miasta Radomska. Na to nam praw żadnych nie poka-
zali, tylko lustracją anni 1661-mi, w której wyraża przywilej od Leszka Xiążęcia 
Sieradzkiego anni 1266-ti, że Godnin Wójt Radomski wójtostwo w mieście Radom-
sku i Wsi Stobiecka kupił. 
            J[aśnie] W[ielmożny] zaś Imć Pan Starosta po inszych posesorach jak ma 
przywilej na to wójtostwo od Najjaśni[ejszego] Króla J[ego]m[oś]ci teraz nam panu-
jącego, tak z tego wójtostwa niżej kwartę postanawiamy, a miasto o to wójtostwo, 
jeżeli do niego prawa doskonałe mieć będą agant, ubi de jure. 

Cech Szewski 

Pokazali przywilej Stefana Króla Cracoviae 4 f[e]br[ual]is an[no] 158310. 
Drugi Zygmunta Króla Cracovia 20 febr[uara] an[no] 1595-to11. Trzeci Władysława 

                                                 
9 Korzec – staropolska jednostka miary, objętości = 120,6 litra. 
10 Brak bliższych informacji o charakterze tego przywileju. 
11 Przywilej ten zatwierdzał organizację cechu szewskiego i potwierdzał wcześniejszy przy-
wilej wydany przez króla Stefana Batorego. Jego treść cytuje S. Sankowski, Przyczynki do 
dziejów miasta Radomska, [w:] Prace historyczne, t. I, s. 107-109, 193-195.   
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Króla Cracoviae in coronavne12 [dnia] 8 marty an[no] 1633, w którym ten cech, et 
puncta ejus approbanz. Tenże cech pokazał dekret  R. P. Oficialis Kurzeloviens[is] 
virtute constitutionis S[anctiss]imi Calixti Divina Providentia Papa an[no] 1456-to in 
pargamino per Rndum Swiętoslaum Mathiam de Łubnica13 Claris Gnesne Dia-
ce[nsis] publicum notarium subseranis w którym wyrażono, że szewcy, tylko za każ-
dy pogrzeb z danin powinni płacić po gr[oszy] 6 i świece swoje mieć14. 
[3] 

Cech Kowalski 

Pokazali przywilej Zygmunta Króla Petricoviae in conventu g[e]n[era]ali 
f[ebrual]a 4-ta rogationum an[no] 1505-to, w którym cech ich per puncta 
app[ro]ba[n]z i dawniejsze przywileje królów temu cechowi służące15. 
    

Cech Krawiecki16

Położyli przywilej Sigismundi Regis Cracoviae in conventu g[e]n[era]li 
[dnia] 20 febr[uararii] an[no] 1603-tio17. Drugi przywilej Ladislai [4 ti]18 Regis Var-

                                                 
12 Przywilej został wydany po koronacji królewskiej Władysława IV Wazy, która miała miej-
sce 6 lutego 1633 r. Przywilej regulował organizację cechu w tym również m.in. kwestię
przyuczenia do zawodu. Przywilej ten stał się podstawą do opracowania przez burmistrza 
Radomska w 1725 r. nowej ordynacji cechu szewskiego. Jego treść cytuje S. Sankowski, 
Prace historyczne, t. I, s. 204-206. Patrz także, tamże, s. 109-111, 221-223.
13 Świętosław Maciej z Łubnicy – notariusz. 
14 Dokument znajduje się Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku, sygn. 
1889.  
18 Przywilej ten zatwierdzał organizację cechu kowalskiego i uzyskane od wcześniejszych 
królów przywileje. Nie wspomina o nim S. Sankowski w Przyczynkach..., ale na s. 111-113, 
wspomina natomiast o innych przywilejach wydanych dla cechu z 1518 r., 1519 r. czy z 1547 
r. a pominiętych przez Lustrację, być może z uwagi na fakt, że nie były to przywileje wydane 
przez monarchów.  
16 Pominięto w Lustracji cech kuśnierski i wydany dla niego w dniu 12 lutego 1629 r. w War-
szawie przez króla Zygmunta III Wazę przywilej zatwierdzający organizację tego cechu,  
a cyt. przez S. Sankowski, Przyczynki…, t. I, s. 124-126, 201-203.  
17 Przywilej ten zatwierdzał organizację cechu krawieckiego. Jego treść cytuje S. Sankowski, 
Przyczynki…, t. I, s. 118-122, 196-198.
18 Przekreślone. 
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saviae 2-da augusti a[nn]is 1634-to, w których cech krawiecki et puntca coru ap-
p[ro]banz19. 

Cech Rzeźnicki 

Położyli przywilej Stephani Regis wraz z piekarskim cechem Thorunii in 
conventu g[e]n[era]li f[ebruali]a 4-ta in vig[ilia] festi S. Andreas a[nn]o 1576-to20. 
Drugi przywilej Vladislai 4-ti Regis in coronatione 9 na martij a[nn]o 1633-tio,  
w których cech rzeźnicki i piekarski i punkta tego cechu approbanz21. 

Cech Kupiecki 

Położyli przywilej Sigismundi 3-ty, Regis, Varsaviae 24 febr[ualis] a[nn]o 
1628-is. Drugi przywilej Vladislai 4-ti Regis Częstochoviae 14-ta augusti a[nn]o 
1638-vo, w którym ten cech i punkta jego app[ro]bant22. Hoc loco skarżyli się miesz-
czanie przeciw Imci X[księdzu] Proboszczowi Kościoła Farnego Radomskiego, iż
niedawnymi czasy propinacją23 sobie w mieście wprowadził, której nigdy nie bywa-
ło. Jakoż w erekcji tegoż kościoła alias w wizycie generalnej ott. Cet[tissi]mi Ar-
chiep[isco]pei de Łasko anni 1521 ex actis Cap[itularib]us Gnesne[nsis] authentice 
wyjęty przed nami produkowany propinacji pozwolonej nie masz.  

Także i w przywileju Królowej Bony Cracoviae 11mia men[si]s maij an[no] 
154324 propinacji pozwolonej nie masz. Tylko Królowa Bona z wójtowskiego gruntu 
w Radomsku mieście, plac nadała wikariuszom tegoż kościoła na sposobniejsze po-
mieszkanie, żeby się pobudowali, a dawniejsze miejsce gdzie mieszkali, żeby było na 

                                                 
19 Przywilej ten zatwierdzał poprzedni przywilej wydany dla cechu w 1603 r., stanowiąc jego 
rekonstrukcję z drobnymi zmianami. Treść cytuje S. Sankowski, Przyczynki …, t. I, s. 210-
214.
20 Lustracja wspomina przywilej wydany przez króla Stefana Batorego z 1576 r. zaś pomija 
późniejszy przywilej wydany w 1581 r. w Koninie. 
21 Przywilej ten zatwierdzał organizację cechu rzeźnickiego i piekarzy. Treść cyt. S. Sankow-
ski, Przyczynki …, t. I, s. 127-130, 207-210.
22 Przywilej ten zatwierdzał organizację cechu kupieckiego. 
23 Propinacja – wyłączne prawo do produkcji oraz sprzedaży piwa, gorzałki i miodu, przysłu-
gujące właścicielowi dóbr, a w przypadku miasta, w jego granicach, będące często przedmio-
tem dzierżawy starozakonnych, wprowadzone przez sejm w 1496 r., przetrwało do końca 
XIX w.   
24 Przywilej królowej Bony, mocą którego podarowała kościołowi parafialnemu p.w. św. 
Lamberta, plac wójtowski do wzniesienia na nim domów dla altarzystów.  
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cmentarz obrócone. Na tym tedy miejscu Imć S X[ksiądz] Proboszcz wystawił do-
mostwa i szynk założył niedawnymi czasy, na co się mieszczanie skarżą, że propina-
cji w intracie swojej wielką przeszkodę mają. Przy tym skarżyli się ci mieszczanie, iż
tak dawniejsi proboszczowie jako Imć XX wikariuszowie i altarystowie i teraźniejsi 
wiele domów tych, gruntów miejskich, za testamentami umierających mieszczan 
poobsiadali, trzymają i pożytek z nich biorą, a żadnych podatków tak Rze[czy-
pos]p[o]l[it]ej [4] jako i do miasta nie płacą, przez co miasto opłacając te grunta do 
ostatniej przychodzi ruiny. Podobna skarga tegoż miasta jeszcze była zaszła przy 
lustracji anni 1661-mi. 

Podobnież ci mieszczanie skarżyli się i na OO Franciszkanów, także niektóre 
grunta, domy i place testamentowe bezprawnie trzymają. 

Zaczym temuż miastu nakazujemy, aby uzurpowaną propinacją, grunta i pla-
ce miastu należące, gdzie prawa dobre wykupowali, a gdzie jura disputabilia vindi-
cent. I żeby sądów J[ego] K[rólewska] M[oś]ć exportowali kommisją ad gmisra di-
sjudicanda. J[aśnie]W[ielmożnemu] zaś Imć Panu Staroście Radomskiemu zalecamy, 
aby hoc in passu miastu konsulat i dał protekcją. 
             A że z tym miastem Radomskiem i Imć Panem Franciszkiem Janikowskim 
zapadł dekret kapturowy w Piotrkowie d[ni]a 2-da pit de[cembr]am conductus 
Pasche a[nn]o 1764 aby toż miasto temuż Im[ci] Panu Janikowskiemu zapłaciło 
summę 2633 groszy 10. Ciż mieszczanie p..rno solu[ti]onis na spłacenie Im[ć] Pana 
Janikowskiego wyżej wyrażonej summy od W[ielmożnego] J[ego]m[oś]ci Pana 
Wojciecha Męcińskiego Starosty Wieluń[skiego] i Radomsk[iego] zapożyczyli. 
Skrypt na tęż summę dany w Grodzie Piotrkows[kim] sabb[bat]o pit de[cembr]am ex 
audi a[nn]o 1764-ti roborowali25, w której summie w posesji Ratusza W[ielmoż-
nemu] Imć Panu Staroście puścili, a pod aktem roboracji skryptu Wielmo[żnemu] 
Staroście służącego J[aśnie] Pan Franciszek Janikowski w tymże Grodzie Piotrkow-
skim miasto Radomsko z summy 2633 groszy 10 wyrażając, że de manibus Mag-
[nifi]ci Adalberti Męciński Cap[ita]nei Vielunens[is] et Radomscens[is] ferata po-
kwitował. 

Więc nakazujemy temuż miastu, aby nie szukając od kogo inszego z Ich-
m[oś]ć szlachty pieniędzy na spłacenie J[aśnie] W[ielmożnego] Starosty, skąd nie-
chybne byłyby kłótnie, gdyby sobie Ichm[oś]ć Szlachtę w mieście obsadzali, ale 
żeby się starali swoimi własnymi pieniędzmi lub wszyscy lub jeden z nich capaciov 
J[aśnie] W[ielmożnego] Imć Starostę wykupić aby Ratusz redeat ad corpus miasta. 
                                                 
25 Roboracja – urzędowe potwierdzenie. 
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Zaszła jeszcze kontrowersja, miasto allegowało, że wsie Bogwidzowy i Sto-
biecko do nich należą i te oprócz spów26 co dają gajowego na Starostwo i kapłony, 
robocizn nie robią tylko mosty, drogi i bruki reparować powinni, jako dawniejsze 
opiewają lustracje. Na te wsie jednak miasto tylko lustracją anni 1661, że Bogwi-
dzowy i Stobiecko i Świernice27 miejskie są w niej wyrażone. Wielmo[żny] zaś Im[ć] 
Pan Starosta ad normam dawniejszych przywilejów w swoim przywileju na Staro-
stwo Radomskie ma i też wsie wyrażone. 

Więc tę kontrowersją ratione propriettas [5] tych wsiów odsyłamy strony do 
Prześwietnej Asesorji ajant jure interim nakazujemy, aby te wsie jak powinny z całe-
go Starostwa sep gajowy i kapłony28 na Starostwo oddawały i tłuki29 odprawiali. Ciż
poddani z tych wsiów według dawnych swoich zwyczajów, mosty, bruki, drogi i ta-
my reparować i inne powinności czynić powinni.  Miasto dozierać tego powinno za 
dyspozycją J[aśnie] W[ielmożnego] Imć P[ana] Starosty. 

Że zaś poddani tych wsiów i mieszczanie się skarżą, że rok rocznie te mosty 
i przeprawy reparują, a rok rocznie te mosty giną, to jest różni ludzie w mieście, 
skrycie je biorą, palą. Więc zostawiamy dyspozycji J[aśnie] W[ielmożnego] Imć
Pana Starosty, aby kamienie wozić kazał i bruki dawać gdzie będzie należało. Koszt 
na brukarzy miasto i wsie łożyć powinni. 

Hoc loco zaniósł skargę J[aśnie] Pan Ekonom Starosta Radoms[kiego] iż
J[ego]m[ość] X Pleban w Dobruszycach folwark dworski starościński wzdłuż kilkoro 
staj30, szeroki trzyma i obsiewa. Na którą skargę W[ielmożny] Imć X[ksiądz] Roga-
la31 Pasterz teraźniejszy pokazał erekcją kościoła swego, to jest wizytę Cettini32 Ar-
chiepi[scop]i de Łasco33 1521-mi  ex actes Capituraribus Gnesne[nsis] authentice 

                                                 
26 Sep (liczba mnoga spy ewentualnie spa) – rodzaj daniny składanej w dobrach królewskich 
w zbożu. 
27 Raczej Świeżnice, obecnie w obrębie miasta Radomska, nazwa nie używana. 
28 Kapłon – tuczony kogut. 
29 Tłuka, albo tłoka – rodzaj świadczonej robocizny, pańszczyzny. 
30 Staj, staje, stajanie – miara powierzchni gruntu. 
31 Piotr Bibersztain Rogala – proboszcz dobryszycki w l. 1746-1770, prepozyt radomskowski, 
kanonik łaski - J. Kapuściński, Duchowieństwo parafii Dobryszyce, Zeszyty Radomszczań-
skie, t. IX, 2014, s. 243. 
32 W tekście jest zapisane: Cettimi, prawdopodobnie winno być Charissimi tzn. drogi, w zna-
czeniu czcigodny, wspaniały. 
33 Jan Łaski herbu Korab (1456-1531), sekretarz królewski, dyplomata, kanclerz wielki ko-
ronny (1503-1510), prymas Polski i arcybiskup gnieźnieński (1510-1531), autor tzw. Statutu 
Łaskiego i Liber beneficjorum - K. Niesiecki, Herbarz…, t. VI, Lipsk 1841, s. 207-210.
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wydaną. Po tej erekcji pokazał komplanacją34 z J[ej]m[oś]cią Panem Denhoffem35

Wojewodą Sieradzk[im] Starostą Radomskim z J[ej]m[oś]cią X Bartłomiejem Astju-
szem36 Plebanem Dobruszyckim w Piotrkowie 30 mens januarij a[nn]o 1646 spisaną. 
Którą komplanacją uspokajając kwestię o gruncie X Plebanowi naznaczono rolą
pustą nazwaną Litwanowską. Przyznali37 meszne od chłopów corocznie, na zł[o]ty 
po[lskich] 120 redukowali. 

Łąki opisali znowu, gdy między kościołem i dworem w lat sto zaszły kon-
trowersje. Już między teraźniejszym J[ego]m[ością] X [księdzem] Rogalą Pasterzem 
Dobruszyckim i J[aśnie]W[ielmożnym] Imć Panem Alexandrem Szembekiem38

W[ojewo]dą Sieradz[kim], Starostą Radom[skim], tudzież Imć Panem Ojrzanowskim 
Posesorem Starostwa Radomskiego zaszedł kompromis, sub cujus authoritte39 kom-
planacja w Dobruszycach [dnia] 18 sierpnia roku 1750 spisana kompromisem appro-
bowana. Którą komplanacją za rolą Litwanowską dział roli dworskiej do kościoła 
oddano, a której to teraz skarga zaszła. Tudzież za meszne40 od chłopów Imć X Ple-
ban mniejszą, jak przed tym kontentował się kwotą co rok 50 zł[o]tych po[lskich]. In 
vim zaś ustąpionego folwarku przez dwór, poddaństwo dobruszyckie oprócz wszyst-
kich swoich powinności, przyjęli na siebie robić dworowi w żniwa tłuki dwie. Ten 
dekret kompromisarski wraz z inserowaną w nim komplanacją w Grodzie Piotrkow-
skim sabbo in vig[ilia] festi S. Bartolomei Ap[osto]li a[nn]o 1750 oblatowany41.  
 [6] Na to repositum od J[aśnie] W[ielmożnego] Imć P[ana] Starosty że erek-
cja agnoscit et in omnibus punctis acceptas. Komplanacji zaś obydwóch anni 1646-ti, 
jako anni 1750. J[aśnie] W[ielmożny] Im[ć] Pan Starosta nie akceptuje, gdyż Staro-
sta Staroście prejudicare nie może, ani mógł gruntów królewskich bez konsensu 

                                                 
34 Akt prawny, umowa, zgoda, porozumienie. 
35 Kasper Denhoff herbu własnego (1588-1645), tytularny książę Rzeszy Niemieckiej, dwo-
rzanin królewski, rotmistrz rajtarów królewskich, wojewoda dorpacki (1627-1634), wojewo-
da sieradzki (1634-1645), marszałek dworu królowej (od 1639 r.), starosta wieluński i radom-
skowski, budowniczy pałacu w Kruszynie, ojciec Stanisława Denhoffa (zm. 1653 r.) starosty 
radomskowskiego - K. Niesiecki, Herbarz…, t. III, Lipsk 1839 r., s. 378-379; Polski Słownik 
Biograficzny, t. V, Kraków 1939-1946, s. 114.
36 Bartłomiej Ostiusz – proboszcz dobryszycki w latach 1646-1647, dziekan radomskowski -  
J. Kapuściński, Duchowieństwo…, t. IX, s.243).
37 Winno być raczej - przyznane 
38 Aleksander Szembek herbu własnego (1682-1756), wojewoda sieradzki, starosta radom-

skowski, stolnik koronny - K. Niesiecki, Herbarz…, t. VIII, Lipsk 1841, s. 614. 
39 Jest: autrhoritte, winno być: authori, w znaczeniu autor. 
40 Meszne – rodzaj świadczenia na rzecz miejscowego proboszcza. Składany czasami w pie-
niądzu, czasami w ziarnie zboża. 
41 Podany do akt, dokumentów na dzień przed Św. Bartłomiejem, to znaczy 23 sierpnia. 
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J[eg]o. K[rólewskiej] M[oś]ci i Rze[cz]p[ospoli]tej prywatnie  avettere od Starostwa 
do Kościoła. 

His in cireum stantijs tantisper zostawajemy J[ego]m[oś]ci X [księdza] Ple-
bana Dobruszyckiego circa usum ról jak je teraz trzyma pokąd J[aśnie]W[ielmożny] 
Im[ć] Pan Starosta nie będzie expertował Kommisji Sądów J[ego] K[rólewskiej] 
M[oś]ci Pana Naszego Miło[ściwego] ad resoluendas supraseras diferentias, i inszy-
ch pretensji które strony mieć do siebie mogą. 

Podatki wsiów 

Wieś Dobruszyce, Stępki i Żaby wraz płacą hibernę na Chorągiew J[aśnie] 
W[ielmożnego]. Rzewuskiego W[ojewo]dy Krakowsk[iego], na co pokazali kwit  
z podpisami J[ego]m[ość] Panów Antoniego Piotrowskiego i Pratkoskiego z wypła-
conych zł[ot]ych po[lskich] 460 6-ta decem[bra] anno 1764-to w Dobruszycach da-
ny.  
            Ta wieś Dobruszyce płaci pogłównego42 z Wiewiorowem na Regiment Kró-
lowy Jadwigi43 na jednę ratę zł[o]ty po[lskich] 128, na co pokazali kwit Imć P[an]a 
Konrady44 Kapitana w Szczercowie [dnia] 30 marca anno praesenti dany. 
            Wieś Żaba płaci pogłównego na Chorągiew Husarską J[aśnie] W[iel-
możnego] Ordynata Zamojskiego45 na jedną ratę zł[o]ty 8. Pokazali kwit Imci P[an]a 
Stanisława Chrzanowskiego Towarzysza Deputata [dnia] 6-ta maij anno p[re]senti 
dany. 

Wieś Radziechowice, Strzałkowiec46, Dąmbrowka, płaci hiberny na Chorą-
giew J[aśnie] W[ielmożnego] W[ojewo]dy Krakow[skiego] zł[ot]ych po[lskich] 440. 

                                                 
42 Rodzaj świadczenia ,podatku płaconego „od głowy”. 
43 Regiment Królowej Jadwigi – jako 1 Regiment Pieszy Koronny, noszący imię aktualnej 
królowej (za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego nosił imię Królowej Jadwigi), skła-
dający się z kilku kompanii, działający w sile pułku piechoty - B. Gembarzewski, Rodowody 
pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831, Warszawa 1925, s. 26. 
44 de Konrade herbu Sulima, z imienia nieznany, kapitan wojsk koronnych - K. Niesiecki, 
Herbarz…, t. V, Lipsk 1840, s.  214.
45 Klemens Jerzy Zamoyski (zm. 1767), hrabia, ordynat zamojski, pułkownik - K. Niesiecki, 
Herbarz…., t. X, Lipsk 1845, s. 73.
46 Strzałkowiec – obecnie jedna z dwóch wsi o nazwie Radziechowice. We wcześniejszych 
lustracjach błędnie identyfikowana ze Strzałkowem. Podobne błędy pojawiają się w różnych 
opracowaniach. Lustracja z 1765 r. nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o wieś sąsiadującą
z Radziechowicami. Za taką interpretacją przemawia też lokalizacja miejscowości (przyto-
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Pokazali kwit od Deputatów Chorągwianych Ichm[oś]ci Panów Piotrowskiego i Prat-
kowskiego 13 Xbris anno 1764-to. Ta wieś Radziechowice płaci pogłównego na 
Szwadron Imci P[an]a Bazana47 i Mieszkowskiego Rotmistrzów na jednę ratę
zł[o]tych pols[kich] 49 g[rosz]y 10. Pokazali kwit od Deputatów Chorągwiany[ch] 
Im[ć] Pana Kociałkowskiego i Wilińskiego Towarzyszów [dnia] 24 aprilis 1765-to. 
        Wieś Stępki płaci pogłównego na Regiment Królowy J[ej[m[oś]ci na jednę
ratę zł[o]ty po[lskich] 8 g[rosz]y 28 pinię[dzy] 12. Pokazali kwit J[ego]m[oś]ci Pana 
Konrady Kapitana [dnia] 30 marca w Szczercowie a[nn]o […]48 datowany. 

Wieś Dąmbrówka płaci pogłównego na Szwadron Im[ć] P[an]a Bazana  
i Mieszkowskiego Rotmistrzów na jednę ratę zł[o]ty po[lskich] 21 g[rosz]y 10 pi-
niędz[y] 12. Pokazali kwit od Im[ć] PP[Panów] Kociałkowskiego i Wilińskiego To-
warzyszów Deputatów [dnia] 24 aprilis, a[nn]o […]49 dany. 

Wieś Wiewiórów płaci hiberny na Chorągiew J[ego]m[oś]ci P[an]a 
W[ojewo]dy [7] Krakowsk[iego] zł[o]ty po[lskich] 125. Pokazali kwit J[ego]m[oś]ci 
PP [panów] Piotrowskiego i Pratkowskiego Towarzyszów Deputatów 6ta de-
ce[mbris] w Wiewiórowie a[nn]o 1764 dany. 

Wieś Łuszczanowice płaci hiberny na Chorągiew J[aśnie] W[ielmożnego] 
W[ojewo]dy Krakowskiego zł[o]tych po[lskich] 255, na co pokazali kwit od 
J[ego]m[oś]ć Pana Antoniego Piotrowskiego Deputata [dnia] 10 decem[bris] a[nn]o 
1764 -to dany.  

Ta wieś płaci pogłównego na Regiment Królowy Jadwigi na jedną ratę
zł[o]ty po[lskich] 100. pieniążków50 12. Pokazali kwit Imć P[an]a Konrady Kapitana 
w Szczercowie [dnia] 1-ma maij a[nn]o godena datowany. 

Wieś Stobiecko płaci hibernę wraz z miastem. Ta wieś płaci pogłównego na 
Regiment Królowy Jadwigi na jedną ratę  zł[o]ty po[lskich] 50 g[rosz]y 29 pieniądz 
6. Pokazali kwit od Im[ć] Pana Konrady Kapitana w Szczercowie [dnia] 21 aprilis, 
a[nn]o grenti datowany. 

Wieś Bogwidzow płaci hibernę wraz z miastem. Ta wieś płaci pogłównego 
na Regiment Królowej Jadwigi na jedną ratę zł[o]ty po[lskich] 15 g[rosz]y 4 pi-

                                                                                                                               
czona zgodnie z ruchem zegara) wokół Radomska zawarta przez J. Łaskiego w Liber Benefi-
cjorum Archidiocensis Gnesnensis, t. I, s. 495. 
47 Bazan, nieznany z imienia, rotmistrz, rodzina nobilitowana w 1662 r. - K. Niesiecki, Her-
barz…, t. X, Lipsk 1845, s. 11.
48 Data nieczytelna. 
49 Data nieczytelna. 
50 Pieniądz – potoczne określenie denara, jako najdrobniejszej monety. 
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ni[ędzy] 12. Na co pokazali kwit ostatni Im[ć] Pana Konrady Kapitana w Szczerco-
wie [dnia] 7-mia aprilis a[nn]o pre[se]nt[is] dany.

Wieś Niechcice. Ta wieś hibernę płaci razem z Dobruszycami i dokłada się
do Dobruszyc co rok zł[o]ty 25. Taż wieś płaci pogłównego na jedną ratę na Chorą-
giew Pancerną J[aśnie] W[ielmożnego] Xcia[księcia] J[ego]m[oś]ci Podkomor[zego] 
Koron[nego]51 zł[o]ty 28. g[rosz]y 6 pien[iędzy] 24. Kwit pokazali od Imć PP[anów] 
Jakuba Strzeleckiego i Pytozkiego Towarzyszów Deputatów [dnia] 23 marca a[nn]o 
fe[brual]is 1765.  

Po zapisanych tedy prawach skargach wyżej wyrażonych nakazaliśmy, aby 
nam inwentarze z całego Starostwa i regestra krescencji prowentów i intrat wszyst-
kich spisane podpisane i nam podane były. Tu wniósł do nas Imć Józef Suździnski52

Ekonom Starostwa Radoms[kiego] że J[aśnie] W[ielmożny] Im[ć] Pan Starosta te-
raźniejszy Radoms[ki] przed rokiem dopiero wszedł w posesją tegoż Starostwa, 
dawniejszych regestrów żadnych nie zastał, tylko z przeszłego roku jednego regestra 
spisać deklaruje, ad informadnem zaś nas Lustratorów położył kontrakt dawniejszy 
arendowny między niegdy J[aśnie] W[ielmożnym] Imć P[anem] Szęmbekiem Staro-
stą Radoms[kim] z jednej a Im[ć] P[anem] Świętosławem Ojżanowskim z drugiej 
strony w Myd[l]nikach53 10 miesiąca maja roku 1757 spisany. Którym kontraktem to 
Starostwo Radomskie całe 7006 zł[o]ty[ch] p[olskich] chodziło. 

Allegował po tym, że Imć Pan [8] Jurzyński ostatni posesor przed J[aśnie] 
W[ielmożnym] Imć P[anem] Starostą teraźniejszym wychodząc, z tych dóbr inwen-
tarze przeszłe tegoż starostwa wszystkie zabrał, na co skrypt ręczny położył przez 
Im[ć] P[ana] Jurzyńskiego w Radomsku [dnia] 1 stycznia roku przeszłego 1764 da-
ny, którym Imć P[an] Jurzyński obliguje się inwentarze zabrane Starostwa Ra-
dom[sk]a oddać, których jeszcze nie oddał.  

Więc my Lustratorowie uważając impossi 6 marca spisania regestr od trzech 
lat nakazujemy temuż Im[ć] P[anu] Suidzińskiemu Ekonomowi, aby inwentarz bu-
dynków folwarcznych, jak teraz są rejestra zaś intraty i krescencji sepów dania pod-
danych rocznie za swojej ekonomii spisał, podpisał i nam podał satisfecit. 

                                                 
51 Kazimierz Poniatowski (1721-1800), książę, brat rodzony króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, podkomorzy nadworny koronny (1742-1773), komendant gwardii konnej koron-
nej (1761-1773), generał-lejtnant wojsk koronnych od 1752 r., poseł na sejm, marszałek Try-
bunału Koronnego - K. Niesiecki, Herbarz…, t. VIII, Lipsk 1841, s. 377. 
52 Józef Suzdziński (Suzidziński) – ekonom starostwa radomskowskiego. 
53 Mydlniki – obecnie część Krakowa. 
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Te tedy podane nam inwentarze i regestra z mieszczan radomskich i z gro-
mad wsi inwestygowaliśmy54 i weryfikowali i gdzie należało poprawili. /Inserany/  

Inwestygowane i poprawione też regestra zaprzysiąc nakazaliśmy. Zaprzy-
siągł Im[ć] P[an] Józef Świdziński Ekonom Starostwa Radom[skiego] rotą w Kon-
stytucji Konwokacjonaln[ej] wyrażoną. 

Po zaprzysiężeniu biorąc przed siebie sposób aręndowny nam przez Konsty-
tucją Konwokacjonalną pozwolony jak zwyczaj w W[ojewó]dztwie Sieradz[kim] 
dobra puszczać w arendę, intratę tegoż Starostwa tak postanawiamy. 

Wieś Dobruszyce 

        Zł[o]t[y] Gro[sz] Sz[eląg] Den[ar]55

Owsa sepowego dają miarą targową radomską  
strychowatą, korcy 5. ćw[iertni]56 2. W korcu zaś tym  
radomskim targowym znajdować się powinno  
garcy 72, która miara w całym Starostwie być powinna.  
Korzec rachując a gr[oszy] 3 f[acid]                16           5             -              - 
Kapłonów daje 49 ½. Kapłona rachując g[rosz]y 15 .     24         22             -              9 
Jaj daje sztuk 275. Jajo rachując po szeląg                         3           1             2             - 
Czynszu pieniężnego dają                  8          24              -             -  
Przędzy przędzą sztuk 13, łokci 9, łokieć rachując a  
gr[oszy] 3, a sztukę [....] gr[osz]y 6 fa[cid].  16         15              -             - 

Wieś Radziechowice z Strzałkami57

Dają żyta spu korcy 14, ćw[iertni] 2. Korzec rachując  
a zł[o]ty 9, f[acid]                                                            130          15 

 [9] Inwentarz Starostwa Radomskiego z przyległościami do niego należący-
mi, budynków dworskich i posiadłości poddaństwa [dnia] 3 augusta anno 1765 spi-
sany i J[aśnie] W[ielmożnym] Ichm[oś]ć Panom Lustratorom podany z roku 1764. 

                                                 
54 Dochodzić, indagować. 
55 Przelicznik monetarny: 1 złoty = 30 groszom, 1 grosz = 3 szelągom lub 18 denarom, 1 sze-
ląg = 6 denarom (fenigom) lub 3 ternarom.  
56 Ćwiertnia – staropolska jednostka miary, objętości = 30,15 litra, 4 ćwiertnie = 1 korzec. 
57 Strzałki – tu miejscowość Strzałkowiec. 
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                                                          Wieś Dobruszyce 

W tej wsi wjeżdżając na dziedziniec są wrota z furtką na biegunach58 bez że-
laza. Od tych wrót idąc prosto jest pod gontami dwór stary o dwóch kominach mu-
rowanych a trzecim prostym. Do tego dworu wchodząc są drzwi na zawiasach i ha-
kach żelaznych z zaporą drewnianą do sieni, z podłogą starą i pułapem złym. 
  Z tej sieni na prawą rękę wchodząc są drzwi na zawiasach i hakach, z klamką
rękojeścią i haczykiem żelaznymi do pokoju pierwszego, w którym okna dwa w tafle 
wielkie, w drewno oprawne, z kwaterami na zawiaskach żelaznych, z zamknięciem 
takowym, otwierającymi się. Komin murowany. Piec w kafle zielono polewane. Pod-
łoga i posowa59 dobra. Z tego pokoju po bok pieca są drzwi na zawiasach i hakach  
z haczykiem żelaznymi do pokoju drugiego w którym okna dwa w tafle w drewno 
oprawne z kwaterami takiemiż jak i w pierwszym pokoju. Komin murowany. Piec 
zielony, podłoga i posowa dobre. Do tych dwóch pokojów u okien ze dworu są
okiennice zasuwane. Z tego zaś pokoju drugiego przy kominku są drzwi na zawia-
sach i hakach z klamką i haczykiem żelaznymi, z wrzeciądzem60 i skoblami takowe-
miż do sionki przeforstawnej61 z sienią. 

 W tej sionce posowa bez podłogi. Drzwi dwoje na zawiasach żelaznych, 
jedne do sieni, drugie do altanki pobocznej, z wrzeciądzem i skoblami żelaznymi.  
W tej altance okno proste, małe, posowa i podłoga złe. Trzecie zaś drzwi z tej sionki 
są na górę ze schodami na biegunach drewnianych z wrzeciądzem i skoblami żela-
znymi.  

Po drugiej zaś stronie lewej, z sieni, na przeciwko pokoju pierwszego,  
są drzwi na zawiasach i hakach, z klamką, rękojeścią, haczykiem i wrzeciądzem  
z sieni, żelaznymi, do izdebki w której okno proste złe, piec i komin proste, podłoga 
zła z posową. Z tej izdebki drzwi dwoje, na zawiasach żelaznych. Jedne po bok pieca 
z wrzeciądzem i skoblami żelaznymi do izdebki o jednym piecu, bez kominka i oknie 
jednym złym, podłodze i posowie nadrujnowanej. Drugie zaś drzwi przy kominku,  
z klamką, rękojeścią i wrzeciądzem żelaznymi do sieni w której podłoga zła. Drzwi 
dwoje, jedne na dziedziniec bez żelaza, drugie na biegunach drewnianych, z wrze-
ciądzem żelaznym do przeforsztowania gdzie drobiazg siada. Trzecie zaś drzwiczki 
na tył dworu, bez żelaza. Z tej sieni jest drabina na górę, na obydwóch stronach prze-
                                                 
58 Biegun – czop, czopek, oś, wałek na którym się coś obraca. 
59 Posowa – pomost, podkład pod podłogę (legary) lub strop drewniany. 
60 Wrzeciądz albo wrzęciądz – łańcuch, łańcuszek u drzwi, zapora. 
61 Forszt albo Forst – bal gruby na trzy cale. 
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forsztowana, z drzwiami na biegunach drewnianych, z wrzeciądzami i skoblami że-
laznymi do zamykania.  

Ten dwór cały mocno osobliwie połową (wyraz nieczytelny, skreślony) na-
drujnowany, wielkiej potrzebuje reparacji.  

Przed tym dworem po bok trochę, jest pod dranicami [10] kuchnia do której 
drzwi na biegunach z klamką drewnianą, z wrzeciądzem i skoblami żelaznymi. 

 W tej kuchni ognisko do gotowania z piecykami murowane. Po bok są drzwi 
do komory kuchennej, na biegunach drewnianych, z wrzeciądzem żelaznym, bez 
podłogi, z posową złą. Ta kuchnia stara, zła, inszego potrzebuje przestawienia. Od tej 
kuchni idąc, na prawą rękę, na przeciwko dworu są pod gontami stajnie dwie pole 
siebie będące, z wystawą, na rogu zaś wozownią mające. Do tych stajen u wozowni 
wrota na biegunach drewnianych, z wrzeciądzami i skoblami żelaznymi. W tych 
stajniach jest podłoga i posowa, żłoby, drabiny. W wozowni zaś delowanie62. Do 
stajen wchodząc są mostki, dach zaś z dwiema dymnikami, drzwiczki bez żelaza 
mającymi. W tył zaś tych stajen, połową pod dranicami, połową pod snopkami są
dwa, pod jednym dachem, stare karmniki.  

Od tych są rynny do gorzelni pod dranicami, starej. Do tej gorzelni drzwi 
wszystkie bez żelaza. Po jednej stronie są statki do pędzenia gorzałek, po drugiej 
stronie izba na roboty. Statków gruntowych żadnych nie masz. Przed tą gorzelnią jest 
browar  pod gontami zły o dwóch kominach wywiedzionych nad dach, do którego 
wchodząc do sieni drzwi bez żelaza. W tej sieni statki63 do robienia piwa, ale nie-
gruntowe. Po lewej stronie izba o dwóch oknach prostych, kominem, piecem pro-
stym, podłogą i posową i z komorą. Do izby drzwi bez żelaza, do komory i z komory 
na zawiasach żelaznych. Po lewej zaś stronie, z sieni z sionką jest izbą z komorą,  
o dwóch oknach prostych, piecu, kominie prostym, posowie i podłodze złej. Do tej 
izby drzwi na zawiasach z haczykiem, żelaznymi. Z tej izby do komory drzwi tako-
weż, z wrzeciądzem i skoblami żelaznymi. Z tej komórki są drzwi podobneż do ko-
mory powiększej, nowo przystawionej, pod dranicami, z podłogą i pułapem. Z tej 
komory drzwi na dwór, na zawiasach żelaznych, z zaporą drewnianą.  

Ten cały browar oprócz tej komory ostatniej mocno zdezelowany, inszego 
potrzebuje postawienia. Po bok tego browaru, czyli komory nowo przystawionej, jest 
pod dranicami szopa pole której jest pod jednym dachem, częścią snopkami, częścią
dranicami przykryty spichlerzyk ze stajenką.  

                                                 
62 Delowanie, dylowanie – obłożyć deskami, tarcicą od dyl, deska tarcica. 
63 Statki, tu naczynia browarne. 
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Na przeciwko tego browaru jest pod snopkami stodoła  do browaru należąca 
o dwóch bojowiskach a trzech sąsiekach. Wrota do niej bez żelaza. Za spichlerzy-
kiem zaś browarnym ku wsi jest użel64 do suszenia słodów, pod dranicami, z gruntu 
zły. Za browarem jest studnia zrujnowana przy gorzelni, zaś druga ocembrowana, i ta 
potrzebuje poprawy. W  tył zaś stodoły browarnej jest pod dranicami piwnica stara, 
zła, połową zawalona, o dwóch sklepach, o jednym zawalonym a drugim jeszcze 
trochę lepszym. Drzwi do tego na zawiasach z wrzeciądzem i skoblami żelaznymi.  

Przy [11] tej piwnicy, po bok dworu jest pod dranicami stary, nadrujnowany 
lamus, do którego drzwi dwoje na zawiasach i hakach żelaznych, z wrzeciądzami 
 i skoblami żelaznymi z dziedzińca, w środku balami przeforsztowany na dwoje.  
W obydwóch przeforsztowaniach jest podłoga i posowa i po oknie jednym czterema 
prętami opasanym, z okiennicą zewnątrz zasuwaną.  

W tył zaś dworu obory są pod snopkami, od wrót wiedznych wołownią  
z jednego rogu, a z drugiego nowo przystawione dwa chlewy mające okoliste do 
wołowni wrota na biegunach drewnianych, z wrzeciądzem i skoblami żelaznemi.  
W tej wołowni delowanie, posowa z delów, żłoby i drabiny. Do obór zaś i chlewów 
drzwi wszystkie bez żelaza, z zamknięciem drewnianym.  

Na przeciwko tych nowych chlewów przystawionych w jednym okrągu, czy-
li ogrodzeniu, osobna jest oborka dla cieląt pod snopkami, stara. Drzwi bez żelaza. 
Te obory okoliste65, ode dwora płotami z wroty, a po bok sztachetami stojącymi ob-
wiedzione. 
  Te wszystkie budynki w dziedzińcu będące według potrzeby ogrodzone. 
Połowa zaś dworu samego stachecikami obwiedziona. W tył zaś dworu idąc z dzie-
dzińca są wrota z furtką, bez żelaza, między opłotki, które ciągną się aż do samych 
stodół, do których wchodząc między gumna66 są wrota nowe, z furtką bez żelaza. Po 
obydwóch stronach tych wrót ściany tykające się są spichlerze.  

Po lewej stronie jest spichlerz nowy pod snopkami, tak od góry, jak od dołu 
kilku szorami gontów pobity, z wystawą o dwóch sypaniach dolnych, do których 
drzwi na zawiasach i hakach żelaznych. Pierwsze drzwi z wrzeciądzem i skoblami 
żelaznymi, drugie jeszcze bez nich. W tych sypaniach dwóch podłoga, w jednym 
posowa tylko i o okienkach dwóch małych, wąskich. Z jednego sypania są schody na 

                                                 
64 Użel – niewielki budynek do suszenia słodu przed jego dalszym przerobem w browarze. 
65 Tu: ogrodzone. 
66 Gumno – stodoła, też plac ze stodołami, brogami i stertami zboża. 
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górę. Po bok tego spichlerza poprzęg67 jest szopa pod snopkami. Ściana u niej żer-
dziami przeplatana a to na konserwacją siana. Który to spichlerz i ta szopa nowo 
postawione są za teraźniejszego J[aśnie]W[ielmożnego] Im[ć] Pana Starosty. 

 Po prawej zaś stronie wrót wiedznych68 jest spichlerz stary pod  gontami  
z dymnikiem i wystawą, do którego drzwi na zawiasach i hakach z wrzeciądzem  
i skoblami żelaznymi. W tym spichlerzu są przegrody do sypania zboża i schody na 
górę, na której są także przegrody, ale to wszystko mocno nadrujnowane.  

Pole tego spichlerza na prawej stronie jest stodoła pod snopkami o dwóch 
bojowiskach a sąsiekach trzech, stara, zła. Do niej wrót czworo. Przednie z kunami 
żelaznymi do zamykania. Tylne zaś z zatykami drewnianymi. Na poprzek zaś tej 
stodoły jest druga stodoła takoważ jak i pierwsza, lecz to wszystko inszego potrzebu-
je postawienia. Te stodoły w około płotami obwiedzione.

Za wrotami zaś wiedznemi na stawie zarosłym jest młyn pod dranicami  
o jednej izbie, komorze, sieni, młynicy i kole jednym, do którego drzwi wszystkie 
bez żelaza. Izba o kominie i piecu prostym, złym, oknie jednym prostym złym. Zgoła 
ten młyn spustoszały nowej potrzebuje reparacji i postawienia.  

W tej wsi niedaleko kościoła karczma jest wiedzna pod snopkami, [12] tak 
od góry jak od dołu kilku szorami dranic pobita. Do stajni wrota na wylot, bez żela-
za. W stajni po obydwóch stronach żłoby tylko. Z tej stajni są drzwi do sieni, z której 
drzwi dwoje, jedne na dwór, bez żelaza, drugie na zawiasach i hakach z rękojeścią
żelaznymi do izby, w której komin prosty,  piec kaflowy, okna dwa proste złe, stoły, 
ławy wokoło, posowa bez podłogi. Z tej izby po bok pieca są drzwi na zawiasach  
i hakach, z wrzeciądzem i skoblami żelaznymi do komory, w której posowa jest bez 
podłogi. Z tejże komory są drzwi na zawiasach żelaznych, z zaporą drewnianą na 
dwór. Izba zaś z komorą gontami pobita, ale to wszystko z gruntu złe mocnej potrze-
buje reparacji i nowego postawienia. 

Osiadłość poddaństwa tej wsi 
Kmiecie 

1. Jan Kulka ma swój zaprząg. Robi co tydzień dni 4. To jest bydła parą dni 2,  
a pieszo dni 2. Owsa sepowego daje ćwierci 2. Kapłonów 4. Jaj 20. Czynszu pie-
niężnego groszy 24. Przędzy przędzie łokci 12, a za nieprzędzioną płacić powi-

                                                 
67 Tu: w poprzek. 
68 Tu: wjezdnych, takich przez które można wjechać. 
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nien łokieć po groszy 3. Stróżą strzeże, trzodę pasie, w drogi pobliższe o mil 3 
jako to na targ, do młyna bez dnia, a dalsze mil 3, za dzień rachując, jeździć po-
winien. Do naprawiania grobel, tamów, dróg i mostów, do obierania chmielu  
i skubania, owiec mycia i strzyżenia, rzepy i kapusty obierania, węncki69 skroba-
nia bez dnia chodzić powinien. Tłuk 4 w żniwa odbywać ma.  

Półrolnicy 

1. Wojciech Sadawa ma swój zaprząg, robi w tydzień dni 2, to jest parą bydła dzień
1 a pieszo drugi dzień. Spu owsa daje ćwierć 1. Kapłonów dwa. Jaj 10. Czynszu 
pieniężnego groszy 12. Przędzy przędzie łokci 6, a za nieprzędzoną płacić powi-
nien łokieć po groszy 3. Stróżą strzeże, trzodę pasie, drogi pobliższe o mil 3 jako 
to na targ, do młyna bez dnia, a dalsze mil 3 za dzień rachując odbywać powi-
nien. Do naprawiania grobel, tam, dróg i mostów, do obierania chmielu i skuba-
nia, owiec mycia i strzyżenia, rzepy i kapusty obierania, węncki skrobania, bez 
dnia chodzić powinien. Tłuk 4 w żniwa odbywać powinien. 

2. Paweł Kwarta ma swój zaprząg, toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
3. Józef Szymański ma swój zaprząg, toż samo robić i dawać powinien co pierw-

szy. 
4. Wojciech Moliczek ma swój zaprząg, toż samo robić i dawać powinien co pierw-

szy. 
5. Józef Karkoszka ma swój zaprząg, toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
6. Ignacy Karkoszka ma swój zaprząg, toż samo robić i dawać powinien co pierw-

szy. 
7. Walenty Kulka ma swój zaprząg, toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
8. Paweł Dyguda ma swój zaprząg, toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
9. Jędrzej Wędzonka ma swój zaprząg, toż samo robić i dawać powinien co pierw-

szy. 
10. Tomasz Pierzak ma swój zaprząg, toż samo robić i dawać powinien co pierwszy.  
11. Andrzej Stasiak ma swój zaprząg, toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
12. Kacper Wędzonka ma swój zaprząg, toż samo robić i dawać powinien co pierw-

szy. 
13. Tomasz Kwarta ma swój zaprząg, toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 

                                                 
69 Węncka, węcka. 
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14. Maci[ej] Życiński ma swój zaprząg. toż samo robić i dawać powinien co pierw-
szy. 

Zagrodnicy 

1.  Błażej Kowal robi w tydzień dzień 1 pieszo. Spu owsa daje miarę 1. Kapłona 1. 
Jaj 5. Czynszu pieniężnego groszy 6. Przędzy przędzie łokci 3, a za nieprzędzoną
płacić powinien łokieć po groszy 3. Stróżą strzeże, trzodę pasie, drogi pobliższe 
o mil 3, jako to na targ, do młynów bez dnia, a dalsze mil 3 za dzień rachując 
odbywać powinien i resztę  powinności tak od bywać [13] powinien jak przed 
nim położeni poddani tej wsi. 

2.  Wawrzyniec Czechowski toż samo robić i dawać powinien co pierwszy przed 
nim. 

3.  Mikołaj Wielocek toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
4.  Jędrzy[Jędrzej] Jacków toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
5.  Grzegorz Pierzaszek toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
6.  Łukasz Biały toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
7.  Jan Pietro toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
8.  Krzysztof Oczap toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
9.  Jan Gurski toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
10. Klemens Gasik toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
11. Kaźmierz Gasik toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
12. Stanisław Miczek toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 

Chałupnicy  

1. Łukasz Kierkoszka robi w tydzień dni 2 pieszo. Spu i czynszu pieniężnego nie 
daje. Daje zaś corocznie kapłona pół. Jaj 5. Przędzy przędzie łokci 3, a za nie-
przędzoną płacić powinien łokieć po gr[oszy] 3. Stróżą strzeże, trzodę pasie. 
Drogi i insze powinności wyżej wyrażone tak odbywać  powinien jak pierwsi 
przed nim położeni. 

2. Szymon Latusz toż samo robić i dawać powinien co pierwszy przed nim. 
3. Jan Przyłęski toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
4. Walenty Łacisz toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
5. Tomasz Baryła toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
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6. Franciszek Suchoszek toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
7. Krzysztof Wędzonka toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
8. Józef Moliczek toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
9. Jacenty Cieśla toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
10. Maci[ej] Szczepocki toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
11. Walenty Szczepocki toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 

Komornicy 

1. Jan Zagroda, robi w tydzień dzień 1 pieszo. Żadnych danin nie daje tylko stróżą
strzeże, trzodę pasie, drogi i insze powinności jak w zwyż wyrażone odprawiać
powinien, oprócz co w żniwa. Tłuk 2 odprawiać powinien. 

2. Jakub Kupcasz to samo robić powinien co pierwszy przed nim. 
3. Franciszek Jarocki to samo robić powinien co pierwszy.  
4. Kacper Adaszek toż samo robić powinien co pierwszy. 

Na usłudze dworskiej będący 
Folwarczni  

1. Benedykt Czopik, włodarz, nic nie robi ani daje. 
2. Wawrzyniec Karbowy, toż samo. 
3. Stanisław Kaczmarz, toż samo. 

Leśni 

1. Aleksy Kozak, nic nie robi ani daje, tylko lasy ogania. 
2. Jędrzej Wędzonka, toż samo. 

Próżniaki w tej wsi znajdujący się choćby roli nie siali, dosyć, że z gruntu żyją, 
robić co tydzień dworowi dzień 1 i gromadzie proporcjonalnie do podatków przykła-
dać się powinni. 

[4]                                    Summa daniny tej Wsi 

Owsa sepowego             korcy 5, ćwierci 2. 
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Kapłonów               sztuk 49 i pół.  
Jaj    sztuk 875.  
Czynszu pieniężnego     złotych 8, gr[osz]y 24. 
Przędzy    sztuk 13, łokci 9. 

Wieś Radziechowice z Strzałkowicami 

W tej  wsi Strzałkowice nazwanej, blisko Radziechowic będącej, jest folwark 
dworski do którego wjeżdżając są wrota z łat, bez żelaza. Na lewej  ręce blisko jest 
ten folwark nowy pod snopkami, od dołu dranicami,70 szorem jednym pobity, o ko-
minie wywiedzionym nad dach. Do tego folwarku wchodząc są drzwi na biegunach, 
z klamką i zaporą drewnianymi do sieni, pułap bez podłogi mającej, z której drzwi na 
zawiasach i hakach z wrzeciądzem żelaznym do izby. W tej komin i piec prosty, 
posowa bez podłogi, okno 1 w drewno, w okrągłe szyby oprawne. Z tej izby są drzwi 
na zawiasach z wrzeciądzem i skoblami żelaznymi do komory. W tej tylko pułap. 
Podłogi nie masz. Z tej zaś komory są drzwi na dwór, na biegunach z zaporą drew-
nianą.  

Po bok tego folwarku jest studnia ocembrowana z żurawiem i kubłem. Na 
drugiej zaś stronie tej studni jest oborka z dwiema chlewami pod jednym dachem, ze 
snopków, stara, zła wcale. Drzwi wszystkie bez żelaza. Ten zaś folwark i oborka  
w podwórku płotem wokół obwiedzionym. Po bok tej oborki są wrota z żerdzi mię-
dzy gumna, na których po lewej stronie jest spichlerz stary, zgruntu zrujnowany, pod 
snopkami, z przegrodami wewnątrz do sypania zboża i górnym sypaniem. Do tego 
spichlerza drzwi na zawiasach z wrzeciądzem i skoblami żelaznymi. Po bok tego 
spichlerza sztachety stojące z wrotami prostymi, w pole ciągnące się do pół stodoły, 
starej, złej, a w pół obalonej. Wrota do niej na wylot, przednie z kunami71 żelaznymi. 
Na drugiej zaś stronie gumna pole tej stodoły jest druga stodoła, pod snopkami, stara, 
zła wcale, o jednym klepisku a dwóch sąsiekach. Wrota na wylot, przednie tylko  
z kuną żelazną. Te gumna płotem w okół obwiedzione. 
  W Radziechowicach zaś na końcu wsi od tych Strzałkowic jest gościniec 
wiedzny, pod gontami, nowy. Do stajni wrota bez żelaza. W stajni są żłoby po oby-
dwóch stronach i do sieni drzwi bez żelaza. Ze dworu zaś do sieni wchodząc są drzwi 

                                                 
70 Dranica – drewniany materiał z drzewa iglastego, służący do wykonywania pokryć dacho-
wych, ale inny niż gont. 
71 Tu: obręcz do zamykania. 
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na biegunach, z klamką i zaporą drewnianymi. Z sieni drzwi na zawiasach, z wrze-
ciądzem i haczykiem żelaznymi do izby w której kumin i piec z kafli. Okna trzy,  
w drewno, w tafelki oprawne. Posowa bez podłogi. Ławy pod oknami z stołem do 
szynku. Z tej izby do komory drzwi na zawiasach żelaznych. Posowa bez podłogi.  
Z tej komory na dwór są drzwi na biegunach, z zaporą drewnianą.  

Staw pusty w tej wsi, niedaleko karczmy, zarosły, mało co wody w sobie ma-
jący. 
[15] 

Osiadłość Poddaństwa w tej Wsi 
Półrolnicy 

1. Szymon Depta robi w tydzień dni 2, bydłem dzień, a drugi pieszo po jednemu. 
Spu żyta daje ćwierci 2. Spu owsa ćwierci 2. Kapłona 1. Jaj 10. Czynszu pie-
niężnego gr[osz]y 14. Przędzy przędzie łokci 6, a za nieprzędzoną płacić powi-
nien łokieć po gr[osz]y 3. Stróżą strzeże, trzodę pasie, drogi pobliższe o mil 3, na 
targ, do młynów bez dnia, a dalsze mil 3 za dzień rachując odbywać powinien. 
Do naprawiania grobel, dróg, mostów, strug, do obierania i skubania chmielu, do 
mycia i strzyżenia owiec, do obierania rzepy, kapusty, węncki skrobania bez dnia 
chodzić powinien. Tłuk 4 w żniwa odbywać powinien. 

2. Bartłomi[ej] Gałwiaczek toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
3. Jan Gałwiaczek toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
4. Józef Brzuchania toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
5. Antoni Popiołek toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
6. Stanisław Zbroja toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
7. Szymczykowa Wdowa toż samo robić i dawać powinna co pierwszy. 
8. Dominik Mucha toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
9. Wojciech Gałwiaczek toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 
10. Szymon Kubisz, toż samo robić i dawać powinien co pierwszy. 

Zagrodnicy 

1. Antoni Bauta robi w tydzień bydłem dzień 1. Spu żyta daje ćwierci 1. Owsa 
ćwierć 1. Kapłona puł. Jaj 5. Czynszu pieniężnego gr[osz]y siedem. Przędzy 
przędzie łokci 3, a za nieprzędzoną płacić powinien łokieć po gr[osz]y 3. Stróżą
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strzeże, trzodę pasie. Drogi i insze powinności tak odbywać powinien jak przed 
nim położeni półrolnicy. 

2.   Maci[ej] Dryja, toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
3. Janowa Popiołkowa toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
4. Tomasz Chmielanczyk toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
5. Wojciech Walaszczyk toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
6. Franciszek Rybicki toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
7. Grzegorz Woźniaczek toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
8. Augustyn Popiołek toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
9. Jan Woźniaczek toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
10. Wojciech Bauta toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
11. Łukasz Bauta toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
12. Kazimierz Boruta toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
13. Walenty Cygan toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
14. Antoni Grabarz toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
15. Łukasz Adamek toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
16. Jan Adamek toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
17. Franciszek Popiołek toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
18. Kazimierz Popiołek toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
19. Marcin Kuroszek toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
20. Tomasz Łyski toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
21. Jakub Kuliś toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
22. Dominik Mucha toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
23. Matjasz Stępień toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
24. Mikołaj Starostka toż samo robić i dawać ma co pierwszy [16]
25. Szymolina wdowa toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
26. Wojciech Brzuchania toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
27. Kacper Chudek toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
28. Marek Szymczak toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
29. Jan Soska toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
30. Jakub Kuroszek toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
31. Matjasz Łysik toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
32. Aleksy Bąbel toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
33. Jan Słomka toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
34. Błażej Mucha toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
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35. Wojciech Mucha toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
36. Józef Gawiaczek toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
37. Aleksy Leśniewski toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 
38. Franciszek Zbroja toż samo robić i dawać ma co pierwszy. 

Chałupnicy 

1. Benedykt Dryja robi w tydzień (robi-skreślone) pieszo dzień 1. Spu i inszych 
danin nie daje oprócz czynszu pieniężnego groszy 6. Stróżą strzeże, trzodę pasie, 
drogi i insze powinności tak odbywać powinien jak zagrodnicy przed nim wyra-
żeni. Przędzy przędzie łokci 3. 

2. Szymon Dryja, toż samo robi i daje co pierwszy. 
3. Błażej Woźniaczek toż samo. 
4. Matjasz Kulisz toż samo. 
5. Marcin Wlazłowski toż samo. 
6. Maci[ej] Dryja toż samo. 
7. Jan Kulka toż samo. 
8. Tomasz Cierpa toż samo. 
9. Marcin Gałwiaczek toż samo. 
10. Franciszek Kulisz toż samo. 
11. Krzysztof Kulka toż samo. 
12. Szymon Słomka toż samo. 
13. Kacper Kiederka toż samo. 
14. Lampart Szymała toż samo. 
15. Jacenty Cygan toż samo. 
16. Jędrzej]Cygan toż samo. 
17. Stanisław Mucha toż samo. 

Na usłudze dworskiej będący 

1. Franciszek Kaczmarz nic nie robi ani daje tylko trunek szynkuje. 
2. Antoni Szymczak toż samo tylko lasy ogania. 

Próżniaki w tej wsi znajdujący się, choćby roli nie siali, dosyć że z gruntu żyją, 
robić w tydzień dworowi dzień 1 i gromadzie proporcjonalnie do podatków 
przykładać się powinni. 
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Summa daniny tej wsi 

Żyta spu                           korcy 14, ćwierci 2. 
Owsa spu                           korcy 14, ćwierci 2. 
Kapłonów                          sztuk 29. 
Jaj                           sztuk 290. 
Czynszu pieniężnego                            złotych 16, gr[osz]y 28. 
Przędzy                             sztuk 18, łok[ci] 9. 

Próżniaki w tej wsi znajdujący się, choćby roli nie siali, dosyć że z gruntu 
żyją, powinni w tydzień dzień 1 robić i do podatków gromadzie proporcjonalnie 
przykładać się  
[17] 

Wieś Wiewiórów 
Pobudynki dworskie 

         Wjeżdżając na podwórko są wrota z furtką z żerdzi. Po lewej stronie jest fol-
wark stary, pod snopkami, od dołu dwiema szorami dranic pobity, o sieni, izbie i ko-
morze z sąsiekami. Drzwi wszystkie bez żelaza, na biegunach drewnianych, oprócz 
drzwi z komory na dwór, u których jest wrzeciądz żelazny. W izbie piec, komin pro-
sty, okno 1 proste. Posowa bez podłogi. Ten folwark z gruntu zły, inszego potrzebuje 
postawienia. Na prawej zaś ręce obory są pod snopkami. W tych są żłoby, drabiny 
drzwi bez żelaza ale i to stare złe. To podwórko ogrodzone z którego są wrota proste 
na pasternik, na którym trochę opodal jest stodoła o dwóch bojowiskach, a trzech 
sąsiekach pod snopkami. Wrota na wylot. Przednie z kunami do zamykania a tylne  
z zatykami drewnianymi. 

Osiadłość poddaństwa w tej wsi. 
Półrolnicy Dwóch Kwartowi 

1. Wojciech Pietra robi w tydzień dni 2, to jest bydłem dzień 1 a pieszo dzień. Spu 
żyta daje ćwierć 1 i dzban. Kapłona 1. Jaj 10. Czynszu pieniężnego gr[osz]y 17. 
Przędzy przędzie łokci 6, a za nieprzędzaną płacić powinien łokieć po groszy 3. 
Stróżą strzegą, trzodę pasie. Drogi pobliskie o mil 3 na targi, do młynów bez 
dnia, a dalsze mil 3 za dzień rachując odbywać powinien.  Do naprawiania dróg, 
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grobel, mostów, strug, do obierania i skubania chmielu, do mycia i strzyżenia 
owiec, do obierania rzepy, kapusty, węncki skrobania, bez dnia chodzić powi-
nien. Tłuk 4 w żniwa odbywać powinien. 

2. Jakub Łysik, Wójt, toż samo robi i daje co pierwszy. 

Półrolnicy Kwartowi 

1. Bartłomi[ej] Kulka, dzień 1 w tydzień robi pieszo. Spu daje żyta dzbanów 2. 
Kapłona pół. Jaj 5. Czynszu pieniężnego groszy 8. Przędzy przędzie łokci 3, a za 
nieprzędzoną płaci łokieć po gr[osz]y 3. Stróżą strzeże, trzodę pasie. Drogi i in-
sze powinności tak odbywać powinien jak wyżej przed nim półrolnicy dwóch 
kwartowi. 

2. Klemens Kulka toż samo robi i daje. 
3. Sebastian Kulka toż samo robi i daje. 
4. Wojciech Kulka toż samo robi i daje. 
5. Bartłomi[ej] Dyguda toż samo robi i daje. 
6. Klemens Kopera toż samo robi i daje. 
7. Balcer Kopera toż samo robi i daje. 
8. Mikołaj Wędzonka toż samo robi i daje. 
9. Kubina Wdowa toż samo robi i daje. 

Zagrodnicy 

1. Walenty Łysik robi w tydzień dzień 1 pieszo. Spu nie daje, tylko czynszu daje 
groszy 18. Przędzy przędzie łokci 6, a za nieprzędzoną płacić powinien łokieć po 
gr[osz]y 3. Stróżą, trzodę, drogi, tłuki i insze powinności wzwyż wyrażone tak 
odbywać powinien jak półrolnicy tej wsi. 

2. Urban Skorka toż samo robi i daje co pierwszy. 
3. Franciszek Łysik toż samo robi i daje. [18]
4. Mikołaj Walaszczyk toż samo robi i daje co pierwszy przed nim. 
5.   Tomasz Skorka toż samo robi i daje. 
6. Jacenty Olas toż samo robi i daje. 
7. Mikołajowa Wdowa toż samo robi i daje. 
8. Jacenty Kuśnierek toż samo robi i daje. 
9. Matjasz Łysik toż samo robi i daje. 
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10. Sebastian Kulczak toż samo robi i daje. 

Chałupnicy 

1. Błażej Rypik robi w tydzień pieszo dzień 1. Czynszu pieniężnego daje groszy 12, 
więcej danin nie daje. Stróżą strzeże, trzodę, drogi i insze powinności jak wyżej 
odprawiać powinien. 

2. Klemens Kopera toż samo robi i daje. 
3. Karolowa Skorkowa toż samo robi i daje. 

Na usłudze dworskiej będący 

1. Sebastian Włodarz nic nie robi ani daje. 
2. Piotr Kaczmarz, toż samo, tylko trunek szynkuje 
Próżniacy w tej wsi będący tak robić powinni jak i wyższe wsie opisane. 

Summa daniny tej wsi 

Spu żyta      korcy 2, dzbanów72 2. 
Kapłonów      sztuk 6, i puł. 
Jaj       sztuk 65. 
Czynszu pieniężnego       zł[o]t[ych] 9, gr[osz]y 16. 
Przędzy      sztuk 8, łok[ci] 3. 

Wieś Łuszczanowice 

W tej wsi żadnego budynku dworskiego nie masz, tylko szczególnie karczma 
nowa założona dopiero. 

Osiadłość Poddaństwa tej wsi 
Półrolnicy 

1. Piotr Bujacz robi w tydzień pieszo dzień 1. Spu nie daje. Czynszu pieniężnego 
daje groszy 12. Kapłona pół. Jaj 5. Przędzy przędzie łokci 3, a za nieprzędzoną

                                                 
72 Dzban – staropolska jednostka miary równa garncowi, czyli wynosił 3,7689 litra. 
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płacić powinien łokieć po gr[osz]y 3. Stróżą strzeże, trzodę pasie, drogi pobliż-
sze o mil 3 na targ, do młynów bez dnia, a dalsze mil 3 za dzień rachując odpra-
wiać  powinien. Do naprawiania dróg, tam, mostów, strug, i  grobel.  Do obiera-
nia i skubania chmielu, do mycia i strzyżenia owiec, do obierania rzepy, kapusty, 
węncki skrobania bez dnia chodzić powinien. Tłuk 4 w żniwa odbywać powi-
nien. 

2. Wojciech Michałek toż samo robi i daje. 
3. Kasper Borucki toż samo robi i daje. 
4. Józef Bujacz toż samo robi i daje. 
5. Bartłomi[ej] Bujacz toż samo robi i daje. 
6. Antoni Trzeciak toż samo robi i daje. 
7. Jacenty Paciorek toż samo robi i daje. 
8. Maci[ej] Walenczyk toż samo robi i daje. 
9. Walenty Krawczyk toż samo robi i daje. 
10. Paweł Ćwiek toż samo robi i daje. 
11. Michał Piecuszek toż samo robi i daje. 
12. Piotr Wrona toż samo robi i daje. 
13. Stanisław Trzeciak toż samo robi i daje. 
14. Błażej Nieck toż samo robi i daje. 
15. Wojciech Suler toż samo robi i daje [19] 
16. Wojciech Walenczyk toż samo robi i daje. 
17. Walenty Szmara toż samo robi i daje. 
18. Klemens Ćwiek toż samo robi i daje. 
19. Szymon Duda toż samo robi i daje. 
20. Antoni Łętos toż samo robi i daje. 
21. Franciszek Frach toż samo robi i daje. 
22. Michał Paciorek toż samo robi i daje. 
23. Marcin Paciorek toż samo robi i daje. 
24. Stanisław Walenczyk toż samo robi i daje. 
25. Marcin Kołodzi[ej] toż samo robi i daje. 
26. Roch Kołodzi[ej] toż samo robi i daje. 
27. Wojciech Bujacz toż samo robi i daje. 
28. Walenty Łysula toż samo robi i daje. 
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Zagrodnicy 

1. Wojciech Sala robi w tydzień pieszo dzień 1. Spu nie daje, tylko czynszu pie-
niężnego płaci co rok gr[osz]y 12. Przędzy przędzie łokci 3, a za nieprzędzoną
powinien płacić łokieć po gr[osz]y 3. Stróżą, trzodę, drogi, tłuki i inne powinno-
ści tak odprawiać powinien, jak półrolnicy wyżej. 

2. Maci[ej] Ćwiek toż samo robi i daje. 
3. Wdowa Ptakowa toż samo robi i daje. 
4. Wojciech Bartosik toż samo robi i daje. 
5. Jakub Wójcik toż samo robi i daje. 
6. Józef Zięba toż samo robi i  daje. 
7. Jan Ćwiek toż samo robi i daje. 
8. Wojciech Kwarta toż samo robi i daje. 
9. Sebastian Modrzejoszczak toż samo robi i daje. 
10. Wojciech Krawczyk toż samo robi i daje. 
11. Kacper Borucki toż samo robi i daje. 

Na usłudze dworskiej będący 

1. Łukasz Zybura włodarzem jest, nic nie robi ani daje
2. Matchus Kaczmarz, nic nie robi ani daje, tylko szynkuje. 
3. Adam Leśny, nic nie robi, ani daje, tylko las ogania. 

Próżniacy w tej wsi znajdujący się choćby roli nie siali, dosyć że z gruntu żyją, 
powinni co tydzień robić zamkowi dzień 1 i gromadzie, proporcjonalnie do podat-
ków przykładać się. 

Summa daniny tej wsi 

Czynszu pieniężnego       złotych 15 gr[osz]y 18. 
Kapłonów      sztuk 14. 
Jaj       sztuk 140. 
Przędzy      sztuk 9, łokci 9. 
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Wieś Niechcice 

W tej wsi jest folwark nowy połową dranic, połową gontami pobity, ogro-
dzony wokół, z wrotami z żerdzi.  Do sieni drzwi bez żelaza. Na prawą stronę wcho-
dząc drzwi na zawiasach z wrzeciądzem żelaznym do izby, w której komin i piec 
prosty. Podłoga z posową, okna 2 proste, z izby do komory takie jak i do izby. W tej 
komorze posowa bez podłogi. Z tej komory drzwi bez żelaza do kuchenki, z tej są
drzwi do sieni takież. Na lewej zaś stronie na przeciwko tej izby jest izba z komorą
bez wszystkiego, pusta. Przy wrotach są chlewy 2 stare, z gruntu złe.   

Dalej ku stodole jest drugi chlew z spichlerza obrócony, stary, zły wcale.  
Dalej jest stodoła o jednym bojowisku, o 2 sąsiekach, pod snopkami nowa.  U wrót 
przednich kuny żelazne. W  tym samym  podwórku  jest browar pusty, z gruntu zruj-
nowany, inszego potrzebuje postawienia. Żyd na tym browarze siedzi. [20] 

Statki browarne nowo za posesji teraźniejszego J[aśnie] W[ielmożnego] Sta-
rosty przysposobione. Żyd daje arendy z tego browaru, ale przy propinacji niżej po-
łoży się. 

W tym podwórku jest sadzawka zarosła, pusta.  
Na wsi zaś jest pod snopkami karczma z stajnią wiedzną, żłoby mającą,  

z sienią izbą i komorą. Wrota i drzwi wszystkie bez żelaza. Izba o kominie, piecu 
prostym, z podłogą i posową, z oknami dwiema prostemi. Z komory także są drzwi 
bez żelaza na dwór (dwa wyrazy nieczytelne skreślone – przyp. JP, MP). 

Robocizna tej wsi 
Zagrodnicy 

1. Antoni Martela robi w tydzień pieszo dni 3. Żadnych danin nie daje. Stróżą
strzeże, trzodę pasie. Tłuk 2 w żniwa. Drogi i insze powinności tak odbywać
powinien jak we wsi Dobruszycach, albo dzień 1 bydłem, a drugi pieszo. Także 
na dalsze lata dawać powinien po kapłonie 1. Jaj 15. Przędzy łokci 6 prząść. 

2. Jan Gabrys toż samo robić powinien. 
3. Jakub Jarkowski toż samo robić powinien. 
4. Dominik Żeleźnik toż samo robić powinien. 
5. Kajetan Żeleźnik toż samo robić powinien. 
6. Piotr Krężoszczyk toż samo robić powinien. 
7. Wawrzyniec Czechowski toż samo robić powinien. 
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Próżniacy w tej wsi znajdujący się choćby roli nie siali, dosyć że z gruntu żyją, 
powinni co tydzień robić dzień 1 i proporcjonalnie do podatków gromadzie przykła-
dać się. 

W tej wsi jest staw zarosły, pusty, żadnego nie czyniący profitu. 

Austeria73 w mieście 

W tym mieście przed konwentem WW. OO. Franciszkanów jest pod gontami 
austerią, z stajnią wiedzną po bok mająca. Do stajni tej wrota na wylot bez żelaza.  
W tej stajni żłoby po obydwóch stronach. Do sieni zaś drzwi na zawiasach z wrze-
ciądzem i skoblami żelaznymi. Z sieni na prawą stronę są dwa pokoiki, o jednym 
piecu zielonym, o dwóch kominkach murowanych, z podłogą i posową. Drzwi 
wszystkie na zawiasach i hakach żelaznych. Pierwsze z sieni z zamkiem, a drugie  
z wrzeciądzem. W tych pokoikach po oknie jednym, połową w tafelki w drewno 
oprawne, z okiennicami ze dworu, na zawiasach, z ryglami żelaznymi do zamykania. 

Z tych pokoików są drzwi na zawiasach żelaznych do alkierzyków po bok 
będących. Z pierwszego pokoju z zamkiem, z drugiego z wrzeciądzem. W tych alkie-
rzykach posowa, po oknie 1, z kwaterami i z okiennicami takimi jak wyżej. W jed-
nym tylko podłoga z posowami. 

Z drugiego zaś pokoiku są przy kominku drzwi na zawiasach, z wrzeciądzem 
żelaznym, do kuchenki. W tej jest ognisko murowane przy ścianie do gotowania  
i drzwi dwoje na zawiasach i hakach  z wrzeciądzami żelaznymi, jedne na tył, drugie 
do sieni. Na przeciwko zaś tych pokoików jest izba szynkowna z komorą bez podło-
gi. Drzwi do izby na zawiasach z wrzeciądzem żelaznym. W tej izbie komin prosty, 
piec zielony, posowa bez podłogi. Okna dwa, z kwaterami otwierającymi się połową, 
jak w tafelki tak w ołów oprawne, z okiennicami ze dworu, na zawiasach, z ryglami 
żelaznymi do zamykania. Ławy wokół pod oknami i stół.  Z tej izby drzwi na zawia-
sach i hakach żelaznych z zamkiem do komory, z której drzwi na dwór na zawiasach 
także z zaporą drewnianą. Ta austeria stoi [21] na gruncie starościńskim. Przy tej 
austerii dwóch chłopów mieszka, żadnych powinności nie odprawują, tylko czynszu-
ją co się niżej położy. 

Pustkowia 
Dąmbrowka 

Na tym pustkowiu folwark jest stary, z gruntu zły, pod gontami, o sieni, izbie 
i komorze. Drzwi bez żelaza i wszystko złe. W tył tego folwarku stajenka z oborką
pod snopkami, mocno nadrujnowana. Stodoły znak tylko jest. Podwórko ogrodzone. 
                                                 
73 Austeria – karczma z noclegiem. Budynek istnieje do dnia dzisiejszego. 



Jan Pawlikowski, Michał Pawlikowski 

40

Od tego folwarku jadąc ku Radziechowicom, o kilkoro staj, jest karczma z stajnią
wiedzną, sienią, izbą i komorą pod dranicami. Z gruntu wszystko złe, inszego po-
trzebuje postawienia. W tył tej karczmy jest studnia na nowo ocembrowana, z żura-
wiem i kubłem. Staw zaś i młyn niżej się położą. Na tej zaś karczmie siedzi Żyd. 
Czynsz jego niżej także wyrazi się. To jest daje arendy 100 [złotych] która niżej wy-
rażona jest.  

Robocizna 

1. Jan Rokita robi w tydzień pieszo dni 2. Nic więcej nie robi ani daje. 

Stępki 

Na tym gruncie jest folwark pod gontami z gruntu zły, o sieni, izbie i komo-
rze, pustkami stoi. Przy tym folwarku na pasterniku jest stodoła o jednym bojowisku, 
zła, pusta. Przy mostku zaś ku Dobruszycom jest stawek mały, zarosły, pusty. 

Robocizna 

1. Antoni Majdecki robi w tydzień pieszo dzień 1. Więcej żadnych powinności nie 
odbywa. Czynszu daje na rok zł[ot]y[ch] 15 

Jerszczyzna zwane74

Na tym pustkowiu żadnego folwarku dworskiego nie masz, tylko chałupa 1. 
Na niej siedzi poddany Sebastian Borowiecki. Nic więcej nie robi, tylko w żniwa dni 
6 i czynszu daje pieniężnego na rok zł[ot]y[ch] 16.

Brodowy zwane 

I na tym gruncie nie masz nic, tylko chałupa i staw pusty, mało co wody  
w nim. Na tej chałupie siedzi Wojciech Brodowy. Nic więcej nie robi, tylko czynszu 
na rok daje zł[ot]y[ch] 16 

                                                 
74 Prawdopodobnie osada na terenie dzisiejszego Borowiecka. Osoba o tym nazwisku wystę-
puje w księgach metrykalnych dobryszyckich w drugiej połowie XVIII w. jako mieszkaniec 
pobliskich Karkoszek.  
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Czerkawizna 
I na tym pustkowiu żadnego budynku dworskiego nie masz, tylko chałupy 2. 

Czynszownicy na tym Pustkowiu 

1. Józef Życiński nic więcej nie robi, tylko czynszu na rok daje zł[ot]y[ch] 40. 
2. Klemens Sadawa toż samo i daje zł[ot]y[ch] 40. 

Żaby zwane 

I na tym pustkowiu żadnego nie masz budynku dworskiego. Stawu znak tyl-
ko jest, że bywał. 

Chłopi 

1. Florjan Żaba robi tylko w żniwa dni 6 i czynszu  daje zł[ot]y[ch] 25. 
2. Kacprowa Wdowa toż samo robi i ten czynsz daje zł[ot]y[ch] 25. 
3. Kazmierz Brożkowicz toż samo robi i czynszu daje zł[ot]y[ch] 15. 

Summa czynszu z tych pustkowi zł[ot]y[ch] 292 
[22] 

Młyny 

1. W Dobruszycach pode dworem na stawie zarosłym, zastawnym, ale teraz osuszo-
nym do szlamowania. Ten młyn wyżej w inwentarzu tej wsi Dobruszyc jest opi-
sany. Na tym młynie siedzi  Piotr Młynarz. Nic nie robi ani daje tylko czynszu na 
rok zł[ot]y[ch] 8. 

2.  Na Żarkach na stawie zarosłym, zastawnym, jest budynek pod snopkami o kole 1, 
sieni młynicy, izbie i komórce, mały, z gruntu zły. Na tym młynie Wojciech Ża-
rek, młynarz robi tylko w żniwa dni 6 i czynszu daje corocznie zł[ot]y[ch] 50.

3. Młyn Ruda zwany do Dobruszyc należący z młynicą, sienią i komorą, z gruntu 
zrujnowanymi, z izbą tylko w środku nowo wystawioną, o jednym kole na stru-
gach, tylko w środku mały stawek zarosły, zastawny mających. Na tym młynie 
siedzi Stanisław Rudzki robi tylko w żniwa dni 12. Czynszu daje na rok 
zł[ot]y[ch] 70. 

        Przy tym młynie jest nowa szopa z piłą pod gontami ze wszystkimi należyto-
ściami. A że dotychczas jeszcze pusto stoi dla zawalonych strug, więc intraty 
żadnej się z niej nie kładzie. 
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4. Na Dąmbrowce jest młyn o kole 1, młynicą, izbą, pod snopkami stary i z gruntu 
zrujnowany na stawie zastawnym, zarosłym.  A że i ten młyn pusto stoi, nikt na 
nim nie mieszka więc się do intraty nie kładzie. 

5. Młyn Klekot75 nazwany do zamku należący o kole 1, młynicą, sienią, izbą i ko-
morą, pod snopkami, stary, na stawie zastawnym, zarosłym. Na tym młynie sie-
dzący Wojciech Rudzki, młynarz nic nie robi pańszczyzny, tylko za wszystko 
czynszuje. Daje na rok zł[otych] 130.  
Ciż młynarze powinni do dworu mlewo darmo przyjmować i mleć. Z siekierą  

i w drogi na dworską potrzebę pójść powinni. Żadnych zaś danin oprócz wzwyż wy-
rażonych  ciż młynarze nie dają i wieprzów nie karmią. Wymiaru nie dają. 

Summa czynszu tych młynarzów facit zł[ot]y[ch] 258.

A że w całym starostwie stawy, tak te na których młyny stoją, jak i te, które 
w inwentarzach wsiów wyżej są opisane, daleko większa połowa ich jest pusta, żad-
nego nie czyniąca prowentu. Jednakże przeszłego roku wzięło się za sprzedane ryby 
na dwór zł[ot]y[ch] 100, więc ta intrata roczna do skarbu kładzie się zł[ot]y[ch] 100. 

Podatek czynszowy tak z miasta jak i wsi czynszowych w 1764. 
Miasto Radomsko 

Czynszu pieniężnego                              płaci 100 [złotych]. 
Owsa spu daje                 korcy 90. 
Kapłonów     sztuk 40. 
Łoju topionego rzeźnicy dają               kamieni 5. 
Słodu piwnego miasto zsypało               korcy 25. 
Gorzałczanego słodu    korcy 50. 
[23] 

Czynszownicy przy austerii w mieście na gruncie starościńskim mieszkający 

1. Kazimierz Martela nic nie robi tylko czynszu płaci          zł[ot]y[ch] 12. 
2. Antoni Szczepanowski nic nie robi tylko czynszu płaci     zł[ot]y[ch] 10. 

                                                 
75 Młyn Klekot zw. również Osty, jeden z najstarszych młynów radomszczańskich, zlokali-
zowany niegdyś na Radomce w miejscowości Klekotowe. 
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Wieś Stobiecko 

Gromada cała tej wsi żadnej pańszczyzny nie odbywa, tylko do naprawiania 
grobel, tam, strug i mostów za rozkazem zamku wychodzić powinna. W żniwa, zaś
tłuk dwie corocznie odbywać i do zamku czynić posługę podczas bytności J[a-
śnie]W[ielmożnego] Imć Pana Starosty powinna. Także bruki reparować [nieczytel-
ny wyraz] jak[nieczytelna część wyrazu] nie potrzeba powinna. 

Sep zaś taż gromada nie wraz co rok daje a to z przyczyny, że kto konia albo 
woły chowa, to z pomiaru zsypuje się na zamek. Więc co się wzięło w roku prze-
szłym 1764 to się kładzie do intraty.  
Jako to: 
Owsa sepowego            korcy 85 i puł. 
Kapłonów              sztuk 38. 

Wieś Bogwidzow 

Ta wieś od mieszczan miasta Radomska podobno z dawna zastawna. Toż
samo robić i tęż powinność odbywać powinna co wieś Stobiecko. Sep zaś corocznie 
zarówno dają i tak w roku przeszłym: 
Owsa spu   korcy 9. 
Kapłonów   sztuk 4. 

Wieś Folwarki Miejskie zwana 

Ta wieś żadnej także nie odbywa powinności, tylko to robi i odbywać po-
winna co robi i odbywa wieś Stobiecko. Sep daje taki: 
Owsa sepowego miary  korcy 10. 
Kapłonów daje               sztuk 4 i puł. 

Składowe w tym Starostwie anni 1764. 

Wieś Dobruszyce zapłaciła       zł[otych] 119   gr[osz]y   6. 
Item taż sama wieś zapłaciła     zł[otych]   28   gr[osz]y 18. 
Wieś Wiewiórów zapłaciła       zł[ote]       54   gr[osz]y  24. 
Wieś Radziechowice zapłaciła  zł[otych] 238. 
Wieś Łuszczanowice zapłaciła  zł[ote] 82 (pierwsza cyfra przeprawiona– przyp. JP, 
MP) gr[osz]y 12. 
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A że dopiero w przeszłym roku J[aśnie] W[ielmożny] Im[ć] Pan Starosta 
odebrał to starostwo w possesją więc tylko roczne regestra z krescencją podają się. 

Krescencja na folwarkach Starostwa Radomskiego Anni 1764  
w Dobruszycach 

Żyta ozimiego było  kop 126,    sno[pów] 50. 
Pszenicy jarej              kop 1,        sno[pów] 21. 
Jęczmienia było kop 201,    sno[pów] 24. 
Grochu było   wozów 19. 
Prosa było   kop 6. 
Tatarki                wozów 30. 
Owsa    kop 59. 
Siana    wozów 104. 
[s.24] 

w Stępkach 

Żyta    kop 9, sno[pów] 18. 
Pszenicy   nie było 
Jęczmienia   kop 9, sno[pów] 15. 
Grochu nie było prosa tatarki  
Owsa było   kop 6, sno[pów] 16. 
Siano wraz z Dobruszycami. 

w Radziechowicach 

Żyta ozimego było  kop 63, sno[pów] 45. 
Pszenicy   nie było. 
Jęczmienia było  kop 11, sno[pów] 4. 
Grochu, prosa                nie było  
Tatarki było   wozów 49. 
Owsa było   kop 32, sno[pów] 40. 
Siana było   wozów 17. 

w Wiewiorowie 

Żyta ozimego było  kop 32, sno[pów]33. 
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Pszenicy   nie było. 
Jęczmienia było  kop 13, sno[pów] 48. 
Grochu, prosa               nie było  
Tatarki było   wozów 20. 
Owsa było   kop 31, sno[pów] 12. 
Siana było   wozów 17. 

w Dąmbrowce 

Żyta ozimego było  kop 7, sno[pów]30. 
Pszenicy   nie było. 
Jęczmienia było  kop 7, sno[pów] 15. 
Grochu było   wozów 2. 
Prosa    nie było  
Tatarki było   wozów 2. 
Owsa było   kop 6, sno[pów] 42. 
Siana było   wozów 4. 

Na wójtostwie 

Żyta było ozimego  kop 16, sno[pów] 45. 
Pszenicy   nie było. 
Jęczmienia było  kop 2, sno[pów] 42. 
Grochu, prosa               nie było  
Tatarki było   wozów 3. 
Owsa było   kop 13, sno[pów] 45. 
Siana                            nie było. 

Propinacja w tymże starostwie 

Piwa po wszystkich karczmach wyszynkowano       beczek 400. 
Gorzałki wyszynkowano                                           garcy 4000. 
[s.25] w Niechcicach Żyd arendy76 daje           zł[o]t[ych] (600 ? - kwota nieczytelna 
– przyp. JP, MP) 
w Dąmbrowce Żyd arendy daje             zł[o]t[ych] 100. 

                                                 
76 Arenda – dzierżawa. 
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Niechcice 

Ta wieś chodziła w arendzie jako kontrakt pokazuje trzechletny arendowny 
w Niechcicach 19 junij anno 1762 spisany między W[ielmożnym]Im[ć] P[anem] 
Józefem Walewskim77 a J[aśnie] W[ielmożnymi] Bruchlami78, którym kontraktem 
arenda na rok 500 zł[otych] postanowiona. Które dobra dopiero od przeszłego 
Ś[więtego] Jana odebrane więc według tego kontraktu co rok kładzie się arendy 
zł[otych] 500.  

Na te regestra sprawiedliwie podane podpisuje się. 
(następują podpisy– przyp. JP, MP) 
Józef Suidzieński Ekonom Starostwa Radomskiego 

[s.26-30 brak tekstu – przyp. JP, MP] 

[31]                              Zł[oty]   Gro[sz]   Sz[eląg]    Fen[ig] 
Owsa spu daje korcy 14 ćw[ierci] 2. 
Korzec a gr[oszy] 3                                                      43      15    
Kapłonów daje sztuk 29. Kapłon a  gr[oszy] 15          14      15 
Jaj daje sztuk 290. Jaje rachując [po] 2 [szelągi]            3       6        2 
Czynszu pieniężne[go] dają                         16      28 
Przędzy przędą sztuk 18, łokci 9. Sztuka a zł[o]ty 1  
gr[osz]y 6. Łokieć rachując a g[roszy] 3                       22     15  

Wieś Wiewiórów 

                          Zł[oty]   Gro[sz]   Sz[eląg]    Fen[ig]
Spu żyta dają korcy 2. Dzbany 2.   
Korzec gr[oszy]9                                                        19            15 
Kapłonów daje 6 i ½.  Kapłona a gr[osz]y 15  
f[acid]                                                                           3             7           1             8 
Jaj daje sztuk 65. Jaje rachując po szelą[gu] f[acid]  21             2 
Czynszu pinę[dz]y daje zł[o]ty            9            16 
Przędzy przędzie sztuk 8, łokci 3 
(łokieć a g[roszy]) f(acid)                                            9            27 
                                                 
77 Prawdopodobnie chodzi tutaj o Józefa z Galewic Walewskiego herbu Kolumna (1730-
1763), kasztelana brzezińskiego i łęczyckiego - K. Niesiecki, Herbarz…, t. I, Lipsk 1839-
1846, s. 254. 
78 Prawdopodobnie chodzi o kogoś z rodziny Brühl, znanych za czasów Saskich synów mini-
stra. 
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Wieś Łuszczanowice

                                                                            Zł[oty]   Gro[sz]   Sz[eląg]    Fen[ig]
Czynszu pinę[dzy] daje                                   15            18 
Kapłonów daje 14. Kapłon a gr[osz]y 15 f[acid]         7           
Jaj daje sztuk 140. Jaje a szelą[g] f[acid]                     1             13           2 
Przędzy przędzie sztuk 9, łokci 9, łokieć a gr[osz]y    3             11          21 

z Stępków 

(z Dąmbr[ówki]- przekreślone – przyp. JP, MP) 
Antoni Majdecki daje czynszu              15 [złotych] 
Z Jerszczyzny Sebastian Borowiecki daje czynszu          16 [złotych] 
Z Brodowy Wojciech Brodowy daje czynszu   16 [złotych] 
Z Czerkawizny Pustkowia Józef Życiński daje czynszu 40 [złotych] 
Klemens Sadawa daje czynszu                     40 [złotych]   
Z Żab Florian Żaba daje czynszu    22 [złote] 
Kasprowa Wdowa daje czynszu    25 [złotych] 
Kazimierz z Broszkowic daje czynszu    15 [złotych]

Młyny 

Młynarz w Dobruszycach daje czynszu      8 [złotych] 
Młynarz na Żarkach daje czynszu                            50 [złotych] 
Młyn Roga79nazwany daje czynszu                            70 [złotych] 
Młyn Klekot daje czynszu                130 [złotych] 

[32]    Stawy w całym starostwie rachują się [na] intratę 100 [złotych] 

Intrata z miasta Radomska 

Czynszu na ratę płacą pinię[dzy]    100 [złotych] 
Owsa spu dają korcy 90. Korzec rachując a gr[osz]y 3   270 [złotych]  
Kapłonów dają sztuk 40. Kapłon a gr[oszy] 15 f[acid]   20 [złotych] 

                                                 
79 Zapewne chodzi o młyn Ruda na co wskazuje wysokość płaconego czynszu i brak wcze-
śniej wymienionego młyna w zestawieniu dochodów. 
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Łoju topionego dają kamieni80 5. Kamień a  
(60-przekreślono– przyp. JP, MP) 5, a fyn[igów]15 f[acid] 26 [złotych] 
Słodu piwnego z miasta postanawia się na rok korcy 25. 
Korzec rachując a [złotych] 7 gr[osz]y 15   187 [złotych]   15 [groszy] 
Słodu gorzałczanego z miasta postanawia się korcy 50. 
Korzec rachując a [złotych] 4 gr[osz]y15              225 [złotych] 

Czynszownicy przy austerii na gruncie starościń[skim] w mieście będący 

Kazimierz Zmartela81 daje czynszu                 12 [złotych] 
Antoni Szczepanowski daje czynszu     10 [złotych] 

Wieś Stobiecko 

Z tej wsi poborowego postanawia się owsa 
korcy 85 i pół. Korzec a [złotych] 3   256 [złotych]  15 [groszy] 
Kapłonów dają sztuk 38. Kapłona a gr[osz]y 15 f[acid]   19 [złotych] 

Wieś Bogwidzow 

Postanawia się owsa z poborowego korcy 9  
Korzec a z[łotych] 3 f[acid]                   27 [złotych] 
Kapłonów dają 4. Kapłon a gr[oszy] 15                 2 [złote] 

Wieś Folwarki Miejskie zwana 

Postanawia się owsa sepu borowego korcy 10.   
Korzec a z[łotych] 3                    30 [złotych] 
Kapłonów 4 i ½ kapłon a gr[osz]y 15        2 [złote] 7 [gr.] 1 [szel.]  8 
[fen.] 

                                                 
80 Kamień – staropolska jednostka miary, wagi = 12,967 kg. 
81 Zapewne chodzi o nazwisko Martela, gdyż w opisie austerii wyżej zamieszczonym wystę-
puje osoba o takim nazwisku.  
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Składanie na Starostwie Rado[mskim] 

Wieś Dobruszyce postanawia się corocznie [suma]    149 [złotych]  24 [grosze] 
Wieś Wiewiórów postanawia się corocznie [suma]      54 [złote]      24 [grosze] 
Wieś Radziechowice postanawia się corocznie [suma]   238 [złotych] 
Wieś Łuszczanowice postanawia się corocznie [suma]     82 [złote]        2 [grosze] 
[s.33] 

Krescencja folwarków exetusa  decimis 
w Dobruszycach 

                                                                                                  zł[oty]   gro[sz] sz[eląg] 
Żyta postanawia się kop  126, kopa a z[łotych]4 f[acid]        504 zł[ote] 
Pszenicy jarej kopa 1 a z[łotych] 4                                             4 zł[ote] 
A że w tym powiecie tatarka rachuje się w intratę posesora  
aręndownym postanawia się wozów 30. Wóz a z[łotych] 2,    60 zł[otych]   
Siana postanawia się wozów 100. Wóz a z[łotych] 3.            300 zł[otych]. 

w Stępkach 

Żyta postanawia się kop 9. Kopa a z[łotych] 4.                        36 zł[otych] 
Jęczmienia postanawia się kop 9, kopa a fa[cid] 3.                  27 zł[otych]. 

w Radziechowicach  

Żyta ozim[ego] postanawia się kop 63. Kopa a z[łotych] 4,   252 zł[otych] 
Jęczmienia postanawia się kop 11. Kopa a z[łotych]        3      33 zł[ote] 
Tatarki postanawia się wozów 49. Wóz a z[łotych] 2               98 zł[otych] 
Siana postanawia się wozów 17.Wóz a z[łotych] 3                   51 zł[otych]. 

Wieś Wiewiórów 

Postanawia się żyta kop 32. Kopa a z[łotych] 4.                     128 zł[otych] 
Jęczmienia postanawia się kop 13. Kopa a z[łote] 3.                39 zł[otych] 
Tatarki postanawia się wozów 20. Wóz a z[łote] 2.                  40 zł[otych]   
Siana postanawia się wozów 17. Wóz a z[łotych] 3.                 51 zł[otych]. 
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Wieś Dąbrowka  

Postanawia się żyta kop 7. Kopa a z[łotych] 4.                          28 zł[otych] 
Jęczmienia postanawia się kop 7. Kopa a z[łotych] 3.               21 zł[otych] 
Tatarki postanawia się wozów 2. Wóz a z[łotych] 2.                  4 zł[ote] 
Siana postanawia się wozów 4. Wóz a z[łotych] 3.                   12 zł[otych]. 
[34)] 
    Propinacja w Starostwie całym 

Piwa po wszystkich karczmach postanawia się [na szynk – przyp. JP, MP] 
beczek 400. A że jęczmień w intratę rachowaliśmy, więc po arendam  stem  rachuje 
się od beczki82 po zł[o]ty 2-m, fa[cid], zł[ot]y 800. 

Gorzałki postanawia się garcy83 4000.  Garniec a gr[osz]y 12 fa[cit] 1600 
[złotych]. 

W Dąbrowce Żyd arendy daje 100 [złotych]. 

Wieś Niechcice 

Ta zaś w arendę za kontraktami chodziła, dopiero teraz od Ś[w.] Jana prze-
szłego odebrana w posesją przez J[aśnie] W[ielmożnego] Starostę. Według kontraktu 
dawniejszego intratę całej tej wsi z propinacją postanawia się na rok zł[otych] 500. 

In suma całe Starostwo czyni intraty roczniej zł[o]ty pols[kich] 7873 
gr[osz]y 22 sz[elągów] 2 fen[igów] 12. 

Z tej intraty przychodzi kwarty na Skarb Korony zł[o]ty[ch] pol[skich] 1968 
gr[oszy] 13. Na szeląg jeden rachuje się feników 16. 

Tę tedy kwartę corocznie J[aśnie] W[ielmożny] Starosta do Kumory Wieru-
szowskiej w W[ojewó]dztwie Sieradz[ki]m będącej, w czasie prawem naznaczonym 
wypłacać ma. 

A żeśmy intratę tego Starostwa arendowanym sposobem postanowili, więc 
Wielm[ożn]y Starosta, czeladź folwarczną potrzebną w tym Starostwie swoim sump-
tem konserwować ma i folwarki z swojej krescencji obsiewać bez naruszenia kwarty. 
A żeśmy na starą miarę targową radomską, to jest w ćwierci garcy 18, w wiertelu 
garcy 36, a w korcu garcy 72, na pieniądze redukowali, więc co do spów wymiarów 
                                                 
82 Beczka – staropolska miara objętości, w przypadku piwa lub wina, w zależności od regionu 
kraju, wahająca się od 130 do 160 litrów. 
83 Garniec – staropolska miara objętości wódki (gorzałki) = 3,7689 litra. 
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tę starą miarę ostrzegamy, albo redukcją jej na nową miarę, jak będzie ustanowiona 
według dyspozycji Rzeczypospolitej.  

Wolność zaś odbierania spów, słodu, łoju, wymiarów, kapłonów, jaj, przędzy 
z miasta i od poddanych, in natura przy J[aśnie] W[ielmożnym] Staroście zostawia-
my. 

Wójtostwo w Mieście Radomsku 

Żyta ozimego postanawia się kop 16. Kopa a z[łotych] 4, facit 72 zł[ote], 
Jęczmienia postanawia się kop 2.       Kopa a z[łotych] 3, facit   6 zł[otych],  
[35] Tatarki postanawia się wozów 3. Wóz a z[łotych] 2, facit zł[otych] 6, 
Summa facit intraty zł[otych] 84. 
Z tej intraty, kwarty przychodzi na Skarb Koronny zł[otych] pols[kich] 21 
Którą kwartę Im[ć] Pan Wójt pro tempore existens w czasie prawem opisanym do 
Komory Wieruszowskiej w W[ojewó]dztwie Sieradz[ki]m będącej, corocznie wypła-
cać będzie do dalszej Rzeczypospolitej dyspozycji. 

A że do tego wójtostwa, placów, ról i łąk i wsie indygować i dochodzić po-
trzeba. Tudzież wsie całego starostwa rozmierzyć potrzeba i w poddaństwo uregulo-
wać tak w rolach, jak robociznach, sepie i daninach. Tudzież w mieście rezolucja 
potrzebna o propinacją z X[księdzem] Proboszczem z tymże i XX Wikariuszami, 
Altarystami i OO Franciszkanami o place, domy i role nullo jure trzymane rozsądza-
nia. Similiter z X [księdzem] Plebanem Dobruszyckim jak wyżej wyraziliśmy.  

Więc do rozsądzenia tego wszystkiego i innych pretensji zlecamy J[aśnie] 
W[ielmożnemu] Imci Panu Staroście, aby osobną exportował komisję, gdyż my mo-
cy do tego nie mamy. 

A że w tym Starostwie Radoms[kim] jest cło, któregośmy do intraty nie kła-
dli, ponieważ insi Imć Komisarze do ceł wyznaczeni będą. Więc rezolutionem tegoż
cła brukowego zostawiamy J[ego]m[ości]om Panom Komisarzom Celnym.  

Zaszła skarga przed nami od Imć Pana Gomolinskiego84 Łowczego Ra-
domsk[iego] dóbr wsi Wiewiorowa, części swojej dziedzica, że od części królewskiej 
ukrzywdzony jest, gdzie rozmiaru między temi częściami i rozdziału potrzeba. Tak-
że, że obydwie części tegoż Wiewiórowa szlachecka i królewska ukrzywdzone są  

                                                 
84 Maciej Gomoliński herbu Jelita, deputowany do Trybunału Koronnego w Piotrkowie Try-
bunalskim w 1767 r., łowczy radomski (radomskowski) - K. Niesiecki, Herbarz…, t . IV, 
Lipsk 1839, s. 183.
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w granicach a collateratibus, osobliwie od XX Częstochowskich od wsi Brudzice, 
Ligota i od Woźnik i Zdania, wsiów szlacheckich, w czym partes ajant ordinaria juris 
via. 

Skarżył się też Imć Pan Józef Bierzyński85 wsi Giesek dziedzic, iż do Nie-
chcic, odebrano mu stawek z łąkami, więc pracomitimy Imć aga[n]t ordinaria juris 
via, w swojej krzywdzie, jeżeli ją ma.  

A że stawy w tym Starostwie Radomsku puste są, z których by znaczny mógł 
bydź prowent, więc zalecamy J[aśnie] W[ielmożnemu] Im[ć] Panu Staroście, aby te 
stawy reparować kazał. 

Pokąd zaś komisja do rozmiaru Starostwa nie dojdzie, potąd poddani Staro-
stwa Radom[skiego] takie robocizny, powinności i daniny czynić powinni jak są  
w inwentarzu opisani [36] a to się ma rozumieć i o próżniakach, ludziach we wsiach 
mieszkających. 

Wybrańca ani roli wybranieckiej86 w całym Starostwie Radom[skim] nie 
masz, ani w lustracji nie wspomina o wybranem. Lecz jak nastąpi rozmiar roli, we-
dług prawa wszędzie, dwudziesta rola wybraniecka znaleźć się musi. 

Lasów dozór J[aśnie] W[ielmożnemu] Staroście zalecamy, w tym Starostwie, 
aby tychże miał dozór i bronił od sąsiedztwa w tychże ruiny, prócz co do potrzeby 
Starostwa swego na opał i na reparacją budynków starościńskich, tychże pozwala się
używanie.  

Jako Komisarz Lustrator przez Sejm Konwokacjonalny anni 1764 destyno-
wany do wyprowadzenia kwart z królewszczyzn w Wo[jewó]dztwie Sieradzkim 
będących podpisuję się  

Jan Hieronim z Kobierzysk Kobierzycki87 Podczaszy W[ojewó]dztwa Sie-
radzkiego. Paweł z Kaliszkowic Załuskowski88 Skarbik i Sędzia Grodzki Sieradzki 
Lustrator mpa 

                                                 
85 Józef Bierzyński, Kasper Niesiecki, Herbarz…., t. X, s. 30-31, podaje, że była to rodzina 
szlachecka, ale nie wskazuje przynależności herbowej. 
86 Rola wybraniecka, przypisana tzw. wybrańcowi, żołnierzowi piechoty wybranieckiej zw. 
także łanową, stanowiła jego uposażenie, był on zwolniony od różnych powinności, w zamian 
za co, miał stawiać się w pełnym rynsztunku na każde wezwanie. W 1726 r. sejm podjął 
uchwałę, aby zastąpić piechotę wybraniecką podatkiem od osadzonych na gruntach wybra-
nieckich i w ten sposób sfinansowano regiment piechoty. 
87 Jan z Kobierzysk Kobierzycki herbu Pomian, pochodził z rodziny osiadłej w województwie 
sieradzkim, był podczaszym sieradzkim jeszcze w 1788 r. - K. Niesiecki, Herbarz…., t. V, 
Lipsk 1849,  s. 136. 
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Lustracja 
Wsi Orzechowa w Ekonomii Rządowej Gidle z r. 1765 

[1]   Działo się w Orzechowie d[nia] 2-giego miesiąca (kwietnia-przekreślono– 
przyp. JP, MP) sierpnia Roku Pańskiego 1765. 

My Lustratorowie przez Sejm Convocationis anni 1764-ti do postanowienia 
kwarty Skarbowi Koron[nemu] należącej do królewszczyzn w Województwie Sie-
ra[dzkim] będących naznaczeni zjechawszy na dzień dzisiejszy do wsi Orzechowa. 
Im[ć] Pani Marjanna z Bąkowskich89 pierwszego małżeństwa niegdy J[aśnie] P[ana] 
Kazimierza Kobielskiego90 powtórnego ad plens W[wielmożnego] J[aśnie] P[ana] 
Szczepana Szwidzenskiego91 Podczaszego Radomskiego małżonka (dwa wyrazy 
skreślone, nieczytelne – przyp. JP, MP) pokazała nam prawo swoje, to jest przywilej 
junis communikativi tejże J[aśnie] P[ani] Marjannie z Bąkowskich, gdy jeszcze za 
pierwszym mężem swoim J[aśnie] P[anem] Kaźmierzem Kobielskim była od króla 
J[ego] Mi[łości] Augusta 3-ciego Varsawia d[nia] 24-ta mensis aprilis a[nno] 1759 
tej Im[ć] Pani ad plens Szwidzińska dany. 

Po tym, po śmierci pierwszego męża virtute przywileju komunikacji intro-
missją do tych dóbr Orzechowa króle[w]szczyzny in personam tejże J[aśnie] P[ani] 
Szwidzinskiej na ten czas wdowy in C[ast]ro Petricove fer[ie] 3 post f[e]sti assump-
tionis in vigilia NMP a[nn]o 1760 zeznaną. 

Kwit zaś z kwarty zł[otych] 48, z Kancellarji Kwarciannej w Warszawie 
d[nia] 18 miesiąca września roku przeszłego 1764 jeszcze na osobę Im[ć]Kazimierza 
Kobielskiego już zmarłego autentycznie wydany.  

Za czym hoc loco nakazujemy J[aśnie] Pani Szwidzinski[ej], aby według 
przywileju swego junis communicativi po śmierci pierwszego męża swego kwadru-
plę92 do Skarbu Korony zapłaciła i na siebie kwit otrzymała.  

Pokazała i lustracją tej wsi Orzechowa anni 1659, z Skarbu Kor[on]y wyjętą. 

                                                                                                                               
88 Paweł z Kaliszkowic Załuskowski herbu Rola, pochodził z rodziny osiadłej w Ziemi Kali-
skiej, prawdopodobnie to ten sam, który w 1778 r. był sędzią ziemskim sieradzkim - K. NIe-
siecki, Herbarz…., t. X, Lipsk 1845, s. 55.
89 Marianna z Bąkowski Kobielska, szlachcianka o bliżej nieznanych koligacjach z miejscową
rodziną ziemiańską Kobielskich. 
90 Kazimierz Kobielski, pochodził z jednego z dwóch rodów szlacheckich o tym nazwisku 
osiadłych w ziemi radomskowskiej - K. Niesiecki, Herbarz…., t. V, Lipsk 1840, s. 131-133. 
91 Szczepan Szwidziński, herbu Półkozic, podczaszy radomski - K. Niesiecki, Herbarz…,  
t. VIII, Lipsk 1841, s. 572-573.  
92  Quadrupla – cztery albo poczwórny. 
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             Po pokazanych tych prawach nakazaliśmy aby inwentarz i regesta proventów 
intraty tej wsi spisane, podpisane i podane były.  

Spisał, podpisał, i nam podał Pan Józef Gielowski Ekonom tej wsi, który to 
inwentarz i regestra z gromady indagowaliśmy i weryfikowali, i gdzie należało po-
prawili.(Inserant) 

A tak weryfikowane i poprawione inwentarze i regestra zaprzysiąc nakazali-
śmy. Zaprzysiągł P[an] Józef Gielowski Ekonom rotą w Konstytycji Konwokacjo-
nalnej wyrażoną. Po którym zaprzysiężeniu, biorąc przed siebie sposób arendowny, 
jak zwyczaj w Województwie Sieradzkim puszczać dobra w arendę nam przez Kon-
stytucją pozwoloną. 
[2] Intratę tych dóbr tym sposobem postanawiamy.  

Młynarz płaci czynszu zł[otych] 50. Tenże daje kapłonów 12. Kapłona 
gr[oszy] 15 facit [suma] 6 [złotych], 

Żyta postanawia się kop 28. Kopa a fl[orenów] 4 [złote]  facit 112 [złotych], 
Jęczmienia postanawia się kop 5, kopa a fl[orenów] 3[złote] facit 15 [zło-

tych]. 
A że w tym tu Powiecie Radomskim dzierżawcom w intratę rachują tatarkę, 

więc postanawia się tatarki wozów 16. Wóz a fl[orenów] 2 facit  [suma] zł[otych] 32. 
Siana postanawia się wozów 14, wóz a fl[orenów] 3 facit [suma] 42 [zło-

tych], 
Szynk piwa i gorzałki postanawia się zł[otych] [suma] 50. 
Summa facit intraty tej wsi 307 [złotych]. 
Przychodzi tedy kwarty na Skarb Kor[onny] zł[o]t[ych pol[skich] 76 [zło-

tych], 22 [grosze], 1 [szeląg], 8 [fenigów]. (Na szeląg zaś jeden rachuje się feników 
szesnaście). 

Tę tedy kwartę Imć Pani Posesorka corocznie na Skarb Kor[onn]y do Komo-
ry Wieruszewskiej w Województwie Sieradzkim będącej w czasie prawem nazna-
czonym wypłacać ma, do dalszej Rzeczypospolitej dyspozycji. 
            A żeśmy w tej królewszczyźnie arendownym sposobem prowent postanowili, 
więc Imć Pani Posesorka czeladź folwarczną potrzebną swoim sumptem konserwo-
wać, i folwarki z swojej krescencji królewszczyzny tejże obsiewać ma bez narusze-
nia kwarty. 

Ta wieś płaci hiberny na Chorągiew J[aśnie] P[ana] Bazana Rotmistrza Jego 
Królewskiej M[oś]ci na rok zł[o]t[ych] pol[skich] 230 gr[oszy] 6. Kwit pokazali od 
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Im[ć] Panów Macieja Wężyka93 i Kazimierza Chodykiewicza94 deputatów hiberno-
wych tejże chorągwi [dnia] 19-na novembris a[nn]o 1764-to, w Orzechowie dany.  
Ta wieś płaci pogłównego na Szwadron J[aśnie] Panów Bazana i Mieszkowskiego 
Rotmistrzów Rzeczypospolitej J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci na jednę ratę zł[o]t[ych] 
pol[skich] 52 gr[oszy] 10, pieniążków 12.  

Kwit pokazali od J[aśnie] Pana Komornickiego95 Vicesgerenta Piotrkow-
skiego [dnia] 10-ma martij a[nn]o 1765-to, w Piotrkowie dany. 

A ponieważ tak jest zdezelowana wieś i obciążoną hiberną i pogłównym, po-
la pozarastały i pomieszane są, więc zalecamy Im[ć] Pani Posesorce, aby kommisją
osobną exportowała na wymierzenie gruntów, uregulowanie poddanych w robociź-
nie, w dawaniu. 
[3]  Inwentarz królewszczyzny wsi Orzechów zwanej, budynków dworskich, osia-
dłości poddanych, ich powinności i danin, [dnia] 2-da miesiąca sierpnia roku pań-
skiego 1765 spisany, J[aśnie]WW[wielmożnym] Imciom Panom Lustratorom poda-
ny.  

Wjeżdżając na dziedziniec są wrota proste z furtką na biegunach drewnia-
nych, od których prosto idąc jest dworek pod gontami, z kominami dwiema nad dach 
wywiedzionymi bez ganku. 

Wchodząc do sieni są drzwi proste na biegunach drewnianych, z której na 
lewą rękę udając się są drzwi z tarcic na zawiasach i hakach żelaznych, z wrzecią-
dzem skoblami i haczykiem żelaznymi do izby, w której kominek mularską robotą  
z gzymsikami i piec z kafli brunatno polewany.  

Okna dwa w tafelki małe w ołów oprawne, z okiennicami zasuwanymi ab 
extra sposową i podłogą z tarcic. Z tej izby do pokoiku są także drzwi podwójne, na 
zawiasach i hakach żelaznych, z wrzeciądzem i skoblami żelaznymi, o jednym piecu 
z izbą grzejącym i kominkiem podobnym jak w izbie, o oknie jednym podwójnym  
w tafelki w ołów oprawnym z posową i podłogą. 

Z tego pokoiku są drzwi na zawiasach i hakach żelaznych do pokoiku po-
boczniego z wrzeciądzem i skoblami żelaznymi. Okno jedno w tafelki w drewno 
oprawne z okiennicą zasuwaną wewnątrz, z posową i podłogą. Z tego pokoiku wy-

                                                 
93 Maciej Wężyk herbu Wąż, w 1764 r. podpisał elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego
- K. Niesiecki, Herbarz…, t. IX, Lipsk 1842, s. 289.
94 Kazimierz Chodkiewicz, bliżej nieznany i raczej nie należy go łączyć z rodziną potomków 
hetmana Stanisława Koniecpolskiego, która wymarła w 1719 r. 
95 Piotr Komornicki herbu Gryf, viceregent sądowy piotrkowski (niższy urzędnik kancelarii 
sądowej) - K. Niesiecki, Herbarz…, t. V, Lipsk 1840, s. 168.
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szedłszy przez drugi pokoik wzwyż wyrażony są drzwi na zawiasach i hakach żela-
znych z skoblami i wrzeciądzem żelaznymi do sionki obok sieni większej, będącej 
bez podłogi i pułapu, z drzwiami prostymi do sieni pomienionej, w której czeluści  
z cegły z kominem murowanym ex opposito z gliny lepione i kominem takowym, 
bez podłogi i posowy.  

Z drugiej strony jest izba czeladna do której drzwi na zawiasach i hakach  
z wrzeciądzem i skoblami żelaznymi. W której okna dwa, jedno pojedyncze, drugie 
podwójne, połową deskami zabite, w tafelki w drewno oprawne, złe reparacji potrze-
bujące, z kominem i piecem prostym, od dołu z cegły będącym, od wierzchu z kafli 
prostych z posową, bez podłogi. 

Z izby do komory drzwi na zawiasach i hakach z wrzeciądzem i skoblami że-
laznymi, z posową i podłogą i drzwiami drugimi do sionki zabitymi.  
            Pobok tego dworku jest stajenka stara, zła, pod snopkami, w części dranicami 
pobita, do której drzwi na biegunach drewnianych, bez żelaza, z delowaniem, z żło-
bami, bez posowy. Przy tej wozownia z wrotami na biegunach [4] drewnianych  
z podłogą bez posowy. Przy tej pod jednym że dachem jest komórka, do której drzwi 
na zawiasach i hakach żelaznych, z zaporą drewnianą.  

Odtąd idąc jest browar połową pod dranicami, połową gontami pobity, z ko-
minem nad dach wywiedzionym. Do sieni wchodząc drzwi na biegunach drewnia-
nych z skoblami i wrzeciądzem żelaznymi. W tej sieni ozdownia do suszenia słodów 
z lasami i piecem.  W tej samej jest gorzelnia do palenia gorzałki. Statki zaś własne 
W[ielmożnego] Im[ć] Pana Posesora są sumptem niedawno sprawione.  

Z tej sieni są drzwi na zawiasach i hakach, wrzeciądzem, skoblami z sieni, 
wewnątrz z haczykiem do izby, w której piec i komin prosty, okna dwa w szyby 
okrągłe, w drewno oprawne, posowa bez podłogi i rost do sprawiania słodów. 

Z tej izby do komory drzwi na zawiasach i hakach żelaznych, z wrzeciądzem 
i skoblami żelaznymi, z posową i podłogą, z której są komórki duże, po bok do któ-
rych drzwi na biegunach drewnianych bez żelaza z posowiami i podłogami. Trzecie 
drzwi tylne zabite. 

Przy tym browarze jest przybudowana oborka z drzwiami na biegunach 
drewnianych z dylowaniem, żłobami dwiema i drabiną, połap z żerdzi pod dranica-
mi.  

Z drugiej strony szopka także pod dranicami bez wrót. Po bok tego browaru 
jest chlewików trzy pod dranicami, szczyty i wierzch pod snopkami. Drzwi do nich 
troje na biegunach drewnianych. Przy tych niedaleko jest obora stara, z gruntu zła, 
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pod dranicami, nowego postawienia potrzebująca, do której drzwi czworo, wrota 
jedne, wszystkie na biegunach drewnianych, na przeciwko których jest karmnik pod 
snopkami.  

Ogrodzenie tychże budynków dworskich, to jest płotów, parkanów z dylów, 
częścią nie dołożonych, częścią nachylonych, poprawienia potrzebuje. 

 Za drogą dworku tego są stodoły dwie pod snopkami, od dołu dwiema szo-
rami dranic pobite, z przydaszkami. U nowej stodoły wrót dwoje, o jednym klepisku 
a dwóch sąsiekach będącej. U przednich jest wrzeciądz z skoblami żelaznymi.  
U tylnych wrót zapora drewniana. U starej zaś stodoły są kuny do wrót dwie żelazne, 
szrzernia, i do zamykania z skoblami żelaznymi, także o dwóch sąsiekach a jednym 
klepisku będącej. U tylnych zaś zapora drewniana.  

Przy tych samych stodołach jest szpichlerz z wystawką pod gontami, do któ-
rego drzwi na zawiasach i hakach z wrzeciądzem, skoblami, zamkiem żelaznymi. 
Wewnątrz sąsieki na sypanie zboża, z podłogą i posową z tarcic.  

W tej wsi jest karczma na Trakcie Piotrkows[kim] przez teraźniejszego Pose-
sora nowo postawiona, pod dranicami, z kominem lepionym z gliny i wywiedzionym 
nad dach, wraz z stajnią będąca.  

Do sieni wchodząc są drzwi na biegunach drewnianych, z wrzeciądzami 
dwiema, skoblami czterema, ab entra et ab intra będącymi, żelaznymi.  

[5] Z tej do izby są także drzwi na biegunach drewnianych, z wrzeciądzem, 
haczykiem i skoblami żelaznymi. W tej izbie kominek z gliny lepiony z sabaśnikiem, 
piec z kafli prostych, okna dwa w szyby okrągłe, w drewno oprawne, z posową bez 
podłogi.  

Z izby tej są drzwi także na biegunach drewnianych, z wrzeciądzem i sko-
blami żelaznymi do komory, w której posowa jest i podłoga. Drzwi na wylot z tejże 
na biegunach drewnianych, z zaporą takowąż, bez żelaza.  

W stajni żłoby dwa, pod dachem przyłączonym osobnym,  obok ta stajnia 
dłużej ciągnąca się niż izba. Młyn korzecznik Soczowka nazwany w roku teraźniej-
szym przez W[ielmożnego] Im[ć] P[an]a Posesora nowo wyreparowany po zerwaniu 
się. Ten stoi na królewskim gruncie. Staw zaś rzeczka przez środek idąca z szlachet-
czyzną na drugiej stronie będącą rozdziela. Młynica, izba, komora pod dranicami, 
częścią i pod snopkami będąca. Naczynia wszystkie młynarskie, własnym sumptem 
W[wielmożnego] Im[ć] Pana Posesora są sprawione. Przy tym młynie jest stodoła  
i obora pod jednym dachem snopkami poszyta. 
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Osiadłość Poddaństwa wsi tej. 
Zagrodnicy 

1. Tomasz Wieczorek ma swój sprzężaj. Robi w tydzień po jednemu pieszo dni  
3 albo bydłem dni półtora. Podług lustracji anni 1661 dawać powinien by żyta 
sepowego miary radomskiej korcy 2. Owsa miary tejże tyleż. Kapłona 1. Jaj 10. 
Za nie dawanie masła i serów przędzy przędz powinniby po łokci 6 albo za każ-
dy łokieć płacić a gr[oszy] 3, co ad plens nic nie dają. Stróżą strzeże, trzodę pasie 
w drogi pobliższe bez dnia, dalsze zaś za dzień odbywać powinien. Tłukę jedną
odbywają, do okopywania kapusty, sadzenia tejże, wędzki skrobania, chmielu 
skubania i obierania, owiec mycia i strzyżenia, do reparacji dróg, grobli przy 
młynie, za rozkazem dworskim bez pańszczyzny, cała gromada wychodzić bę-
dzie powinna. 

2. Mikołaj Krakowiec ma swój sprzężaj, toż samo robi i te powinności odbywać
powinien co pierwszy. 

3. Węgrzyn Stary ma swój sprzężaj, toż samo robi, i te powinności odbywać powi-
nien co pierwszy. 

4. Kazimierz Rylik ma swój sprzężaj, toż samo robi i te powinności odbywać po-
winien co pierwszy. 

5. Kazimierz Krakowiec ma swój sprzężaj, toż samo robi, i te powinności odbywać
powinien co pierwszy. 

6. Walenty Rylik ma swój sprzężaj, toż samo robi i te powinności odbywać powi-
nien co pierwszy [6]

7. Wojciech Rylik ma swój sprzężaj, toż samo robi i te powinności odbywać powi-
nien co pierwszy. 

8.  Franciszek Rylik nie ma sprzężaju, toż samo robi, i te powinności odbywać powi-
nien co pierwszy. 

9.  Maciej Pachuta ma swój sprzężaj, toż samo robi i te powinności odbywać powi-
nien co pierwszy. 

10. Bartek Brazowski ma swój sprzężaj, toż samo robi i te powinności odbywać po-
winien co pierwszy. 

11. Andrzej Malec ma swój sprzężaj, toż samo robi i te powinności odbywać powi-
nien co pierwszy. 
Młynarz Szoczowka żadnego spu i danin nie daje i powinności też nie odbywa, 

tylko tłukę jedną w żniwa odbyć powinien z gromadą i do siewu, ryb łapania, w dro-
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gi chodzić i do naprawy budynków dworskich, bez pańszczyzny, chodzić ma za roz-
kazem dworskim. Tenże wymiaru żadnego ze młyna nie daje i wieprza nie karmi ad 
plens, co podług lustracji anni 1661 tenże wymiar dawać powinien by i wieprza kar-
mić.  
Tenże młynarz czynszu rocznego daje zł[otych] 50, 
Tenże kapłonów daje corocznie 12 [sztuk]. 

Krescencja in anno 1762 exetusa decima 

Żyta ozimego było kop 30, 
Jęczmienia było kop 5, 
Owsa wozów 20,  
Tatarki wozów 20, 
Grochu wozów 2, 
Pszenicy jarej i ozimej nie sieje się
Siana wozów 15. 

In anno 1763 

Żyta ozimego było kop 28, 
Jęczmienia było kop 5, 
Owsa wozów 20,  
Tatarki wozów 18, 
Grochu wozów 2, 
Pszenicy jarej i ozimej nie sieje się
Siana wozów 14. 
[7] 

In anno 1764 

Żyta ozimego było kop 30, 
Jęczmienia było kop 5, 
Owsa wozów 20,  
Tatarki wozów 26, 
Grochu wozów 2, 
Pszenicy jarej i ozimej nie było 
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Siana wozów 16. 
Arendarz z arendy browarnianej tej królewszczyzny podług zawartego kon-

traktu corocznie płaci zł[otych] 50. 
Na te sprawiedliwe podanie inwentarza budynków i krescencji trzechletniej podpisu-
je się

(podpisał) Józef Gielowski 

[brak części tekstu, s. 8-10]  

[11] w dawaniu spów i daninach, ponieważ teraz (nic-nadpisane) nie dają spu ani 
danin jako a lustracja opiewa te dawać powinni. 
Staw że teraz pusty jest, zalecamy Im[ć] P[ani] Posesorce aby go reparowała skąd by 
prowentu i kwarty przybyło. 

Mostowe że w tej wsi jest, ale że insi Ich M[ości] Komisarze do ceł wyzna-
czeni będą, myśmy procentów cła do intraty nie kładli. Zostawiamy to rezolucji Ich 
M[ości] Komisarzy Celnych. 

Zalecamy i to I[mć] Pani Posesorce, aby lasów przesmecjału i dębów ścinać
nie dozwalała oprócz na potrzebę wsi swojej królewskiej.  

Z pustych zaś ról tak swoi poddani jak i ograniczni in futuru I[mć] Panu Po-
sesorowi od składa płacić powinni po gr. 12, który to prowent z tych ról zostawiamy 
przy J[aśnie] Pani Posesorce do dalszej Rzeczypospolitej dyspozycji, mając wzgląd 
że znacznie tę królewszczyznę wyreparowała w budynkach tak dworskich jako  
i wiejskich.  

W tej wsi Orzechowie jest sołtystwo do prebendy strzałkowskiej należące, 
która skubecja jure hareditario jeszcze in anno 1411 p Leonardu Strzałkowski feria 4-
ta in crastino festi S. Michaelis Archangeli in autis castrery Prebendae Strzałkoviensi 
donata vigore privilegni consensus Sereni Sigismundi Regis Siradia feria 4 in crasti-
no festi S. Michaeli. Więc tedy hoc sihulterią, że od tak dawnego czasu transmutata 
in spiriturtem haredittem tę od kwarty uwalniamy96. Jako Komisarz Lustrator przez 
Sejm Konwokacjonalny anni 1764 destynowany do wyprowadzenia kwart z kró-
lewszczyzn w województwie sieradzkim będących podpisuje się. 

                                                 
96 Zapis odnosi się do utworzenia przy fundowanym kościele strzałkowskim prebendy, na 
którą oprócz Strzałkowa składała się połowa Szczepocic i wspomniane sołtystwo we wsi 
królewskiej Orzechów. 
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Jan Hieronim z obierzysk słowo nieczytelne  przyp. JP, MP  obierzycki 
ustrator Wojew dztwa Sieradzkiego 

podpisał: Paweł z aliszkowic Załuskowski, Skarbnik i Sędzia Grodzki Sie-
radzki, ustrator mpa.  
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 Zeszyty Radomszczańskie  

                                                           Tom XIII (2017) 
   

Robert Sikorski 
(Częstochowa) 

Miejscowości powiatu noworadomskowskiego w częstochowskich gaze-
tach w latach 1906-1914 

Analiza doniesień prasowych w ostatnich latach przed wybuchem pierwszej 
wojny światowej nie może być ukazywana tylko przez pryzmat miasta, centrum ży-
cia gospodarczego, społecznego i administracyjnego. Nie mniej interesujące są wia-
domości dotyczące okolic Noworadomska, znajdujących się na terenie powiatu. Ko-
respondenci częstochowskich gazet przesyłali informacje dotyczące miejscowości  
w których mieszkali, gazety zamieszczały je ze szczególną skrupulatnością. Różny 
był poziom informacyjny i tematyka notatek. Były to zaproszenia na wydarzenia, 
informacje sumujące, były to wreszcie obszerne relacje z wydarzeń bardzo uroczys-
tych, zamieszczone w kilku numerach gazet. Niniejszy artykuł ukazuje 77 miejsco-
wości powiatu noworadomskowskiego i wydarzenia się w nich dziejące przed pierw-
szą wojną światową. Od powstania pierwszej gazety drukowanej w Częstochowie, 
czyli od 1 marca 1906 r. po ostatnią relację zamieszczoną, czyli 28 lipca 1914 r. 
Nadmienić należy, że już 3 dni później, 31 lipca 1914 r. na terenie Imperium Rosyj-
skiego ogłoszono stan wojny. Informacje obejmują miejscowości wchodzące w skład 
powiatu noworadomskowskiego na dzień 31 lipca 1914 r. Przynależność gminną
podano za Skorowidzem Królestwa Polskiego… z 1874 r1. Relacje te dla szybszej ich 
identyfikacji będą zamieszczone alfabetycznie. Analizie poddano 202 notki prasowe. 

Adamów, gmina Rzeki 
W czerwcu 1913 r. dzięki zaangażowaniu właściciela majątku Rzerzęczyce  

J. Ropelewskiego i pisarza gminnego J. Gawrońskiego otwarto szkołę ludową dla 60 
dzieci2. 

                                                 
1 Skorowidz Królestwa Polskiego czyli Spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii  
i wszystkich nomenklatur w Guberniach Królestwa Polskiego”, t. 1 i 2, wyd. I. Zindberg, 
Warszawa 1877. 
2 „Goniec Częstochowski”, 22 czerwca 1913 r., nr 168, s.4. 
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Bartodzieje, gmina Noworadomsko 
W budynkach po byłych koszarach uruchomiono fabrykę „Giętarnia K. Wü-

nche i S-ka”. W długich murowanych budynkach urządzono giętarnię i apreturę. Sto-
larnia oddzielona była od innych budynków. Suszarnię zabezpieczono od ognia.  
W budynkach frontowych urządzono magazyny, maszynę parową i kantor. Dla pra-
cowników fabryki urządzono też jadalnię. Oprócz tego fabryka własnym kosztem 
urządziła drogę do ulicy św. Rozalii przez rzekę Radomkę3. 21 lipca 1909 r. wybuchł 
pożar w domu Piotra Matei pracownika fabryki metalurgicznej. Pożar ugaszono4. 
Inny pożar wybuchł w tej miejscowości 7 września 1913 r. Ten pożar także nie przy-
brał większych rozmiarów5. 

Biestrzyków, gmina Dmenin 
Pasącą owce na polu 17-letnią Karolinę Bogusławską zabił piorun, a dwoje 

dzieci, 5-letniego chłopca i 9-letnią dziewczynkę, ranił6. 
Bogwidzowy, gmina Radziechowice 

Na weselu Rocha Półroli, 30 stycznia 1910 r., w czasie zabawy, zaszła gwał-
towna sprzeczka między Antonim Półrolą a obecnymi gośćmi: Józefem Kopf, Janem 
Koszelą, Wojciechem Pukaczem i Romanem Pukaczem. Sprzeczka ta przerodziła się
w bójkę nożową, w której ciężko ranny został Antoni Półrola. Otrzymał on głęboką
ranę na szyi i plecach. Pierwszej pomocy udzielił dr Stanisławski, w szpitalu zaś
felczer Henc7. 25 października 1911 r. pożar strawił cztery zabudowania należące do: 
Wojciecha Kopca, L. Koszeli, Antoniego Kopfa i J. Pukacza. Pożar gasiła staż z No-
woradomska na czele  z wicekomendantem Straży Ogniowej Ochotniczej Michałem 
Świderskim. Poparzonym strażakom pomocy medycznej udzielił sanitariusz straży 
Olejniczak8.  

Borowno, gmina Kruszyna 
20 lipca 1913 r. ustawiono w kościele w Borownie nowe organy systemu 

stożkowo-pneumatycznego i jednej klawiaturze z pedałem. Instrument ten zbudowa-
ła firma Dominika Biernackiego z Dobrzynia nad Wisłą9. 6 marca 1914 r. 55-lecie 
święceń kapłańskich obchodził proboszcz z Borowna ks. M. Ziarniewicz. Zasłużył 

                                                 
3 Tamże, 18 lipca 1910 r., nr 17, s. 3. O przedsiębiorstwie: G. Mieczyński, Firmy radomsz-
czańskie w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog, Radomsko 2013, s.238. 
4 „Goniec Częstochowski”, 26 lipca 1909 r., nr 204, s. 3. 
5 Tamże, 11 września 1913 r., nr 248, s.2. 
6 „Gazeta Częstochowska”, 28 czerwca 1910 r., nr 173, s. 4. 
7 Tamże, 1 luty 1910, nr 51, s. 3. 
8 „Goniec Częstochowski”, 26 października 1911 r., nr 295, s. 3. 
9 Tamże, 7 sierpnia 1913 r., nr 211, s.3. 
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się w parafii odnowieniem kościoła. Na uroczystość jubileuszu przybyli liczni go-
ście10.  

Borzykówka, gmina Maluszyn 
5 czerwca 1911 r. o godzinie 3 po południu w czasie burzy piorun uderzył  

w Józefa Młynarczyka, lat 45, zabijając go na miejscu11. 
Osada Brzeźnica 

Ważną instytucją finansową działającą na terenie mniejszych miejscowości 
w Królestwie Polskim na początku XX w. była kasa oszczędnościowo-pożyczkowa. 
W Brzeźnicy rozpoczęła działalność 3 września 1911 r. Na początku liczyła 69 
członków. Zebrani zobowiązali się w przeciągu dwóch miesięcy wnieść 1000 rubli 
potrzebne dla jej funkcjonowania12. Innym przykładem przedsiębiorczości mieszkań-
ców osady było znalezienie u miejscowego kupca kontrabandy mającej wartość 1000 
rubli, składającą się koronek, haftów, tiuli itp13. 5 sierpnia 1906 r. w Brzeźnicy 
otwarto kółko rolnicze. Prezesem został ks. Teofil Jankowski, wiceprezesem W. Mo-
dliński, kasjerem Chajdes, sekretarzem Olszewski, członkowie: G. Siennicki, G. Naj-
man, J. Olejnik, S. Morga, F. Makowski, J. Kuśmierski i St. Jankowski14. Ważnym 
znaczeniem gospodarczym było funkcjonowanie targów, ich zamknięcie na 3 mie-
siące w 1910 r., zubożyło mieszkańców15. Po pracy dla odpoczynku organizowano 
zabawy ludowe. Pod hasłem „zjednoczenia wszystkich stanów” odbyła się ona  
w dniu 1 sierpnia 1906 r. w lesie jedlińskim. Inicjatorem zabawy był ks. proboszcz 
Teofil Jankowski oraz komitet, w skład którego weszli dr Zwoliński, aptekarz Tade-
usz Kuberski oraz obywatele miejscy: Ciszewski, Spaczyński i Jankowski. Program 
był bardzo urozmaicony, szeroko uwzględniono zabawy dla dzieci. Osób w zabawie 
uczestniczyło ponad 130016. Ważnym świętem dla ówczesnych wspólnot były uro-
czystości ku czci świętego patrona. 6 grudnia 1908 r. w kościele parafialnym pw. św. 
Mikołaja zainstalowano nowe organy firmy „Ryeger” z Karniowa ze Śląska Au-
striackiego. Na tę uroczystość przybyli profesorowie Konserwatorium Muzycznego 
w Warszawie: prezes Stowarzyszenia Organistów Surzyński i redaktor „Śpiewu Ko-
ścielnego” W. Ratuszyński. Na uroczystości ściągnęły tysiące wiernych z sąsiednich 

                                                 
10 Tamże, 9 kwietnia 1914 r., nr 98, s.3. 
11 Tamże, 6 czerwca 1911 r., nr 153, s.3 
12 Tamże, 16 września 1911 r., nr 255, s. 3. 
13 „Gazeta Częstochowska”, 24 kwietnia 1910 r., nr 109, s.3. 
14 „Dziennik Częstochowski”, 10 sierpnia 1906 r., nr 157, s.2. Statut Kółka Rolniczego  
w Starej Brzeźnicy Rząd Gubernialny Piotrkowski zatwierdził w dniu 3 (16) lipca 1907 r. - 
W. Jaworski, Legalne organizacje społeczne w powiecie radomszczańskim do 1914 r., „Ze-
szyty Radomszczańskie”, t. VIII, 2014,  s. 244. 
15 „Goniec Częstochowski”, 4 września 1910 r., nr 65, s.3. 
16 „Dziennik Częstochowski”, 1 sierpnia 1906 r., nr 148, s.2. 
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parafii. Oprócz występów gości na uwagę zasługiwał chór mieszany, prowadził go 
miejscowy organista K. Fotygo17. Odpust parafialny 3 lata później, 6 grudnia 1911 r., 
uświetnili koncertem artyści z Warszawy. Dochód z koncertu przeznaczono ma straż
ogniową ochotniczą z Brzeźnicy18. Wielkim wydarzeniem dla wiernych była także 
pielgrzymka na Jasną Górę na obchody święta Matki Boskiej Częstochowskiej. 20 
sierpnia 1910 r. wyruszyła kompania pielgrzymkowa w liczbie 2000 osób z własną
orkiestrą. Przewodniczyło im 5 księży. Towarzyszyło 200 furmanek19. Najważniej-
szym jednak wydarzeniem dla mieszkańców Brzeźnicy było poświęcenie nowego 
kościoła. Budowano go 7 lat. Ukończono dzięki niestrudzonym zabiegom ks. pro-
boszcza Teofila Jankowskiego, według projektu radcy inżyniera Gajewskiego z War-
szawy. Świątynia składa się z sacrosanctum, prezbiterium, jednej nawy, chóru, za-
krystii, skarbca, przedsionka czyli babieńca i 3 kaplic. Posadzka terakotowa pocho-
dziła z firmy „Dziewulski i Lange”. Dach pokryto dachówką, wieże zaś miedzianą
blachą. Z Warszawy przybył wielki ołtarz, ambona i chrzcielnica, wykonane przez 
zakład artystyczny M. Kroczewski i Z. Węgrecki. Kościół ogrodzony był żelaznym 
kratami. Na terenie kościelnym urządzono klomby, trawniki, wysadzono drzewa. 
Wydarzeniom kościelnym towarzyszyła orkiestra dęta20. Wydarzeniem przygotowu-
jącym konsekrację kościoła były rekolekcje przeprowadzone 19 czerwca 1911 r.21. 
Pamiątką tego wydarzenia był krzyż misyjny przez kościołem. Kościół poświęcił 
biskup kujawsko-kaliski Stanisław Zdzitowiecki, który przebywał w Brzeźnicy od 23 
do 27 czerwca 1911 r. Na powitanie biskupa wzniesiono 4 triumfalne bramy. Po 
uroczystym powitaniu przez chrześcijan, procesja zatrzymała się przy synagodze, 
gdzie uroczyście przywitał arcypasterza rabin z Pławna, darując biskupowi szczero-
złoty puchar i wino palestyńskie. Następnie biskup ruszył do kościoła. Sam obrzęd 
konsekracji świątyni odbył się 24 czerwca i trwał 4 godziny. W głównym ołtarzu 
wmurowano relikwie św. Urbana. Wieczorem urządzono pokaz sztucznych ogni  
i rakiet. W trzecim dniu pobytu ks. biskup udzieli święceń kapłańskich pochodzące-
mu z Brzeźnicy ks. Władysławowi Gielbartowskiemu. Bierzmowano 820 osób. Wie-
czorem biskup poświęcił czatownicę straży ogniowej ochotniczej. W ostatni dzień
pobytu 27 czerwca biskup udzielił pierwszej komunii dla 380 dzieci22. W miasteczku 
brakowało lekarza23.   

                                                 
17 „Gazeta Częstochowska”, 12 grudnia 1909 r., nr 129, s.3. 
18 „Goniec Częstochowski”, 7 grudnia 1911 r., nr 337, s. 3. 
19 Tamże, 23 sierpnia 1910, nr 53, s.3. 
20 Tamże, 14 czerwca 1911 r., nr 155, s. 3. 
21 Tamże, 27 czerwca 1911 r., nr 85, s.3. 
22 Tamże, 4 lipca 1911 r., nr 181, s. 2.;  tamże, 5 lipca 1911 r., nr 182, s.2-3. 
23 Tamże, 22 luty 1913, nr 52, s.3. 



Miejscowości powiatu noworadomskowskiego w częstochowskich gazetach … 

67

Cielętniki, gmina Dąbrowa 
 W czasie burzy, piorun uderzył w stóg siana, należący do Stanisława Mi-

chałka na polu dworskim. Stóg się spalił24. 
Chorzenice, gmina Brudzice 

W majątku Chorzenice w samo południe 10 lipca 1911 r. zapaliła się ol-
brzymia stodoła dworska należącego do Dmochowskiego, obywatela ziemskiego. 
Pożar gasiła straż ogniowa ochotnicza z Sulmierzyc na czele z zastępcą komendanta 
Starowiczem oraz przybyła później straży z Brzeźnicy. Ogień w godzinę umiejsco-
wiono i zabezpieczono sąsiednie budynki. Straty były znaczne25. 

Ciężkowice, gmina Żytno 
W Ciężkowicach, 21 lipca 1909 r., podczas burzy piorun uderzył w stodołę, 

pod którą stało małżeństwo Skibińskich. Stodoła w jednej chwili stanęła w płomie-
niach. Małżeństwo poniosło śmierć na miejscu, osieracając 4 małe dzieci. Ogień
spalił stodołę i oborę, dom mieszkalny ocalał26.  

Dąbrowa Zielona 
Spaliła się stodoła ze słomą należąca do Stanisława Goliana27. Następny po-

żar z 2 lipca 1911 r. był wiele bardziej tragiczny. Spaliły się 32 domy, około 48 sztuk 
bydła, 32 konie, 352 sztuki drobiu, wozy, pługi, brony, sieczkarnie. Spłonęły także 
pieniądze w kwocie 6700 rubli. Zginęło 8 osób, 4 ciężko ranne walczyły ze śmiercią. 
Pożar gasili strażacy z Cielętnik, Przyrowa, Żytna, Sekurska, Koniecpola. Dzięki 
energicznemu ratunkowi ocalono świątynię, plebanię i kancelarię gminną. Zorgani-
zowano chwilową samopomoc, komitet ten wydawał pogorzelcom śniadania, obiady 
i kolacje28. 

Dąbrówka 
Piorun uderzył w topolę, pod którą stała 22-letnia Jadwiga Strączek. Zginęła 

na miejscu29. 

Dmenin 
Miejscowość ta w 1911 r. liczyła 500 mieszkańców trudniących się rolnic-

twem, niewielka ich liczna pracowała w fabrykach w Noworadomsku. Posiadała 
kościół i szkółkę, mieszkańcy zaś byli „dość zamożni i znani ze sprytu”. W 1906 r. 
staraniem Ksawerego Święcickiego ze Smotryszewa założono tam sklep spółdzielczy 
spożywczy i kółko rolnicze. Przez 5 lat przedsięwzięcia te notowały stały zysk. Po 
                                                 
24 „Gazeta Częstochowska”, 14 czerwca 1910 r., nr 159, s.3. 
25 Tamże, 14 lipca 1911 r., nr 191, s.3. 
26 „Goniec Częstochowski”, 26 lipca 1909 r., nr 204, s.3. 
27 Tamże, 16 czerwca 1911 r., nr 155, s.3. 
28 Tamże, 6 lipca 1911 r., nr 183, s.4. 
29 „Gazeta Częstochowska”, 21 czerwca 1910 r., nr 166, s. 3.  
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kilku latach, po otwarciu karczmy, obie instytucje podupadały30. Z karczmą związana 
też była inna sytuacja. Do Dmenina przyjechał Jan Kowalczyk ze wsi Glinki w celu 
odebrania od jednego z mieszkańców Dmenina długu w wysokości 600 rubli. Po 
uregulowaniu należności i imprezie Kowalczyk położył się spać. Rano okazało się, 
że Kowalczyk zmarł. Istniało podejrzenie otrucia. Po wykonaniu sekcji zwłok okaza-
ło się, że śmierć nastąpiła w wyniku udaru sercowego31. W Dmeninie zmarł ks. Lu-
dwik Chmieliński, proboszcz parafii od roku 1882. „Dewizą jego była miłość dla 
ludu wiejskiego. Zmarły swój dość znaczny majątek w gotówce przepisał swojej 
gospodyni”. Hołd zmarłemu złożyło kilka tysięcy parafian. Żałobne nabożeństwo 
odprawił wicedziekan ks. kanonik K. Smoczyński w asyście 15 księży z dekanatu 
noworadomskowskiego. Zmarły spoczął na miejscowym cmentarzu32. Porządek  
podczas pogrzebu utrzymywała Straż Ogniowa Ochotnicza ze Smotryszowa z wła-
ścicielem i założycielem K. Święcickim. Nad otwartą mogiłą przemawiał ks. Z Dre-
jer z Kobiel. W czerwcu 1914 r. grono mieszkańców Dmenina podjęło wysiłki  
w celu utworzenia straży ogniowej, składając na ten cel pieniądze. Do wsi przybył 
Michał Świderski z noworadomskiej straży udzielając informacji dotyczących utwo-
rzenia straży33. 

Dobryszyce, gmina Dobryszyce 
W budynku należącym do Ignacego Sołtysika od wadliwie zbudowanego 

komina wybuchł pożar. Spalił się dom mieszkalny. Właściciel został pociągnięty do 
odpowiedzialności sądowej za brak nadzoru podczas budowy komina34. 

Dubidze, gmina Dworszowice 
W majątku Dubidze podczas sprzątania zboża jeden z robotników rzucił  

w stojącą pszenicę niedopałek papierosa, na skutek tego spaliło się kilkanaście mórg 
zboża35. 

Dziepułć, gmina Dmenin 
26 października 1908 r. o godzinie 9 spłonął wiatrak. Akcję ratunkową pro-

wadzili strażacy II i IV oddziału Straży Ogniowej Ochotniczej z Noworadomska pod 
komendą wicekomendanta Michała Świderskiego. Strażacy wrócili do miasta z poża-
ru o 3 rano dnia następnego36. 1 września 1912 r. we dworze w Dziepułci odbywały 
się dożynki. Około 12 godziny w nocy powstał pożar wypełnionych szczelnie zbo-

                                                 
30 „Goniec Częstochowski, 9 sierpnia 1911 r., nr 217, s.3. 
31 Tamże, 3 września 1913 r., nr 241, s.3. 
32 Tamże, 20 maja 1913, nr 135, s.3.; tamże, 21 maja 1913 r., nr 136, s.3.; tamże, 28 maja 
1913, nr 143, s.2. 
33 Tamże, 8 czerwca 1914 r., nr 155, s.3. 
34 Tamże, 4 marca 1911 r., nr 63, s.3. 
35 Tamże, 26 sierpnia 1911 r., nr 234, s. 4. 
36 Tamże, 28 października 1908 r., nr 321, s.2. 
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żem dworskich stodół. O ratunku nie było mowy, ponieważ służba dworska była  
w stanie nietrzeźwym. Na ratunek przybyła straż ze Smotryszowa pod komendą  
B. Święcickiego37. W sierpniu 1913 r. szalała burza niszcząc zboże, a piorun uderzył 
w stodołę napełnioną sianem38.  

Folwarki Radomskie, gmina Noworadomsk 
Na Folwarkach doszło w listopadzie 1911 r. do zuchwałej kradzieży. W cza-

sie nieobecności w mieszkaniu zarządzającego browarem Dłużewskiego weszło kil-
ku opryszków. Ukradli dubeltówkę i wiele różnych drobiazgów na 450 rubli.  Straż-
nicy ziemscy Oświęcimski i Czajko aresztowali Szydłowskiego, przy którym znale-
ziono skradzione przedmioty39. 17 lutego 1914 r. odbyła się licytacja działu leśnego 
nr 27 w majątku Folwarki należącego do lasów miejskich40. 

Garnek 
Do piwiarni Banaśkiewicza wstąpiło dwóch mężczyzn, którzy zażądali piwa. 

Nie dostali go i udali się dalej. Napotkawszy strażnika straży ziemskiej Fedorowa 
umknęli do mieszkania wdowy Kozy. Strażnik zbliżył się do mieszkania, ukrywający 
się oddali kilka strzałów. Gdy strażnik podniósł hasło alarmu nadbiegli strażnik stra-
ży ziemskiej Boratyński i pisarz gminy Majchrzak. W tym czasie ukrywający się
zbiegli41. W kościele w Garnku 1 i 3 listopada 1913 r. śpiewała uczennica Edwarda 
Reszke, Eugenia Kieszkowska debiutantka teatru operowego La Scala w Mediola-
nie42. Dzięki właścicielowi majątku Edwardowi Reszke otwarto w dniu 8 listopada 
1913 r. ochronkę dla dzieci służby dworskiej. Mieściła się ona naprzeciwko kościoła. 
Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej. Po skończonej uroczystości dzieciom 
rozdano słodkości,  dla upamiętnienia tej podniosłej chwili wykonano zdjęcia43.   

Gidle 
W kwietniu 1910 r. organizowała się staż ogniowa ochotnicza w Gidlach. 

Przekazano na ten cel fundusze gminne44. W gidelskiej fabryce pługów „Sucheni” 
zorganizowano przedstawienie amatorskiego teatru, a dochód przekazano na straż45. 
W październiku 1911 r. ma skutek nieostrożnego obchodzenia się z zapałkami przez 
dzieci, wybuchł pożar. W kilka minut objął 5 zabudowań pokrytych słomą w ul. Kar-
tuskiej koło cmentarza. Pastwą płomieni padło 6 domów, 4 stodoły, obórki, krowa, 

                                                 
37 Tamże, 7 września 1912 r., nr 245., s.3. 
38 Tamże, 7 sierpnia 1913, nr 214, s. 3. 
39 Tamże, 15 listopada 1911 r., nr 215, s.3. 
40 Tamże, 13 luty 1914 roku, nr 43, s.2. 
41 Tamże, 28 czerwca 1913 r., nr 174, s.2 
42 Tamże, 7 listopada 1913 r., nr 304, s.3. 
43 Tamże, 13 listopada 1913, nr 310, s.4. 
44 „Gazeta Częstochowska”, 24 kwietnia 1910, nr 109, s.3. 
45 „Goniec Częstochowski”, 18 sierpnia 1910, nr 48, s.3.  
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koń, 2 cielęta i inny inwentarz46. W gaszeniu pożaru nie brała udział straż z Gidel, jej 
zatwierdzenie przez władze nastąpiło dopiero pod koniec listopada 1911 r.47 Na ko-
rzyść tej straży 5 października 1913 r. odbyło się przedstawienie amatorskiego tea-
tru48. Wielką uroczystość urządziła straż 10 maja 1914 r. w Święto Strażackie. W in-
tencji straży ks. Buchowski odprawił mszę świętą, w czasie tej uroczystości śpiewał 
chór strażacki. Po mszy straż ruszyła przy akompaniamencie orkiestry fabrycznej do 
sali teatralnej na śniadanie. Przemawiał m.in. komendant Straży Sucheni i gość z No-
woradomska, Michał Świderski. Zademonstrował on kilka sposobów ćwiczeń ratow-
niczych. O 11 rano nastąpiła defilada straży przez Gidle i Pławno49. Nie tylko jednak 
straż ogniowa ochotnicza zaprzątała działania mieszkańców Gidel. W dniu 25 czer-
wca 1910 r. otwarto i poświęcono ochronkę dla dzieci. Obu uroczystościom prze-
wodniczył miejscowy proboszcz ks. Adam Buchowski. Po skończonej uroczystości 
proboszcz zwrócił się do założycielki ochronki Natalii Roszkowskiej oraz przyszłych 
opiekunek życząc im pomyślnej pracy. Po poświęceniu główna opiekunka N. Rosz-
kowska oraz opiekunki: Łuniewska, Tarchalska i Sucheniowa rozdały dzieciom ob-
razki z napisem „Szczęść Boże dobrej sprawie”. Po czym nastąpiło wspólne śniada-
nie, na którym wygłoszono kilka toastów. Do ochronki zapisano ponad 100 dzieci  
w wieku od 4 do 10 lat50. Zauważono też istnienie w Gidlach sklepu spożywczego 
„Promień”, pod zarządem doktora Przesudzkiego. Postulowano zawiązanie kółka 
rolniczego51. Powstało ono w marcu 1912 r. Zarząd kółka przedstawiał się następują-
co: ks. A. Buchowski – prezes, Buczyński – zastępca prezesa, W. Łuszczewski – 
skarbnik, W. Sucheni – sekretarz. Uchwalono zbierać się co miesiąc, czynić wspólne 
zakupy, sporządzać pisma fachowe52. Staraniem kółka rolniczego otwarto w Gidlach 
18 maja 1913 r. mleczarnię. Należało do niej początkowo 30 gospodarzy i dwa dwo-
ry. Uroczystość otwarcia przebiegłą okazale, odprawiono mszę świętą w intencji 
działania mleczarni, strażacy wykonali chóralnie pieśni, zrobiono pamiątkową foto-
grafię. Następnego dnia zebrało się kółko rolnicze celem dalszych narad53. Założy-
ciel najstarszej i największej w kraju fabryki pługów, J. Sucheni, w styczniu 1914 r. 
przekazał swój „dość” obszerny dom na szkołę, ochronkę, czytelnię i salę dla orkie-

                                                 
46 Tamże, 21 października 1911, nr 290, s.3. 
47 Tamże, 30 listopada 1911 r., nr 330, s.5. 
48 Tamże, 5 października 1913 r., nr 272, s.5. 
49 Tamże, 15 maja 1914 r., nr 132, s.3. 
50 Tamże, 2 lipca 1910, nr 2, s.3. 
51 Tamże, 6 listopada 1910, nr 128, s.4. 
52 Tamże, 27 marca 1912 r., nr 85, s.3. Statut Kółka Rolniczego w Gidlach, Rząd Gubernialny 
Piotrkowski zatwierdził w dniu 8 (21) lipca 1911 r. - W. Jaworski, Legalne organizacje…, 
s.244. 
53 „Goniec Częstochowski”, 28 maja 1913 r., nr 143, s.3. 
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stry fabrycznej54. Przegląd wydarzeń z Gidel należy zakończyć miłą uroczystością  
z października 1908 r., 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili państwo Sałwaccy. 
Ceremonii przewodniczył syn jubilatów, ks. J. Sałwacki55.  

Glinianki Przedborskie, gmina Noworadomsko 
W sierpniu 1913 r. trzech awanturników 18, 20-letnich z „Czarnym Wład-

kiem” napadło na czeladnika szewskiego, z powodu osobistych porachunków. Cze-
ladnik uciekł oknem i skrył się w zbożu. Na  jego okrzyk zbiegli się sąsiedzi, napast-
nicy umknęli w stronę lasu bartodziejskiego. W parę godzin po zajściu, policja aresz-
towała 3 awanturników i osadziła ich w areszcie56.W lipcu 1914 r. spłonęły dwa do-
my. Jeden należał do Kopcia, drugi do Jacka Półroli57.  

Golanki, gmina Radziechowice 
W czerwcu 1910 r. spłonął młyn motorowy należący do Piotra Stanczyka. 

Szkody wyniosły kilka tysięcy rubli58.
Gosławice 

18 lutego 1910 r. dom Tomasza Szcześniewskiego napadło 9 uzbrojonych  
w browningi bandytów. Zrabowali 50 rubli, zegarek srebrny i dwie chusteczki kobie-
ce jedwabne. Nieznajomemu podróżnemu, który u nich nocował, zabrali 24 rubli  
i zegarek srebrny, po czym oddali się59.  

Jankowice, gmina Radziechowiece 
Ze stajni włościanina Adolfa Morzyka skradziono dwie klacze wartości 500 

rubli60. 
Jasień, gmina Kobiele 

W maju 1912 r. mieszkańcy zatrzymali balon z żółtego jedwabiu z koszem, 
mogącym pomieścić 10 osób. Balon ten wypuszczony był z wojskowej szkoły aero-
nautycznej z Swenneminde. Zawierał informację, że znalazca otrzyma 15 marek 
nagrody i zwrócone zostaną koszty przewozu61. 

Józefinów 
 Spłonęło kilka zagród włościańskich. Straty poważne62. 

                                                 
54 Tamże, 20 stycznia 1914 r., nr 20, s. 3. O przedsiębiorstwie: D. Czech, Kalendarium prze-
mysłu i rzemiosła Częstochowy i okolic, „Almanach Częstochowy” 2010, Częstochowa 2010, 
s. 60-61. 
55 „Goniec Częstochowski”, 11 października 1908 r., nr 279, s.2. 
56 Tamże, 18 sierpnia 1913 r., nr 225, s.3. 
57 Tamże, 24 lipca 1914 r., nr 200, s.3. 
58 „Gazeta Częstochowska”, 11 czerwca 1910, nr 156, s. 3. 
59 Tamże, 19 lutego 1910 r., nr 49, s.3. 
60 „Goniec Częstochowski”, 30 sierpnia 1911 r., nr 238, s.3. 
61 Tamże, 24 maja 1912 r., nr 141, s.3. 
62 Tamże, 31 lipca 1911 r., nr 208, s.3. 
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Karczowice, gmina Garnek 
W listopadzie 1913 r. otwarto drugą ochronę dla dzieci, założoną przez go-

spodarzy63. 
Katarzynów, gmina Kobiele 

W lipcu 1911 r. uczynił najście na dwór we wsi Katarzynów. Pewien kłu-
sownik, zebrawszy kilku przyjaciół zażądał wydania 8 sztuk nierogacizny, grożąc  
w razie odmowy zemstą. Właściciel majątku Kożuchowski napastników odstraszył. 
Żona Kożuchowskiego w wyniku przestrachu, silnie się rozchorowała64. 

Klizin, gmina Przerąb 
 W czerwcu 1913 r. podczas burzy, w nowo wybudowaną oborę dworską

majątku ziemskiego Ksawerego Święcickiego ze Smotryszowa uderzyły pioruny  
i wywołały pożar. Służba dworska za późno spostrzegła pożogę. Zginęło 10 koni, 24 
krowy, własność K. Święcickiego i 5 krów należących do pracowników majątku65. 

Kłomnice, gmina Kruszyna 
W dniu 2 lutego 1907 r. otwarto koło Macierzy Polskiej. Uchwalono założe-

nie ochronki i kursów dla analfabetów. Lokal na ochronkę ofiarował ksiądz Czapski. 
Na opiekunów ochronki wybrano barona Leopolda Kronenberga i Janinę Michalską
z Borowna66. W lipcu 1910 r. Teatr Dziecięcy w Kłomnicach pod staranną reżyserią
Janiny Wodzyńskiej odegrał 3 sztuki. Młodzi aktorzy za dobrą grę zostali nagrodzeni 
rzęsistymi oklaskami. Na wyróżnienie zasłużyli Zosia i Wacek Wodzyńscy, Helcia 
Ciechanowiecka, Marylka Kubicka i Wacek Paprocki67. W styczniu 1912 r.68 i w sty-
czniu 1913 r.69 w ochronce dzieci odegrały jasełka. 2 czerwca 1913 r. odbyła się  
w Kłomnicach wielka zabawa dziecięca. Oprócz sztuki teatralnej odegranej przez 
dzieci, dokonany miał być wybór króla i królowej zabawy70. Ważną instytucją finan-
sową dla Kłomnic było Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe. Pierwsze o-
gólne zebranie założycielskie odbyło się 11 marca 1912 r. Działalność Towarzystwa 
rozciągała się na teren parafii Kłomnice, część parafii Borowno, Pławno i Garnek. 
Do zarządu wybrano ks. Arnolda Przeradzkiego, Józefa Ropelewskiego, Marcina 
Bugałę i Karola Szostakowskiego71. 1 lutego 1914 r. odbyło się organizacyjne zebra-
nie Straży Ogniowej Ochotniczej. Do straży zapisało się 50 ochotników i 20 człon-

                                                 
63 Tamże, 13 listopada 1913 r., nr 310, s.4. 
64 Tamże, 14 lipca 1911 r., nr 191, s.3. 
65 Tamże, 4 czerwca 1913 r., nr 150, s.4. 
66 Tamże, 11 luty 1907 r., nr 41, s. 2. 
67 Tamże, 23 lipca 1910, nr 23, s.3. 
68 Tamże, 17 stycznia 1912 r., nr 16, s.3. 
69 Tamże,12 stycznia 1913 r., nr 11, s.4. 
70 Tamże, 29 czerwca 1913, nr 175, s.3. 
71 Tamże, 27 czerwca 1912 r., nr 85, s.3. 
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ków rzeczywistych. Prezesem Straży wybrano Aureliusza Wünschego z Nieznanic, 
komendantem Stanisława Tymińskego, dyrektora Kłomnickiej Fabryki Cykorii72. Na 
początek swojej działalności z Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej w Kłomni-
cach straż otrzymała 150 rubli73. W Kłomnicach działał Urząd Pocztowy. Z chwilą
objęcia go przez naczelnika Majewskiego, poczta zmieniła swój charakter, zaprowa-
dzono czystość i porządek, grzecznie obchodzono się z interesantami, listy z wyraź-
nie zaznaczonymi adresami docierały do odbiorców74. W kilka miesięcy po opubli-
kowaniu tej notatki, Urząd Pocztowy w Kłomnicach stał się obiektem napadu.  
W dniu 13 maja 1913 r. o 5.40 rano trzej mężczyźni, weszli i sterroryzowali naczel-
nika Majewskiego i pocztyliona, następnie rozpoczęli rewizję szaf. Przestępcy zra-
bowali na 100 rubli marek pocztowych i 100 rubli gotówką. Następnie zbiegli do 
lasu. Naczelnik i pocztylion wybiegli za bandytami strzelając, jednak nie przyniosło 
to skutku. Skutkiem silnego zdenerwowania kierownik poczty poprosił telefonicznie 
o chwilowe delegowanie następcy75. 27 czerwca 1907 r. na stacji kolejowej w Kłom-
nicach, od pociągu towarowego oderwało się 12 wagonów, w tym jeden naładowany 
sianem. Cofające wagony wykoleiły się, tamując ruch pociągów 76. W Kłomnicach 
odbywały się pokazy koni. Odnotowano je 24 sierpnia 1907 r.77 oraz 22 sierpnia 
1913 r.78 Podczas tego drugiego poddano pokazowi 98 najpiękniejszych zwierząt79. 
Nowe czasy przynosiły nowe wyzwania. Kłomnice stały się miejscem katastrofy 
samolotowej. Aparatem, jak kiedyś nazywano samolot, kierował porucznik Klepi-
kow. Urządzenie spadło między plantem kolejowym a słupami telegraficznymi. Lot-
nik wyszedł z wypadku cało, doznając wstrząśnienia i ogólnych potłuczeń80.  

Kobiele 
Ks. Jan Bryl 25 czerwca 1911 r. odprawił prymicje, asystował mu między 

innymi ks. proboszcz Drejer z Kobiel. Kazanie wygłosił profesor seminarium du-
chownego  z Włocławka, ks. Kuszyński81. 

Kodrąb, gmina Dmenin 
12 maja 1906 r. 7 uzbrojonych w browningi, napadło nad ranem na kasjera 

monopolowego A. Czerczenko. Przyłożywszy do głowy rewolwer, zabrali 90 rubli. 

                                                 
72 O przedsiębiorstwie: D. Czech, Kalendarium przemysłu…, s.110. 
73 „Goniec Częstochowski”, 13 lutego 1914  r., nr 43, s.2. 
74 Tamże, 29 grudnia 1912  r., nr 356, s.4. 
75 Tamże, 14 maja 1913 r., nr 129, s.2. 
76 Tamże, 28 czerwca 1907 r., nr 173, s.1. 
77 Tamże, 13 lipca 1907 r., nr 187, s.3. 
78 Tamże, 23 sierpnia 1913 r., nr 230, s.2. 
79 Tamże, 23 sierpnia 1913 r., nr 230, s.2. 
80 Tamże 11 lipca 1914 r., nr 187, s.4. 
81 Tamże, 9 lipca 1911 r., nr 186, s.4. 
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72 O przedsiębiorstwie: D. Czech, Kalendarium przemysłu…, s.110. 
73 „Goniec Częstochowski”, 13 lutego 1914  r., nr 43, s.2. 
74 Tamże, 29 grudnia 1912  r., nr 356, s.4. 
75 Tamże, 14 maja 1913 r., nr 129, s.2. 
76 Tamże, 28 czerwca 1907 r., nr 173, s.1. 
77 Tamże, 13 lipca 1907 r., nr 187, s.3. 
78 Tamże, 23 sierpnia 1913 r., nr 230, s.2. 
79 Tamże, 23 sierpnia 1913 r., nr 230, s.2. 
80 Tamże 11 lipca 1914 r., nr 187, s.4. 
81 Tamże, 9 lipca 1911 r., nr 186, s.4. 
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Kasjer, po zawiadomieniu straży ziemskiej, dopędził złoczyńców, prosił o zwrot 
zagrabionych pieniędzy. Został jednak zabity dwoma strzałami. Wkrótce potem pa-
trol kozacki dopędził napastników. Jednego kozaka zastrzelono. Udało się areszto-
wać tylko jednego bandytę82. 

Osada Koniecpol 
Po długich staraniach w lipcu 1911 r., zatwierdzono straż ogniową ochotni-

czą w Koniecpolu83. Straż stanowiło 60 szeregowców pod kierunkiem 4 naczelni-
ków. Jak każda istniejąca wtedy straż, potrzebowała ona funduszy na dalsze funkcjo-
nowanie. Grono mieszkańców z Chrząstowa postanowiło urządzić przedstawienie 
teatralne, zysk przeznaczając na potrzeby ochotników. Z całej okolicy przybywali 
aktorzy – amatorzy. Wystawiono „Consilium facultatis” i „Kalosze” Aleksandra hr. 
Fredry. Bilety wyprzedano, zebrano ponad 100 rubli84. Kolejne przedstawienie tea-
tralne na rzecz straży wystawiono 19 kwietnia 1913 r. Na program złożyły się sztuki: 
„Radcy pana Radcy” Michała Bałuckiego i „Posażna Jedynaczka” Aleksandra hr. 
Fredry. Gustowne programy sprzedawane przez hr. Potocką znalazły licznych i hoj-
nych nabywców. Zysk z ich sprzedaży sięgnął 300 rubli85. Uroczystość poświęcenia 
Straży Ogniowej odbyła się 22 czerwca 1913 r. Tak późne rozpoczęcie działalności 
po dwóch latach od uzyskania pozwolenia na działanie tłumaczyło się trudnościami 
w pozyskaniu funduszy na sprzęt. W 1913 r. tabor składał się z: 2 sikawek ręcznych, 
8 beczek małych, jednej 4-konnej, drabiny, lin itp. Obchody rozpoczęła msza w ko-
ściele koniecpolskim. Po nabożeństwie udano się na plac ćwiczeń, tam urządzono 
między innymi próby alarmu. Z placu strażackiego udano się do Domu Ludowego na 
uroczysty obiad. Wieczorem odbył się tam bal strażacki86. Miesiąc później na po-
trzeby Straży odbyło się przedstawienie amatorskie. Na program złożyły się jednoak-
tówki: „Tatuś pozwolił” Nosera, „Bzy kwitną” Przybylskiego, i „Kajcio” Dobrzań-
skiego. Widoczne było, że sztuki zagrane były z dużym talentem i umiejętnościami 
bowiem napisano: „Liczna publiczność oklaskiwała dzielnych amatorów, którzy  
z werwą i humorem odegrali swe role”87. Na potrzeby istniejącego w Koniecpolu 
Towarzystwa Rolniczego 23 lutego 1913 r. przygotowano program, na który złożyły 
się: „Prządka pod krzyżem”, baśń ludowa 3 odsłonach i komedia „Brzytwa swa-
tem”88. Ważną sprawą było zapewnienie stałych środków finansowych na potrzeby 

                                                 
82 „Wiadomości Częstochowskie”, 15 maja 1906, nr 71, s.2. 
83 „Goniec Częstochowski”, 22 lipca 1911 r., nr 199, s.3. 
84 Tamże, 3 września 1912 r., nr 241, s.2. 
85 Tamże, 5 maja 1913 r., nr 121, s.3. 
86 Tamże, 20 czerwca 1913 r., nr 166, s.3, 23 marca 1913 r., nr 169, s.2.; 24 czerwca 1913 r.,  
nr 170, s.2. 
87 Tamże, 22 sierpnia 1913 r., nr 229, s.3; 3 września 1913 r., nr 241, s.3. 
88 Tamże, 1 marca 1913 r., nr 59, s. 2. 
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funkcjonowania gospodarstw. Dlatego też powołano w dniu 10 sierpnia 1913 r. To-
warzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Koniecpolu. Na pierwszym, organiza-
cyjnym, spotkaniu było 200 osób. Powołano komitet, w którego skład weszli między 
innymi: hr. Henryk Potocki, hr. Michał Ostrowski, ks. Mikołaj Lubowidzki – prezes, 
Kacper Kopeć – sekretarz i W. Zagórski89. Pierwsze spotkanie nie przyniosło pożą-
danych skutków, toteż 15 lutego 1914 r. zwołano drugie zebranie organizacyjne, le-
piej przygotowane. Już w dniu zapisu od 55 członków wpłynęła suma zapisu ma 
1500 rubli90. Ważnym wydarzeniem spajających społeczność Koniecpola było po-
święcenie odnowionego obrazu Trójcy Przenajświętszej, umieszczonego w wielkim 
ołtarzu w Koniecpolu. Renowacji obrazu podjął się artysta malarz Józef Kwiatkow-
ski z Częstochowy. Przy wyjmowaniu obrazu zauważono zniszczenie ołtarza wiel-
kiego. Ołtarz odrestaurował złotnik o takim samym nazwisku jak artysta malarz kon-
serwator. Na uroczystość konsekracji obrazu i wielkiego ołtarza, oprócz gospodarza 
miejsca ks. Lubowidzkiego, przybyli księża z sąsiednich parafii: ks. kanonik Jasiński  
z Dąbrowy Zielonej, ks. Majewski z Borzykowej, ks. Będkowski z Przyrowa, ks. 
Nowodworski z Podlesia91.  

Koniecpol Stary, gmina Koniecpol 
W Koniecpolu Starym na początku czerwca 1914 r. wybuchł pożar, który 

zniszczył 3 stodoły, w tym jedną murowaną. Podejrzewano podpalenie92.  
Kotfin, gmina Gidle 

We wrześniu 1910 r. dobra Kotfin mające 520 mórg, własność Grudzińskie-
go rozparcelowano po 140 rubli za morgę93. 

Krępa, gmina Dobryszyce 
W listopadzie 1913 r. Gubernialna Komisja do spraw Stowarzyszeń i Związ-

ków w Piotrkowie zatwierdziła ustawę kółka rolniczego94. 
Kruszyna 

Na 1910 r. naznaczono wyrąb lasu kruszyńskiego. Wyrąb objął poręby: 
Dziadowice, Dębniki, Kijów, Łęk i Wikłów95. W drugi dzień świąt Bożego Narodze-
nia, staraniem przełożonej Walusińskiej, wystawiono w ochronce „Jasełka”96. W sty-
czniu 1911 r. nastąpiła dymisja zastępcy administratora dóbr Kruszyna oraz komen-
danta straży ogniowej ochotniczej w Kruszynie, Gorczyńskiego. Odchodzący objął 

                                                 
89 Tamże, 13 sierpnia 1913 r., nr 220, s. 3. 
90 Tamże, 17 lutego 1914 r., nr 47, s. 3. 
91 Tamże, 18 grudnia 1913 r., nr 345, s. 2. 
92 Tamże, 6 czerwca 1914 r., nr 153, s. 3. 
93 Tamże, 5 września 1910 r., nr 66, s.4. 
94 Tamże, 7 listopada 1913 r., nr 304, s.3. 
95 Tamże, 11 grudnia 1910 r., nr 162, s.6. 
96 Tamże, 28 grudnia 1910 r., nr 178, s.3. 
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administrację majątku w powiecie chełmskim97. 5 lutego 1911 r. zmarła w wieku 59 
lat żona miejscowego oficjalisty zarządu dóbr Kruszyny, Pendziachowa. Miała kilko-
ro dzieci między innymi córkę, zamężną z cenionym trenerem stajni kruszyńskiej 
Zasępą i syna Stanisława Prandziocha, kierownika działu sportowego „Gońca Czę-
stochowskiego” i urzędnika Warszawskiego Banku Przemysłowego98. W marcu te-
goż roku ustąpił zarządzający dobrami Kruszyna, Żurawski. Zastąpił go agronom Jan 
Turkot99. 4 czerwca 1911 r. podczas burzy piorun trafił w stajnię braci Kopików, 
zabijając konia. Ponadto zapalił się budynek, w ogniu zginęła świnia i kilka sztuk 
drobiu. Pożar gasiła straż z Kruszyny100. W sierpniu 1911 r. na zebraniu gminnym, 
postanowiono rozpocząć budowę budynku mieszczącego szkołę, kancelarię gminną
oraz mieszkania dla pisarza i nauczyciela. Stary budynek urzędu gminy miał być
sprzedany w drodze licytacji, zaś urząd gminy miał mieścić się na rok, w wynajętym 
na ten cel budynku101. Ważnym, ale smutnym wydarzeniem dla rodziny właścicieli 
dóbr był pogrzeb zmarłego w wieku 87 lat, 15 września 1911 r., księcia Eugeniusza 
Lubomirskiego. Kondukt żałobny prowadził 17 września ks. biskup kujawsko-kaliski 
Stanisław Zdzitowiecki w asyście 16 księży oraz 3 zakonników. Następnego dnia ks. 
biskup odprawił sumę żałobną w asyście 33 kapłanów i diakonów102.   

Lgota Wielka, gmina Brudzice 
25 listopada 1911 r. dwaj bracia z Dobryszyc, którzy bawili na odpuście św. 

Klemensa w Lgocie, po skończonym nabożeństwie udali się do szynku na posiłek. 
Racząc się gorzałką, tak się upili, że straciwszy świadomość, poranili się w kłótni 
nożami103.   

Ładzice, gmina Radziechowice 
Płonęły zabudowania drewniane należące do gospodarzy Kaźmierczaka, Wą-

sikiewicza i Hedesia. Pożar gasiły straże z Noworadomska i Brzeźnicy. W czasie 
pożaru jeden z poszkodowanych gospodarzy podejrzewając swoją sąsiadkę o podpa-
lenie, pochwycił kobietę na ręce i próbował ją wrzucić do ognia. Dzięki obecności 
wicekomendanta noworadomskiej straży Michała Świderskiego, który spostrzegł ten 
czyn, kobietę udało się uratować104.  

                                                 
97 Tamże, 4 stycznia 1911 r., nr 4, s.4. 
98 Tamże, 6 lutego 1911 r., nr 37, s.4. 
99 Tamże, 27 czerwca 1911 r., nr 85, s.3. 
100 Tamże, 8 czerwca 1911 r., nr 155, s.3. 
101 Tamże, 26 sierpnia 1911 r., nr 234, s.4. 
102 Tamże, 16 września 1911 r., nr 255, s.3; 17 września 1911 r., nr 256, s.1,5; 18 września 
1911, nr 257, s.1; 19 września 1911 r., nr 258, s. 3; 20 września 1911 r., nr 259, s.3.   
103 Tamże, 7 grudnia 1911 r., nr 337, s.3. 
104 „Gazeta Częstochowska”, 27 kwietnia 1910 r., nr 112, s.3. 
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Maluszyn 
W kwietniu 1907 r. dokonano napadu na rządowy sklep monopolowy105.  

W nocy z 16 na 17 kwietnia 1910 r. w dobrach Maluszyn wybuchł pożar. Pastwą
płomieni padły: kuchnia dworska i kancelaria, z której uratowano kasę i archiwum106.  

Mała Wieś, gmina Żytno 
W czerwcu 1910 r. od uderzenia pioruna, spłonęły dwa domy, stodoła ze 

słomą, obórki, w których znajdowała się krowa, cielę i dwie świnie107.  
Młodzowy, gmina Noworadomsko 

W październiku 1908 r. spłonęło gospodarstwo należące do Wieczorka. Stra-
ty wynosiły 1200 rubli108. 

Nieznanice, gmina Rzeki 
Majątek Nieznanice we wrześniu 1910 r. zwiedzała wycieczka Częstochow-

skiego Towarzystwa Ogrodniczego. Gospodarz Aureli Wünsche, pokazał gościom 
swój ogród owocowy, udzielając przy tej okazji wskazówek109. 22 października 1910 
r. paliły się 1 sterta „bobiku” i szopa napełniona do połowy słomą w majątku Nie-
znanice. Pożar ugasiła straż z Kruszyny księcia Lubomirskiego oraz służba dóbr 
Borowno110.

Okołowice, gmina Koniecpol 
W maju 1911 r. w nocy ze stajni należącej do St. Abczyńskiego uprowadzo-

no parę koni i brykę, wartości 800 rubli. Kradzież spostrzeżono dopiero rano, gdy 
złoczyńcy byli już daleko. Nie tracąc czasu właściciel majątku powiadomił telefo-
nicznie i telegraficznie okoliczne folwarki i władze policyjne, niezależnie od tego 
wysłał służbę folwarczną, w kierunku pozostałych śladów, które prowadziły do No-
woradomska. Pościg był pomyślny, gdyż fornale odnaleźli dworskie konie przy Ho-
telu Polskim w Noworadomsku. Złoczyńcy spostrzegli się w porę i znikli bez śladu. 
Długo czekano na nich, lecz się nie pojawili111. 

Okrajszów, gmina Gosławice 
13 kwietnia 1914 r. o godzinie 11 wieczorem wybuchł pożar. Spaliły się za-

budowania gospodarskie oraz 7 stodół należących do gospodarzy: J. Niteckiego,  
A. Kałki, M. Szalińskiego i M. Borowca. Ofiarą ognia padły 4 konie i 9 krów. Straty  
były znaczne, bowiem większość stodół nie była ubezpieczona. Do walki z żywiołem 

                                                 
105 „Goniec Częstochowski”, 7 kwiecień 1907 r., nr 94, s.2. 
106 Tamże, 22 października 1910 r., nr 113, s.2.  
107 „Gazeta Częstochowska”, 14 czerwca 1910, nr 159, s.3. 
108 „Goniec Częstochowski”, 7 października 1908 r., nr 275, s. 2. 
109 Tamże, 16 września 1910 r., nr 77, s. 2. 
110 Tamże, 22 października 1910, nr 113, s.2; 31 października 1910 r., nr 122, s.4. 
111 Tamże, 1 czerwca 1911 r., nr 149, s.3. 
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ruszyły oddziały Straży Ogniowej Ochotniczej z Noworadomska pod komendą  
A. Łęskiego i straż dworska  ze Smotryszewa z B. Święcickim na czele112. 

Orzechówek, gmina Dmenin 
Dwaj konkurenci ubiegając się o jedną pannę, tak się poturbowali 21 sierpnia 

1913 r., że obu przewieziono do szpitala w Noworadomsku. Jeden z nich miał 12 
dziur zadanych tępym narzędziem w głowę. Drugi miał złamaną rękę i ogólne potłu-
czenia. Skończyło się na tym, że policja spsiała protokół113. 

Osada Pajęczno 
 Koniec czerwca 1907 r. dla Pajęczna był wyjątkowo tragiczny. Tego samego 
dnia pożar strawił 11 domów mieszkalnych i 5 stodół. Po południu zaś nadciągnęła 
burza i spadł grad, który wyrządził znaczne straty w zbożu114. 14 września 1909 r. 
nawiedziła miasto większa klęska. W ciągu 3 godzin spłonęło 78, według innych 
źródeł 85, stodół wypełnionych zbożem. Biorąc pod uwagę, że do jednej stodoły 
składało zboże po dwóch lub trzech gospodarzy, około 200 rodzin - ⅔ miasteczka – 
straciło plony. Pożar gasiła straż z Siemkowic (powiat wieluński)115. Mieszkańcy 
widząc nawiedzające ich klęski pożaru, zwrócili się do władz gubernialnych w Piotr-
kowie z prośbą o organizację w Pajęcznie straży ogniowej ochotniczej. Taki zezwo-
lenie nadeszło pod koniec października 1909 r. Z inicjatywą powołania w Pajęcznie 
straży pożarnej ochotniczej wystąpił komornik Bugajski116. Działalność straży nie 
była zbyt mile widziana przez księdza proboszcza w Pajęcznie. Ksiądz wprost od-
mawiał obrzędów religijnych dla straży. Równocześnie w lipcu 1913 r. odbyło się
roczne zebranie na którym dokonano wyborów władz. Prezesem został Klamburow-
ski, komendantem T. Stanisławski, jego zastępcą Szling. W maju 1909 r. doszło  
w Pajęcznie do gorszących scen. Wójt Pajęczna M. Łuszczyk polecił przybyć na 
budowę drogi (szarawark) mieszkańcom wsi Dylów. Wobec późnego zawiadomienia 
i niepogody dylowianie nie stawili się do pracy. Natychmiast wójt doniósł o tym 
władzom wyższym. Mieszkańcy Dylowa stawili się do pracy w dniu następnym. 
Mimo tego rozpoczęto śledztwo, rezultatem czego było skazanie 50 włościan na kary 
5 rubli lub 3 dni aresztu. Biedni włościanie zebrali się wszyscy, porzuciwszy roboty 
w polu, w sierpniu 1909 r. w Noworadomsku (bez żadnej eskorty), celem odsiedze-
nia 3 dni wyznaczonej kary117.   

                                                 
112 Tamże , 16 kwietnia 1914 r., nr 103, s.3. 
113 Tamże, 22 sierpnia 1913 r., nr 229, s.3. 
114 Tamże, 4 lipca 1907 r., nr 178, s.2. 
115 Tamże, 18 września 1909 r., nr 45, s.3. 
116 Tamże, 8 października 1909 r., nr 65, s.3; 23 października 1909 r., nr 80, s.3. 
117 „Gazeta Częstochowska”, 11 sierpnia 1909 r., nr 7, s.3. 
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Piaszczyce, gmina Gosławice 
Do mieszkania małżeństwa Skalików wtargnęło przez okno 3 uzbrojonych 

drabów, którzy grożąc śmiercią żądali wydania pieniędzy. Napastnicy zrabowawszy 
250 rubli, zbiegli. Po zawiadomieniu o przestępstwie strażnik Iljukiewicz wkrótce 
odszukał i aresztował napastników. Byli nimi: Jan Poterała z synem Julianem i St. 
Wiecha118. 

Piekary, gmina Sulmierzyce 
Wybuchł pożar w stodole Feliksa Turgońskiego, Na pomoc przybyła Straż

Ogniowa Ochotnicza z Sulmierzyc. Pożar strawił dwie stodoły119. 
Pławidła, gmina Żytno 

D. Roznebaum sprzedał 14-włókowy majątek ziemski Antoniemu Górskie-
mu, obywatelowi miasta Warszawy120. 

Pławno, gmina Gidle 
Ze stajni Feliksa Orzeńskiego wyprowadzono jednego konia. Sprawców nie 

odnaleziono121. 20 września 1911 r. Pławno spotkała wielka klęska pożaru. Wybuch  
on o godzinie 10 wieczorem w stodole Stanisława Ciszka i szybko objął budynki 
mieszkalne. Ogień z nadzwyczajną szybkością przenosił się z budynku na budynek. 
W kilkanaście minut  z prawej i lewej strony ul. Gidelskiej zniszczył domy. Na po-
moc przybyła straż ogniowa ochotnicza z Noworadomska i Kruszyny. Ogień zbliżył 
się do parkanu kościoła, uderzono w dzwony, ks. Sikorski modlił się przed wielkim 
ołtarzem. Dzięki pracy strażaków z Noworadomska uratowano domy po prawej stro-
nie rynku. Straż z Kruszyny ratowała dzielnicę po prawej stronie rynki. Ogień zloka-
lizowano o godzinie 2. 30 w nocy. Pożar zniszczył 80 domów mieszkalnych, 28 sto-
dół, obory z inwentarzem żywym oraz szopy z narzędziami. Około 200 rodzin zosta-
ło bez dachu nad głową. W celu pomocy pogorzelcom został utworzony komitet. 
Weszli do niego: Stanisław hr. Lubomirski – prezes, wiceprezes  ks. A. Buchow-
ski122. Poborowi do wojska niezbyt dobrze się zachowywali. Sześciu podchmielo-
nych młodych ludzi napadło w okolicy Pławna na kupca z Noworadomska B. Lan-
daua żądając pieniędzy. Kiedy kupiec oświadczył, że ich nie posiada, wymusili pod-
wiezienie swoją furmanką. Za Pławnem napotkano strażników straży ziemskiej, któ-
rzy aresztowali „towarzyszy” kupca123.  

                                                 
118 Tamże, 27 stycznia 1913 r., nr 26, s.3. 
119 „Goniec Częstochowski”, 26 listopada 1910 r., nr 148, s.3.  
120 Tamże, 27 września 1912 r., nr 265, s.3. 
121 Tamże, 8 grudnia 1910, nr 160, s. 4. 
122 Tamże, 21 października 1911 r., nr 200, s.3; 22 września 1911 r., nr 260, s.3; 1 listopada 
1911 r., nr 301, s.3. 
123 Tamże, 15 listopada 1911 r., nr 315, s.3. 
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Posadówka, gmina Kobiele 
Od uderzenia pioruna spłonęła stodoła ze słomą i różnymi przyrządami rol-

niczymi należąca do Franciszka Nawrota124. 
Przerąb 

W majątku Przerąb budowano fabrykę krochmalu. Według planu zatrudniać
miała 200 robotników125. 

Radziechowice 
Złość potrafi przybrać rozmaite postaci. 1 lipca 1909 r. Marianna Szymczak 

powiadomiła policję, że niewiadomego pochodzenia złoczyńcy wyrządzili jej znacz-
ną stratę w polu: wycięli kosą 2 morgi żyta, morgę jęczmienia, 1½ morgi owsa oraz 2 
morgi kartofli. Wszystko to zdeptali nogami. Skrzywdzona była wdową z sześcior-
giem małych dzieci126. 22 lutego 1913 r. pożar zniszczył 6 posesji należących do: 
Kazimierza Skibińskiego, Antoniego Wita, Wincentego Mruklika, Leona Kopigrocha 
i Ignacego Mruklika. Pożar gasiła Straż Ogniowa Ochotnicza z Brzeźnicy127. Kilka 
miesięcy później wybuchł następny pożar. Na pomoc ruszył II oddział straży z No-
woradomska pod dowództwem naczelnika A. Łęskiego. Po paru godzinach pożar 
ugaszono. Bulwersujące było zachowanie wójta Kupczyńskiego z Radziechowic, 
który po pożarze nie dał furmanek do Noworadomsk. Strażacy musieli po ciężkiej 
pracy 6 wiorst (6,5 km) wracać pieszo128. 

Rząśnia
Gubernator Piotrkowski zatwierdził kółko rolnicze129. Proboszcz parafii Rzą-

śnia utworzył orkiestrę dętą składającą się z 27 osób. Niezależnie od tego miejscowy 
organista Górny zorganizował chór130. W czerwcu 1913 r. dwaj pastuszkowie 10-
letni Józef Tentka i 11-letni Władysław Strzelczyk, zaskoczeni przez burzę, ukryli 

                                                 
124 „Gazeta Częstochowska”, 8 czerwca 1910 r., nr 153, s.3. 
125 „Goniec Częstochowski”, 11 maja 1911 r., nr 128, s. 3. 
126 Tamże, 2 lipca 1909 r., nr 180, s. 3. 
127 Tamże, 1 marca 1913 r., nr 59, s.2. 
128 Tamże, 11 września 

, 1913 r., nr 248, s.2. 
129 Tamże, 7 sierpnia 1911, nr 215, s.4. Statut Kółka Rolniczego w Rząśni, Rząd Gubernialny 
Piotrkowski zatwierdził w dniu 15 (28) czerwca 1911 r. - W. Jaworski, Legalne organiza-
cje..., s. 244. 
130 „Goniec Częstochowski”, 8 sierpnia 1911 r., nr 216, s.3. 



Miejscowości powiatu noworadomskowskiego w częstochowskich gazetach … 

81

się w krzakach. Tam zostali śmiertelnie rażeni piorunem. Wieczorem bydło samo 
wróciło do domu. Wtedy to ojciec Tentki udał się na poszukiwanie syna, którego 
zwłoki po 2 godzinach odnalazł. Na miejsce zjechali: lekarz powiatowy I. Gurbski, 
sędzia śledczy Hols oraz starszy felczer W. Tatara131.   

Rzeki 
Na zebraniu gminnym postanowiono zamknąć dwie karczmy znajdujące się

w tej gminie132. 
Silniczka, gmina Maluszyn 

Opisano działającą tam od października 1910 r. cukrownię133. Wybudowano 
także fabrykę okowity134. Przy cukrowni utworzono ochronę dla dzieci pracowników 
cukrowni i folwarku, która została uroczyście poświęcona w dniu 29 października 
1910 r. Przełożoną ochronki była Ludwika Ostrowska. Na ten cel przebudowano 
istniejącą wcześniej karczmę. W niej znajdowało się mieszkanie, przedsionek, szat-
nia, pokój do zabaw i duża sala do zabaw letnich135. 1 września 1912 r. utworzono  
w Silniczce Kółko Rolnicze. Na przewodniczącego wybrano Józefa hr. Ostrowskiego 
z Maluszyna, zastępcą H. Licińskiego dyrektora cukrowni. Na kasjera Andrzeja Sta-
nika z Silniczki, jego zastępcą był Józef Szewczyk z Mostów. Sekretarzem został 
inżynier E. Olex z cukrowni Silniczka. Do komisji rewizyjnej zaproszono ks. Staliń-
skiego, proboszcza z Maluszyna, Władysława Kamienieckiego administratora dóbr 
Maluszyn i Józefa Młynarczyka, włościanina z Silniczki. Powołano instruktorów 
kółka136. Cukrownia była miejscem wydarzeń kulturalnych. Latem 1913 r. odbyły się
tam 3 przedstawienia amatorskie, zyski zasiliły Kółko Rolnicze. Jedno przedstawie-
nie dali urzędnicy cukrowni pod kierunkiem buchaltera Suchodolskiego, drugie ama-
torzy z Fabryki „Częstochowianka”, trzecie robotnicy miejscowej cukrowni pod 
kierunkiem Bartkiewiczówny, ochroniarki fabrycznej. Komedyjki były dobrze do-
brane i starannie opracowane. Za pieniądze zebrane z przedstawień Kółko Rolnicze 
w Silniczce wysłało jednego młodego włościanina do szkoły gospodarstwa wiejskie-

                                                 
131 Tamże, 11 czerwca 1913 r., nr 157, s.3. 
132 Tamże, 28 lipca 1914 r., nr 204, s.3. 
133 Tamże, 9 listopada 1910 r., nr 131, s.3.; O przedsiębiorstwie: D. Czech, Kalendarium 
przemysłu..., s.53. 
134 „Goniec Częstochowski”, 9 listopada 1910 r., nr 131, s.3. O przedsiębiorstwie: D. Czech, 
Kalendarium przemysłu..., s.48. 
135 „Goniec Częstochowski”, 20 listopada 1910 r., nr 142, s.4. 
136 Tamże, 6 września 1912 r., nr 244, s.3. Statut Kółka Rolniczego w Silniczce, Rząd Guber-
nialny Piotrkowski zatwierdził w dniu 9 (22) lipca 1912 r. - W. Jaworski, Legalne organiza-
cje…, s. 245. 
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go na roczną naukę137. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi miejscowości było ist-
nienie targów, szczególnie możliwość wymiany produktów rolniczych i przemysło-
wych. Uzyskano na to od władz zwierzchnich pozwolenie. Od środy 3 grudnia  
1913 r., co tydzień miał się odbywać handel wszelkimi przedmiotami oraz żywym 
inwentarzem jak konie, krowy, trzoda chlewna138. 

Skrzydlów, gmina Rzeki 
17 czerwca 1913 r. o godzinie 10 wieczorem na pałacyk w Skrzydlowie do-

konano napadu. Zamieszkiwał tam plenipotent właściciela Zbijewski. Sześciu bandy-
tów obezwładniwszy strzelca i stróża chcieli włamać się do pokoju, w którym znaj-
dował się plenipotent. Drzwi pałacowe oparły się złoczyńcom, toteż zaczęli oni 
strzelać przez zamknięte drzwi do Zbijewskiego. Sam napadnięty nie strzelał w stro-
nę atakujących, by nie zabić strzelca i stróża, trzymanych jako zakładnicy. Gospo-
darz jednak oświadczył bandytom, że zastrzeli każdego, kto zbliży się do drzwi. Nikt 
w majątku o napadzie nie wiedział. Administracja dóbr dowiedziała się o napadzie 
dopiero o 4 rano, kiedy złoczyńcy zbiegli139. Nie był to koniec sprawy. Bandytów 
ujęto w Wilnie. Byli to: Franciszek Piotrowski, bracia Antoni i Teofil Zima oraz 
Czesław Bonczyński. Zostali przewiezieni do Skrzydlowa celem dokonania czynno-
ści śledczych. Dla większego bezpieczeństwa zakuto ich w Noworadomsku w kajda-
ny, następnie w towarzystwie 30 policjantów, odwieziono do Piotrkowa140. 

Smotryszów, gmina Dmenin 
W Smotryszewie zmarła, a pogrzeb odbył się w Dmeninie, Ksawera Świę-

cicka. Przyczyniała się ona do zakładania ochronek. W ostatniej posłudze wzięło 
udział liczne duchowieństwo na czele z proboszczem z Kobiel, ks. Drejerem i wielu 
okolicznych obywateli. Zmarła pozostawiła męża i dzieci141. 

Sobótki, koło Przedborza
Od pioruna zapaliły się i spaliły 4 domy mieszkalne, trzy stodoły. W płomie-

niach zginęły: 4 konie, 2 krowy, kury, gęsi, pies oraz gołębnik w którym było kilka 
gniazd  z gołębiami. Pożar wybuchł o 7 wieczorem i trwał do rana142. 

Stobiecko Miejskie, gmina Noworadomsko 
Pożar spalił zabudowania należące do Ewy Sęk i Michała Cyganka. Trzy od-

działy straży noworadomskowskiej pod komendą wicekomendanta Michała Świder-
skiego gasiło pożar (czwarty oddział pozostał na miejscu). Po półtorej godziny cięż-
                                                 
137 „Goniec Częstochowski", 24 września 1913 r., nr 261, s.2. 
138 Tamże, 26 listopada 1913 r., nr 323, s.3. 
139 Tamże, 19 czerwca 1913 r., nr 165, s.3. 
140 Tamże, 29 sierpnia 1913 r., nr 236, s.3. 
141 Tamże, 15 luty 1911 r., nr 46, s.3. 
142 „Gazeta Częstochowska”, 14 czerwca 1910  r., nr 159, s.3. 
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kiej pracy, po opanowaniu ognia, straż wróciła do miasta143. Podczas burzy piorun 
uderzył w 14-letnią pastuszkę Mariannę Skorupkę. Poniosła śmierć na miejscu. Pio-
run zabił też 5 gęsi144. Obyczajem lat wcześniejszych 16 sierpnia 1911 r. na doroczny 
odpust św. Rocha wyruszyła  z Noworadomska kompania pod przewodnictwem ks. 
Franciszka Kalinowskiego, w asyście ks. Sośnierza i ks. Franciszka Oczkowskiego. 
Uroczystą sumę odprawił ks. Marian Chwiłowicz, doktor teologii, kazanie wygłosił 
ks. Bobotek z Dobryszyc. Kompania, w tym samym porządku, tego samego dnia o 
godzinie 6 po południu, powróciła  do miasta145. 8 grudnia 1911 r. w Magistracie 
miasta Noworadomska odbyła się licytacja 18 działek lasu w obrębie Stobiecka146. 
10 lutego 1914 r. zlicytowano drzewa wyrwane przez burze w leśnictwie Stobiecko 
(59 drzew). Licytacja rozpoczęła się od 155 rubli, 54 kopiejek147. W 1914 r. Stobiec-
ko Miejskie liczyło 200 domów, kościół św. Rocha, szkołę, urząd gminy, stowarzy-
szenie spożywcze. Mieszkańcy byli dość zamożni trudniąc się pracą w fabrykach  
w Noworadomsku lub wyrabiając kaszę tatarczaną. Dookoła Stobiecka Miejskiego 
znajdowały się mniejsze wioski. W tych warunkach nauczyciel ze szkoły Szefer, 
zainicjował utworzenie w Stobiecku Miejskim, straży ogniowej ochotniczej. Mło-
dzież chętnie się zgodziła, władze jak się potem okazało, początkowo, także. Kiedy 
jednak zwołano zgromadzenie gminne, by uchwalić fundusz na niezbędne narzędzia 
przeciwpożarowe, większość mieszkańców wypowiedziała się przeciw. Proponowa-
ne pieniądze przeznaczone na straż ogniową ochotniczą, wykorzystano na procesy  
z miastem  o granicę i przynależność gruntów między Stobieckiem Miejskim a No-
woradomskiem148. 

Stróża, gmina Rząśnia 
Pastwą płomieni padło 20 domów i 4 stodoły ze zbożem. Na pomoc przybyła 

straż ogniowa ochotnicza z Pajęczna i Sulmierzyc149. 
Strzałków, gmina Gidle 

Michał Świderski mieszkaniec Noworadomska, opisał zabytkową świątynię
w Strzałkowie. Zbudowana w roku 1697, do 1779 r. była siedziba parafii w Strzał-
kowie. W 1914 r. kościół chylił się ku upadkowi. Nabożeństwa odbywały się tam 
tylko parę razy w roku. Autor artykułu sugerował, aby włościanie Strzałkowa i oko-
lic podjęli działania w celu remontu świątyni i ponownego utworzenia parafii. Spo-
dziewał się, że duchowieństwo Noworadomska poprze projekt, bowiem dwa kościo-
                                                 
143 Tamże, 18 maja 1910 r., nr 132, s.2. 
144 Tamże, 26 czerwca 1910 r., nr 173, s.4. 
145 „Goniec Częstochowski”, 21 sierpnia 1911 r., nr 229, s.3. 
146 Tamże, 2 grudnia 1911 r., nr 332, s.3.; tamże, 7 grudnia 1911 r., nr 337. 
147 Tamże, 25 stycznia 1914 r., nr 25, s.2. 
148 Tamże, 10 maja 1914 r., nr 127, s.4. 
149 Tamże, 14 sierpnia 1910 r., nr 45, s.4. 
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ły w mieście nie były w stanie pomieścić części parafian w czasie niedzielnych na-
bożeństw150. 

Strzelce, gmina Zamoście 
16 października 1911 r. rozpoczął się pożar wsi Strzelce. Pożar zniszczył 48 

domów mieszkalnych i 36 stodół.  W pożarze zginęła duża liczba inwentarza żywego 
i martwego. Na ratunek zjechały straże ogniowe ochotnicze z Brzeźnicy, Sulmierzyc 
i Działoszyna oraz kilka sikawek z okolic. Pożar trwał 2 dni151. 

Sucha Wieś, gmina Noworadomsko 
16 października 1911 r. odbyła się licytacja działek leśnych152. 23 lutego 

1913 r. w niedzielę o godzinie 8.15 wieczorem w Noworadomsku, odezwały się
dzwonki informujące o pożarze. Na pomoc palącej się wsi pojechały dwa oddziały 
straży ogniowej ochotniczej z Noworadomska (III i IV). Podczas podróży, bardzo 
uciążliwej ze względu na grudy i wertepy, pękło koło w sikawce II oddziału. Do 
pożaru przybył tylko oddział III straży. Przybyli strażacy zabezpieczyli od ognia 
budynek mieszkaniowy sąsiadujący ze stodołą wypełnioną zbożem. Stodoła spłonęła. 
Właścicielem spalonej stodoły był Józef Podcierski. Dowództwo akcji objął sam 
komendant straży Stefan Kostecki. Po półtorej godziny straż powróciła do Nowora-
domska. Wypadek z kołem spowodował potłuczenia toporników III oddziału Śląza-
ka, Chybalskiego oraz topornika III oddziału Bardana153. 

Sulmierzyce 
3 maja 1909 r. dziekan i kanonik ks. Klemens Smoczyński obchodził 25-

lecie ślubów kapłańskich. Liczni parafianie życzyli przy tej okazji swojemu probosz-
czowi złotych godów kapłaństwa154. W kwietniu 1910 r. organizowała się w Sulmie-
rzycach straż ogniowa ochotnicza. Na zebraniu gminnym mieszkańcy zdecydowali 
przekazać fundusze na zakup sprzętu przeciwpożarowego155. Swoją działalność straż
rozpoczęła we wrześniu 1910 r. Na Prezesa straży powołano ks. Klemensa Smoczyń-
skiego, miejscowego proboszcza, Naczelnikiem zaś został obywatel ziemski J. Bzo-
wski156. Dzięki staraniom wicekomendanta straży St. Starowicza, na rzecz straży 23 
lipca 1911 r., urządzono przedstawienie amatorskiego teatru. Odegrano jedno aktową
komedię Władysława hr. Koziebrodzkiego „Stryj przyjechał” oraz także jedno akto-
wą, „Wigilię św. Andrzeja”, z śpiewami i tańcami Franciszka Deminika157. 1 czerw-

                                                 
150 Tamże, 10 maja 1914 r., nr 127, s.3. 
151 Tamże, 21 października 1911 r., nr 200, s.3. 
152 Tamże, 11 października 1911 r., nr 280, s.4. 
153 Tamże, 26 luty 1913 r., nr 56, s.3. 
154 Tamże, 4 maja 1909 r., nr 122, s.2. 
155 „Gazeta Częstochowska”, 24 kwietnia 1910 r., nr 109, s.3. 
156 „Goniec Częstochowski”, 31 października 1910 r., nr 122, s.3-4. 
157 Tamże, 21 lipca 1911 r., nr 198, s. 3. 
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ca 1913 r. na rzecz straży staraniem prezesa i komendanta przeprowadzono „Loterię
fantową”158. Pod koniec października 1910 r. bandyci zrabowali z kasy ogniotrwałej 
poczty 500 rubli. Naczelnik straży ziemskiej powiatu noworadomskiego Czernogo-
łowkin zarządził niezwłoczny pościg za przestępcami, sam udał się do Sulmierzyc  
w celu prowadzenia śledztwa159. Największym wydarzeniem dla mieszkańców Sul-
mierzyc była wizytacja ks. biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Zdzitowieckiego 
w dniach 7-9 maja 1912 r. Przyjazd nastąpił 7 maja, o godzinie 5 po południu. Na 
spotkanie gościa wyruszyła kilkutysięczna procesja przy dźwiękach sulmierzyckiej 
orkiestry. Ekscelencja przywitany został chlebem i solą, które podawał do ucałowa-
nia J. Bzowski. Jego żona Maria Bzowska wręczyła księdzu biskupowi olbrzymi 
bukiet białych róż. Ceremonia powitania odbyła się przy pierwszej bramie tryumfal-
nej. Następnie przemawiał rabin, biskupowi, społeczność żydowska wręczyła chleb  
i wodę, tort i kwiaty. O przejściu drugiej i trzeciej bramy tryumfalnej arcypasterz 
udał się kościoła, gdzie miejscowy chór kościelny wykonał szereg pieśni. Następnie 
odprowadzono gościa na plebanię. Po wspólnej kolacji z duchowieństwem i zapro-
szonymi gośćmi, biskup położył się spać. Na drugi dzień 8 maja rano, pod ołtarzem 
swojego imienia odprawił sumę. Wieczorem odbyło się amatorskie przedstawienie 
na którym biskup był obecny. Odegrano 3 jednoaktówki: „Wyprawę ślubną”, „Onu-
frego” i „Na przekór”. Po przestawieniu arcypasterz dziękował reżyserowi Sewery-
nowiczowi i aktorom za tę miłą rozrywkę. Z okazji imienin złożono solenizantowi, 
ks. biskupowi, życzenia. Następnego dnia, to jest 9 maja 1912 r., biskup opuścił 
Sulmierzyce160. Bardzo ważną decyzją dla Sulmierzyc było otwarcie Kasy Pożycz-
kowo-Oszczędnościową w z udziałem dwóch tysięcy rubli.  Już pierwszym dniu 
ogólnego zebrania, po przemówieniu ks. L. Kwaśkiewicza, zapisało się 200 człon-
ków chrześcijan.  Do zarządu powołano: ks. L. Kwaśkiewicza, A. Dekowskiego,  
I. Maszewskiego i F. Olczyka. Na buchaltera i sekretarza powołano S. Korzeniew-
skiego161.  

Szczepocie 
W zagrodzie W. Barylskiego powstał gwałtowny pożar, w którym zginęła 16 

– letnia przybrana córka Barylskich. Dziewczyna spala w stodole. Oprócz stodoły 
spaliły się także wszystkie zabudowania162.  

Teklinów, gmina Konary 

                                                 
158 Tamże, 31 maja 1913 r., nr 146, s.3. 
159 Tamże, 31 października 1910 r., nr 122, s.3-4. 
160 Tamże, 23 maja 1912 r., nr 140, s.3. 
161 Tamże, 13 luty 1913 r., nr 43, s.3. 
162 Tamże, 29 sierpnia 1913, nr 236, s.3. 
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W zagrodzie Andrzeja Kośna 26 lipca 1911 r. o godzinie 3 po południu wy-
buchł pożar. Na ratunek pospieszył z sikawką i ludźmi ze stacji, zawiadowca stacji 
Widzów W. Trusow oraz w kilka minut później na miejsce pożaru, zarządzający 
stajniami ks. Lubomirskich w Widzowie. Ratunek jednak, wskutek niechęci okolicz-
nych chłopów odmawiających koni i wody był trudny i zagroda, pomimo wysiłków 
kolejarzy, wraz z oborą i inwentarzem stała się pastwą płomieni163. 

Widzów, gmina Konary 
W Widzowie znajdowała się stadnina koni pełnej półkrwi arabskiej. Toteż  

2 września 1910 r. odbyła się licytacja nadkompletowych koni stadnych i wyścigo-
wych. Sprzedano 17 koni164. Dzień wcześniej 1 września tego roku miał miejsce ka-
tastrofalny pożar. Spaliła się stajnia zbudowana w 1900 r. Pożar powstał od zawie-
szonej lampy pośrodku korytarza, która prawdopodobnie w skutek przepalenia się
sznura upadła na ziemię. W ogniu zginęło 14 koni, w tym 7 dwulatków pełnej krwi 
angielskiej i 7 półkrwi angielskiej. Do pożaru przybyła straż w Kruszynie, ogień opa-
nowano po półtorej godzinie. Szczęśliwie z płomieni udało się wyprowadzić 160 
koni. Bohaterstwem odznaczyli się: komendant straży Witold Gorczyński, jego za-
stępca – Deloff i Felicjan Schönborn naczelnik oddziału. Dzięki sprawności straży 
uratowano spichlerz z 300 korcami owsa165. Prace nad odbudową stajni przedsię-
wzięto od razu. Budowniczymi była firma z Częstochowy braci Sobierajów. Robo-
tami kierował inżynier Wróblewski z Warszawy. W związku z pożarem oświetlenie 
w stajni zrobiono elektryczne. Konie z Widzowa na okres zimy przeniesiono do staj-
ni treningowej w  Kruszynie166. W marcu 1911 r. zabito w Widzowie strażników 
straży ziemskiej Archipowa i Protczejewa. Strażnik Protczejew osierocił żonę i 8-
miesięczne dziecko. W związku z tym na sąsiednich stacjach zwiększono obsadę
straży ziemskiej167. Pogrzeb zmarłego strażnika na cmentarzu prawosławnym w No-
woradomsku odbył się dzień później, 7 marca 1911 r. W związku z sytuacją po za-
bójstwie, doszło do sytuacji kuriozalnej. Pochód konduktu żałobnego wstrzymano. 
Powstało podejrzenie, że jeden z uczestników konduktu to zamachowiec. Okazało 
się, że był to tylko kuplecista Gierasimow, który w teatrze „Odeon”, Krzemińskiego 
wygłaszał swoje monologi168. Prawdziwi sprawcy napadu zostali zlokalizowani  
w Łodzi. Stefan Słabosz, ranny w zasadzce, przed swoją śmiercią w szpitalu św. 
Aleksandra w Łodzi zeznał, że napadów m.in. w Widzowie dokonał on i jego trzej, 
samospaleni po oblaniu naftą, kamraci: Edward Dłuźniewski, Julian Jeszke i Włady-
                                                 
163 Tamże, 27 lipca 1911 r., nr 204, s.3. 
164 Tamże, 26 sierpnia 1910 r., nr 56, s.3. 
165 Tamże, 2 września 1910, nr 63, s.2. 
166 Tamże, 14 września 1910 r., nr 75, s.3.; tamże, 30 grudnia 1910 r., nr 180, s.3. 
167 Tamże, 4 marca 1911 r., nr  63, s.3. 
168 Tamże, 7 marca 1911 r., nr  66, s.3 
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sław Siwek169. Stacja kolejowa Widzów była miejscem katastrofy kolejowej.  
10 stycznia 1912 r. o godzinie 6.58 wieczorem na przechodzący bez zatrzymania do 
Warszawy na pociąg kurierski nr 5, wpadł parowóz pociągu towarowego nr 171 od-
stawiający wagony. Pierwsze wieści podawały liczbę kilkunastu ofiar w ludziach.  
W rzeczywistości ranny i wyrzucony z parowozu towarowego był maszynista Do-
biecki, jego pomocnik Sitkowski zdążył wyskoczyć wcześniej. Lekko ranny był ma-
szynista parowozu pociągu kurierskiego Antoni Pałęgowski170. Inny wypadek komu-
nikacyjny miał miejsce kilka miesięcy później w maju 1912 r. Wykolejeniu uległ 
pociąg towarowy171.   

Widzówek Mały, gmina Konary 
 24 kwietnia 1913 r. o godzinie 9. 30 wieczorem wybuchł pożar. Spaliły się

dwie stodoły, dwie stajnie, dwie obory oraz 6 sztuk bydła rogatego i 3 konie oraz 
dużo narzędzi. Straty wyniosły 500  rubli172.  

Wielgomłyny 
Dzięki zabiegom komisarza sądowego Waleriana Bugajskiego zorganizowa-

no poniedziałkowe targi w Wielgomłynach. Jak napisano w „Gazecie Częstochow-
skiej”: „Targi te cieszą się powodzeniem, przyczyniając się do wzbogacenia całej 
okolicy”173. Przyjazd na targi wymagał w miarę dobrych dróg, a te z Noworadomska 
do Wielgomłyn nie były najlepsze. „Droga ta jest zaniedbaną do tego stopnia, że nie 
ma dnia, aby ktoś nie zameldował o zatopieniu się konia lub wozu. Dziwnem się
wydaje, że urząd powiatowy nie wydał odpowiedniego polecenia, aby przynajmniej 
zakopano rowy”. Wspomnieć należy, że w Wielgomłynach był sąd, kancelaria gmin-
na, szkoła, odbywały się wcześniej wspomniane targi, na które z Noworadomska  
i okolic zjeżdżali się kupcy, handlowcy174. Komisarz W. Bugajski zainicjował też
powstanie straży ogniowej ochotniczej w Wielgomłynach. Składała się ona z 3 od-
działów. Pierwsze zebranie straży miało miejsce 20 maja 1913 r. Na prezesa wybra-
no miejscowego proboszcza ks. Bolesława Milewskiego, na komendanta aptekarza 
Frankowskiego. W Zarządzie znaleźli się: N. Nabożny, J. Zaskórski, Antoni Za-
mnycki175. 29 czerwca 1913 r. odbył się bal na dochód straży. Komitet stanowili:  
M. Frankowski, Edward Wereżyński i Wł. Soborowski. Na bal ten przybyli też go-
ście z Huty Drewnianej, Rudnik, Cielętnik, Maluszyna i Bąkowej Góry. Przy dźwię-
kach dwóch orkiestr tańczyło kilkadziesiąt par. „Bawiono się szczerze bez zwykłej 
                                                 
169 Tamże, 20 kwietnia 1911 r., nr 107, s.2. 
170 Tamże, 11 stycznia 1912 r., nr 10, s.2. 
171 Tamże, 17 maja 1912 r., nr 134, s.3. 
172 Tamże, 25 kwietnia 1913 r., nr 111, s.3. 
173 „Gazeta Częstochowska”, 15 maja 1910 r., nr 130, s.4. 
174 „Goniec Częstochowski”, 5 sierpnia 1911 r., nr 213, s.3. 
175 Tamże, 30 maja 1913 r., nr 145, s.3. 
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zabawom publicznym sztuczności”. Autor relacji Jan Łuba zauważył panie: Fategę, 
Wodecką, Klarową i panią Gadzic z Berlina, przebywającą w Maluszynie u kuzyno-
stwa państwa Buszewskich, „słusznie nazwaną królową balu”. Bufet zorganizowały 
panie Frankowska i Wereżyńska. Piękny opis balu pozostawił korespondent: „Słońce 
zaglądało do okien, gdy mdlejącą pomrokę nocy czerwcowej, gasły ostatnie tony, 
białego mazura”176.  Rozpoczęcie działalności Straży Ogniowej Ochotniczej w Wiel-
gomłynach było celebrowane w dniach 20-21 września 1913 r. W sobotę 20 września 
odbyło się przedstawienie amatorskie kółka miłośników sceny z Silniczki. Dochód 
przeznaczono na powstającą Straż. Odegrano trzy sztuki: „Żyd w beczce:, „Spokojny 
lokator” i „Bursztyny kości”. Po skończonym przedstawieniu odbył się bal. Do tańca 
grały orkiestra strażacka i włościańska z Żytna. O godzinie 7 rano w niedzielę 21 
września bal się zakończył. Już godzinę później pobudka sygnałowa dała znak do 
rozpoczęcia uroczystości. Na rynku dwa oddziały strażaków oczekiwały na kolegów 
z Noworadomska ze straży miejskiej i straży z fabryki br. Thonet oraz z Silniczki  
i Pławna. Po nabożeństwie w miejscowym kościele odbyła się defilada. Potem nastą-
piły uroczyste przemowy gości. W sali refektarza w klasztorze odbyło się uroczyste 
śniadanie. Uroczystość zainicjowania działalności Straży Ogniowej Ochotniczej  
w Wielgomłynach zakończono zabawą taneczną dla Straży i ich rodzin177. Następny 
bal na rzecz straży w Wielgomłynach odbył się 31 maja 1914 r.178 Wielgomłyny 
przed wybuchem I wojny światowej dotknęła wielka strata. Zmarł tam wielce zasłu-
żony ks. Bolesław Milewski. Urodził się w 1857 r. Pochodził z patriotycznej rodziny. 
Brat Celestyn zginął w bitwie pod Sławkowem, w czasie powstania styczniowego. 
Bolesław Milewski ukończył gimnazjum w Kaliszu i akademię rolniczą w Pruszko-
wie. Po studiach objął zarząd rodzinnego majątku Mikorzyn. Po 15 latach gospoda-
rowania, po śmieci matki, przekazał majątek siostrzeńcowi. Następnie wstąpił do 
seminarium duchownego we Włocławku. Wyświęcony został na kapłana w 1895 r.  
O jego działalności duszpasterskiej napisano: „Prawdziwy kapłan na modłę pierw-
szych chrześcijan, cichy, skromny, żyjący tylko dla kościoła i swoich parafian, dla 
których założył: sklep spożywczy, bibliotekę, kasę oszczędności”179. 

Wola Malowana, gmina Dmenin 
Od pioruna spłonęły dom mieszkalny, obórki, dwie krowy, cielę, koń. Go-

spodarz Edward Zampert obliczył szkody na ponad 3000 rubli180. 
Wola Wędrzyna, gmina Sulmierzyce 

                                                 
176 Tamże, 4 lipca 1913 r., nr 180,  s. 2. 
177 Tamże, 11 września 1913r., nr 248, s.2.; tamże, 25 września 1913 r., nr 262, s.2. 
178 Tamże, 17 maja 1914  r., nr 134, s.4. 
179 Tamże, 9 kwietnia 1914, nr 98, s.3. 
180 „Gazeta Częstochowska”, 8 czerwca 1910 r., nr 153, s.3. 
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Od pioruna spłonęła olbrzymia dworska stodoła. Na pomoc przybyła straż
ogniowa ochotnicza z Sulmierzyc181. 

Wymysłówek,  gmina Noworadomsko 
13-letnia Franciszka Galińska o godzinie 8 wieczorem wpadła do studni na-

bierając wodę. Sąsiad Jan Tafliński pobiegł po drabinę i wyciągnął ze studni ciężko 
poranioną dziewczynę. Studnia do której wpadła Galińska miała 14 łokci głębokości 
(8,5 m), wody zaś znajdowało się w niej na półtora łokcia  (0,9 m)182.  

Zabrzezie, gmina Sulmierzyce 
Zapowiedziano otwarcie we wrześniu 1909 r. jednoklasowej szkoły począt-

kowej.  Zapomoga rządowa na działalność tej placówki oświatowej wynosić miała 
360 rubli183. 

Zakrzówek Narodowy, gmina Noworadomsko 
Pastwą płomieni padły 3 domy należące do Stanisława i Józefa Kaczmarczy-

ków i Walentego Galewskiego oraz 3 stodoły napełnione zbożem, obórki z inwenta-
rzem  żywym i martwym. Walkę z ogniem prowadziły straże ogniowe ochotnicze  
z Noworadomska z wicekomendantem Michałem Świderskim i Smotryszowa z ko-
mendantem K. Święcickim184. W kwietniu 1913 r. wybuchł pożar w posesji Wol-
skiego. Ogień przed przybyciem straży stłumili domownicy185. 

Zbereżka, gmina Konary 
Folwark Zbereżka należący do Ksawerego Wünschego kupili za 53 000 rubli  

okoliczni włościanie. Kupno odbyło się bez pomocy finansowej państwowego Banku 
Włościańskiego, powołanego do wykupu  i parcelacji majątku rolnych186. 

Zdania, gmina Radziechowice 
Od pioruna spłonęła owczarnia państwa Krinke, wraz znajdującymi się pod 

dachem 450 owcami. Spaliły się także dwa stogi siana187. 

Podsumowanie 
Notatki zamieszczone w gazetach częstochowskich mają rożny charakter. 

Najczęściej są to informacje dotyczące nieszczęść, katastrof lub przestępstw. Obok 
nich interesowano się przejawami działalności społecznej, czego przykładem mogą
                                                 
181 Tamże, 31 lipca 1911 r., nr 208, s.3. 
182 „Goniec Częstochowski”, 27 listopada 1910 r., nr 149, s.4. 
183 Tamże, 24 lipca 1909 r., nr 202, s.3. 
184 Tamże, 12 września 1911 r., nr 231, s.3.  
185 Tamże, 9 kwietnia 1913 r., nr 95, s.3. 
186 Tamże, 17 sierpnia 1910 r., nr 47, s.3. 
187 Tamże, 3 lipca 1910 r., nr 3, s.3. 
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być towarzystwa pożyczkowe czy kółka rolnicze i przede wszystkim straże ogniowe. 
Każda z tych informacji ma znaczenie przy opisywaniu historii poszczególnych 
miejscowości.  

Analizując notki prasowe niewiele wiemy o ich autorach, informacje w wię-
kszości są niepodpisane. Można domniemywać, że do połowy 1913 r. koresponden-
tem głównym częstochowskich gazet z Noworadomska i okolicy był Antoni Kał-
czyński. Obok niego także Jan Łuba, mieszkaniec Noworadomska. Opisał on stosun-
ki panujące w Stobiecku Miejskim oraz bale na korzyść Straży Ogniowej Ochotni-
czej w Wielgomłynach. Poświęcenie tej Straży i stan kościoła w Strzałkowie opisał 
zaś Michał Świderski także, jak Antoni Kałczyński i Jan Łuba, mieszkaniec Nowo-
radomska. Pod informacjami pochodzącymi z Brzeźnicy podpisany był tamtejszy 
aptekarz Krzyżanowski.  



  
 Zeszyty Radomszczańskie  

                                                           Tom XIII (2017) 
   

Patrycja Gola 
(Politechnika Częstochowska) 

Kronika parafii Dobryszyce z lat 1918-1953 

Wprowadzenie 

W 2014 r. ukazał się drukiem IX tom „Zeszytów Radomszczańskich”, który 
w całości został poświęcony dziejom Dobryszyc. Od tamtej pory nie weszło na rynek 
wydawniczy żadne tak obszerne opracowanie naukowe o przeszłości tej miejscowo-
ści. Wśród wielu wątków tam poruszanych znalazły się także zagadnienia kościelne, 
które dotyczyły dziejów miejscowej parafii1 i duchowieństwa2. O ile przeszłość du-
chowieństwa dobryszyckiego została przedstawiona od najdawniejszych czasów po 
obecne, to dzieje parafii opracowano jedynie w okresie niewoli narodowej (1772-
1918). Jednakże podczas kwerendy archiwalnej, mającej na celu zebranie materiałów 
do niniejszej publikacji, natrafiono w Archiwum Parafialnym w Dobryszycach na 
„Kronikę parafii” opisującą wydarzenia z lat 1918-1953. Co prawda niektóre wia-
domości w niej zawarte zostały wykorzystane w badaniach naukowych przy opraco-
waniu monografii Dobryszyc, niemniej były one fragmentaryczne i selektywnie do-
brane do poruszanych tematów3. Tymczasem „Kronika” ta zawiera jeszcze wiele 
cennych informacji. W kwietniu 2014 r. została ona przekazana do Archiwum Ar-
chidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, gdzie 
poddano ją procesowi inwentaryzacji i udostępniono historykom. Mając na uwadze 
to, że opis dziejów parafii w Dobryszycach doprowadzono do 1918 r., tym bardziej 
wskazane jest, aby „Kronika” ta została opublikowana, ponieważ przez jej pryzmat 
                                                 
1 J. Związek, Parafia Dobryszyce w okresie niewoli narodowej (1772-1918), „Zeszyty Ra-
domszczańskie”, t. IX, 2014, s. 209-240. 
2 J. Kapuściński, Duchowieństwo parafii Dobryszyce, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. IX, 
2014, s. 241-276. 
3 Tamże, s. 245, 253, 257, 261. 
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można śledzić dzieje miejscowej parafii aż do 1953 r. Z tego tytułu podjęto starania, 
by opracować tekst kronikarski według zasad edytorskich i wydać go drukiem. Naj-
lepszym miejscem na publikację tej „Kroniki” są „Zeszyty Radomszczańskie”, po 
pierwsze z tego powodu, że w czasopiśmie tym zaprezentowano dotychczasowy stan 
badań historycznych nad przeszłością Dobryszyc, a po drugie, że tekst „Kroniki” ten 
stan badań poszerza.                    

Opis kroniki 

Od 2014 r. „Kronika parafii Dobryszyce z lat 1918-1953” wchodzi w skład 
zasobu Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza  
w Częstochowie. Została tam umieszczona w dziele Księgi Parafialne i otrzymała 
sygnaturę KP 4114. Jest ona rękopisem, posiadającym wymiary: 30 cm x 21 cm  
i składającym się z 14 kart. Nie posiada oprawy, toteż została umieszczona w teczce. 
Paginację, jak i jej tytuł nadano podczas inwentaryzacji. Autorem „Kroniki” był ks. 
Stanisław Milewski, który pełnił urząd proboszcza parafii dobryszyckiej w latach 
1936-1955. Dukt jest wyraźny i posiada liczne ozdobniki. Pierwsze 22 strony zostały 
napisane atramentem czarnym. Na stronach 23-24 natomiast wykorzystano raz czar-
ny, a raz niebieski atrament. Z kolei strony 25-26 znów napisano atramentem czar-
nym, zaś strony 27-28 atramentem niebieskim. Z racji tego, iż ks. Milewski najpierw 
opisał wydarzenia, które działy się przed jego przybyciem do parafii (1918-1936),  
a dopiero później zamieszczał już sukcesywnie wpisy tego, co wydarzyło się w la-
tach 1936-1953, toteż tę pierwszą cześć oddzielono nadanym śródtytułem pisanym 
kursywą i w nawiasie. Kolejne już śródtytuły są oryginalne i stanowią je liczny ko-
lejnych lat. Starano się zachować w całym tekście pisownie oryginalną, lecz w nie-
których miejscach zastosowano rozwinięcia wyrazów i wtrącenia, co zaznaczono 
nawiasem kwadratowym. Opatrzono też niniejszy tekst przypisami wyjaśniającymi, 
przez co stał się on bardziej zrozumiały. 

                                                 
4 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, 
sygn. KP 411. 
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Treść kroniki 

[Reminiscencje z lat 1918-1936] 

Od roku 1918 do grudnia 1930 roku proboszczem parafii Dobryszyce był ks. 
Aleksander Witczak5. Za jego pobytu nastąpiło scalenie gruntów wsi Dobryszyce, ale 
dla miejscowego organisty ani kościelnego nie wydzielono żadnego kawałka ziemi, 
która stałaby się podstawą ich utrzymania. Staraniem ks. proboszcza zbudowano 
betonowe schody przed fasadą kościoła. Pod koniec listopada 1930 roku ks. pro-
boszcz Witczak został przeniesiony na probostwo do Włodowic6 koło Zawiercia. Do 
chwili zamianowania nowego proboszcza parafią Dobryszyce administrował sąsiad  
z Lgoty Wielkiej7 ks. proboszcz Wawrzyniec Kowalski8. W grudniu 1930 roku przy-
bywa do parafii Dobryszyce nowy proboszcz ks. Jan Domarańczyk9, dotychczasowy 
generalny sekretarz Związku Młodzieży Katolickiej w Częstochowie. Celem oży-
wienia ducha religijnego w parafii nowy ks. proboszcz powołuje do życia Bractwo 
Różańca Św., Apostolstwo Modlitwy, Krucjatę Eucharystyczną, dla której funduje 
chorągiew, oraz Akcję Katolicką, która obejmowała 4 stowarzyszenia: mężów, nie-
wiast, młodzieży męskiej i żeńskiej. Za jego też inicjatywą powstało również Stowa-
rzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Prezesem Akcji Katolickiej, na 
wniosek ks. proboszcza, Władza Diecezjalna w Częstochowie zamianowała Jana 
Zaborowskiego, mieszkańca wsi Dobryszyce. W Akcji Katolickiej brało również
czynny udział i miejscowe nauczycielstwo. Stowarzyszenia te rozwijały swą działal-
ność pogłębiając ducha religijnego wśród parafian aż do wybuchu wojny. W czasie 
wojny siłą faktu stowarzyszenia te z wyjątkiem Bractwa Różańcowego i Apostolstwa 
Modlitwy przerwały swoją działalność, a tym samym przestały istnieć. Ks. Doma-
rańczyk powołał również do życia orkiestrę parafialną, na którą sam hojnie składał 
ofiary. Członkowie orkiestry rekrutowali się ze Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. 

                                                 
5 Ks. Aleksander Witczak (1886-1960). Zob. J. Kapuściński, Duchowieństwo parafii Dobry-
szyce, „Zeszyty Radomszczańskie”, IX, 2014, s. 245. 
6 Parafia Włodowice była położona ok. 10 km na północ od Zawiercia i swymi początkami 
sięgała średniowiecza. Zob. M. Wnuk, Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja we Włodowi-
cach (1708-2008), Sopot 2008.  
7 Parafia Lgota Wielka była położona w bezpośrednim sąsiedztwie parafii Dobryszyce i swy-
mi początkami sięgała średniowiecza. Zob. Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji czę-
stochowskiej 1978, red. J. Związek, Częstochowa 1978, s. 181-182. 
8 Ks. Wawrzyniec Kowalski (1873-1949) – proboszcz parafii Lgota Wielka w latach 1906 – 
1945 i komendarz parafii Dobryszyce w 1930 r. Zob. J. Kapuściński, Duchowieństwo parafii 
Dobryszyce…, s. 271-272. 
9 Ks. Jan Domarańczyk (1895-1978) – proboszcz parafii Dobryszyce w latach 1930-1936. 
Zob. J. Kapuściński, Duchowieństwo parafii Dobryszyce…, s. 264-265. 
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Fachową stronę nad orkiestrą objął miejscowy organista Adam Muskała. Instrumenty 
muzyczne zakupiono z dobrowolnych ofiar parafian u Wojakowskiego w Często-
chowie. Ponadto ks. Domarańczyk podczas 5-letniego pobytu w Dobryszycach zajął 
się gruntowną przebudową plebanii, która znajdowała się prawie w ruinie i nie na-
dawała się do zamieszkania. W czasie przebudowy ks. proboszcz mieszkał przez 
blisko 2 lata w Szkole Rolniczej10, zajmując jeden pokój. Całkowity koszt przebu-
dowy plebanii wyniósł ok. 13 tys. zł. Na pokrycie kosztów złożyły się składki para-
fian i osobisty wkład ks. proboszcza, który dotąd w całości nie otrzymał11. Staraniem 
ks. Domarańczyka zakupiono do kościoła 3 piękne tabernakula, wybrukowano głów-
ną drogę wiodącą od ulicy Wolności przez plac kościelny do bramy cmentarnej. Za-
sługą również jest ks. Domarańczyka nowy mur z granitu okalający cmentarz ko-
ścielny od strony zachodniej. 

Rok 1936 

 W kwietniu 1936 roku na stanowisku proboszcza w Dobryszycach nastąpiła 
zmiana. Ks. Domarańczyk został zamianowany przez Ks. Bpa Dr Teodora Kubinę12, 
ordynariusza częstochowskiego, ojcem duchownym Częstochowskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie, na którym to stanowisku wytrwał do roku 1945. Admini-
stratorem parafii Dobryszyce został mianowany ks. Stanisław Milewski13, dotych-
czasowy wikariusz parafii Zagórze14 k. Dąbrowy Górniczej. Nowo mianowany pro-
boszcz został uroczyście przyjęty przez parafian, którzy mimo niepogody i zimna 
tłumnie zebrali się na powitanie nowego proboszcza, i wprowadzony w urzędowanie 
przez ks. dziekana Mariana Jankowskiego15 z Radomska w obecności ks. Stanisława 

                                                 
10 Zob. J. Pawlikowski, Jednoroczna Szkoła Rolnicza w Dobryszycach (1919-1939), „Zeszyty 
Radomszczańskie”, IX, 2014, s. 309-313.  
11 Nie został mu zwrócony. 
12 Bp Teodor Kubina (1880-1951) – pierwszy ordynariusz diecezji częstochowskiej, który 
sprawował rządy w latach 1926-1951. Zob. J. Związek, Kubina Teodor Filip (1880-1951), 
[w:] Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej, red. A.J. Zakrzewski, Częstochowa 1998, 
t.1, s. 66-72. 
13 Ks. Stanisław Milewski (1896-1985) – proboszcz parafii Dobryszyce w latach 1936-1955. 
Zob. J. Kapuściński, Duchowieństwo parafii Dobryszyce…, s. 265. 
14 Parafia w Zagórzu była położona w Zagłębiu Dąbrowskim i najpierw miała siedzibę w Ni-
wce, jednak od 1852 r. siedzibą parafii było Zagórza. Zob. Katalog kościołów i duchowień-
stwa…, s. 197-198. 
15 Ks. Marian Jankowski (1874-1965) – proboszcz parafii św. Lamberta w Radomsku  
w latach 1920-1960, a także dziekan dekanatu radomszczańskiego. Zob. J. Kapuściński, Pro-
boszczowie parafii św. Lamberta w Radomsku z XX w., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VI, 
2012, s. 36-37.  
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Gałązki16, ówczesnego redaktora „Niedzieli”17, diecezjalnego tygodnika. Instalacja 
nowego proboszcza odbyła się 19 kwietnia w przewodnią niedzielę. Przy bramie 
zbudowanej na skrzyżowaniu ulic obok [posesji-P.G.] Władysława Dygudy w ser-
decznych słowach powitał nowego proboszcza dyrektor Turkowski18 ze Szkoły Rol-
niczej, a wójt Władysław Kowalski19, jako gospodarz gminy wręczył chleb i sól.  
Z pieśnią na ustach „Kto się w opiekę”, przeplataną dźwiękami orkiestry, pochód 
ruszył ku kościołowi. Przy bramie na placu kościelnym obok pomnika wolności20

nowego proboszcza powitał prezes Akcji Katolickiej Jan Zaborowski, prezeska Mło-
dzieży Żeńskiej Zofia Muskałówna i dzieci z Krucjaty Eucharystycznej. Po wręcze-
niu kluczy w drzwiach kościoła i odebrania przed ołtarzem przysięgi przez ks. dzie-
kana Jankowskiego, nowy proboszcz wszedł na ambonę i wygłosił kazanie o obo-
wiązkach duszpasterza w parafii, a także o obowiązkach i współpracy parafian z ks. 
proboszczem, po czym odprawił uroczystą sumę. Po sumie nowy proboszcz podej-
mował Komitet na plebanii skromnym obiadem. Nowy proboszcz postanowił iść
śladami swego poprzednika, i pracą w bractwach kościelnych i Akcji Katolickiej 
pogłębiać ducha Bożego wśród parafian. Z ważniejszych robót wykonanych przy 
kościele w tym roku zasługują na uwagę: wstawienie trzech nowych okien do kościo-
ła (jedno przy wejściu na chór i dwa inne na chórze). Okna wykonał Basiński z Kar-
koszek21. Pokryto resztę dachu na kościele nową blachą od strony wschodniej nad 

                                                 
16 Ks. Stanisław Gałązka (1907-1963) – redaktor tygodnika diecezji częstochowskiej „Nie-
dziela” w latach 1937-1939. Zob. A. Bajor, Z. Żmigrodzki, Tygodnik katolicki „Niedziela” 
1926-1939, Częstochowa 2002, s. 48-49.  
17 Tygodnik katolicki „Niedziela” wydawany był od 1926 r. w diecezji częstochowskiej  
z inicjatywy bp. Teodora Kubiny. Po przerwie wydawniczej w latach 1939-1945 i 1953-1981, 
został wznowiony za rządów w diecezji bp. Stefana Bareły. Od 1992 r. gazeta ta wydawana 
jest w archidiecezji częstochowskiej. Zob. T. Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Rekla-
mowego”. Dzieje prasy częstochowskiej (1769-1994), Kielce 1996, s. 98-102, 191-197, 248-
250.   
18 Kazimierz Turkowski (1889-1966) – dyrektor  Rocznej Szkoły Rolniczej w Dobryszycach 
w latach 1924-1941. Zob. J. Pawlikowski, Jednoroczna Szkoła Rolnicza…, s. 314-316.   
19 Władysław Kowalski (1902-1979) – wójt gminy dobryszyckiej w latach 1929-1939. Zob. 
K. Pawlikowska, Wspomnienia o Dobryszycach, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. IX, 2014,  
s. 362.  
20 Pomnik zbudowany w głazów polnych przed kościołem w Dobryszycach z okazji 10-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Wewnątrz pomnika znajdują się urny z grobów 
słowiańskich, znalezionych w okolicach Dobryszyc podczas badań archeologicznych. Zob.  
J. Kapuściński, Kościelne obchody Święta Niepodległości w ziemi radomszczańskiej w okre-
sie II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. V, 2011, s. 196.  
21 Karkoszki – miejscowość leżąca w gminie i parafii dobryszyckiej, będąca co najmniej od 
XVI w. osadą młyńską o nazwie „Dobra”. W XVIII w. osada ta przeobraziła się w wieś  
o nazwie „Karkoszki”, choć początkowo obydwie nazwy były stosowane zamienne. Z czasem 
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wejściem do zakrystii i [wy]remontowano narożnik kościoła obok bocznego wejścia 
do kościoła. 

Rok 1937 

Do najważniejszych prac wykonanych w tym roku w parafii Dobryszyce 
trzeba zaliczyć ogrodzenie cmentarza grzebalnego murem betonowym. Prace murar-
skie przy ogrodzeniu cmentarza wykonał Tomasz Ozga z Cieszątek22 parafii Kobiele 
Wielkie23, bramę zaś i małe bramki – Jędrzejkiewicz z Radomska. Koszt całego 
ogrodzenia wraz z bramą wyniósł 3100 zł. Gotówkę na ogrodzenie cmentarza otrzy-
mano ze składek parafian, ze sprzedaży starych drzew na cmentarzu i od Spółki Ło-
wieckiej24 z Radomska za wydzierżawienie polowania przez gromadę Dobryszyce 
wraz z Kolonią. Parafia otrzymała trzecia część tej dzierżawy, która wyniosła 500 zł., 
[a] dwie trzecie obrócono na miejscową Straż Pożarną25  i budowę mostów. Podkre-
ślić należy, że przy ogrodzeniu cmentarza najwięcej bezinteresownej pracy włożyła 
rodzina Stanisława i Ludwika Kulków z ulicy Cmentarnej w Dobryszycach. Również
w tym roku nabyto do kościoła chrzcielnicę, którą wykonał Antoni Małek w Często-
chowie za cenę 145 zł. W tymże roku p[ani] Turkowska z Dobryszyc, żona dyrektora 
Szkoły Rolniczej, ofiarowała do kościoła piękną białą tuwalnię w cenie 140 zł,  
a Satmena Bartoszewska z Zagórza k. Dąbrowy Górniczej – biały lniany haftowany 
obrus na W[ielki] Ołtarz w cenie 100 zł. 

                                                                                                                               
jednak utrwaliła się nazwa „Karkoszki”. Zob. J. Pawlikowski, Zarys osadnictwa w gminie 
Dobryszyce, „Zeszyty Radomszczańskie”, IX, 2014, s. 83-84.   
22 Cieszątki – miejscowość, leżąca w gminie i parafii Kobiele Wielkie, występująca też  
w niektórych wykazach pod nazwą „Ciesiątki”. Zob. Kobiele, w Słownik geograficzny Króle-
stwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walew-
ski, Warszawa 1883, t. 4, s. 202; Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opraco-
wany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 
r. i innych źródeł urzędowych. Tom II. Województwo łódzkie, Warszawa 1925, s. 85; Katalog 
kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1939, Częstochowa 1939, s. 93. 
23 Parafia Kobiele Wielkie była położona ok. 14 km na południowy-wschód od Radomska  
i swymi początkami sięgała średniowiecza.  Zob. Katalog kościołów i duchowieństwa…1978, 
s. 286-288. 
24 Towarzystwo Łowieckie na powiat radomszczański zostało założone w 1923 r. i już na-
stępnego roku zadeklarowało swoją przynależność do Centralnego Związku Polskich Stowa-
rzyszeń Łowieckich, noszącego od 1936 r. nazwę Polski Związek Łowiecki. Zob. G. Mie-
czyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko 2008, s. 89-
91. 
25 Ochotnicza Straż Pożarna w Dobryszycach została założona 11 listopada 1918 r. i była 
pierwszą jednostką przeciwpożarową  w obrębie gminy dobryszyckiej. Zob. K. Pawlikowska, 
Wspomnienia o Dobryszycach…, s. 367.   
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Rok 1938 

  Najdonioślejszym wydarzeniem w życiu parafii Dobryszyce w tym roku było 
przyłączenie do parafii trzech wiosek, położonych na południe od Dobryszyc i nale-
żących do parafii w Radomsku, a mianowicie: Galonek26, Zdani27 i Rożnów28. Mie-
szkańcy tych wiosek już od szeregu dziesiątków lat grawitowali do parafii Dobry-
szyce, tu uczęszczali na nabożeństwa w niedzielę i święta, tu posyłali dzieci na kate-
chizację, tu zgłaszali się z dziećmi do chrztu św., tu przybywali po księdza do chore-
go w nagłych wypadkach. Nic dziwnego, [bowiem] najdalsza z tych wiosek oddalo-
na jest od Dobryszyc o 3 km, dwie inne leżą tuż obok Dobryszyc, wszystkie zaś od-
dalone są od Radomska o 9 km. Przez szereg dziesiątków lat nie mogli się zdobyć na 
wystosowanie prośby do Ks. B[isku]pa o przyłączenie ich do Dobryszyc, aby w ła-
twy i dostępny sposób mogli zaspokajać swoje potrzeby duchowe. Dopiero w tym 
roku olbrzymia większość mieszkańców tych wiosek, bez żadnych agitacji ze strony 
Dobryszyc, idąc za radą swego proboszcza ks. dziekana Mariana Jankowskiego, 
który chciał dla nich utworzyć nową parafię w Stobiecku Szlacheckim29, na co oni 
jednak nie zgodzili się ze względu na ciężar budowy kościoła, zdecydowała się wy-
stosować prośbę do Ks. Biskupa w Częstochowie o przyłączenie ich do parafii Dob-
ryszyce. Kuria Biskupia w Częstochowie po zebraniu opinii od obydwóch zaintere-
sowanych proboszczów przychylnie odniosła się do ich prośby i dekretem z dnia 23 
sierpnia 1938 roku za liczbą 2527 przyłączyła te 3 wioski do parafii Dobryszyce.  
Odpis dokumentu: 

„L. 2527          Częstochowa, 23 sierpnia 1938 r. 
Biskup Częstochowski 

Dekret 

Na prośbę mieszkańców i dla ułatwienia wiernym spełniania obowiązków re-
ligijnych po wysłuchaniu opinii Księży Konsultorów30 w myśl kan. 1428 § 1 oraz za-
                                                 
26 Galonki – miejscowość leżąca na terenie gminy Radziechowice i sięgająca swymi począt-
kami średniowiecza. Zob. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 90.
27 Zdania – miejscowość leżąca na terenie gminy Radziechowice i sięgająca swymi począt-
kami średniowiecza. Zob. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 90. 
28 Rożny – miejscowość leżąca na terenie gminy Radziechowice i sięgająca swymi początka-
mi średniowiecza. Zob. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 90.
29 Stobiecko Szlacheckie – miejscowość leżąca na terenie gminy Radziechowice i sięgająca 
swymi początkami średniowiecza. Zob. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej…, 
s. 90. 
30 Konsultorzy diecezjalni – grupa duchownych, piastująca wysoki urząd w strukturach Kurii 
Biskupiej w Częstochowie, których zadaniem było udzielanie biskupowi rady w sprawowaniu 
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interesowanych odłączamy niniejszym wsie Zdania, Galonki z Kolonią i Rożny  
z wyjątkiem Mokracza31 od parafii Radomsko a przyłączmy na mocy kan. 1427 
K[odeksu] P[rawa] K[anonicznego] do parafii Dobryszyce w dekanacie Radom-
skowskim32. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

                                      /-/ + Teodor Kubina 
Biskup Częstochowski 

/-/ Ks. dr P[iotr] Kurczyński33

w/z Kanclerz Kurii”34. 

Na mocy tego dekretu uroczyste wprowadzenie mieszkańców tych 3 wiosek 
do kościoła parafialnego w Dobryszycach przy udziale licznych parafian odbyło się
w niedzielę dnia 29 sierpnia 1938 roku. W tym roku przebudowano gruntownie gór-
ną część wieży i pokryto blachą cynkową, a także założono piorunochron. Prace 
blacharskie i piorunochron wykonał Żelichowski, solidny blacharz z Gidel35. Koszt 
tego remontu wraz z materiałem wyniósł 1500 zł. Do kościoła w tym roku nabyto 
białą kapę u Sióstr Magdalenek36 w Częstochowie w cenie 325 zł. Pani Turkowska, 
żona dyrektora Szkoły Rolniczej z Dobryszyc ofiarowała do kościoła 2 oryginalne, 
lniane, haftowane sztandarki w cenie 100 zł. Również drogą ofiary zdobyto dla ko-
ścioła w tym roku wierzchnie okrycie na W[ielki] Ołtarz jako dar Franciszka Boga-
cza z Malutkiego i 2 chodniki przed W[ielki] Ołtarz ofiarowane przez uczestników 
pielgrzymki do Częstochowy. W roku 1938 rozdano 6375 Kom[unii] Św. W tym 
roku zanotowano 98 urodzonych, 35 małżeństw i 39 zgonów. Wykonano dla kościo-

                                                                                                                               
władzy w diecezji. Zob. J. Związek, Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie I Rzeczypospo-
litej, Częstochowa 1990, s. 84-87.  
31 Mokracz – kolonia należącą do Rożnów i położona pomiędzy Rożnami a Stobieckiem 
Szlacheckim. W katalogu diecezjalnym z 1939 r. osada ta była określona jako Rożny-
Kolonia. Zob. Katalog kościołów i duchowieństwa…1939, s. 90.   
32 Radomszczańskim.  
33 Ks. Piotr Kurczyński (1908-1942) – dr prawa kanonicznego, sekretarz Kurii Biskupiej  
w Częstochowie w latach 1935-1941. Zob. W. Wlaźlak, Kurczyński Piotr Kazimierz (1908-
1942), [w:] Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej..., s. 74-76.  
34 Niniejszy dekret bp. Teodora Kubiny został także opublikowany. Zob. „Wiadomości Die-
cezjalne” 13 (1938) nr 6, s. 100.  
35 Gidle – miejscowość oraz siedziba gminy i parafii, położona 13 km na południowy-wschód 
od Radomska. Na terenie miejscowości znajduje się klasztor OO. Dominikanów. Zob.  
H. Gapski, J. Związek, Gidle, [w:] Encyklopedia katolicka, red. L. Bieńkowski i in., Lublin 
1989, t. 5, kol. 1056-1057.  
36 Klasztor Zgromadzenia Sióstr Magdalenek znajdował się w 1938 r. w Częstochowie przy 
ul. Św. Barbary 9/11. Zob. Katalog kościołów i duchowieństwa…1939, s. 131. 
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ła nowy katafalk. Drzewo na katafalk ofiarował Tomasz Rudzki z Rudy37. Na no-
wym katafalku pierwszy spoczął ofiarodawca. 

Rok 1939 

Dnia 13 lutego w kościele parafialnym w Dobryszycach w obecności licznie 
zgromadzonych parafian odbyło się uroczyste żałobne nabożeństwo za spokój duszy 
śp. Ojca Św. Piusa XI38. W tym roku nabyto dla kościoła biały ornat u sióstr Magda-
lenek w Częstochowie za cenę 100 zł, uczestnicy zaś pielgrzymki kupili 1 parę po-
czwórnych dzwonków, ponadto kupiono 6 lnianych korporałów, 9 lnianych puryfika-
terzy i 2 palki oraz lustro do zakrystii. 1 września wybucha wojna. W krytyczną nie-
dzielę 3 września odprawione było tylko jedno nabożeństwo o godzinie ósmej rano, 
w tym dniu zaraz po nabożeństwie nieprzyjacielskie samoloty w walce powietrznej 
spuściły na Dobryszyce 2 bomby, które upadły w pobliżu ludzkich osiedli, nie wy-
rządzając na szczęście nikomu żadnej krzywdy. Mieszkańcy Dobryszyc wystraszeni 
działaniami wojennymi pousuwali się z rodzinami do pobliskich lasów. Nauczyciel-
stwo zarówno Szkoły Rolniczej jak i Powszechnej na rozkaz władz udało się w po-
dróż na wschód. Przez Dobryszyce w pierwszych dniach po wybuchu wojny przecią-
gały dniem i nocą w niemym przerażeniu całe karawany uciekinierów z zachodnich 
dzielnic kraju wraz dobytkiem żywym i martwym. Dobryszyce jednak całkiem się
nie wyludniły. Miejscowy proboszcz ks. Stanisław Milewski wraz ze swoimi do-
mownikami, organista z rodziną i sekretarz gminy Dobryszyce pan Jan Bednarczyk 
pozostali na miejscu zdając się na łaskę i wolę Bożą. Okazało się, że dobrze na tym 
wyszli, bo „wschodni uciekinierzy” po miesiącu tułaczki wrócili na stare miejsca, nie 
zastając wielu z pozostawionych w domu rzeczy. Byli niestety i tacy, którzy z nara-
żeniem własnego życia szli do Radomska i plądrowali rozbite przez bomby sklepy. 
Okazuje się, że jedni na wojnie tracą, a drudzy się bogacą. Czwartego września 
Niemcy z teutońską butą w godzinach przedpołudniowych wkroczyli do Dobryszyc, 
zalewając wszystkie drogi w kierunku na Gomunice39 i Kamieńsk40. W niedziele  
                                                 
37 Ruda – miejscowość leżąca w gminie i parafii dobryszyckiej, będąca co najmniej od XVI 
w., jak nie wiek wcześniej, osadą młyńską, która z czasem przeobraziła się w wieś. Zob.  
J. Pawlikowski, Zarys osadnictwa w gminie Dobryszyce…, s. 81-83.   
38 Papież Pius XI (Achilles Ratti) rządził Kościołem katolickim w latach 1922-1939. Zob.  
Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Poznań 2007, s. 334-380.  
39 Gomunice – miejscowość na terenie gminy Dobryszyce, będąca siedzibą parafii. Zob. Sko-
rowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 93; Katalog kościołów i duchowień-
stwa…1939, s. 69-70. 
40 Kamieńsk – miejscowość średniowieczna położona ok. 16 km na północ od Radomska, 
posiadająca do 1870 r. prawa miejskie oraz będąca siedzibą gminy i parafii. Zob. Z. Grzą-
dzielski, Leksykon miasta i gminy Kamieńsk. Część I, Radomsko [brw], s. 33-34;86-87; 96. 
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3 września przez Dobryszyce w godzinach popołudniowych przemknęły niemieckie 
2 tankietki pancerne jako czołówki wywiadowcze. Asfaltem ciągnęły całe masy 
wojsk niemieckich przeważnie pancernych, w powietrzu zaś grały bezustannie moto-
ry nieprzyjacielskich bombowców. Pod wieczór w niedziele przy gwałtownym 
przemarszu wojsk niemieckich zginął parafianin Jan Kowalik zamieszkały przy as-
falcie41. Ugodziła go niemiecka kula, gdy ten opuszczał dom i uchodził w pole. Woj-
skowi kazali go pochować w wyrwie od bomby na środku szosy asfaltowej w pobli-
żu swego domu. I w tym miejscu chyba spoczywać będzie aż do sądu ostatecznego. 
W tę również niedziele 3 września wczesnym rankiem w Dobryszycach miejscowa 
ludność na czele z proboszczem ze łzą w oku oglądała maleńki oddział żołnierzy 
polskich i kilka wozów z prowiantem, które ciągnęły w stronę brudzkich lasów42, 
aby wkrótce stać się łupem niemieckiego najeźdźcy. Plutonowy prowadzący ten 
oddział poinformował, że dziś nasze polskie myśliwce ścigać będą niemieckie bom-
bowce i staczać będą z nimi walkę w powietrzu. I rzeczywiście tak było. Jeden z nich 
spadł w  pobliżu cmentarza grzebalnego w Radziechowicach43, grzebiąc pod swoimi 
szczątkami niemiecką załogę. Czwartego września wieczorem Niemcy podpalili wieś
Karkoszki pod rzekomym zarzutem wystrzału ze wsi do wojsk niemieckich. Miesz-
kańcy Karkoszek przeżyli straszne piekło. Niemcy strzelali do ludzi, gdy ci chcieli 
bronić płonącego mienia. Groziła im nawet egzekucja rozstrzelania. W czasie tej 
strzelaniny zginęli dwaj Łacisze, Jan i Antoni. Najwięcej zatem w czasie wojny 
ucierpiała wieś Karkoszki, która powoli odbudowuje się dotąd. W roku 1939 rozdano 
w kościele dobryszyckim 6740 Kom[unii] Św. i zanotowano w księgach metrykal-
nych 140 urodzeń, 36 małżeństw i 70 zgonów. Mimo grozy przeżytej wojny, mimo 
ciągłych aresztowań i egzekucji, mimo twardych rządów okupacji niemieckiej i nie-
pewnego jutra – miejscowa ludność nie czuła potrzeby większego zbliżenia się do 
Boga. 

Rok 1940 

W czerwcu tego [roku] J.E. Ks. Biskup Dr Teodor Kubina w towarzystwie 
ks. dziekana Jankowskiego z Radomska i ks. dr Antoniego Marchewki44 odwiedził 

                                                 
41 Miejscowa gwara topograficzna.  
42 Obszar leśny położony w okolicach miejscowości Brudzice. Zob. Brudzice, [w:] Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego…, t. 1., s. 386.  
43 Radziechowice – miejscowość średniowieczna położona ok. 9 km na południowy zachód 
od Radomska, będąca siedzibą gminy i parafii. Zob. Skorowidz miejscowości Rzeczypospoli-
tej Polskiej…, s. 90; Katalog kościołów i duchowieństwa…1978, s. 427-428. 
44 Ks. Antoni Marchewka (1890-1973) – dr teologii, dziennikarz, korespondent kilku agencji 
prasowych, redaktor tygodnika diecezjalnego „Niedziela” w latach 1945-1953. Zob.W. Wlaź-
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samochodem prywatnie parafię, bawiąc w kościele i na plebanii pół godziny. W lipcu 
do parafii przybyło około 400 osób wysiedlonych przez władze niemieckie z za-
chodnich terenów Polski. Wysiedlonych rozmieszczono w poszczególnych wioskach 
i roztoczono nad nimi w granicach możliwości opiekę. Miejscowa ludność na ogół 
niechętnie odnosiła się do tych nieszczęśliwych współbraci. Na plebani w Dobryszy-
cach mieszkała od listopada 1939 r[oku] do 1945 roku rodzina Juszczyków Tadeusz  
i Leonarda, nauczycielstwo w Bydgoszczy, wysiedlone zaraz w pierwszych miesią-
cach wojny. Z biegiem czasu obydwoje zatrudnieni byli w miejscowej Szkole Po-
wszechnej. W kościele w tym roku dano nowy sufit nad chórem i pod chórem, 
wzmocniono belki na chórze podtrzymujące wieżę. Koszt tego remontu wyniósł 
1100 zł. Prace murarskie wykonał Władysław Sadowa syn Stefana, a ciesielskie – 
Bolesław Gabryś. W roku tym rozdano 5614 Kom[unii] Św., w księgach zaś metry-
kalnych zanotowano: 86 urodzeń, 34 małżeństw i 56 zgonów. Nabyto dla kościoła  
2 długie ławy, które umieszczono przy ścianach pod chórem. 

Rok 1941 

Był to trzeci z kolei rok twardej okupacji niemieckiej. W życiu parafii zazna-
czył się smutnym dla kościoła i parafian faktem zdemontowania na skutek zarządza-
nia władz niemieckich dzwonów kościelnych i odstawienia ich do Radomska. Zde-
montowania dzwonów dokonał na polecenie miejscowego burmistrza gminy, nie-
mieckiego kolonisty z Borowej45, Stanisław Kulka z Dobryszyc, kowal, syn Tomasza 
wraz z innymi wyznaczonymi przez sołtysa do pomocy ludźmi. Nastąpiło to 6 wrze-
śnia 1941 r. w godzinach przedpołudniowych. Przed zdemontowaniem po raz ostatni 
odezwały się dzwony w tym dniu, aby zadokumentować swój protest przed gwałtem 
jaki na nich uczyniono. Zgromadzona licznie miejscowa ludność ze łzami w oczach 
żegnała tych niemych, ale jakże wymownych świadków ich doli i niedoli, które 
wkrótce miały utonąć w nienasyconej paszczy niemieckiego molocha.  

Szczegółowy opis dzwonów:  
Dzwon większy z datą 15 października 1819 roku posiadał z jednej strony 

wyryty obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, z drugiej – obraz ukrzyżowanego 
Chrystusa; u góry dookoła 5 ornamentacji.  

                                                                                                                               
lak, Marchewka Antoni (1890-1973), [w:] Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej...,  
s. 82-84. 
45 Borowa – miejscowość położona na terenie gminy i parafii Dobryszyce, po raz pierwszy 
wzmiankowana w źródłach pisanych w 1614 r., występująca też w początkowym okresie 
swego istnienia pod nazwą Nowa Wieś. Zob. J. Pawlikowski, Zarys osadnictwa w gminie 
Dobryszyce…, s. 77.   
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Dzwon średni z datą rok 1864 lany w Warszawie w firmie Peter Silge46, dar 
Augusta i Wandy Czarnieckich47 posiadał z jednej strony wyryty nieznany obraz 
przedstawiający 4 postacie ludzkie: jedna w pozycji leżącej ze złożonymi na pier-
siach rękoma, dwie stojące, z których jedna trzyma podniesioną rękę nad leżącą po-
stacią i czwarta klęcząca u stóp leżącej. Z drugiej strony dzwonu – obraz przedsta-
wiający oko w trójkącie. Znak szczególny dzwonu – urwana połowa ucha.  

Dzwon mały posiadał u góry nad ornamentacją napis w języku ruskim „Poĸy 
Бoжia AΨCJA”. 

Dzwony odstawiono do Radomska dnia 9 września 1941 roku. Odwiózł je 
wyznaczony przez sołtysa na podwodę Andrzej Chrzanowski z Dębiny48. Wszystkie 
3 dzwony ważyły 263 kg. Kwity z odstawy dzwonów na żądanie władz niemieckich 
złożono w gminie Dobryszyce i tam przepadły. W lipcu tego w kościele parafialnym 
w Dobryszycach odbyły się prymicje O. Cypriana Zygmunta Kozłowskiego49, fran-
ciszkanina, tutejszego rodaka. Od listopada tego roku aż do sierpnia 1943 roku 
mieszkał na plebanii w Dobryszycach w charakterze rezydenta ks. proboszcz Franci-
szek Szuba50, wysiedlony z parafii Konopnica51, która znalazła się w obrębie tzw. 
„Rzeszy”. W roku 1941 rozdano 5290 Kom[unii] św. i zanotowano w księgach me-
trykalnych 111 urodzin, 34 małżeństw i 70 zgonów.  

                                                 
46 Powinno być Petersilge. Od 1847 r. właścicielem zakładu  ludwisarskiego w Warszawie 
był Michał Petersilge, kontynuujący tradycję rodzinną odlewnictwa sięgającą 1778 r. Zob.  
M. Karkocha, Zabytkowe dzwony kościelne na terenie diecezji kieleckiej. Warsztaty i twórcy, 
„Przegląd Nauk Historycznych” 14 (2015), nr 2, s. 205.   
47 August i Wanda (z d. Miączyńska) Czarnieccy – w latach ok. 1860-1887 właściciele Dob-
ryszyc. Posiadali też wieś Rząsawy k. Częstochowy. Ponadto August był sędzią pokoju po-
wiatu radomszczańskiego. Zob. J. Pawlikowski, Dobryszyce 650 lat, Dobryszyce 1999, s. 31; 
http://www.wawrzak.org/kosinski/monografie/ czarniecki.htm [12.11.2016]. 
48 Dębina – miejscowość lub osada trudna do zidentyfikowania. W powiece radomszczań-
skich nie notują jej zarówno Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich, jak i Katalog  kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej na rok 1939.  
49 O. Cyprian Zygmunt Kozłowski (1916-1998) – franciszkanin od 1941 r., redaktor „Po-
chodni Serafickiej”, autor wielu artykułów o treści teologicznej, biegle władający kilkoma 
językami obcymi. W 1955 r. opuścił zakon i przeniósł się do archidiecezji wrocławskiej, 
gdzie zajął się duszpasterstwem. Zob. J. Kapuściński, Duchowieństwo parafii Dobryszyce…, 
s. 274-275. 
50 Ks. Franciszek Szuba (1896-1975) – najpierw administrator, a od 1938 r. proboszcz parafii 
Konopnica, aresztowany przez hitlerowców w 1939 r. i więziony przez dwa miesiące w obo-
zie w Radogoszczy koło Łodzi, w latach 1941-1943 rezydent w parafii Dobryszyce, a następ-
nie administrator  i proboszcz parafii w Kruszynie.  Zob. J. Związek, Ks. Szuba Franciszek 
(1896-1975), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 50 (1976) nr 2, s. 41-43.  
51 Parafia Konopnica była położona w dekanacie wieluńskim i wydzielono ją z parafii Osja-
ków w 1637 r. Zob. Katalog kościołów i duchowieństwa…1978, s. 508-509.   
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Rok 1942 

Sąsiadująca z Dobryszycami parafia Łękińsko52 prawie w całości została 
włączona do tzw. „Rzeszy”, jedyna tylko wieś Wolica53, należąca do tej parafii  
a bezpośrednio granicząca z parafią Dobryszyce, pozostała poza „granicą” Rzeszy,  
a zatem znalazła się w obrębie tzw. Generalnego Gubernatorstwa. Księży z tych pa-
rafii wywieziono do obozów koncentracyjnych w głąb Niemiec, kościoły zaś obra-
bowano i zamieniono na składy zboża, wobec tego i życie religijne w tych parafiach 
zamarło. Mieszkańcy Wolicy z potrzebami duchowymi często zwracali się do są-
siednich parafii Dobryszyc lub Lgoty Wielkiej. Dla roztoczenia nad nimi opieki 
duszpasterskiej Kuria Diecezjalna w Częstochowie pismem z dnia 7 stycznia 1942 r. 
L. 25 powierzyła tę wieś opiece duszpasterskiej ks. proboszczowi w Dobryszycach. 
Odpis dokumentu: 

„Kuria Diecezjalna                Częstochowa, dnia 7 I 1942 r. 
w Częstochowie 
L. 25 

Przew[wielebny] Ks. Proboszcz 
Parafii Dobryszyce 

Na skutek pisma z dn. 4 b.m. zawiadamiamy, że J.E. Ks. Biskup Ordynariusz 
powierzył opiekę duszpasterską nad mieszkańcami wsi Wolica Waszej Przewieleb-
ności aż do czasu unormowania się stosunków kościelnych na tamtym terenie. 

/-/ Ks. dr St[anisław] Zimorowicz54

Kanclerz”55. 

                                                 
52 Parafia Łękińsko była położona w bezpośrednim sąsiedztwie parafii Dobryszyce i do 1926 
r. występowała pod nazwą Grzymalina Wola. Zob. Katalog kościołów i duchowieństwa… 
1978, s. 249-250. 
53 Wolica – miejscowość położona w granicach parafii Łękińsko, a niegdyś stanowiąca część
dóbr Łękińska. Zob. Wolica, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. 13., s. 829; 
Katalog  kościołów i duchowieństwa… 1939, s. 72.  
54 Ks. Stanisław Zimorowicz (1892-1971) – dr prawa kanonicznego i kanclerz Kurii Diece-
zjalnej w Częstochowie w latach 1937-1957. Zob. J. Związek, Ks. Zimorowicz (Zając) Stani-
sław (1892-1971), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 46 (1972) nr  7-9, s. 205-210. 
55 Niniejszy dekret bp. Teodora Kubiny przechowywany jest Archiwum Kurii Metropolitalnej 
w Częstochowie. Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, sygn. brak, Teczka 
parafii Dobryszyce, Dekret bpa Teodora Kubiny z dnia 7 stycznia 1942 r., brak paginacji. 
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Dnia 22 października 1942 roku Najprzewielebniejszy Arcypasterz Diecezji 
Częstochowskiej J.E. Ks. Bp. Dr Teodor Kubina w towarzystwie ks. dziekana Ma-
riana Jankowskiego z Radomska przybył do parafii Dobryszyce z Kietlina56 na godz. 
6 wieczorem celem odbycia wizytacji pasterskiej. Ks. Biskup był obecny w tym dniu 
na nabożeństwie październikowym udzieliwszy pod koniec błogosławieństwa wier-
nym Najśw[iętszym] Sakram[entem] poczym wygłosił do obecnych mocne, pełne 
pasterskiej troski przemówienie. Na drugi dzień 23 października o godz. 9 rano J.E. 
Ks. Bp przeprowadzony uroczyście z plebanii do kościoła odprawił Mszę św., po-
czym bezpośrednio udzielił Sakram[entu] Bierzmowania, wygłosiwszy przedtem 
odpowiednią naukę. Po skończonym bierzmowaniu Ks. Biskup obejrzał dokładnie 
kościół, paramenta kościelne i naczynia liturgiczne. Po śniadaniu zrewidował księgi 
metrykalne, rachunki kościelne, księgę akcydensów, stypendiów mszalnych i kronikę
parafialną. Po obiedzie o godz. 3 po południu Ks. Biskup odjechał do Lgoty Wiel-
kiej. Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło wtedy 506 osób. W roku 1942 roz-
dano 5590 Ko-m[unii] Św. oraz zanotowano w księgach metrykalnych 97 urodzin, 
27 małżeństw i 73 zgony. 

Rok 1943 

W styczniu br. zmarł w Częstochowie J.E. Ks. Bp. Antoni Zimniak57, 
sufr[agan] częstoch[owski]. W sierpniu tego roku rezydent dobryszycki ks. Franci-
szek Szuba otrzymał nominację na probostwo w Kruszynie58 w dekanacie mstow-
skim59. W trzy tygodnie potem przybył do Dobryszyc tymczasowy wikariusz 
z Radziechowic ks. Witold Stefański60. Dobryszyce w tym czasie nie miały etatu dla 
wikarego, ponieważ jednak część diecezji częstochowskiej (cały powiat wieluński) 
leżała po stronie Rzeszy i pozbawiona była prawie wszelkiej opieki duszpasterskiej, 
a zatem i placówki wikariuszowskie w tej części diecezji nie mogły być obsadzone,  
z tej racji Ks. Biskup umieszczał nowo wyświęconych księży nawet w maleńkich 

                                                 
56 Kietlin – miejscowość położona niegdyś w granicach parafii św. Lamberta w Radomsku,  
a od 1937 r. będąca siedzibą ekspozytury. Zob. Kietlin, [w:] Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego…, t. 4, s. 52; Katalog  kościołów i duchowieństwa… 1939, s. 92-93. 
57 Bp Antoni Zimniak (1878-1943) – biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej w latach 
1936 – 1943. Zob. J. Związek, Biskupi pomocniczy w diecezji częstochowskiej, „Częstochow-
skie Studia Teologiczne” 2 (1974), s. 63-65. 
58 Parafia Kruszyna była położona pomiędzy Radomskiem a Częstochową i swymi począt-
kami sięgała średniowiecza. Zob. Katalog kościołów i duchowieństwa…1978, s. 273-275.  
59 Dekanat mstowski został utworzony w 1917 r. Zob. Katalog kościołów i duchowień-
stwa…1978, s. 325-326.   
60 Ks. Witold Stefański (1913-1975) – wikariusz w parafii Dobryszyce w latach 1943-1944. 
Zob. J. Kapuściński, Duchowieństwo parafii Dobryszyce…, s. 252. 
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parafiach jak np. Radziechowice. Nic więc dziwnego, że i Dobryszyce w tym czasie 
miały 2 księży. Poza pracą w kościele księża wykładali naukę religii w miejscowych 
szkołach powszechnych, które władze niemieckie uruchomiły wkrótce po zajęciu 
kraju. Gimnazja natychmiast były nieczynne i młodzież potajemnie uczyła się dalej 
po domach prywatnych. Szkoła Rolnicza w Dobryszycach zamieniona była na Szko-
łę Gospodarczą dla dziewcząt niemieckiego pochodzenia tzw. „folksdojczek”.  
W ubiegłym roku, tzn. 1942 Niemcy zbudowali w pobliżu gmachu szkolnego trans-
formator i przeprowadzili światło elektryczne do gmachu i zabudowań gospodar-
czych szkoły. Wieczorami gmach był rzęsiście iluminowany, gdy tymczasem wieś
pogrążona była w ciemnościach. Nafta i karbid odgrywały poważną rolę w oświetle-
niu prywatnych mieszkań. Dopiero w tym roku pozwolono łaskawie na instalację
światła elektrycznego w centrum wsi. Kościół i plebania również skorzystały z tego 
„dobrodziejstwa” i w jesieni tego roku przestaliśmy świecić naftą i karbidem. Ale 
choć jaśniej zrobiło się w mieszkaniach ludzkich, to jednak twardy but okupacji nie-
mieckiej przygniatał nas w dalszym ciągu i gasił wszelką nadzieję w sercach Pola-
ków. Instalacji światła w kościele i na plebanii dokonała firma instalacyjna 
z Radomska w osobach [Roman-P.G.] Spychały i Kaz[imierza] Pukacza61. Koszty 
instalacji wraz z armaturą wyniosły 40000 zł. Pierwszy raz zapalono światło elek-
tryczne w kościele na nabożeństwie październikowym w dniu 20 października  
1943 r., na plebanii zaś następnego dnia, tzn. 21 października. W roku 1943 rozdano 
w kościele dobryszyckim 6300 Kom[umii] Św. i zanotowano w księgach metrykal-
nych 111 urodzin, 25 małżeństw i 62 zgony. 

Rok 1944 

W sierpniu tego roku na stanowisku wikariusza w Dobryszycach nastąpiła 
zmiana: ks. Witold Stefański został przeniesiony na wikariat do Kruszyny, a na jego 
miejsce do Dobryszyc przybył ks. Gustaw Musiał62 z Kruszyny. W październiku 
znów parafia Dobryszyce otrzymała transport ewakuowanych z Warszawy w liczbie 
około 100 osób, które rozmieszczono po zamożniejszych gospodarzach. Ludność
miejscowa uważała sobie to za nowy ciężar i jedni okazywali ewakuowanym współ-
czucie, a drudzy przyjmowali ich niechętnie. Polski Komitet Opiekuńczy powołany 
przez władze niemiecki niby to opiekował się wysiedlonymi i ewakuowanymi 

                                                 
61 Roman Spychało i Kazimierz Pukacz prowadzili w Radomsku zakład elektrotechniczny  
i mechaniczny, który mieścił się przy ul. Brzeźnickiej 1. Zob. G. Mieczyński, Firmy ra-
domszczańskie w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog, Radomsko 2013, s. 194.  
62 Ks. Gustaw Musiał (1916-2003) – wikariusz w parafii Dobryszyce w latach 1943-1944. 
Zob. J. Kapuściński, Duchowieństwo parafii Dobryszyce…, s. 252. 
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z Warszawy, ale ta opieka była bardzo nikła. Niektórzy warszawiacy ([warsza-
wia]nki) z pewną pogardą odnosili się do miejscowej ludności i przez to zrażali ją do 
siebie. Z dobrowolnych ofiar parafian kupiono w tym roku do kościoła kapę fioleto-
wą w cenie 20000 zł i dwa kilimy w cenie 10000 zł. Ks. Domarańczykowi a’conto 
wkładu osobistego w odbudowę plebanii w Dobryszycach, który wynosił 4 tysiące zł 
przedwojennych, na przestrzeni 5 lat spłacono 11 tysięcy zł banknotami Banku Emi-
syjnego w Krakowie podczas okupacji niemieckiej. W roku 1944 rozdano 6400 
Kom[umii] Św. i zanotowano w księgach metrykalnych 120 urodzin, 15 małżeństw  
i 74 zgony. 

Rok 1945 

Dnia 17 stycznia tego roku wkroczył do Dobryszyc wojska radzieckie, uwal-
niając ludność od okupanta niemieckiego. Przy wypieraniu i rozbrajaniu wojsk nie-
mieckich zginęli z tutejszej parafii Czesław Olejnik, zamieszkały na Bloku [Dobry-
szyce]63, Stanisław Ślęzak z Rożnów i Piotr Kuczkowski z Dobryszyc. W lutym na-
stąpiła zmiana waluty. Każdy obywatel mógł wymienić tylko 500 zł emisyjnych na 
nowe pieniądze zaprowadzone w kraju przez Narodowy Bank Polski. We wrześniu 
tego roku tymczasowy wikariusz w Dobryszycach ks. Gustaw Musiał został przenie-
siony na stanowisko wikariusza i prefekta do Kamieńska w dekanacie gorzkowic-
kim64. Wieś Wolica, nad którą opiekę duszpasterską w czasie okupacji władzę Die-
cezjalne w Częstochowie powierzyły proboszczowi w Dobryszycach, po oswobo-
dzeniu zachodnich terenów diecezji siłą faktu przeszła do swojej macierzystej parafii 
tzn. do Łękińska. Do kościoła w tym roku wstawiono 2 nowe okna, jedno przy ołta-
rzu św. Antoniego, drugie w górze nad zakrystią. Okna zostały uszkodzone przez 
gwałtowną burzę, która przeszła nad Dobryszycami 22 lipca w niedziele pod wie-
czór, wyrządzając w zbiorach bardzo poważne szkody. Ludzie szukali snopków żyta 
na sąsiednich polach. Wichura była tak gwałtowna, że mendle żyta zostały w niektó-
rych miejscach zupełnie zmiecione. Lasy wówczas też poważnie ucierpiały. Okna do 
kościoła wykonał Stanisław Szyszkowski z Dobryszyc. W tym przełomowym roku 
rozdano w kościele dobryszyckim 5100 Kom[unii] Św. i zanotowano w księgach 
metrykalnych 106 urodzin, 51 małżeństw i 76 zgonów. 

                                                 
63 Blok Dobryszyce – miejscowość położona w granicach parafii Dobryszyce, mająca w 1939 
r. tylko 6-ciu mieszkańców. Zob.  Katalog  kościołów i duchowieństwa… 1939, s. 92. 
64 Dekanat gorzkowicki został utworzony w 1917 r. Zob. Katalog kościołów i duchowień-
stwa… 1978, s. 239-240.  
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Rok 1946 

W związku z podziałem dekanatu radomszczańskiego dotychczasowy wice-
dziekan tego dekanatu ks. Kazimierz Secomski65 został dziekanem chełmskim66  
z siedzibą w Bakowej Górze67, na jego miejsce zaś Ordynariusz częstochowski za-
mianował ks. Stanisława Milewskiego, proboszcza parafii Dobryszyce wicedzieka-
nem dekanatu radomszczańskiego. 
Odpis dokumentu: 

„Nr 957              Czenstochoviae, die 6 feruarii 1946 a. 
  

Episcopus Czenstochoviensis 
Admodum Reverendo Domino 
Stanislao Milewski 
Ecclesiae par. in Dobryszyce Pa-
rocho 
Salutem in Domino! 

Presentibus litteris Nostris ad normam can. 446 et 447 CIC Dilectionem Tu-
am Vicedecanum Radomscensis decanatus nominamus ac constituimus. In quorum 
fidem ect. 

/-/ + Theodorus Kubina 
Episcopus 

Dr St[anislao] Zimorowicz 
Cancelarius”68.  

W tym roku gromadzono materiał i gotówkę na remont kościoła wewnątrz, 
którego miano dokonać w roku przyszłym. Zrobiono 2 nowe furtki około kościoła, 
nabyto używany duży dywan przed W[ielki] Ołtarz w cenie 3500 zł, zegar do zakry-
stii w cenie 2000 zł, odkurzacz elektryczny w cenie 1000 zł i kropidło ryżowe  

                                                 
65 Ks. Kazimierz Secomski (1876-1964) – proboszcz w parafii Bakowa Góra w latach 1919 – 
1963. Zob. Z. Grządzielski, Leksykon..., s. 108; Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji 
częstochowskiej 1958, Częstochowa 1958, s. 67. 
66 Dekanat chełmski został utworzony w 1946 r. Zob. Katalog kościołów i duchowieństwa… 
1978, s. 280.  
67 Bąkowa Góra – miejscowość położona ok. 6 km na północ od Przedborza, będąca od śre-
dniowiecza siedzibą parafii. Zob.  Katalog kościołów i duchowieństwa… 1978, s. 281-283.    
68 Zob. Zmiany w urzędach kurialnych, „Wiadomości Diecezjalne” 16 (1946) nr 1, s. 20. 
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w cenie 1200 zł. Poza tym Jan Cegieła, były parafianin z Dobryszyc, który objął 
gospodarstwo na Ziemiach Odzyskanych, ofiarował do kościoła w Dobryszycach 
piękny nowy dywan wartości 10 tys. zł. W roku tym rozdano w kościele 5000 
Kom[unii] Św. i zanotowano w księgach metrykalnych 131 urodzin, 65 małżeństw  
i 41 zgonów. 

Rok 1947 

W tym roku zainstalowano na chórze w kościele motor elektryczny do napę-
du powietrza do organów wraz z wentylatorem i wyłącznikiem automatycznym. 
Motor wraz z wentylatorem dostarczyła firma Tomasz Poros69 z Częstochowy. Rów-
nocześnie firma przy tym dokonała strojenia organów. Ogólny koszt instalacji moto-
ru wraz z linią napowietrzną, licznikiem, wyłącznikiem i pracą około tego wyniósł 
70 tys. zł. W tym roku przeprowadzono wewnątrz kościoła poważny remont. W na-
wie i prezbiterium zerwano starą podsufitkę i zastąpiono ją nową. Rozebrano rów-
nież i sygnaturkę, która podstawą opierała się na łuku oddzielającym nawę od prezbi-
terium. Sygnaturka była murowana, podtrzymywana przez 2 boczne szkarpy. Ciężar 
sygnaturki znawcy obliczyli na 50 ton. Nic dziwnego, że pod takim ciężarem skle-
pienie łuku poważnie się zarysowało w 3 miejscach i przy lada wstrząsie groziło 
zawaleniem. Aby temu zapobiec rozebrano starą sygnaturkę wraz z szkarpami, prze-
budowano łuk na nowo nową cegłą, wzmocniono i podciągnięto żelaznymi klamrami 
główna belkę, biegnącą wzdłuż kościoła z wiązaniem dachowym. Na miejsce starej 
zbudowano nową lekka sygnaturkę drzewa, podstawa której spoczywa obecnie na  
2 poprzecznych belkach i częściowo na sklepieniu łuku. Prace ciesielskie przy tym 
remoncie wykonał dyplomowany cieśla Jan Gaborski ze Słostowic70, prace zaś mu-
rarskie Chorubski z Radomska i Zygmunt Wlaźlak z Folwarków71. Ogólny koszt 
tego remontu wyniósł 260 tys. zł. Wydatki związane zarówno z instalacją motoru, 
jak i remontem kościoła pokryto z dobrowolnych ofiar parafian. Podkreślić jednak 
trzeba, że biedniejsi są więcej ofiarni, niż ci bogatsi. Do kościoła w tym roku nabyto 
dwa konfesjonały, z których jeden wykonał bezinteresownie Stanisław Szyszkowski, 
                                                 
69 Firma Skład Fortepianów i Organów Tomasz Poros - założony w 1880 r. w Częstochowie 
przez Tomasza Porosa (1856-1929) zakład zajmujący się strojeniem oraz naprawą fortepia-
nów i pianin, a z czasem także montowaniem organów. W 1933 r. zakład ten przejął bratanek 
założyciela, także Tomasz Poros (1914-2003), który prowadził działalność do 1990 r. Zob.  
J. Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005,  
s. 244-245.     
70 Słostowice – miejscowość położona w granicach parafii Gomunice. Zob. Katalog kościo-
łów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej na rok 1947, Częstochowa 1947, s. 77. 
71 Folwarki - miejscowość położona w granicach parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Radom-
sku, dziś dzielnica miasta. Zob.  Katalog  kościołów i duchowieństwa… 1947, s. 111. 
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a drugi za pieniądze Franciszek Stolarczyk z Dobryszyc. W czerwcu tego roku ks. 
prob. Stanisław Milewski obchodził 25-lecie kapłaństwa. Komitet Parafialny na cze-
le z dyrektorem Liceum Rolniczego Strickerem72 urządził z tej racji uroczysta aka-
demię na placu szkolnym po sumie z odpowiednim referatem, deklamacjami i śpie-
wem. W tym roku rozdano 5400 Kom[unii] Św. i zanotowano w księgach metrykal-
nych 115 urodzin, 43 małżeństw i 37 zgonów. 

Rok 1948 

Od 19 stycznia tego roku zaprowadzono nowe księgi metrykalne. Dotych-
czasową formę pisania aktów zamieniono wypełnieniem odpowiedniego druku.  
W ten sposób znacznie uproszczono i ułatwiono prowadzenie ksiąg metrykalnych  
w naszych urzędach parafialnych. W tym roku dokonano gruntownego remontu ko-
ścioła na zewnątrz, to znaczy zdarto ze ścian starą łataninę, która stale odpadała  
i kościół świecił w wielu miejscach nagim murem, i otynkowano kościół gruntu na 
nowo, a także dano wszystkie nowe gzymsy. Prace murarskie przy tynkowaniu ko-
ścioła wykonał Zygmunt Wlaźlak z Folwarków i Kazimierz Jaczyński z Radomska. 
Przebudowano również z gruntu i schody przed bocznym wejściem do kościoła. 
Ogólny remont kościoła wraz z materiałem i pomocą murarską wyniósł 407246 zł. 
Koszt remontu pokryto z dobrowolnych ofiar parafian, tacek niedzielnych i świą-
tecznych, ofiar zebranych podczas „kolędy” i przedstawień amatorskich. Ponadto 
wieś Dobryszyce i Kolonia ofiarowały całkowitą dzierżawę za polowanie w sumie 
60000 zł. Od 6 do 13 czerwca w tym roku odbyła się w tutejszej parafii Misja Świę-
ta. Misję przeprowadzili Ojcowie Pallotyni73 z Ołtarzewa74 k. Warszawy. Kierowni-
kiem Misji był o. Michał Kordecki75, a jego współpracownikiem  o. Józef Jażdżew-

                                                 
72 Ferdynad Stricker (1900-1985) – kierownik, a następnie dyrektor Liceum Rolniczo-
Handlowego w Dobryszycach w latach 1945-1949. Zob. J. Pawlikowski, Jednoroczna Szkoła 
Rolnicza…, s. 320-321.    
73 Tak naprawdę to księża, a nie ojcowie, członkowie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolic-
kiego, znani też jako pallotyni. Przybyli do Polski w 1907 r.  Zob. J. Dyl, Pallotyni w Polsce 
w latach 1907-1947, Lublin 2001. 
74 Ołtarzew – miejscowość koło Warszawy, gdzie w 1927 r. pallotyni zakupili budynek po 
Szkole Rolniczej, a w latach 1937-1948 wybudowali tam gmach Wyższego Seminarium 
Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Zob. S. Tylus, Ołtarzew, [w:] Ency-
klopedia katolicka…, t. 14, kol. 575-576.     
75 Ks. Michał Kordecki (1912-1983) – pallotyn, święcenia kapłańskie otrzymał w 1939 r. Był 
mistrzem nowicjatu, ojcem duchownym i rekolekcjonistą. Zob. S. Tylus, Leksykon polskich 
pallotynów (1915-2012), Poznań 2013, s. 278-281.  
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ski76. Frekwencja podczas Misji była dość duża. Były wygłaszane kazania stanowe, 
które cieszyły się dużym powodzeniem. Ponad 3000 wiernych przystąpiło podczas 
Misji do Kom[unii] Św. Niestety byli i tacy wśród parafian, którzy z Misji nie sko-
rzystali. Jeden dzień misjonarz poświęcił chorym, odwiedzając ich po domach.  
W tym roku wioski Różny, Zdania i Galonki obchodziły 10-lecie przyłączenia do 
parafii Dobryszyce. By upamiętnić tę rocznicę zaofiarowały do kościoła puszkę me-
talową pozłacaną  w cenie 1400 zł i małą chorągiew w cenie 3400 zł Parafia Dobry-
szyce według dokładnego spisu w czasie „kolędy” liczy 3446 osób, wszystkich ro-
dzin w parafii jest 819. W roku 1948 rozdano w kościele 8550 Komunii Św. i zano-
towano w księgach metrykalnych 119 urodzin, 34 małżeństw i 37 zgonów.  

Rok 1949 

Latem tego roku dokonano pomalowania kościoła. Prace malarskie wykonał 
artysta malarz z Krakowa Zygmunt Milli77, który ma za sobą polichromię kilku ko-
ściołów w diecezji częstochowskiej. Koszt malowania wraz z odświeżeniem i pozło-
ceniem ołtarzy wyniósł 607 tys. zł. Na pokrycie kosztów złożyły się dobrowolne 
ofiary parafian. W dniach 3 i 4 września 1949 r. odbyła się kanoniczna wizytacja pa-
rafii przez J.E. Ks. Bpa Dr Teodora Kubinę, ordynariusza częstochowskiego. Prze-
bieg wizytacji opisano w Księdze wizytacji pasterskich. W 1949 r. rozdano 7300 
Kom[unii] Św., a w księgach metrykalnych zanotowano 114 urodzeń, 34 małżeństw  
i 38 zgonów. 

Rok 1950 – Jubileuszowy 

W tym roku parafia zdobyła się na kupno dzwonów. Dzwony zamówiono  
w Firmie „Metalut” w Łodzi ul. Włodzimierska 20. Firma wykonała 2 dzwony sta-
lowe: jeden o wadze netto 417 kg, serce tego dzwony waży 13,5 kg i okucie na łoży-
skach kulkowych 153 kg; drugi dzwon o wadze 244 kg, serce 8 kg i okucie 117 kg. 
Całkowity koszt dzwonów wyniósł 520000 zł. Sumę tę pokryła parafia z dobrowol-

                                                 
76 O. Józef Jażdżewski (1914-1981) – pallotyn, święcenia kapłańskie otrzymał w 1941 r. Był 
redaktorem „Ad Maiora”, mistrzem nowicjatu, rekolekcjonistą i redaktorem Pallotinum. Zob. 
S. Tylus, Leksykon polskich pallotynów…, s. 240-243.  
77 Zygmunt Milli (1898-1963) – polski malarz, zajmujący się także malarstwem ściennym.  
W 1929 r. współzałożył w Krakowie Firmę „Styl”, zajmującą się projektowaniem i malowa-
niem polichromii sakralnych. Oprócz polichromii w kościele dobryszyckim wykonał m.in. 
polichromię w kościele parafialnym w Sulmierzycach. Zob. Zygmunt Milli, [w:] Słownik 
artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.): malarze, rzeźbia-
rze, graficy, red. J. Derwojed, Warszawa 1993, t. 5, s. 566-568. 
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nych ofiar. Dzwony przywiozła ze stacji Radomsko na cmentarz kościelny Gminna 
Spółdzielnia w Dobryszycach bezinteresownie. W związku z nabyciem nowych 
dzwonów wyłoniła się potrzeba podwyższenia i przebudowy starej dzwonnicy. Pracę
tę wykonał miejscowy parafianin Feliks Dyguda za cenę 5200 zł. Uroczyste poświę-
cenie dzwonów odbyło się w niedzielę dnia 9 lipca 1950 r. W roku 1950 rozdano 
6800 Kom[unii] Św. i zanotowano w księgach metrykalnych 110 urodzeń, 31 zaślu-
bionych i 37 zgonów.  

Rok 1951 

Dnia 13 lutego 1951 roku wczesnym rankiem zmarł w Częstochowie J.E. Ks. 
Bp Dr Teodor Kubina, ordynariusz częstochowski. Przestało bić serce pierwszego 
B[isku]pa, który niezmordowany w pracy do ostatniej chwili kładł podwaliny pod 
nową Maryjną Diecezje. Hasłem zmarłego B[isku]pa były słowa Pisma Św[iętego]: 
Misereor super turbam78. Śmiertelne szczątki św. Ks. B[isku]pa po uroczystym po-
grzebie spoczęły w podziemiach katedry częstochowskiej. Po śmierci Ks. Biskupa 
konsulatorzy wybrali na rządcę diecezji J.E. Ks. Bpa Dr Stanisława Czajkę79, do-
tychczasowego sufragana diecezji częstochowskiej. W niedzielę 17 czerwca 1951 
roku objął rządy w diecezji nowy Arcypasterz J.E. Ks. Bp Dr Zdzisław Goliński80, 
dotychczasowy sufragan diecezji lubelskiej. W uroczystym ingresie z kościoła św. 
Jakuba do katedry owacyjnie witała nowego Biskupa cała Częstochowa. W swoim 
ingresowym przemówieniu Ks. B[isku]p podkreślił, że chce być dla swoich diecezjan 
tylko ojcem duchownym, którego troską będzie dbać o uświęcenie i zbawienie dusz 
jego pieczy powierzonych. Hasłem jego pracy apostolskiej są słowa: Crux – victoria 
(krzyż – zwycięstwem). W niedzielę 1 lipca tegoż roku w kościele parafialnym  
w Dobryszycach odbyła się uroczysta Msza św. prymicyjna miejscowego parafianina 
ks. Stanisława Buchalskiego81, wychowanka Częstochowskiego Seminarium Du-
chownego Krakowie. Kazanie prymicyjne wygłosił ks. prob. Jan Domarańczyk, 

                                                 
78 Żal mi tego ludu. 
79 Bp Stanisław Czajka (1897-1965) – biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej w latach 
1944 – 1965. Zob. J. Związek, Biskupi pomocniczy w diecezji…, s. 65-68. 
80 Bp Zdzisław Goliński (1908-1963) – ordynariusz diecezji częstochowskiej w latach 1951-
1963. Zob. L. Warzybok, Biskupi ordynariusze częstochowscy, „Częstochowskie Studia Te-
ologiczne” 2 (1974), s. 46-52. 
81 Ks. Stanisław Buchalski (1923-2000) – syn Franciszka i Antoniny (z d. Jędrzejczyk)  
z Dobryszyc. Wykształcenie zdobywał w szkole powszechnej w Dobryszycach, Gimnazjum 
im. Feliksa Fabianiego w Radomsku, Liceum Rolniczym w Warszawie, Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Częstochowskim Seminarium Duchownym w Kra-
kowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1951 r. w katedrze częstochowskiej z rąk 
bpa Stanisława Czajki. Zob. J. Kapuściński, Duchowieństwo parafii Dobryszyce…, s. 275-
276. 
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dziekan z Siewierza82, były ojciec duchowny Częstoch[owskiego] Sem[inarium] 
Duch[ownego], który przygotowywał Prymicjanta do uroczystej Pierwszej Ko-
m[unii] Św. jako ówczesny proboszcz parafii Dobryszyce. W sobotę 22 września 
1951 roku w godzinach popołudniowych J.E. Ks. Bp Dr Zdzisław Goliński, nowy 
ordynariusz częstochowski w przejeździe do parafii Bogdanów83 odwiedził w towa-
rzystwie ks. mgr Walentego Patykiewicza84 i ks. kapelana dra Stefana Bareły85 ko-
ściół i plebanię w Dobryszycach. W tym roku również pomalowano minią dach na 
kościele i plebanii. W roku bieżącym rozdano w kościele 6150 Kom[unii] Św. i za-
notowano w księgach metrykalnych 104 urodzenia, 27 małżeństw i 30 zgonów. 

Rok 1952 

W tym roku założono na kościele nowy piorunochron o dwóch rozgałęzie-
niach. Materiał (linki miedziane) i koszty założenia gromnika wyniosły 2325 zł. Pra-
cę tę fachowo wykonał Mieczysław Szlęc z Pajęczna86. Dla kościoła nabyto w tym 
roku: obraz św. Antoniego do bocznego ołtarza, białą kapę do częstego użytku  
w cenie 1800 zł, ornat filetowy w cenie 2100 zł oraz czarną chorągiew za 1750 zł. 
Obraz św. Antoniego wykonał art[ysta] malarz Bronisław Rutkowski87 z Częstocho-
wy i kosztował 6000 zł. Rzeczy te nabyto dzięki dobrowolnym ofiarom parafian. 
Uroczyste poświęcenie obrazu św. Antoniego odbyło się w niedzielę 24 sierpnia 
1952 r. w uroczystość św. Bartłomieja Ap. W tym roku powtórnie pomalowano dach 
                                                 
82 Siewierz – dawne miasto i stolica Księstwa Siewierskiego, gdzie była siedziba parafii się-
gającej swymi początkami średniowiecza. Zob.  Katalog  kościołów i duchowieństwa… 1978, 
s. 449-451. 
83 Parafia Bogdanów była położona w dekanacie gorzkowickim i swymi początkami sięgała 
co najmniej XV w. Zob.  Katalog  kościołów i duchowieństwa… 1947, s. 76-77. 
84 Ks. Walenty Patykiewicz (1903-1980) – absolwent Częstochowskiego Seminarium Du-
chownego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr teologii, radca Kurii Diecezjalnej 
w Częstochowie i referent ds. archiwalnych. W tekście „Kroniki parafialnej” zapisano, iż był 
magistrem, tymczasem od 1949 r. posiadał tytuł doktora teologii. Zob. J. Związek, Ks. dr 
Walenty Patykiewicz pierwszy archiwariusz diecezji częstochowskiej, „Archiva Ecclesiastica” 
2 (2005), s. 73-76.  
85 Ks. Stefan Bareła (1916-1983) – absolwent Częstochowskiego Seminarium Duchownego  
w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr teologii, kapelan bpa Zdzisława Golińskiego  
i sekretarz Referatu Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Częstochowie. Zob. L. Warzy-
bok, Biskupi ordynariusze …, s. 52-55. 
86 Pajęczno – średniowieczne miasto, będące siedzibą parafii i władz powiatowych. Zob.  
Katalog  kościołów i duchowieństwa… 1978, s. 373-375. 
87 Chodzi o Bolesława Rutkowskiego (1882-1978) – malarza częstochowskiego, mającego 
pracownię przy ul. Wieluńskiej i specjalizującego się w malarstwie religijnym. Zob. A. Jaś-
kiewicz, Rutkowski Bolesław, [w:] Cmentarz św. Rocha w Częstochowie. Przewodnik biogra-
ficzny, red. J. Sętowski, Częstochowa 2012, s. 194.  
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na kościele. Pracę [tę] wykonał blacharz Kozak z Radomska. W roku bieżącym roz-
dano w kościele 6080 Kom[unii] Św. i zanotowano w księgach metrykalnych 111 
urodzeń, 18 małżeństw i 48 zgonów. 

Rok 1953 

W tym roku ufundowano kosztem ofiarnych parafian obraz Matki Boskiej 
Różańcowej oraz 2 figury na Wielki Ołtarz: Niepokalanego Poczęcia N[ajświętszej] 
M[aryi] P[anny] i św. Józefa. Koszt nabytych dla kościoła rzeczy wyniósł 8460 zł. 
Obraz matki Boskiej Różańcowej wykonał Bronisław Rutkowski88 (senior), artysta 
malarz w Częstochowie. Na obrazie z prawej strony uwidoczniona jest sylwetka 
kościoła parafialnego w Dobryszycach. Uroczyste poświęcenie obrazu odbyło się  
w niedzielę 4 października 1953 roku. W tym roku również była dokonana całkowita 
wymiana przewodów elektrycznych w kościele z aluminiowych na miedziane oraz 
wmontowano resztę świec elektrycznych w dużym żyrandolu. Materiał i praca przy 
tej wymianie wyniosła 4380 zł. Pracę wykonał elektromonter z Kamieńska.  

Zakończenie 

Niniejsza „Kronika parafii Dobryszyce z lata 1918-1953” stanowi cenne źró-
dło historyczne do badań nad przeszłością Dobryszyc. Nie tylko chodzi tu o dzieje 
kościelne, ale także społeczne i polityczne. Treść „Kroniki” obejmuje okres II Rze-
czypospolitej, II wojny światowej i pierwsze lata PRL, a więc porusza zagadnienia, 
które nie zostały przedstawione w dotychczasowej historiografii Dobryszyc. Stanowi 
to istotny walor, wystarczająco przemawiający za opublikowaniem tej „Kroniki”, 
tym bardziej, że przechowywanie jej w konkretnej instytucji naukowej zawęża krąg 
osób zainteresowanych tego rodzaju lekturą, bądź to z powodu niewiedzy, że takie 
dzieło w ogóle istnieje, bądź trudności wynikających z dotarcia do Archiwum.      

                
    

                                                 
88 Patrz przypis 83. 
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Tomasz Michał Kolmasiak 
(Radomsko) 

Wrzesień 1939 r. we wspomnieniach mieszkańców gminy Wielgomłyny

 Niniejszy artykuł w głównej mierze opiera się na wspomnieniach mieszkań-
ców gminy Wielgomłyny i osób z nią związanych. Wspomnienia dotyczą burzliwego 
okresu w historii Polski, jakim był niewątpliwie wybuch II wojny światowej 1 wrze-
śnia 1939 r. Wspomnienia zostały spisane lub nagrane w formie materiału wideo 
przez autora. Poza tym zamieszczono szerzej nieznane wspomnienia Stanisława Do-
bosza opracowane w formie artykułu opublikowanego w 1972 r. na łamach „Gazety 
Radomszczańskiej” oraz krótkie fragmenty wspomnień Jana Tadeusza Malewskiego, 
właściciela dóbr Odrowąż. 
 Latem 1939 r. widmo wojny wisiało nad Polską nieuchronnie. Przygotowy-
wały się do niej władze kraju, wojsko, obrona cywilna oraz ludność. Ta świadomość
nie była tak wielka na prowincji, gdzie ludzie żyli nadal swoim rytmem wyznacza-
nym przez naturę i rolniczy kalendarz. Mało kto posiadał radioodbiornik, czytał pra-
sę codzienną, do Radomska z racji kiepskiej drogi nie jeżdżono też często. Lato tego 
roku było ciepłe i słoneczne. Uwaga mieszkańców Wielgomłyn i okolicznych miej-
scowości skupiona była na dobiegających do końca żniwach. 

O ile mieszkańców Radomska wojna dotknęła już 1 września, tak dla miesz-
kańców Wielgomłyn rozpoczęła się w słoneczną niedzielę, 3 września. Tak wspomi-
na ten moment mieszkaniec wsi, Stanisław Dobosz: „Zegary wskazywały godzinę
10. Zapowiadał się piękny, słoneczny dzień, taki sam zresztą jak poprzednie. Wokół 
panowała niczym niezmącona cisza, tylko z zabytkowego kościoła w Wielgomły-
nach dochodziły odgłosy kościelnych organów, na których ktoś grał melodię „Boże 
coś Polskę”. Po nabożeństwie tłumek ludzi wysypał się z kościoła. Ktoś tam, coś  
w oddali zauważył i stało się. – Jadą Anglicy! – To przecież angielskie czołgi! Tłum 
się ożywił i zaszemrał. Nareszcie! Z domów zaczęły się wysypywać dalsze grupki 
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mieszkańc w Wielgomłyn, dla kt rych ci domniemani nglicy przynosili przecież
wolność, powodowali zakończenie nikomu niepotrzebnej wojny1. 

Wielgomłyński Rynek na kr tko przed wybuchem wojny. Widać nieistniejącą już zabudowę
mieszkalno-handlową

 ilkanaście os b wybiegło na łąki oddzielające Wielgomłyny od Niedośpie-
lina i z zainteresowaniem śledziło kolumnę wolno posuwających się czołg w. iczy-
li: 20, 30 pojazd w, jeszcze więcej, w końcu rachunek się poplątał, więc tylko po-
dziwiali2. olumna czołg w na chwilę zatrzymała się przed drewnianym mostkiem. 
Wytrzyma ciężar, czy nie. W tym czasie wysoko, na niebie, pojawiły się dwa samo-
loty, kt rych znak w nie można było dojrzeć. Zatoczyły krąg nad kolumną i polecia-
ły dalej. Czołgi wtoczyły się na rynek Wielgomłyn3.

                                                 
1 W tragiczn  rocznicę, Gazeta Radomszczańska , 1972, nr 35, s. 1 i 2. 
2 Tamże, s. 1. 
3 Tamże, s. 2. 
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Widok na zabudowania Wielgomłyn i klasztor. Fotogra ia wykonana w pierwszych latach 
wojny

 Po dłuższej chwili do mieszkańc w dotarło kim są przybysze. toś dojrzał 
czarne krzyże będące znakiem rozpoznawczym Wehrmachtu. Zaczęła się panika. 
Rynek błyskawicznie opustoszał  Niemcy dla większego efektu puścili nad gło-

wami uciekających kilka serii z karabin w maszynowych. Od kul zaczęły płonąć
zabudowania. Jako pierwsze  Floriana Walczyńskiego. Czarne kłęby dymu okryły 
gotycki kości ł. Za chwilę zaczęła się palić apteka. Po niej domy Teo ila Otolińskie-
go4 i Leśniaka. udzi ogarnęła panika. Zaczęli się kryć w kępach olch, w stawach,  
w dołach tor owych, korycie rzeczki iestrzyk wki. Inna ala uciekających obrała 
kierunek na rzęt w, Rogi i ruszynę. yle dalej od ognia, byle dalej od Niemc w 

 Do kolonii Wielgomłyny wtacza się kilka czołg w. SS-mani z trupimi czaszkami 
na czapkach błyskawicznie przeszukują domy. Gdzie podejrzewają choćby cień nie-
chęci, strzelają bez pardonu. Padają zabici i ranni. W trakcie przeszukiwania dom w, 

                                                 
4 Murowany budynek stał przy skrzyżowaniu dr g na Przedb rz i Zag rze. Ruiny budynku 
istniały jeszcze wiele lat po wojnie. Sam Otoliński zmarł w 1964 r. w wieku 74 lat  S. Naga-
duś, Dzieje Wielgomłyn i okolicy, rękopis w posiadaniu autora, s. 27. 
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wpada im w ręce sierżant Wojska Polskiego – Węgrzyński5. Wyprowadzają go więc 
do ogrodu Jana Politańskiego i rozstrzeliwują. Po swojemu, w tył głowy. Pod ścianą
kuźni Franciszka Dobosza stoi kilkanaście osób. Za chwilę zostaną rozstrzelani za to, 
że niemiecki czołg nieopatrznie zapuścił się na plac Wiktora Soczyńskiego6 i ugrzązł 
w stawie. Wiktor Soczyński na szczęście zna język niemiecki i zaczyna przekonywać
oficera SS, że droga, którą jechał czołg jest państwowa, a ludzie są niewinni. To 
przekonuje Niemca, który zapowiedzianą egzekucję odwołuje. W ogrodzie Jana Poli-
tańskiego pozostają na słońcu zwłoki żołnierza – Węgrzyńskiego. We własnym do-
mu umiera 20-letni Józef Gaik śmiertelnie raniony przez Niemców. Nieco dalej spo-
czywa rolnik Antoni Kowalczyk. Kolumna czołgów skierowała się w kierunku Ko-
biel Wielkich. W pierwszych czołgach SS-mani, dalej „rycerski” Wehrmacht z XVI 
korpusu pancernego gen. Hoepnera...”7.

Część czołgów udaje się dalej drogą w kierunku Przedborza, by zająć to nie-
odległe miasteczko, strategiczne z powodu przeprawy na Pilicy. Nieopodal młyna 
wspomnianego wcześniej Soczyńskiego (prowadził młyn także w czasie okupacji,  
w specjalnej skrytce pod turbiną przechowywał dokumenty z urzędu gminy8) kilku 
młodych chłopaków, mieszkańców Wielgomłyn przyglądało się przejeżdżającym 
przez wieś nieprzyjacielskim wojskom. Gdy kolumna przystanęła, jeden z niemiec-
kich żołnierzy (Ślązak z pochodzenia) krzyknął po polsku do młodzieńców: - „Ucie-
kajcie, bo zaraz zaczną strzelać!”9 Młodzieńcy wiele się nie namyślając skoczyli  
z mostku w przepływającą pod nim Biestrzykówkę. Taflę wody przeszyły strzały  
z karabinów maszynowych. Tym razem ofiar udało się uniknąć. Wśród cudem ura-
towanych był później partyzant AK – Stanisław Kolmasiak (1920-2010). 

3 września życie stracili ponadto: 71-letni Ignacy Kowalczyk (s. Hieronima) 
z Wielgomłynów i 25-letni Józef Wójcicki (s. Stanisława) z Trzebiec10. Zabito także 
43-letniego st. sierżanta Wojska Polskiego z Bolesławca, Wiktora Adamczyka  
(s. Pawła)11. 

                                                 
5 Plutonowy Jan Węgrzyński (data śmierci 3 września 1939 r.). Jego symbolicznym miejscem 
pochówku jest Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Wielgomłynach, na którym znaj-
duje się tabliczka ze stosowną informacją. 
6 Od 1919 r. właściciel drewnianego młyna położonego przy drodze na Przedbórz. Młyn 
spłonął w 1948 r. Obecnie w tym miejscu stoi młyn murowany, nieczynny od lat 90-tych. 
7 W tragiczną rocznicę, s. 2. 
8 T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa i regionu (Katalog), Radomsko 2009, s. 141-142. 
9 Wspomnienia Stanisława Kolmasiaka spisane przez autora.  
10 Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach 
polskich w latach 1939-1945, woj. piotrkowskie, Warszawa 1983, s. 142. 
11 Jego grób, odnowiony przez gminę w 2012 r., znajduje się na cmentarzu w Wielgomły-
nach. 
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Odrestaurowany gr b zabitego we wrześniu 1939 r. sierżanta WP. Fot: Tomasz M. olma-
siak 

Wieść o wybuchu wojny dotarła do dworu Malewskich w Odrowążu już  
1 września o świcie: Obudziła mnie mama około sz stej rano m wiąc, że bez prze-
rwy słychać samoloty, chyba to już wojna. W niecałe p ł godziny p niej usłyszeli-
śmy już zupełnie wyra ne odgłosy wojenne  bomby zrzucone na Radomsko. o-
munikat radiowy o godzinie si dmej podał, że Niemcy bez wypowiedzenia wojny 
rozpoczęli działania zaczepne   odnotował w swych wspomnieniach Jan Tadeusz 
Malewski, dziedzic majątku Odrowąż12. Malewscy byli przygotowani do ewakuacji, 
co lepsze krowy i konie kazali zaprowadzić za Pilicę, sami wkr tce też wyjechali do 
Rączek, do zaprzyja nionego majątku Grabowskich. Nim to nastąpiło do Odrowąża 
w odwiedziny przyjechał zaprzyja niony Niemiec z pobliskiego ogusławowa o na-
zwisku Herch. Uspokajał, że ze strony hitlerowc w nic im nie grozi, co więcej: Hi-
tler  nikomu tutaj nie zrobi krzywdy, wprowadzi tylko w Polsce niemiecki system 

                                                 
12 J. T. Malewski, Przeminęło, Warszawa 1989, s. 146. 
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rządów i zapewni wielki rozwój gospodarczy”13. Malewski w swoim pamiętniku po-
daje informację, że już w pierwszych dniach września za rzekę ewakuowano urząd 
gminy i posterunek. 

W wiosce Karczów pierwsze pojazdy nieprzyjaciela pojawiły się już w sobo-
tę wieczorem, 2 września. Były to dwa wozy pancerne na kołach gumowych, zaopa-
trzone w karabiny maszynowe. Nie nadjechały one jednak wraz z frontem – na na-
szych ziemiach pojawiły się jeszcze przed wybuchem wojny. Zostały przemycone  
i ukryte w zamieszkałej przez Niemców wsi Feliksów koło Kodręba. Pojazdy nadje-
chały od strony Woli Rożkowej i skierowały się na Zagórze. Sądnym dniem była 
jednak niedziela.  

Rankiem nad okolicą zaczęły kołować polskie samoloty rozpoznawcze – 
dwa PZL.23 „Karasie” z 55 Samodzielnej Eskadry Bombowej z Lidy, dowodzonej 
przez kapitana Józefa Skibińskiego. Wypatrywały wojsk nieprzyjaciela. Jeden z sa-
molotów został strącony koło Olszynek (gmina Kobiele Wielkie), a drugi przy dro-
dze z Bugaju do Dmenina. Około godziny 13 od strony Radomska nadjechały ko-
lumny wojsk niemieckich. Część czołgów i wozów pancernych pojechała na Wiel-
gomłyny, a część odbiła w lewo na Wolę Rożkową i Karczów. – „Jeden z czołgów 
stanął na gliniankach, gdzie dawniej ludzie z całej wsi glinę kopali. Niemcy wyszli  
z niego i zaczęli spacerować po wsi. Dwóch przyszło do nas na podwórko. Wołają
„Aje, aje[Ei], pute [Butter]”. Chodziło im jajka i masło. Poszedłem i zebrałem im ty-
le jajek, ile mogłem pomieścić w kieszenie i dałem. Zobaczyli, że mieliśmy w ogród-
ku posadzone pomidory. Wszedłem do tego ogródka, ale nie było w co tego narwać. 
Jeden z Niemców dał mi swój hełm, myślałem że jest lekki, a jak go wziąłem do ręki 
to mało mi upadł. Byłem wtedy dzieckiem…” - wspomina Władysław Gaik z Kar-
czowa (ur. w 1927 r.)14. – „Narwałem im tych pomidorów, a jeden z nich wyjął  
5 fenigów w monecie i dał mi. Na odchodne powiedzieli „danke schön” – dodaje”15. 
Oprócz jedzenia potrzebowali także wody. Czerpali ją na podwórku u Józefa Witasz-
czyka. Ale zanim któryś z Niemców się jej napił, musiała spróbować jej Polka, Mi-
chalina Hałaszczyk. Niemcy bali się, że może im zostać podana otruta woda. Ostrze-
gli także, że jeśli ktoś użyje wobec nich broni, spalą wieś.  

                                                 
13 Tamże, s. 146-147. 
14 Wywiad – nagranie wideo nagrane przez autora w 2009 r. 
15 Tamże. 
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Władysław Gaik ur. 15 stycznia 1927 r., zamieszkały w arczowie, ps. Stokrotka  na oto-
gra ii z 2009 r. Fot: Tomasz M. olmasiak

I tak się stało, choć świadkowie tamtych chwil, nie pamiętają, by ktoś spro-
wokował hitlerowc w.  Przed wieczorem, kiedy robiła się już szar wka Niemcy pu-
ścili świecę dymną. ył to sygnał do zbombardowania arczowa. Pierwszy, tra iony 
czołgowym pociskiem palić zaczął się dom Gaik w.  

 tak zapamiętała ten dzień Zo ia Jeziorska ur. 26 kwietnia 1935 r.  z ar-
czowa: Miałam cztery lata, ale ten dzień to pamiętam do dziś, jak my z dziadziu-
siem za strugę szli16. Tam trzeba było przejść przez taki mostek. Tam na co dzień się
chodziło, tam było wydeptane17  wspomina. Mieszkaliśmy w starym drewnianym 
domu. Jak dziadziuś przyszedł po nas, kiedy mamusia akurat szła do swoich rodzi-
                                                 
16 W kierunku sąsiedniej wsi Wola Rożkowa. 
17 Wywiad  nagranie wideo nagrane przez autora w 2009 r. 
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ców, to dziadziuś jej nie dał wziąć nas ze sobą. Powiedział – nie bierz ich, ja je przy-
prowadzę. I poszliśmy. Brat miał dwa lata, to go wziął na rękę, ja z jednej strony,  
z drugiej starszy brat, który miał 7 lat. I my tak szli. A jak puścili rakietę, to my łup 
na ziemię. Przecież po żniwach nie było już nic, tylko gołe pole. A tutaj za tą górką, 
za tymi gliniankami, nie było nas może widać, a tam to strzelali do ludzi… Tu są
duże pola, step się na to mówi, pagórkowate pola,, że w dołku było się gdzie scho-
wać. I podchodziliśmy w stronę strugi. Woda nie tyle była głęboka, co czysta. Piasek 
żółciutki, bo młyny szły, mełło się, to woda bez przerwy płynęła i nie było tego ziel-
ska. Teraz to zarośnięte18.  

Wszystkich domów w Karczowie spaliło się 12: m.in. u Drozdowskiego,  
Janusiaka, Stolarczyka, Władysława Wicińskiego, Bogdana Wicińskiego oraz u Ole-
siaka. U tego ostatniego dom ocalał, spłonęły natomiast zabudowania gospodarcze. 
W kierunku podwórka Kossowskich hitlerowcy rzucili granat zapalający. Trafił  
w 61-letnią Mariannę Kossowską (córkę Jana i Marianny), rozrywając ją na miejscu. 
Od granatu zapaliły się także zabudowania Kossowskich. Marianna była pierwszą
śmiertelną ofiarą tej niedzieli w Karczowie. Drugą ofiarą był również 61-letni Piotr 
Tkaczyk (syn Stanisława i Petroneli) – został zastrzelony, gdy uciekał polami od 
strony Kubików19. Warto nadmienić, iż jego syn Józef był w tym czasie w wojsku, 
trafił do radzieckiej niewoli. Tak zakończyła się krwawa niedziela w Karczowie. 
Zbrodniarze wyruszyli w dalszą drogę zostawiając za sobą łunę ognia i śmierć.  
 W kolejnych latach wojny gmina Wielgomłyny była areną działań party-
zanckich. Sprzyjały temu nie tylko gęste lasy, będące doskonałym schronieniem dla 
konspiracyjnego podziemia, ale i wsparcie ze strony ludności, która pomagała party-
zantom. Wydarzenia z lat 1939-1945 mogą być tematem znacznie bardziej wyczer-
pującego i szerszego opracowania, które jest w planach autora artykułu. W niniej-
szym opracowaniu wspólnym mianownikiem wszystkich wspomnień jest brutalna 
postawa Niemców już w pierwszych dniach wojny. Żyjący spokojnym, wręcz sen-
nym trybem mieszkańcy gminy nie spodziewali się tego, czego tak szybko doświad-
czyli. Wiedziano już, że nastały złe i niebezpieczne czasy. Liczono jednak, iż sojusz-
nicy Polski rozprawią się zaraz z III Rzeszą i wojna szybko się skończy. Nawet  
w najśmielszych wyobrażeniach nie przypuszczano, że wojna potrwa 6 długich lat... 

                                                 
18 Tamże. 
19 Na temat zbrodni w Karczowie zeznawali przed sądem w Radomsku w 1949 r. mieszkańcy 
wsi – świadkowie tych wydarzeń: Wincenty Milc i Stanisław Placzyński. Sz. Datner, 55 dni 
Wehrmachtu w Polsce (1 IX-25 X 1939), Warszawa 1967, s. 199. 
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Marek i Anna Poniemuńscy 
(Kiriat Bialik, Izrael) 

Historia cudem uratowanej Anny Poniemuńskiej (Goland) - wspomnienia 

Wstęp 

Zanim będę opisywać historię mojej żony, Anny Poniemuńskiej, zacznę od 
końca. W 1990 r. zdecydowałem się pojechać do Polski. Rok wcześniej Polska 
ponownie nawiązała stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Pozwoliło to znowu nawią-
zać kontakty z przyjaciółmi w Polsce. Wiedzieliśmy również, że w 1947 r. na cmen-
tarz żydowski w Radomsku ekshumowano ciała zamordowanych przez Niemców  
w Łęgu ciała 23 Żydów. Wśród nich byli: babcia, wujek, kilku krewnych babci Anny 
i innych Żydów ukrywanych przez wieśniaków z Łęgu. W 1961 lub 1962 r., czyli już
po wyjeździe Ani z Polski, na cmentarzu wystawiono im pomnik. Początkowo nie 
mogłem mojej żony przekonać na wyjazd, dopiero przeważył argument, że poje-
dziemy do Radomska na grób jej babci i wujka. 

Do Radomska przyjechaliśmy latem, tu spotkaliśmy również mamę Ani. 
Dzień był deszczowy, odnaleźliśmy grób. Ania razem z mamą  płakały, deszcz padał, 
z trudnością udało się zapalić znicz na grobie. Widok był surrealistyczny. Zrobiłem 
parę zdjęć na pamiątkę. Nie wiedziałem, kiedy przyjedziemy po raz drugi. 
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nna Poniemuńska nad grobem swoich bliskich i innych zamordowanych 23 lipca 1943 r. we 
wsi ęg, Cmentarz żydowski w Radomsku, 1990 r. 

Po powrocie do Izraela otrzymałem od znajomego z alisza artykuł Macieja 
onrada Ziembińskiego, redaktora gazety omu i Czemu , wydawanej w Radom-

sku. Opisywał w niej historię z ostatniego dnia likwidacji getta radomszczańskiego 
15 pa dziernika 1942 r. Niemcy kolumnę ostatnich Żyd w z getta 2000 os b  wy-
prowadzili w kierunku cmentarza żydowskiego. Część starych Żyd w oraz matki  
z dziećmi wieziono na urmankach. W pewnym momencie jedna z matek zeskoczyła 
z wozu z 4,5-letnią dziewczynką, kt rą podała kobiecie stojącej w tłumie gapiących 
się ludzi. Zrobiła przy tym zamieszanie, żeby odwr cić uwagę Niemc w. obieta - 
Polka - z miejsca pobiegła z dziewczynką do domu. Po kr tkim namyśle poszła na 
wieś do swojej siostry i tam ukryła dziecko. Do końca wojny opiekowała się dzie-
wczynką, nawet ją ochrzciła, a po wojnie adoptowała. Maciej pisał, że kobieta wy-
szła za mąż, ma swoje dzieci, mieszka dalej w Radomsku. Prosiła go tylko, żeby nie 
podawał żadnych znak w rozpoznawczych jej osoby. Na końcu artykułu prosił o ko-
mentarze czytelnik w. 

rtykuł bardzo mnie wzruszył, nie opanowałem się i napisałem email do 
pana Macieja. W mailu podałem, że się myli, że jest jeszcze jedna dziewczynka, 
kt ra przeżyła getto radomszczańskie i jest moją żoną. Na imię ma nia z domu 
Goland, obecnie Poniemuńska. Dla Macieja był to skoop dziennikarski. Tak się
zaczęła historia  ni. Utrzymywaliśmy kontakt z Maciejem, oczywiście poznał losy 
wojenne i powojenne ni. Sprawdził prawdziwość wspomnień mojej żony. ył we 
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wsi Łęg, rozmawiał ze świadkami tamtych wydarzeń, był nawet w kościele, gdzie 
Anię ochrzczono i dano jej nowe imię Wiesława. Traumatyczne wspomnienia Ani  
z tego strasznego okresu były dokładne i oczywiście jak najbardziej prawdziwe.

Będąc parę lat później na radomszczańskim cmentarzu z wielkim trudem  
odnaleźliśmy grób, który zaczął się rozkruszać, litery się zatarły, po za tym przymo-
cowano dwie dodatkowe tablice z nazwiskami rodzin pochowanych w tym wspól-
nym grobie. Złe materiały i warunki atmosferyczne zrobiły swoje. Postanowiliśmy za 
wszelką cenę ten pomnik – grób odnowić. Nie mieszkaliśmy w Polsce, czas pobytu 
mieliśmy ograniczony. Maciej obiecał nam w tym pomóc, ale nic z tego nie wyszło. 
Po pewnym czasie poznałem przez Skyp’a Kazimierza Kmiecika, obecnie to nasz 
bardzo bliski przyjaciel. Mieszka w Łodzi z żoną Anią i 12-letnią córką Esterką. 
Podczas jednej z naszych rozmów opowiedziałem mu o naszym problemie z roz-
sypującym się, tak dla nas ważnym, pomnikiem w Radomsku. Zaskoczył nas propo-
zycją, że on się tym zajmie. Prawdę mówiąc nie za bardzo wierzyłem w jego intencje. 
Miałem już doświadczenie z poprzednimi „ochotnikami'”. O dziwo, po tygodniu 
odzywa się przez internet. Był z laptopem na cmentarzu, chciał się upewnić, czy jest 
przy właściwym grobie. Byliśmy z Anią całkowicie zaskoczeni. Straciliśmy już
dawno nadzieję, że są jeszcze tacy ludzie na świecie. Kazimierz znalazł kamieniarza 
wykonującego nagrobki i opowiedział mu historię okupacyjną Ani. Ten był do tego 
stopnia tym wzruszony, że zrezygnował z pieniędzy za granitowy kamień położony 
na grobie. Kazimierz Kmiecik sam zapłacił wszystkie koszty związane z materiałami 
i pracą kamieniarza. Nie chciał od nas pieniędzy za rekonstrukcję pomnika. Na to my 
nie chcieliśmy się zgodzić. Tak się złożyło, że nasz syn był w Polsce na zaproszenie 
polskiej policji i Pierwszej Brygady Podhalańskiej. Spotkał się wtedy z Kazimierzem 
i zwrócił mu pieniądze, które zapłacił kamieniarzowi w Radomsku. Z Kazimierzem  
i jego żoną Anią oraz córką, bardzo zdolną muzycznie i dobrą uczennicą, zaprzyja-
źniliśmy się. Oni byli u nas w Izraelu, a my u nich w Łodzi. Zawsze razem jeździmy 
na cmentarz do Radomska. Koniecznie chcemy podkreślić, że Kazimierz Kmiecik 
nadal opiekuje się grobem naszych bliskich na radomszczańskim cmentarzu.  

W 2015 r. wybraliśmy się prawie całą rodziną (10 osób) do Polski, dwóch 
synów, żona Chaima, piątka wnuków. Chcieliśmy żeby poznali swoje polskie ko-
rzenie. Żona Josi z najmłodszym wnukiem zostali w domu. Przede wszystkim odwie-
dziliśmy Łódź. Ania oprowadzała nas po wszystkich swoich zakątkach z dzieciń-
stwa, mieszkania, szkoły itd. Następnie pojechaliśmy do Radomska na cmentarz 
żydowski, tam nasz najstarszy syn, a po nim najstarszy wnuk, odmówili modlitwę
(Kadysz) za zmarłych. Potem Josi odmówił modlitwę z obietnicą, że holokaust na 
Żydach nigdy się nie powtórzy! Chcę także dodać, że nasi synowie mówią po polsku, 
a wnuki pomału uczą się nowych polskich słów. 
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Po Łodzi i Radomsku pojechaliśmy do Warszawy, żeby poznać moje war-
szawskie zakątki: szkoły, miejsce zamieszkania, muzeum Żydów polskich Polin, 
muzeum w więzieniu na Muranowie, getto warszawskie oraz inne, piękne miejsca 
Warszawy.

W 2015 r. mieliśmy okazję poznać Wiolettę Pal z delegacją uczniów gim-
nazjalnych i nauczycieli z Radomska, zaproszonych przez nasze miasteczko – Kiriat 
Bialik. Okazało się, że jesteśmy bratnimi miastami. Wiola zaprosiła nas na wspólne 
spotkanie młodzieży polskiej i izraelskiej. Po wszystkich ceremoniach, zaproszono 
Anię, żeby opowiedziała delegacji z Radomska o swoich przeżyciach w getcie 
radomszczańskim i w ukryciu we wsi Łęg.  

A teraz historia Ani z okresu okupacji niemieckiej w Polsce. Bardzo ciężko 
jest mi zacząć opisywanie przeżyć okupacyjnych mojej żony Ani w getcie radom-
szczańskim w latach 1939-1942, a następnie w zapadłej wsi Łęg, 10 km od Radom-
ska. Zacznę tę mroczną historię z czasów niemieckiej okupacji od przedstawienia 
mojej żony – Anny. 

      Marek Poniemuński 

Historia Anny Poniemuńskiej 

Ania Poniemuńska, z domu Goland, ma obecnie 78 lat i jest żoną Marka. Od 
15 lat mieszkają w miasteczku (50 000 ludności) Kiriat Bialik, koło dużego, jak na 
możliwości Izraela, miasta portowego - Hajfy. Z małżeństwa Ani z Markiem przy-
szło na świat dwóch synów. Starszy Chaim (Henryk) dostał imię po wujku Ani, 
bracie jej mamy, którego żołdacy niemieccy zamordowali w 1943 r. w Łęgu. Mło-
dszy syn Josef (Józef) na pamiątkę po dziadku Marka, zamordowanym w styczniu 
1941 r. w getcie warszawskim. 

Niedługo przed wybuchem wojny Radomsko miało 38 tys. mieszkańców,  
z czego jedna trzecia to byli Żydzi. Wśród nich byli Hawa i Mosze Borys (zmarł  
w 1924 r.), znani w Radomsku felczerzy. Hawa zajmowała się także położnictwem. 
Mosze z pierwszego małżeństwa miał siedmioro dzieci, w tym czasie już dorosłych. 
Z Hawą miał córkę Marię i syna Chaima (Henryka). Mieszkali prawdopodobnie na 
ulicy Krakowskiej.  

Dawid Goland pochodził z Białorusi. Jako dziecko przeszedł silny wstrząs, 
będąc świadkiem zamordowania swego ojca przez kozaków w czasie pogromu. 
Mając 15-16 lat został bez rodziców. Wybuchła pierwsza wojna światowa, jako mło-
dy chłopiec zrobił prawo jazdy, zaciągnął się do wojska, został szoferem dowódcy 
dywizji kozaków. Po wybuchu rewolucji bolszewickiej w Rosji przeszedł na stronę
bolszewików i został maszynistą pociągu pancernego. W 1932 r. przeniósł się do 
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Polski, zamieszkał w Łodzi i zaczął pracować w korporacji jako szofer ciężarówki. 
W Łodzi poznał Marię Borys, gdy wynajmował mieszkanie u ciotki jej mamy. 
Pobrali się 21 grudnia 1937 r. Z tego małżeństwa 8 listopada 1938 r. w szpitalu im. 
Sterlinga w Łodzi urodziła się Ania. 

1 września 1939 r. wojska niemieckie zaatakowały Polskę. Ojciec Ani 
przeszedł granicę sowiecką. Sytuacja materialna jego rodziny gwałtownie się pogor-
szyła. Maria z niespełna roczną córką postanowiła przyjechać do Radomska do 
swojej mamy. Tam postanowiła, że pojedzie do Związku Radzieckiego szukać męża. 
Hawa namówiła ją, by zostawiła u niej córkę i pojechała sama na poszukiwania męża. 
W styczniu lub lutym 1940 r. przekroczyła granicę. Nikt wtedy nie przypuszczał, że 
rozstanie będzie takie długie i takie tragiczne. 20 grudnia 1939 r. Niemcy otworzyli 
w Radomsku getto, drugie z kolei po getcie w Piotrkowie Trybunalskim.  

Anna Poniemńska tak opowiada swoją historię.  
Początkowo nasza sytuacja materialna była stosunkowo stabilna. Babcia 

pracowała jako felczerka, zajmowała się położnictwem w getcie i po aryjskiej stronie 
miasta. Jednak w krótkim czasie getto zostało zamknięte. Nie było już możliwości 
przedostania się na aryjską stronę bez ryzyka śmierci od kuli strażników. Warunki 
życia stawały się coraz cięższe. Pamiętam jak babcia starała się przygotować
tradycyjny posiłek żydowski – jabcok. Nie było żadnego mięsa, kaszy oraz innych 
podstawowych produktów, babcia tarła kartofle, podlewała trochę oliwy, parę
plasterków kartofli na górę, zawijała garnek papierem, brała mnie za rękę i szłyśmy 
do piekarza (prawdopodobnie), tam wstawiało się garnek do pieca, żeby się kartofle 
upiekły.  

Babcię Hawę znali również Polacy - radomszczanie. Nie wiem z czyją po-
mocą, przypuszczam, że z pomocą rodziny Jaguścików, babcia zdobyła papiery aryj-
skie. Rodzice Władysława Jaguścika byli starszym małżeństwem, prowadzili sklep  
z trumnami w Radomsku. Możliwie, że właśnie oni pomogli załatwić te papiery, albo 
jeden z ich synów. Młodszy z synów był przyjacielem mojego wujka Chaima. Star-
szego, Władysława, jeszcze przed wojną Hawa zeswatała z Andzią, dziewczyną, 
która pracowała u niej jako pomoc domowa. Była to mała, cicha dziewczyna o do-
brym sercu. Po ślubie przenieśli się do wsi Łęg, oddalonej od Radomska 10 km. 
Andzia miała tam małe gospodarstwo po rodzicach. 
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Hawa orys, radomszczańskie getto, 1940 r. 
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nna z babcią Hawą, radomszczańskie getto, 1942 r. 

Tymczasem rozeszły się słuchy o likwidacji getta. Parę dni przed likwidacją, 
p nym wieczorem pod getto podjechał wozem Władek Jaguścik. Wykradliśmy się  
z getta. Na wozie schowano mnie pod jakiś koc, przykryto sianem, koło mnie położył 
się wujek, a babcia usiadła koło Władka i tak ruszyliśmy w drogę. W pewnym 
momencie babcia poprosiła o zatrzymanie wozu i posłała wujka do krawcowej, by 
odebrać sukienkę dla mnie. Sukienka była wtedy trochę na wyrost, ale przechodzi-
łam w niej do końca wojny. yła to ostatnia rzecz szyta na mnie. Nie miałam na 
zmianę nic innego, z innych rzeczy wyrosłam. Dosłownie nie miałam w co się ubrać. 

We wsi ęg zamieszkaliśmy u Jaguścik w. Mieszkanie małżeństwa było 
maleńkie, tylko kuchnia i sypialnia. abcia Hawa, teraz już Ewa orys, razem ze 
mną spała w jednym ł żku w kuchni, Jaguścikowie w sypialni, m j wujek, teraz 
Henryk orys, spędzał większość dnia na poddaszu a nocą tam spał. Na poddasze 
wchodziło się z sypialni Jaguścik w po drabinie, kt rą na noc wciągał na g rę. 
Władysław pracował w polu, ndzia zajmowała się gospodarstwem, wyprowadzała 
krowę i kozę na pastwisko. Nie pamiętam, ale przypuszczam, że babcia pomagała  
w pracach domowych. W ciągu dnia babcia i wujek mogli się swobodnie poruszać po 
mieszkaniu. abcia nauczyła się modlić. Pamiętam, że wychodziłam do innych 
dzieci w sąsiedztwie żeby się z nimi bawić. Potwierdziły to starsze sąsiadki Jagu-
ścik w w czasie jednej z moich wizyt z Maciejem Ziembińskim w ęgu. Z chwilą
gdy rozchodziły się słuchy, że mają przyjść partyzanci, babcia z wujkiem chowali się
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w lesie w swoim przygotowanym ukryciu, a ja zostawałam sama na dole. Nie 
pamiętam dlaczego się ich obawiano i kim oni byli, z jakiego ugrupowania się
wywodzili. Wiedziałam, że powinnam się chować, ale jako małe dziecko, nie wie-
działam gdzie. Chowałam się pod stół, ale i tak widziano mnie przez okno. Jeżeli 
kurczyłam się w jakimś kącie widziano mnie z drugiego okna. Byłam blondynką  
o niebieskich oczach z zadartym noskiem, partyzanci prawdopodobnie myśleli, że się
z nimi bawię, lub się ich boję. 

Cały dobytek ruchomy babci, jej rodziców, moich rodziców, biżuterię otrzy-
mali Jaguścikowie na nasze utrzymanie. Nie wiem do dzisiejszego dnia, jak to na-
zwać, może głupotą, w każdym razie Władysław był bardzo nieostrożny. W niedzielę
idąc do kościoła ubierał się elegancko, nakładał za każdym razem inny garnitur 
mojego ojca, zimą płaszcz podbity futrem i kapelusz. Do niedawna przecież ledwo 
miał parę spodni, wyglądało to bardzo podejrzane. Wkrótce rozeszły się słuchy po 
wsi, że Jaguścik na pewno ukrywa Żydów. 

We wsi oczywiście był sołtys, miał syna, który służył w granatowej policji, 
współpracował z Niemcami. Któregoś dnia zadenuncjował w radomszczańskim ge-
stapo, że Jaguścik i kilku innych ukrywają Żydów. Władysław Jaguścik był starszym 
bratem przyjaciela mego wujka Henryka. Prawdopodobnie to przy jego pomocy 24 
radomszczańskich Żydów pod osłoną nocy wymknęło się z getta i dotarli do Łęgu. 
W sąsiedniej zagrodzie, w rodzinie Zasępów, mieszkali z rodzicami dwaj synowie – 
Tadeusz i Lucjan, także oni ukryli u siebie Żydów. Nieopodal w polu mieszkała je-
szcze jedna rodzina Zasępów, która wzięła do siebie na przechowanie Żydów.

Wczesnym rankiem 23 lipca 1943 r. do spokojnej, rzadko odwiedzanej przez 
Niemców wsi, przyjechały oddziały policji i żandarmerii. Obstawiono każdy dom we 
wsi i tak zaczął się wielki dramat w Łęgu. Zaczęli walić kolbami w drzwi, obudziłam 
się od krzyków „Raus! Raus!”, tzn. „Szybko! Szybko”! Babcia ubrała mnie, sama 
również się ubrała i wyszłyśmy na podwórze. Muszę opisać jak wyglądało podwórze. 
Ze wsi wchodziło się przez niewielką bramę, na podwórzu po lewej stronie stał dom 
z wejściem do mieszkania. Podwórko zarośnięte trawą, pośrodku stała studnia,  
z której później nabierałam wodę do wiadra na potrzeby domowe, trochę dalej stała 
obora i stodoła. Dalej był kawałek pola, na którym rosło żyto, którego jeszcze nie 
zdążono skosić. Tego roku żyto było wysokie. 

Gdy wyszliśmy na zewnątrz trawa jeszcze była mokra od rosy. Zobaczyłam 
nagle, że w szeregu siedzą ludzie, których w ogóle przedtem nigdy nie widziałam. 
Niemcy rozkazali nam usiąść obok nich. Babcia posadziła mnie na swoich kolanach. 
Obok niej siedziała Andzia Jaguścikowa. Nie pamiętam, gdzie był Władysław. Niem-
cy okrążyli cały dom, inni kręcili się w całej zagrodzie szukając Żydów w każdym 
zakątku. Oficer gestapo rozkazał każdemu z siedzących po kolei podchodzić do stu-



Historia cudem uratowanej Anny Poniemuńskiej (Goland) - wspomnienia 

131

dni, przedłożyć swoje dokumenty i złożyć wyjaśnienia kim są. Oczywiście, że nikt 
nie miał dokumentów, wszyscy byli Żydami i ukrywali się na wsi. Chcieli tylko 
zostać przy życiu. Po wojnie dowiedziałam się od mojej mamy, że między tymi  
ludźmi siedzącymi na trawie znajdowała się rodzina mojej babci – Maks Klajner, 
jego żona Rywka i ich syn Adam. Adam był starszy ode mnie, mógł mieć około 10 
lat. Nie pamiętam dokładnie, byłam jeszcze zbyt mała, żeby określić jego wiek. Pa-
miętam do dnia dzisiejszego, jak był ubrany – w spodenki za kolana na szelkach, 
kraciastą czapkę z daszkiem na głowie. Każdemu po kolei po zeznaniach kazano 
pójść w kierunku stodoły, tam na miejscu ich zabijali. U Jaguścików ukrywało się
ośmioro albo dziewięcioro Żydów. Po wojnie Maciej Ziembiński ustalił dodatkowo, 
że Jaguścik przechowywał Żydów jeszcze w dwóch gospodarstwach na wsi. Razem 
ze mną 24. Zamordowano dwadzieścia trzy osoby, ja jedyna zostałam przy życiu. 

Przyszła kolej na moją babcię, która przekazała mnie na ręce Andzi i pode-
szła do studni. Podała swoje papiery, nazwisko – Ewa Borys, nie powiedziała skąd 
jest. Gestapowiec kazał jej się modlić, wykonała to. Nagle jeden z radomszczańskich 
folksdojczów stojący z żandarmerią, zawołał –„Ja ją znam, ona kłamie, to jest fel-
czerka z Radomska, Żydówka, a tam siedzi jej syn!”. Mnie nie poznał, byłam mała  
i mieszkałam w Łodzi. Mój wujek zrozumiał, że jest już „spalony”, wyskoczył  
z szeregu i pobiegł w kierunku żyta i tam się schował. Niemcy zaczęli do niego 
strzelać z dachów budynków gospodarczych. Nie byli pewni, czy go trafili, więc 
podpalili zboże. Wujek nie miał wyboru, ogień zbliżył się do niego. Wybiegł ze 
zboża w kierunku lasu, ale niestety kula trafiła go w skroń, tak zginął. Pamiętam do 
dzisiejszego dnia leżącego na lewym boku na skoszonej trawie. Było to latem, kosi 
się wtedy trawę, która wydaje specyficzny zapach. Do dnia dzisiejszego, gdy latem 
przechodzę obok skoszonej trawy, zawsze wraca do mnie obraz wujka leżącego na 
trawie z krwią na lewej skroni.

Udało się im zamordować jeszcze jednego Żyda. Gestapowiec rozkazał 
mojej babci, tak jak innym, iść w kierunku stodoły. Została zamordowana na moich 
oczach. Pamiętam do dziś, jak babcia była wtedy ubrana. Nosiła czarną kloszową
spódnicę i różową bluzkę. Zawsze 23 lipca ubieram się tak, jak ona była ubrana  
w ten dzień. Wielokrotnie synowie, a później wnuki pytali mnie, jak zareagowałam 
wtedy na śmierć wujka i babci. Siedziałam jak skamieniała bez dźwięku na kolanach 
Andzi. Dzisiaj myślę, że dzięki takiej reakcji z mojej strony zostałam przy życiu. 
Przyszła kolejka na mnie. Gestapowiec spytał Andzię, kto ja jestem? Andzia odpo-
wiedziała, że jestem jej córką. To także wpłynęło na moje ocalenie. Byłam przecież
jasną blondynką, niebieskie oczy, zadarty nosek, ale to jeszcze nie wystarczyło, 
gestapowiec zawołał jeszcze sołtysa, żeby to potwierdził. Ten odpowiedział mu, że 
jestem jeszcze mała i widocznie jestem jej córką. Tak więc przez przypadek zostałam 
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przy życiu. Sołtysa pewnie ruszyło sumienie, na pewno wiedział, że to jego syn 
zdradził wszystkich. 

Jaguścik i inni ukrywający Żydów, czyli bracia Zasępa i ich krewny, zostali 
mocno pobici i wysłani do obozu śmierci w Oświęcimiu. Chłopi ze wsi wykopali na 
skraju lasu przy polnej drodze, przechodzącej przez wieś naprzeciwko zagrody 
Jaguścików, głęboki dół i tam pochowano zabitych. Niektórzy na wsi opowiadali, że 
ułożono zwłoki 23 zamordowanych Żydów. Słyszałam jeszcze głosy rannych -  ko-
nających wrzucanych razem z martwymi do tego dołu. 

 Zostałam sama z Andzią. Było jej bardzo ciężko, Spadły na nią wszystkie 
obowiązki, którymi się przed tym zajmował mąż. Wszystkie problemy w domu i go-
spodarstwie musiała pokonać samotnie, więc ja musiałam przejąć niektóre obowiązki 
domowe. Mając niespełna 5 lat wychodziłam z krową i kozą na pastwisko, zbierałam 
jajka, zamiatałam mieszkanie i podwórko zapalałam ogień w piecu, szukałam lebio-
dy na zupę, ubijałam masło w dzieżance, robiłam ser z mleka. To nie były prace na 5-
6 letnie dziecko. Andzia te wszystkie moje wyroby brała na targ do Radomska, żeby 
sprzedać. Znano ją w Radomsku, pracowała przecież u mojej babci. Na targu spoty-
kała znajomych i opowiedziała, co się u nich stało. Ludzie dowiedzieli się, że cała 
rodzina Borysów została zamordowana, że tylko ja zostałam przy życiu. Któregoś
dnia Andzia poszła na targ do Radomska a ja zostałam sama. Wtedy wszedł do mie-
szkania jakiś Ukrainiec. Pokręcił się po kuchni, wszedł do sypialni, otworzył szafę, 
zachowywał się jakby był w swoim mieszkaniu. Wybrał sobie szary garnitur mojego 
ojca i spokojnie wyszedł z mieszkania. Andzia w drodze przez wieś już się dowie-
działa, że miała „gościa” w domu. Jej pierwszą reakcją po wejściu do mieszkania 
było uderzenie mnie w twarz z pretensją, dlaczego go wpuściłam i pozwoliłam 
otworzyć szafę. Wtedy jeszcze nie wiedziałam czyj to był garnitur. Po czasie, gdy tę
historię opowiadałam mojej mamie, powiedziała mi, że garnitur był mojego ojca. 
Będąc na wsi z Andzią wołałam na nią „mamo”. Zresztą nie zdawałam sobie sprawy, 
że mogę mieć inną mamę. Nie pamiętałam swojej prawdziwej mamy, przecież zosta-
wiła mnie babci, gdy miałam rok i miesiąc.

Mała dygresja o stosunku Andzi do mnie. Ona nie miała żadnego doświad-
czenia w wychowaniu dzieci, była bezdzietna, poza tym znalazła się w niemożliwej 
sytuacji. Spadło na nią prowadzenie całego gospodarstwa, męża zabrano do Oświę-
cimia, na dodatek miała mnie. Oczywiście wykorzystywała mnie do wszystkich prac 
domowych, ale z drugiej strony dbała o moje zdrowie. Pamiętam, że gdy zachoro-
wałam na odrę, Andzia zwróciła się do sąsiadki o poradę, jak mnie leczyć. Po powro-
cie moich rodziców do Polski miała kontakt z moją mamą. Rozwiodła się z Wład-
kiem Jaguścikiem, przeniosła się do Sopotu, wyszła ponownie za mąż, pisała do 
mojej mamy, że jest wreszcie szczęśliwa, że ma kochającego męża. W styczniu  
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1945 r. po oswobodzeniu Oświęcimia Władysław wrócił do Łęgu razem z braćmi 
Zasępami, ich krewny zginął w obozie. Jaguścik miał wybity przedni ząb, nie wiem, 
czy stracił go przy aresztowaniu, czy w obozie. Moje życie na wsi toczyło się starym 
torem, pracowałam jak wcześniej.  

Tu chciałam wspomnieć jeszcze o moich rodzicach. W styczniu 1940 r. ma-
ma przekradła się do Związku Radzieckiego i prosto dotarła do mego ojca. Gdy tylko 
zobaczył mamę z miejsca spytał – „Gdzie moja córka?”. Mama odpowiedziała – 
„Przybyłam do ciebie, żeby zabrać cię z powrotem do domu”. Ojciec starał się jej 
wytłumaczyć, że jest to teraz niemożliwe, dopiero jak skończy się okupacja w Polsce, 
będzie możliwość powrotu. Oczywiście mama już nie miała jak wrócić, została i po-
czątkowo mieszkali razem. Jednak ojciec został zmobilizowany do jednostki pan-
cernej jako czołgista. 22 czerwca 1941 r. Niemcy rozpoczęły wojnę ze Związkiem 
Radzieckim. Dość szybko został oficerem technicznym w dywizji czołgowej. Prze-
szedł szlak bojowy ze Związku Radzieckiego, przez Jugosławię i Bułgarię. W Buł-
garii był nawet dwa razy. W czasie wojny był ośmiokrotnie ranny i kontuzjowany, 
leżał w szpitalach. 

Gdy ojciec pojechał na front, mama musiała uciekać w głąb Rosji, aż dotarła 
do Kujbyszewa, tam się zatrzymała i zamieszkała w kołchozie. Oczywiście musiała 
pracować na swoje utrzymanie. Od czasu do czasu otrzymywała od ojca listy, nawet 
w 1943 r. przysłał zdjęcie z Bułgarii w mundurze oficerskim. O niektórych ranach 
ojca mama dostawała wiadomość, a o innych dowiedziała się po wojnie. Przy przed-
ostatnim zranieniu dowiedziała się, że leży w szpitalu oddalonym o 105 km od jej 
miejsca pobytu w Kujbyszewie. Zapakowała prowiant do plecaka i ruszyła w drogę
pieszo. W nocy zapaliła lampę w strachu przed wilkami. Dotarła do jakiejś znajomej. 
Rano wstała i ruszyła w dalszą drogę. Dotarła do szpitala, w którym leżał ojciec. 
Było to już pod koniec wojny. W Kujbyszewie został zdemobilizowany i już razem 
oczekiwali na transporty do Polski. Otrzymali zezwolenie i 18 kwietnia 1946 r. wró-
cili do kraju. Przyjechali od razu do Radomska, żeby otrzymać informację, co się
stało się ze mną. W jaki sposób można mnie odebrać od rodziny Jaguścików.  

Mama korespondowała z panią Tarankową. Przed wojną była gospodynią bu-
dynku, w którym mieszkała moja babcia. Pani Tarankowa napisała mamie o zamor-
dowaniu babci Hawy, wujka Chaima i innych. Napisała również, że ja żyję i jestem  
u Jaguścików w Łęgu. 

Z 10 tys. radomszczańskich Żydów po wojnie została mała garstka. Na ra-
domszczańskim cmentarzu żydowskim wisi tablica pamiątkowa z historią Holo-
kaustu Żydów radomszczańskich w czasie okupacji niemieckiej. Rodzice spotkali 
jeszcze kilku Żydów w Radomsku, którzy opowiedzieli im, co się wydarzyło w Łę-
gu i potwierdzili, że jestem u Jaguścików. Mój ojciec od razu po tej wiadomości 
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powędrował do wsi Łęg. Przyszedł do Jaguścika odebrać córkę. Nie było mnie w do-
mu, tak jak co dzień byłam z krową i kozą na pastwisku. Andzi także nie było. Wró-
ciłam popołudniu do domu, zobaczyłam Władka siedzącego na moim łóżku w kuchni 
i obcego mężczyznę w wojskowym mundurze na krześle na środku kuchni. Mężczy-
zna wziął mnie na kolana, objął mnie i pocałował. Od razu poczułam do niego 
bliskość. Ojciec nie powiedział mi, że jest moim prawdziwym tatusiem, dał mi 
paczuszkę cukierków, którą wzięłam, pobiegłam do drugiego pokoju i schowałam 
pod poduszkę Andzi z myślą, że jak wróci do domu, to ją podzieli między nas. Nie 
znając smaku cukierka, wiedziałam że bez zezwolenia Andzi nie wolno mi się samej 
poczęstować. O czym ten pan rozmawiał z Jaguścikiem, też nie wiedziałam. Moje 
życie toczyło się dalej. W dalszym ciągu wykonywałam swoje obowiązki domowe. 
Do tego człowieka rozmawiającego z Władysławem czułam jakąś bliskość, której nie 
potrafiłam sobie wytłumaczyć. 

Po paru dniach rozeszły się słuchy po wsi, że przyjedzie mój ojciec i za-
bierze mnie do plasteliny. Nie wiedziałam co to jest „plastelina”, ale byłam bardzo 
ciekawa, gdzie mnie zabiorą, co się ze mną stanie. Dowiedziałam się po czasie, jak 
potoczyła się ta rozmowa z Władysławem. Ojciec przyszedł mnie odebrać, ale on się
ostro sprzeciwił, żądając za mnie fantastycznej sumy pieniędzy w tamtych latach – 
miliona złotych. Nawet dzisiaj to absurdalna suma. Rodzice przyjechali ze Związku 
Radzieckiego z torebką kostek cukru, ojciec w mundurze wojskowym, mama miała 
na sobie sukienkę uszytą ze spadochronu. To było całe ich bogactwo. Nie mieli gdzie 
mieszkać, nie mieli żadnej pracy ani ubrania na zmianę. A tu Jaguścik z żądaniami 
takiej astronomicznej sumy. Na dodatek powiedział – „Jeżeli nie dasz tych pieniędzy, 
to w życiu nie zobaczysz swojej córki”. Ojciec prosił, by wyznaczył jakiś termin, 
miejsce, żeby moja mama mogła mnie zobaczyć. Jaguścik się zgodził, wyznaczył 
termin przyjazdu do Radomska.  

W tym samym czasie powstała w Radomsku komórka Centralnego Komitet 
Żydów w Polsce. Do niego zwrócili się moi rodzice o pomoc i radę, jak mają po-
stępować z Jaguścikiem. Tam im powiedziano, że powinni się zwrócić do Komitetu 
w Warszawie, który zajmuje się odbieraniem dzieci żydowskich od rodzin, klaszto-
rów, sierocińców itd. Zajmowali się tym głównie kpt. Drukier i płk Dawid Kahane, 
naczelny rabin w wojsku polskim. Wśród tych dzieci było wiele takich, które nie 
wiedziały o swoim żydowskim pochodzeniu. W takich wypadkach niektóre rodziny 
polskie opowiadały, w jakich sytuacjach te dzieci trafiały do ich domów. Komitet 
miał fundusze z których płacił, jeżeli było takie żądanie. 

Rodzice nie wiedzieli wtedy, że jest taka możliwość. Ich następnym krokiem 
był wyjazd do Łodzi, by znaleźć jakieś łóżko, żeby się wreszcie wyspać. Oczywiście 
w Łodzi skierowali swoje kroki do przedwojennego mieszkania na ulicy Południowej 
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78/80. Był to duży dom z dwoma podwórkami i nienaruszony. Jednak ich mieszkanie 
było zajęte przez byłą dozorczynię, która po zajęciu miasta przez okupantów nie-
mieckich wykorzystała okazję i przeniosła się do mieszkania moich rodziców. Bar-
dzo niechętnie wpuściła ich do mieszkania. Pozwoliła im zostać parę dni w kuchni, 
przespać się na jednoosobowej kozetce, a sama spała w ich byłej sypialni, na przed-
wojennym łóżku wykonanym przez szwagra męża siostry mamy. 

Po paru dniach ojciec pojechał do Warszawy spotkać się z kpt. Drukierem  
i płk Kahana, tak jak mu poradzono. Opowiedział im, że odnalazł córkę, ale nie może 
jej odebrać od rodziny, która ją ukrywała. Żądano od niego astronomicznej sumy, 
jakiej nie miał. Pytał ich, co ma zrobić? Mówił im: „Ja się boję, słyszałem przeróżne 
straszne historie, że mordują te dzieci, przemycają w różne miejsca i różne inne 
historie. Moja córka cudem została przy życiu, nie wiem, czy mi ją zwrócą żywą?”. 
Kpt. Drukier usiłował uspokoić ojca, powiedział mu żeby się nie bał i przerwał dzia-
łania na własną rękę. Tę sprawę przeprowadzi osobiście. Trwało to co najmniej pięć
tygodni, od 18 kwietnia do mniej więcej 26-27 maja. Z kpt. Drukierem zostało usta-
lone, że zawiadomi moich rodziców o dalszych krokach. Ojciec przekazał mu adres 
Jaguścików. Zaczęło się pełne napięcia oczekiwanie na mój powrót. 

W międzyczasie Jaguścik nawiązał kontakt z rodzicami w Łodzi w celu spot-
kania, by mama mogła mnie zobaczyć. Oczywiście rodzice przyjechali do Radomska. 
Jaguścik zabrał mnie do miasta. Poszliśmy do fryzjera żeby mnie ostrzygł, do foto-
grafa, który zrobił mi dwa zdjęcia, jedno tylko mnie samej, drugie z nim. Następnie 
spacerowaliśmy po ulicy. Mama widziała mnie z okna w mieszkaniu znajomych, 
państwa Janeckich na ul. Reymonta 31. Ale nie mogła mnie objąć czy pocałować. 
Ojciec opowiedział to wszystko mamie, która oczywiście była bardzo zawiedziona, 
przecież tyle lat czekała na to spotkanie ze mną. 

W ogóle nie miałam pojęcia, o co tu chodzi. A w tym czasie mama stała  
w oknie po drugiej stronie ulicy. Widziała mnie, ale nie mogła się do mnie zbliżyć. 
Na tym skończyło się „widzenie” i wróciliśmy na wieś. 
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nia i Władysław Jaguścik, Radomsko, kwiecień 1946 r. 
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Kpt. Drukier skontaktował się z Jaguścikiem, ale ja go nie widziałam. Zre-
sztą nic nie wiedziałam o pertraktacjach związanych ze mną. W końcu kpt. Drukier 
zawiadomił mojego ojca, żeby przyjechał do Warszawy i stamtąd pojadą do Łęgu. Po 
drodze powiedział mu, że ma już przy sobie pieniądze na moje wykupienie. Ojciec 
otrzymał instrukcje, jak ma postępować z chwilą przekazania Jaguścikowi pieniędzy.  
„Ty masz wziąć córkę za rękę, biegiem się oddalasz. Nie można przewidzieć, co się
może później wydarzyć. Mogą wziąć pieniądze i po chwili życie dziecka. Już zda-
rzały się takie wypadki” – mówił mu. Przy pierwszym spotkaniu z Władysławem  
kpt. Drukier wypytywał się go, ile i na co potrzebuje pieniądze? Jaguścik powiedział 
mu, że potrzebuje kupić konia, wóz, krowę. Doszli do porozumienia, że dostanie 35 
tys. złotych. Że z tej sumy zostaną mu pieniądze na inne wydatki. Jaguścik zgodził 
się na taką kwotę. Pamiętam, że biegliśmy a za nami kpt. Drukier. Na dworcu 
kolejowym od razu wsiedliśmy do pociągu w kierunku Łodzi. Widocznie cała akcja 
była z góry przygotowana. W tym okresie w Polsce żydowska kongregacja dostawała 
pomoc finansową z amerykańskiego „Jointu”. Była to organizacja pomagająca Ży-
dom w Europie.

 Dojechaliśmy do Łodzi, wreszcie po tylu latach znowu byłam z moimi pra-
wdziwymi rodzicami. Początkowo mieszkaliśmy w kuchni przedwojennego mie-
szkania rodziców. Spaliśmy w trójkę na wąskiej jednoosobowej kozetce. Było dla 
mnie dziwne, że mam dwie mamy, jedną Andzię Jaguścik, do której mówiłam mama 
oraz tę drugą w Łodzi - mamę biologiczną. 

Byłam strasznie wygłodzona. Zaraz po wojnie w Polsce wypiekano dwuki-
lowe, okrągłe bochenki chleba. Zjadałam największe środkowe kromki z bochenka 
posmarowane margaryną, posypane lekko cukrem. Jadłam na schodach, wołałam do 
mamy, że jestem jeszcze głodna, mama szykowała następną kromkę a ja wracałam 
do mieszkania, żeby ją zjeść. Stale byłam głodna, w czasie obiadu patrzyłam w talerz 
ojca, czy przypadkiem nie dostał więcej zupy ode mnie. 

 W czasie wojny mój żołądek się skurczył. Teraz z przejedzenia nagle się
poszerzył. Rodzice nie mieli pojęcia o tym, że mięsień żołądkowy, który się gwał-
townie poszerzył zaczął mnie okropnie boleć. Z bólu nie mogłam kichnąć, zakasłać, 
zaśmiać się. Teraz nie byłam w stanie nic brać do ust. Byłam taka słaba, że kil-
kakrotnie odpoczywałam na schodach wchodząc na trzecie piętro już naszego stałego 
mieszkania. Znajomi i sąsiedzi byli przekonani, że mam galopującą gruźlicę. Zro-
biono mi prześwietlenie i stwierdzono zwapnienia w płucach, nie groziła mi gruźlica, 
ale miałam anemię. Nie mogłam jeść. Taka sytuacja trwała prawie trzy lata. Powró-
ciłam do normalnego życia po skończeniu 12 lat, oczywiście pod kontrolą lekarską. 
Miałam również problemy z chodzeniem. Na wsi nie miałam butów, zimą chodziłam 
w drewnianych trepach, bez pończoch, bielizny. Wychodziłam na śnieg na podwórze 
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oczekując na Andzię wracającą z targu. Z zimna kucałam na śniegu w sukience,  
z której dawno wyrosłam. Z zimna siusiałam pod siebie, to mnie trochę podgrzewało. 
Latem chodziłam boso. Będąc już u moich rodziców, mama w maju kupiła mi san-
dałki, przez dwa miesiące chodziłam z krwawiącymi kostkami u nóg, nie umiałam 
stawiać kroków, musiałam się uczyć chodzić w obuwiu. 

Tymczasem zaczęły się problemy mieszkaniowe. Od maja do września zmie-
niliśmy czterokrotnie mieszkania. Ojciec wreszcie dostał państwową posadę – na-
czelnika służby transportowej. Był zajęty, nie miał czasu zajmować się szukaniem 
lokum dla nas. Mama nie mając innego wyjścia chodziła po Łodzi szukając pomie-
szczenia dla naszej rodziny. W końcu dostaliśmy mieszkanie na ulicy Kilińskiego 41.

Miałam już 8 lat i w końcu w październiku 1946 r. zaczęłam chodzić do 
szkoły na ul. Południowej. Była to szkoła koedukacyjna. Uczyłam się tam przez 5 lat. 
Pod koniec czwartej klasy zrozumiałam, że jestem Żydówką. Przestałam chodzić na 
lekcje religii. Dzieci na szklanych drzwiach klasy naklejały napis „Żydówka”. Zwró-
ciłam się ze skargą do dyrektora szkoły, ale nie było reakcji. Otwarcie szkół 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci rozwiązał mój problem. Przeniosłam się do takiej 
szkoły. Tam nie uczono religii. Szkoła była blisko mojego domu, miałam tam dużo 
koleżanek pochodzenia żydowskiego. W 10 klasie miałam koleżankę, której mama 
pracowała jako położna w szpitalu. Często chodziłyśmy z Hanią odwiedzać jej mamę
w pracy. 

Praca położnej bardzo mi się spodobała. A może odezwały się „geny” po 
mojej babci. W każdym razie po ukończeniu 10 klasy postanowiłam pójść do szkoły 
położnych w Pabianicach. Zapisałam się tam pod warunkiem, że maturę ukończę
eksternistycznie. W szkole byłam jedyną Żydówką, ale to nikogo nie interesowało, 
zresztą z moim wyglądem zewnętrznym nikomu nie przyszło do głowy pytać o moje 
pochodzenie, a ja osobiście nie reklamowałam się moim żydostwem. Zresztą tak jak 
większość Żydów w Polsce po pogromie w Kielcach starało się nie afiszować swego 
pochodzenia. Jedynie dyrektorka szkoły zwróciła uwagę na imię ojca – Dawid. 
Spytała mnie, czy mój ojciec jest „żydkiem”? - Odpowiedziałam jej z dumą, że jest 
już duży i jest Żydem. Ale nie odczuwałam antysemityzmu. 

Po ukończeniu szkoły położnych musiałam odpracować obowiązkowy ro-
czny staż w miejscu, w które mnie wysłano. Nauka w szkole była bardzo wyczerpu-
jąca. Uczyłyśmy się przez dwa lata w dzień i w nocy. Naukę skończyłam 1 paździer-
nika 1957 r. i zostałam dyplomowaną położną. Pracę zaczęłam w szpitalu na ul. 
Łagiewnickiej na Bałutach. Skończyłam tam obowiązkowy roczny staż. W szpitalu 
tym pracowałam do 28 lutego 1961 r. 
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W szpitalu na ul. agiewnickiej w odzi, 1960 r. 

W latach 1957-1958 wielu Żyd w wyemigrowało z Polski do Izraela. Mia-
łam wtedy już 22 lata. le jeszcze w latach 60-tych rozmawiałam na temat wyjazdu  
z rodzicami. t regoś dnia ojciec zagaił mnie  Powiedz mi niu, jaką widzisz 
przed sobą przyszłość, prawie cała młodzież żydowska opuszcza Polskę, prawie już
nie ma chłopc w żydowskich . Chcę podkreślić, że m j ojciec był ateistą a moja 
mama raz do roku w dzień Wielkiego Postu Jom ipur  wybierała się do synagogi  
w odzi. Ojciec kupował bukiet kwiat w i razem ze mną czekał aż mama wyjdzie na 
zewnątrz. Nigdy nie rozmawiał z mamą na tematy religijne, tak samo postępował ze 
mną. Ja nic ci nie mogę poradzić, musisz postanowić sama . Tak też się stało bez 
rad ojca. Zrozumiałam, jak mam postąpić i gdzie jest moje miejsce. W ten spos b 
rozmawialiśmy o mojej przyszłości. Jeżeli poznam polskiego chłopca, to się z nim 
pobiorę. Miałam wspaniałego ojca, powiedział mi  Ten chłopak będzie bardzo 
postępowy, ateista, nie będzie u niego r żnicy między Żydem ani chrześcijaninem, 
nie będzie mu przeszkadzało pochodzenie, ale co będzie z jego rodzicami, wujkami, 
sąsiadami, będzie ci przyjemnie słuchać, że ktoś powie na twoje dziecko - żydowski 
bękart. I w tym stylu będziesz mogła przez całe życie ukrywać swoje żydowskie 
pochodzenie  Oczywiście gdy nikt nie będzie cię pytał, nie będziesz musiała m wić, 
ale jak zapytają, będziesz w stanie ukryć  Przecież to żadna hańba być Żydem, na 
pewno nie trzeba się tego wstydzić . Po namyśle odpowiedziałam Przemyślałam 
sobie o czym m wiliśmy, wydaje mi się, że znowu będę musiała was opuścić . 
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W tym czasie mój ojciec był emerytem, musiał przedwcześnie przerwać pra-
cę, ponieważ zachorował na serce. Mama nigdy nie pracowała zawodowo, oprócz 
okresu wojennego w kołchozie w Związku Radzieckim. Stanęło na tym, że ja pojadę
do Izraela, urządzę się tam, przecież mam dobry zawód i dobrą praktykę zawodową. 
Moja droga życiowa nigdy nie była wyściełana różami, pracy się nie boję. Byłam 
młoda, pozytywnie nastawiona do życia. Powiedziałam do siebie – pojadę chętnie,  
z jednej strony radośnie, a z drugiej będzie mi smutno, zostawiam rodziców, ojciec 
chory, jadę w nieznane, mogę liczyć tylko na siebie, nikogo tam właściwie nie mam. 
Nie znam hebrajskiego ani żydowskiego. 

28 lutego zakończyłam pracę w szpitalu w Łodzi, a 9 marca 1961 r. wyje-
chałam do Izraela, w nieznane... Postanowiliśmy, że pojadę sama, zacznę pracować, 
a po pewnym czasie przyjadą rodzice za mną. Ojciec powiedział mi –„Wiedz Aniu, 
że my będziemy ciężarem dla ciebie. Ja już teraz mam 62 lata, nie pracuję, jestem 
emerytem. A jak wiesz Izrael to kapitalistyczny kraj, tam patrzą na mięśnie i zdrowe 
zęby, starszych ludzi nie przyjmuje się do pracy, tylko młodych. Ja już swoje 
przeżyłem, po za tym jestem chory na serce. Ty będziesz musiała być naszym 
wsparciem, może twoja mama znajdzie jakąś pracę”. Z tym pojechałam biorąc całą
odpowiedzialność na siebie. 9 marca 1961 r. wyjechałam z Polski. Rodzice odwieźli 
mnie do Warszawy. Stamtąd przez Czechosłowację dotarliśmy do Wiednia. Nastę-
pnego dnia nocnym pociągiem przywieziono nas do Włoch, do Wenecji. Prosto z po-
ciągu do portu, gdzie weszliśmy na włoski statek „Mesapia”. Do portu w Hajfie, już
w Izraelu, dotarliśmy 21 marca o 6-tej rano. Na statku otrzymałam dokument no-
wego repatrianta i skierowanie do kibucu, niedaleko Jerozolimy, o nazwie Kwar Ma-
kabi, gdzie miałam się uczyć języka hebrajskiego. 

W Izraelu mama miała bardzo daleką krewną, do dnia dzisiejszego nie 
możemy znaleźć wspólnych związków rodzinnych. Mama tłumaczyła to w ten spo-
sób – „Jej babcia i moja, gdy się spotykały na ulicy witały się - dzień dobry pani 
Ciociu!”. Ale nie ważne jest bliskość pokrewieństwa, ale bliskość między ludźmi. 
Nasze rodziny jeszcze w Łodzi bardzo się przyjaźniły. W 1957 r. mama bardzo sta-
rała się przekonać ich na wyjazd do Izraela. Rodzice chcieli wyjechać razem z nimi. 
Czekali tylko na ukończenie przeze mnie szkoły położnych. Otrzymywali od nich 
bardzo złe listy. W Izraelu było w tym czasie silne bezrobocie. Zdarzały się nawet 
wypadki samobójstwa. Ludzie z wykształceniem nie mogli znaleźć odpowiedniej 
pracy. Radzili nam na razie zostać w Polsce. Ojciec się wahał, a ja pracowałam i na-
bierałam doświadczenia w zawodzie. Mimo ostrzeżeń zdecydowałam się wyjechać.

Moi dalecy krewni oczekiwali już na mnie w hajfskim porcie i zabrali do sie-
bie. Mieszkali niedaleko Tel Awiwu w osiedlu Ramat Haszaron w baraku azbesto-
wym. Byłam u nich niecałe dwa tygodnie. Nie pojechałam do tego kibucu, w którym 
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miałam się uczyć języka hebrajskiego. Szukaliśmy bliższego kibucu, żebym mogła 
mieć z nimi częsty kontakt. Przyjęto mnie do pobliskiego kibucu - Maabarot. Nauka 
miała się rozpocząć po świętach Paschy (Wielkanoc). 

Miałam trochę wolnego czasu, więc postanowiłam się rozejrzeć za odpo-
wiednim miejscem pracy. Byłam „bogata”, bowiem dostałam z „Biura Absorcji” 10 
lirów izraelskich na pierwsze drobne wydatki, więc pojechałam do pobliskiego szpi-
tala „Meir” w miasteczku Kwar Saba. Przedstawiłam się, pokazałam mój dyplom, 
wyjaśniłam, że mam już 3,5 roku doświadczenia w zawodzie. Dostałam odpowiedź, 
że to wspaniale, ale jest mały mankament, nie znam kompletnie języka hebrajskiego. 
Radzili mi pójść na kurs języka hebrajskiego i wrócić do nich. Miejsce pracy będzie 
na mnie czekało. Zrozumiałam, że bez języka nie znajdę pracy. Ale byłam pełna 
otuchy, że z moim zawodem położnej nie „zginę”. 

 9 kwietnia zaczęłam uczyć się języka. Nauka trwała 4 miesiące. Pół dnia 
nauki, pól dnia pracy w kibucu. 19 sierpnia skończyłam kurs, na którym byłam 
jedyną uczennicą z Polski. 20 sierpnia wróciłam do moich krewnych. Teraz trzeba 
było zacząć szukać pracy. Pojechałam do Tel Awiwu, tam dowiedziałam się, gdzie są
biura Ministerstwa Zdrowia. Zabrałam oczywiście mój dyplom położnej. Tam powie-
działam, tym razem już po hebrajsku – „Proszę to jest mój dyplom położnej, tu jest 
świadectwo ukończenia kursu języka hebrajskiego, czekam na otrzymanie od was 
oferty pracy, jestem gotowa do samodzielnego życia”. Myślę, że zrobiłam na nich 
dobre wrażenie. Otrzymałam pięć ofert pracy ze szpitali w Izraelu, które poszuki-
wały położnej. Powiedziano mi „jeżeli masz pieniądze, to możesz pojechać do tych 
szpitali i wybrać sobie miejsce, które będzie tobie odpowiadało”. 

Będąc jeszcze w kibucu, często przyglądałam się dużej mapie wiszącej na 
ścianie, próbując zapamiętać różne miejscowości w Izraelu. Zapamiętałam miejsco-
wość Rehowot w pobliżu Tel Awiwu, to prawie w centrum Izraela. Pozmyślam sobie, 
że jeżeli będę pracowała i mieszkała w pobliżu Tel Awiu, to po przyjeździe rodziców 
do mnie, może łatwiej mama znajdzie jakąś pracę. Pojechałam w pierwszym rzędzie 
do Rehowot. Było to niedaleko, zresztą nie miałam prawie pieniędzy. Wprawdzie  
w kibucu dostawałam 5 lirów miesięcznie, starałam się je oszczędzić na pierwszy 
okres po kursie. Ale to były grosze. Pojechałam tam 21 sierpnia, od razu zgłosiłam 
się do dyrektora szpitala położniczego dr. Dym. Przełożoną położnych była Anuszka 
z Bułgarii. W szpitalu była sala porodowa, oddział noworodków, oddział położniczy, 
ginekologia i sala operacyjna. Byli gotowi przyjąć mnie natychmiast do pracy. 
Powiedziałam, że nie mam z sobą nawet walizki. Cały mój bagaż znajduje się  
w Ramat Haszaron. Mogę przyjechać do pracy dopiero 23 sierpnia. Mam tylko 
problem, bo nie mam gdzie spać, przyjechałam sama do kraju i nie mam tutaj nikogo. 
Szpital ten należał do Związków Zawodowych. Powiedziano mi „Niedaleko od 
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szpitala stoi domek trzypokojowy należący do szpitala, jest tam jeszcze jeden pokój 
wolny”. Pasowało mi to jak ulał i oczywiście z miejsca się zgodziłam. Wreszcie mam 
pokój dla siebie. Mam swoje łóżko, klucz wejściowy i do pokoju, pracę, co mi więcej 
potrzeba do szczęścia.

23 sierpnia 1961 r. zaczęłam pracować w szpitalu, a także w pogotowiu na 
sali operacyjnej. Byłam bardzo zadowolona z pracy, także w szpitalu byli zadowoleni 
ze mnie. Pracował tam lekarz z Polski, który mówił do mnie córeczko. Często asy-
stowałam przy operacjach ginekologicznych. Wzywano mnie bardzo często, ponie-
waż byłam samotna i miałam dużo wolnego czasu. Szybko się tam zaaklimatyzowa-
łam, miałam również koleżanki z pracy. 

Prowadziłam intensywną korespondencję z rodzicami. W końcu złożyli pro-
śbę o zgodę na wyjazd do Izraela. Po roku i trzech miesiącach spotkaliśmy się już  
w Izraelu. Przyjechali 19 czerwca 1962 r. Oczywiście pojechałam do Hajfy ich 
przyjąć. Rodzice dostali barak azbestowy w Kiriat Chaim, blisko Hajfy. W baraku  
u rodziców początkowo nie było bieżącej wody ani światła. W lodówce, którą im 
kupiłam trzymali lód, który się kupowało, żeby chłodzić prowiant przed zepsuciem. 
Kupiłam również płytkę gazową do gotowania. Ale w końcu wszystko się ułożyło. 
Ojciec pracował, nawet moja mama pracowała przez parę miesięcy. 

Z Rehowot, gdzie mieszkałam, do Kiriat Chajm jest dość daleko, około 140 
km. Okolic Hajfy nie znałam, nie miałam żadnych znajomości w urzędach, żeby 
poprosić o przeniesienie rodziców bliżej mnie. Dyrektor mojego szpitala też nie miał 
żadnych znajomości w biurach absorbcji, ale obiecał pracę dla mego ojca mimo, że 
miał już 63 lata. W szpitalu byli ze mnie bardzo zadowoleni i nie chcieli mnie stracić. 
Ale żeby zamieszkać z rodzicami musiałam pomyśleć o zmianie miejsca pracy. Po 
tygodniowych nocnych dyżurach dostawałam pięć dni wolnego. Zdarzało się to raz 
na sześć tygodni. Wtedy jechałam do rodziców. 

Na jednym z tych urlopów pojechałam do ośrodka zdrowia w Hajfie. Opo-
wiedziałam tam, że pracuję w Rehowot, że przyjechali moi rodzice do Izraela, mie-
szkają w Kiriat Chaim, a ja szukam teraz pracy w Hajfie. Zaproponowali mi pracę  
w szpitalu państwowym – Rambam w Hajfie. Oczywiście, że przyjęłam tę propozy-
cję. 

Mój ojciec postanowił poszukać pracę dla siebie. Zwrócił się do Pośredni-
ctwa Pracy, jako mechanik samochodowy z 50-letnim doświadczeniem. Zadano mu 
masę pytań i postanowiono posłać na egzamin praktyczny w zawodzie, na co 
oczywiście się zgodził. Miał tylko prośbę, żeby pytania zadawano po polsku, rosyj-
sku, w ostateczności po żydowsku. Egzamin zdał „śpiewająco”, zarówno praktyczny, 
jak i teoretyczny. Został przyjęty do pracy w olbrzymim koncernie Związków Zawo-
dowych „Solel Bone”. Był to niezwykły przypadek, jak na izraelskie stosunki pracy. 
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W tamtych latach w Izraelu przechodziło się na emeryturę mając 65 lat, ojciec wtedy 
miał 63 lata. Był wybitnym fachowcem w ciężkim sprzęcie mechanicznym i samo-
chodowym. Firma umożliwiła mu pracę do 73 roku, by mógł otrzymać emeryturę. 
Każdego ranka przyjeżdżał samochód z firmy zabierać go pracy. Gdy miał 78 lat stan 
jego zdrowia się pogorszył, zachorował na raka. Odszedł od nas mając 81 lat.

Przeniosłam się do rodziców 1 stycznia 1963 r. i rozpoczęłam pracę w szpi-
talu Rambam w Hajfie. Mego męża poznałam w marcu 1963 r. W tym czasie praco-
wał jako elektryk w hucie szklanej Fenicja w centrum przemysłowym koło Hajfy. 
Uczył się wieczorami w szkole zawodowej przy Politechnice Hajfskiej. Poznaliśmy 
się przypadkowo. Wracaliśmy tym samym autobusem z Hajfy, ja z moją mamą, a on 
z ostatniego egzaminu w szkole. Uczył się klimatyzacji i elektryczności. Okazało się, 
że mieszkamy bardzo blisko siebie. Spotkaliśmy się po paru tygodniach. Tymczasem 
Marek zmienił pracę. Zaczął pracę jako starszy technik w serwisie fabryki lodówek, 
klimatyzacji i pralek. Pokochaliśmy się i po pewnym czasie postanowiliśmy się
pobrać. Cały czas starałam się oszczędzać, początkowo żeby pomóc rodzicom, 
później dla siebie. Okazało się, że Marek robił to samo. Jego rodzice wyszli z ba-
raków i kupili własne mieszkanie, więc zaczął oszczędzać na siebie. Moje wyna-
grodzenie miesięczne wynosiło 236 lirów. Zanim rodzice przyjechali żyłam bardzo 
skromie. Kupowałam podstawowe produkty. Podczas dyżurów w szpitalu jadłam tam 
obiad, na śniadanie i kolację buteleczkę zsiadłego mleka, taka buteleczka ko-
sztowała 9 groszy. 

Postanowiliśmy z Markiem złączyć nasze oszczędności i w pobliskim osie-
dlu rozwojowym Kiriat Jam, kupić mieszkanie. Zapisaliśmy się w spółdzielni budo-
wlanej i czekaliśmy na loterię, która miała się odbyć po zakończeniu budowy budyn-
ku. Mieszkanie zapisane było na Marka, nie byliśmy jeszcze małżeństwem, więc nie 
mogło być na dwa różne nazwiska. Mieszkanie miało 84 m kw., było ładne i po-
łożone na głównej ulicy miasteczka. Pobraliśmy się 1 września 1964 r. Wzięliśmy 
kilka tysięcy na hipotekę, którą spłaciliśmy w ciągu 10 miesięcy. Nasze wynagro-
dzenie miesięczne szło na dług, ale Marek znalazł dodatkowe zajęcie i z tych pienię-
dzy prowadziliśmy naszą bardzo skromną gospodarkę domową. Po spłaceniu długu 
doszliśmy do wniosku, że jesteśmy gotowi powiększyć rodzinę. Zaszłam w ciążę.  
W szóstym miesiącu ciąży miałam wypadek w pracy, podniosłam bardzo ciężką
kobietę ześlizgującą się z łóżka. Odeszły mi wody. Zostałam już w szpitalu. Kole-
żanki z pracy zadzwoniły do Marka, że zostaję w szpitalu. Leżałam prawie 3 tygo-
dnie z odchodzącymi wodami. W 7 miesiącu urodziłam mego pierworodnego syna. 
Postanowiłam dać mu na imię Chaim, po moim wujku zamordowanym przez Niem-
ców w Łęgu. Po hebrajsku słowo „chaim” ma jeszcze jedno znaczenie – „życie”. 
Powiedziałam wtedy „to jest moje życie”! Chaim po urodzeniu ważył 1120 gram. 
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Powiedziałam sobie, że on musi żyć. Po 10 dniach spadł na wadze do 930 gram. Był 
taki malutki (40 cm). Płuca miał rozwinięte, taka miniaturka niemowlęcia. Pokarm 
dostawał pipetką po kilka kropelek. Po 63 dniach pobytu na oddziale wcześniaków, 
10 kwietnia, z wagą 2,550 gram wypisano go ze szpitala. Był silny, dobrze rozwi-
nięty, serce i płuca pracowały prawidłowo. Chaim potrzebował szczególnej opieki, 
poprosiłam o roczny bezpłatny urlop. Po roku wróciłam na pół etatu. Mama bardzo 
mi w tym okresie pomagała. Prawdopodobnie chciała zrekompensować na wnuku, to 
czego nie mogła mi dać, gdy los nas rozłączył. Posłałam go do przedszkola, gdy miał 
trzy i pół roku. Był tylko mały mankament, dziecko nie znało hebrajskiego. Mama  
i my rozmawialiśmy z nim tylko po polsku. Poszedł do przedszkola jak mały emi-
grant, który nie zna ani jednego słowa po hebrajsku. Ale dzieci uczą się szybko i w 
krótkim czasie mówił już w tym języku.

Przed wypadkiem w czasie ciąży miałam jeszcze jeden wypadek w pracy. 
Sama przeniosłam na łóżko pewną kobietę po operacji, która była jeszcze pod wpły-
wem narkozy. Od tego wyskoczył mi dysk z kręgosłupa. Bardzo cierpiałam, skie-
rowano mnie na komisję lekarską, jedną a potem drugą. Komisje orzekły, że nie 
wolno mi na stałe pracować jako położna ze względu na zdrowie. Pracowałam 
jeszcze w sumie trzy lata. W końcu zawiadomiłam szpital, że nie jestem w stanie 
wrócić na cały etat. Zwolniłam się z pracy bez odszkodowania za utratę zdrowia. 
Dostałam tak niski stopień inwalidzki, że nie należało mi się odszkodowanie. Przez 
sześć i pół roku siedziałam w domu. W 1972 r. zaszłam ponownie w ciążę i przez 
cały jej okres leżałam w domu pod opieką lekarską. 1 czerwca 1973 r. urodziłam 
drugiego syna – Josi. Urodził się bez komplikacji z wagą 3370 gramów i miał 57 cm 
długości. Któregoś dnia poszłam do mojej polikliniki, jedna z sióstr złamała nogę  
i oczywiście nie przyszła do pracy. Żartem powiedziałam do siostry przełożonej, że 
zawinę rękawy i wezmę się do pracy. Przez wszystkie lata pracowałam jako położna. 
Tylko w okresie nauki, jako uczennica, pracowałam przez krótki okres na oddziale 
wewnętrznym. Ale przełożona polikliniki wzięła poważnie moje słowa. Zaczęłam 
początkowo pracować po południu i stopniowo przeszłam na cały etat. Siostra, która 
złamała nogę, została przeniesiona do szpitala bliżej jej miejsca zamieszkania, obe-
szło się więc bez scysji. W ten sposób zostałam w poliklinice Kasy Chorych aż do 
emerytury. 

W czasie mojego przymusowego pobytu w domu Marek starał się utrzymać
rodzinę na normalnym poziomie materialnym. Pracował przez kilka lat na dwóch 
posadach, od rana w serwisie klimatyzacji i lodówek, wieczorami jako elektryk  
w teatrze i kabarecie w Hajfie. Próbował prowadzić sklep z towarem elektrycznym  
i wykonywać prace elektrotechniczne, ale bardzo szybko się przekonał, że się nie 
nadaje na kupca. Następnie pracował w rafinerii hajfskiej jako technik elektryk.  
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W końcu za namową kolegi zaczął pracować w Politechnice Hajfijskiej na Wydziale 
Budowlanym, w Stacji geodezyjnej. Nie miał przedtem żadnego pojęcia o geodezji. 
Na jego szczęście prawie wszyscy pracownicy byli z Polski i chętnie wciągnęli go do 
pracy. Dość szybko zorientował się, że musi wybrać specjalizację. Wybrał foto-
grametrię – wykonywanie map ziemnych za pomocą zdjęć lotniczych. Szybko stał 
się specjalistą w tym kierunku. Zaczął się także posługiwać komputerami. Po paru 
latach pracy zwrócił się do profesora prowadzącego Stację geodezyjną, który w tym 
czasie był dziekanem fakultetu budowlanego, żeby umożliwił mu na chodzenie  
w wolnych chwilach na wykłady z przedmiotów geodezyjnych. Profesor się zgodził. 
Marek w każdym semestrze chodził na dwa, czasami na trzy przedmioty, zdawał 
egzaminy razem ze studentami. W ten sposób skończył studia geodezyjne. W 1997 r. 
odszedł z politechniki na emeryturę. W Izraelu służył w wojsku i tak jak mój ojciec 
był czołgistą, dowódcą plutonu. Brał udział w prawie wszystkich wojnach Izraela  
z arabskimi sąsiadami. Dwukrotnie był ranny i uznany za inwalidę wojennego. 

Dzisiaj mam piękną dużą rodzinę. Starszy syn Chaim poszedł ochotniczo do 
jednostki spadochronowej. Skończył szkołę oficerską. Po 5-letniej służbie zwolnił się
z wojska i zaczął studia arabistyczne oraz historii Bliskiego Wschodu na Uniwer-
sytecie Hajfijskim. Przez cały okres studiów pracował. Po ukończeniu pracy magis-
terskiej dostał propozycję pracy w policji. Obecnie jest wyższym oficerem. Młodszy 
syn, Josi, dostał imię po dziadku mojego męża. Dziadek Marka zginął 4 stycznia 
1941 r. w getcie warszawskim. Po ukończeniu matury z wynikiem celującym wojsko 
umożliwiło mu pójście na studia w ramach rezerwy akademickiej. Mając 18 lat 
zaczął naukę na wydziale maszyn. Po studiach powołano go do szkoły oficerskiej,  
a potem zaczął pracować w wojsku w swoim zawodzie, także jest wyższym oficerem 
w wojsku. Teraz już jest na urlopie płatnym przed przejściem na emeryturę wojsko-
wą. Otrzymał wiele propozycji z rynku cywilnego. Zastanawia się, co wybrać …. 

Chaim ożenił się 11 czerwca 1991 r. Nasza synowa Ejnat pracuje w banku. 
Mają troje dzieci. Najstarszy syn ma 23 lata, był już w wojsku, studiuje na Uni-
wersytecie Hajfijskim. Młodszy, Szahar, jest w wojsku i służy w tym samym pułku 
spadochroniarskim co jego ojciec. 11-letnia wnuczka Roni uczy się w szkole podsta-
wowej. Natomiast Josi ożenił się 11 czerwca 2003 r. Jego żona Limor skończyła 
studia ekonomiczne. Pracowała jako kierownik projektów w przemyśle lotniczym. 
Do niedawna nie pracowała ze względu na naszego najmłodszego wnuka Itaja, który 
ma 5,5 roku. Ich najstarszy syn Amit ma 12 lat i uczy się w specjalnej klasie dla 
uzdolnionych dzieci. Idan ma 11 lat, świetnie się uczy i jest dobrym sportowcem. 
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Z wnukami podczas pobytu w Polsce, Warszawa, 2015 r.

25 pa dziernika 1999 r. złożyłam zeznania w Instytucie Yad ashem w Jero-
zolimie. Moje zeznania nagrano na dysk. W czasie nagrywania zadano mi wiele py-
tań, moim zdaniem niekt re były trywialne, na przykład - Ile godzin pracowałam 
dziennie . Pracowałam aż skończyłam to, co miałam wykonać , Czy się kąpa-
łam . Ręce i twarz myłam, nie przypominam sobie, żebym się kiedykolwiek w ca-
łości kąpała. Nie miałam się w co przebrać, sukienka w kt rej cały czas chodziłam, 
była tak strasznie zawszona, stale się drapałam, byłam za mała, żeby m c ją sama 
uprać, zresztą, nie miałam w co się przebrać. yłam zbyt mała, żeby zastanawiać się
nad higieną a ndzia miała swoje problemy. Pytano mnie, czy się modliłam, czy 
chodziłam do kościoła  Pamiętam, że pewnego razu zawie li mnie urmanką do dość
oddalonego kościoła, prawdopodobnie w ruszynie. Do tej para ii należeli ndzia  
i Władek Jaguścikowie. Proboszcz mnie ochrzcił, dano mi na imię - Wiesława. Od 
tego dnia zostałam Wiesią Jaguścik. Przed spaniem modliłam się, ale nie przypo-
minam sobie, żeby mnie ndzia zabierała do kościoła. Zresztą nie miałam sukienki 
na zmianę. Po powrocie moich rodzic w wr ciłam do mojego imienia  nia. Po 
kr tkim czasie skończyło się r wnież modlenie. Oczywiście problem żydowski był 
dla mnie tak samo obcy jak polski. Rodzice na te tematy ze mną nie rozmawiali. 

Razem z Markiem jesteśmy od kilku dobrych lat emerytami. Mimo moich 
ciężkich przeżyć w okresie okupacji niemieckiej chcę podkreślić niemieckiej a nie 
tylko hitlerowskiej okupacji, bo żołnierze Wermachtu byli zwykłymi Niemcami a nie 
gestapowcami, byli przecież wzięci z poboru  i trudnościami z integracją w życie 



Historia cudem uratowanej nny Poniemuńskiej Goland  - wspomnienia 

147

izraelskie, czuję się zwyciężczynią. Pokonałam Niemc w w ich zamiarach, by zni-
szczyć mnie i m j nar d. I tak jak alegoryczny Feniks, ja r wnież stanęłam z powro-
tem na nogi z piachu. Udało mi się. Czasami gdy o tym myślę płaczę z radości. 
Stworzyłam piękną rodzinę, wychowałam nowe pokolenia. Pokolenia przyszłości. Są
to łzy szczęścia, że mimo wszystkich przeciwności  Zwyciężyłam. Mam tylko 
nadzieję, że nigdy taki Holokaust nie powt rzy się. I tak jak m wi izraelskie przysło-
wie Żeby ludność na świecie zamieniła broń morderczą na pługi, czołgi na kom-
bajny . Żeby takie przeżycia jak moje przeszły do legendy.

Z babcią w getcie rysunek , iriat ialik, 2016 r. 
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Śliwińska Magda
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Zbrodnia Katyńska w relacjach stowarzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi 
Piotrkowskiej Koło w Radomsku

„Poszliśmy w niewolę bez żalu i skarg
Na nędzę i życie tułacze,

A po nas pozostał jęk matek i żon, 
Modlitwy dziateczek i płacze”

(Marsz oficerów, autor nieznany)

Wstęp

Wiek XX rozpoczął się mrocznym okresem I wojny światowej i bolszewickiej 
rewolucji. Dzięki wygranej w 1920 r. wojnie z bolszewikami na niespełna 20 lat od-
sunięto czerwony terror poza granice Polski. Niestety, powrócił i to w tragicznym 
wymiarze. W nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. w Moskwie podpisano wyrok śmierci 
na państwo polskie, sygnowany przez ministrów spraw zagranicznych III Rzeszy  
i ZSSR - Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa. Był to moment 
zwrotny w dziejach Europy i Polski, w którym dwa zbrodnicze systemy, hitlerowski  
i stalinowski, połączyły się. Tajny protokół umowy ustalał granice tych dwóch impe-
riów kosztem Polski, a także innych krajów1. Atak wojsk Hitlera na Polskę rozpoczął 

                                                 
* Artykuł to fragment pracy magisterskiej napisanej w 2011 r. na Wydziale Historii i Dzie-
dzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pod kierunkiem 
ks. prof. dra hab. Janusza Wycisło. 
1 J. Topolski, Historia Polski, Poznań 2007, s. 243-244. 
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się  1 września 1939 r.2 Natomiast 17 września 1939 r. o godzinie 4:00 do Polski 
wkroczyła armia sowiecka. Rozpoczęła się okupacja wschodnich ziem Rzeczypospo-
litej. Represje skierowano głównie przeciwko ziemiaństwu, działaczom politycznym, 
księżom urzędnikom państwowym, których traktowano jak potencjalnych przeciwni-
ków a także element wywrotowy3.

Rosjanie wzięli do niewoli około 250 tysięcy żołnierzy oraz oficerów. Część
polskich jeńców ratowała się ucieczką, a początkowo zatrzymani szeregowi, podofi-
cerowie i oficerowie niższej rangi zostali zwolnieni. Wyższą kadrę oficerską, poli-
cjantów i członków Korpusu Ochrony Pogranicza, oddziały NKWD internowały, 
osadzając ich przede wszystkim w trzech obozach w: Kozielsku, Starobielsku            
i Ostaszkowie. Taki był początek dramatu katyńskiego, którego konsekwencje od-
czuwane są do dziś4.

Problematyka Zbrodni Katyńskiej przez długie lata oficjalnie przemilczana, od 
początku lat dziewięćdziesiątych staje się przedmiotem dyskusji i badań. Rodziny 
pomordowanych oraz historycy starają się wyjaśnić jej tło, rozmiary i konsekwencje.  
Ze względu na kolejne umarzane przez Rosję śledztwa, brak dostępu do wszystkich 
dokumentów znajdujących się w archiwach, sprawa ta budzi emocje i kładzie się
cieniem na stosunki polsko-rosyjskie5.

Wzmianki na temat wspominanych wydarzeń Polacy często wynoszą z do-
mów, a czasem z lekcji historii. Coraz więcej jest na ten temat publikacji. Z inicjaty-
wy środowisk patriotycznych w wielu miejscowościach funduje się tablice, pomniki 
upamiętniające zbrodnię, organizuje się konkursy tematyczne, spotkania, spektakle, 
mające na celu pielęgnowanie pamięci o polskich oficerach zamordowanych przez 
sowietów. 

Sprawa Zbrodni Katyńskiej ma szerokie uwarunkowania społeczne, historycz-
ne i polityczne. Pogłębienie wiedzy o ofiarach Katynia wywodzących się z Ziemi 
Radomszczańskiej, stosunkowo niewielkiego terytorialnie obszaru II Rzeczypospoli-
tej, stało się myślą przewodnią niniejszej pracy. Obecnie dostępne są liczne publika-
cje dotyczące Katynia w ujęciu ogólnopolskim, jednak nie ma jeszcze opracowania        
o ofiarach z Radomska. Dotychczas powstawały jedynie pojedyncze artykuły, które 
przedstawiały poszczególne sylwetki ofiar. Wyjątkiem jest tu opracowanie dotyczące 
policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowe w Łodzi. 
                                                 
2 Tamże, s. 245-248. 
3 J. Żaryn, Polskie Dzieje. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 1995,  
s. 276-278. 
4 A.L. Szcześniak, Lista zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, War-
szawa 1989, s. 8-10. 
5 M. Jurek, P. Kowal, Niebezpieczna gra Katyniem, „Rzeczpospolita” z dnia 15.04.2011,  
s. 16. 
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W pracy zastosowano metodę analizy dostępnej na ten temat literatury oraz 
metodę wywiadu. Wywiady przeprowadzono z grupą osób należących do Ra-
domszczańskiej Rodziny Katyńskiej. Rozmówcy, którzy byli w stanie udzielić
wywiadu, okazali się cennym źródłem informacji. Niektórzy udostępnili zbiory 
rodzinne, takie jak: fotografie, pocztówki i inne archiwalia oraz dokumenty z In-
stytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. 

W części empirycznej pracy starano się poznać, na ile to było możliwe, życie   
i losy krewnych, członków Radomszczańskiej Rodziny Katyńskiej. Dzięki uprzejmo-
ści przewodniczącej Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej Koło    
w Radomsku, pani Elżbiety Mikołajczuk, udało się dotrzeć do 12 osób, członków 
tego stowarzyszenia. Uzyskano szereg interesujących informacji, zarówno o życiu 
zamordowanych, jak i późniejszych dziejach ich rodzin. Według danych Koła Ro-
dziny Katyńskiej w Radomsku, ofiarami Zbrodni Katyńskiej było co najmniej 125 
obywateli z Radomska i Ziemi Radomszczańskiej.  

Oficjalną nazwą organizacji Rodzina Katyńska w Radomsku jest „Stowarzy-
szenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej Koło w Radomsku”. Jednakże w ni-
niejszej pracy będą stosowane także nazwy „Rodzina Katyńska w Radomsku” czy 
„Radomszczańska Rodzina Katyńska”. 

Podziękowania kierowane są w stronę: Elżbiety Mikołajczuk, Haliny Żywusz-
ko, Bożeny Gryc, Stanisławy Półroli, Filomeny Pokory, Wiesławy Górki, Zofii 
Krawczyk, Krystyny Grądzik, Joanny Wideryńskiej i Alicji Hartowicz, członkiń Ko-
ła Rodzina Katyńska w Radomsku, które z wielkim zrozumieniem i życzliwością
udzielały cennych informacji i rad. Wyrazy wdzięczności należą się również Annie 
Kosendek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku.

Niniejsza praca ma być drobnym przyczynkiem do poznania i utrwalenia 
prawdy o bolesnej przeszłości narodu polskiego i miasta Radomska z podkreśleniem 
ran, zadanych lokalnej społeczności przez zbrodnię katyńską.

 Losy Polaków w niewoli sowieckiej. Główne miejsca zagłady

Żołnierze polscy, internowani we wrześniu 1939 r. przez Armię Czerwoną, 
zostali wkrótce rozdzieleni. Zwykłych szeregowych często zwalniano, żołnierzy 
wyższych rangą osadzano natomiast w łagrach lub innych miejscach odosobnienia     
i tam zmuszano do ciężkiej, niewolniczej pracy. Oficerowie oraz jeńcy określani 
mianem specjalnej kategorii znaleźli się w więzieniach śledczych. Innych umiesz-
czono w trzech głównych obozach: Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz  
w dwóch więzieniach wewnętrznych NKWD w Kijowie i Mińsku.
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Warunki życia w miejscach internowania były ciężkie. Więźniowie byli prze-
trzymywani w wieloosobowych, dużych i słabo ogrzewanych salach. Nie mieli wy-
starczająco ciepłej odzieży, przez co cierpieli z zimna. Racje żywnościowe były nie-
wystarczające. Podstawę żywienia w jadłospisie obozowym stanowiły solone ryby 
oraz porcja chleba. Wszystkie trzy obozy jenieckie zlokalizowano na terenach po-
klasztornych. Były to odpowiednie miejsca do przetrzymywania więźniów, gdyż po-
siadały solidne ogrodzenie, przeważnie murowane budynki oraz cerkiew, w której 
można było pomieścić dużą liczbę osób6. 

Na początku marca 1940 r. szef NKWD Ławrentij Beria przedstawił Józefowi 
Stalinowi notatkę z propozycją wymordowania polskich jeńców wojennych. Uzyskał 
natychmiastową aprobatę i Biuro Polityczne KC WKP(b) podpisało dokument skazu-
jący7. Tym samym wydano wyrok śmierci na elitę polskiej inteligencji. Głównymi 
odpowiedzialnymi za zbrodnię katyńską byli: Stalin, Beria, Mierkułow, Kobułow, 
Woroszyłow, Mołotow, Mikojan, Kalinin, Kaganowicz. Ich podpisy znajdują się na 
dokumencie z 5 marca 1940 r.8

W kwietniu 1940 r. rozpoczęto akcję likwidacyjną w obozach w: Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie oraz w więzieniach wewnętrznych NKWD w Kijowie      
i Mińsku. Wywózka na egzekucję odbywała się równocześnie we wszystkich miej-
scach internowania. Nikt z uwięzionych nie był w stanie rozszyfrować kryteriów, 
jakimi kierowano się dobierając ludzi do transportów. Akcja likwidacji obozów trwa-
ła do połowy maja 1940 r. Łącznie stracono 23 700 więźniów9. Oszacowano średni 
wiek oficerów-więźniów. Wynosił on 35-36 lat. Najmłodszy jeniec miał 18 lat, a naj-
starszy 74 lata.

Obóz w Kozielsku usytuowano w dawnym monastyrze. Miejscowość ta jest 
położona około 250 km na południowy wschód od Smoleńska. Pierwszych więźniów 
przywieziono pod koniec listopada 1939 r. Ogółem przetrzymywano tam około 5000 
osób. Oprócz wojskowych zawodowych w obozie przebywali także oficerowie  
w cywilu pracujący jako: profesorowie, docenci, lekarze, prawnicy, inżynierzy, lite-
raci, dziennikarze czy nauczyciele10.

                                                 
6 A. Zaleski, Zbrodnia katyńska czyli o zbiorowej zagładzie polskich oficerów dokonanej  
w trzech miejscach, a nazwanej imieniem jednego z nich. Wrocław 2000, s. 25. 
7 Katyń. Dokumenty zbrodni. Jeńcy nie wypowiedzianej wojny, t. 1. Warszawa 1995, s. 469-
477. 
8 A. Przewoźnik, Katyń. Zbrodnia, Prawda, Pamięć, Warszawa 2010, s. 117.  
9 A.L. Szcześniak, Zbrodnia katyńska, s. 170. W różnych źródłach podawane liczby wahają
się od ponad 15 000 (uwzględnienie samych obozów Ostaszków, Starobielsk, Kozielsk) do 
25 000 (uwzględnienie miejsc egzekucji na Ukrainie i Białorusi). 
10 Cz. Madajczyk, Dramat Katyński, Warszawa 1989, s. 16.  
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Obóz w Kozielsku zaczęto likwidować 3 kwietnia 1940 r. Tworzono grupy 
składające się ze 100 do 300 osób, które wywożono w nieregularnych odstępach cza-
sowych. Więźniowie mieli nadzieję, że może zostaną oddani w ręce aliantów, a oba-
wiali się przekazania Niemcom. W transporcie 3 kwietnia wywieziono popularnego 
w obozie bohatera walk wrześniowych, kapitana Bychowca. 7 kwietnia 1940 r. wy-
wieziono generałów Minkiewicza, Bohaterewicza i Smorawińskiego, których współ-
więźniowie żegnali okrzykami11.

Przeznaczeni do wywózki byli gromadzeni w sali zwanej „klubem”. Podawa-
no im tam specjalny obiad, suchy prowiant, a następnie przekazywano nowemu ze-
społowi konwojentów. Potem przeprowadzano szczegółową rewizję, odbierając 
więźniom ostre przedmioty. Po zakończeniu procedur przewożono jeńców ciężarów-
kami do przejazdu kolejowego w pobliżu stacji, gdzie czekały wagony więzienne 
zwane „stołypinkami”. Ładowano do nich po 14-16 osób, po czym pociąg odjeżdżał 
w nieznanym kierunku. Jak się później okazało, przewożono ich do stacji Gniezdo-
wo. Tam przeładowywano ich do specjalnych ciężarówek i zawożono do Katynia12. 

Kolejnym i zarazem największym obozem specjalnym, podległym Zarządowi 
do spraw Jeńców Wojennych NKWD, był Ostaszków. Usytuowano go na wysepce 
Stołbnyj, na jeziorze Seliger13. Jeńców przetrzymywano w zabudowaniach poklasz-
tornych monastyru Niłowa Pustyń w odległości 11 km od miejscowości Ostaszków, 
na północny zachód od Kalinina (Twer), około 300 km od Moskwy. W obozie, utwo-
rzonym w listopadzie 1939 r., więziono 8397 jeńców. W Ostaszkowie przetrzymy-
wano głównie funkcjonariuszy: Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego,
Korpusu Ochrony Pogranicza, oficerów, podoficerów i szeregowych wywiadu, uwa-
żanych przez NKWD za szczególnie niebezpiecznych oraz żołnierzy: Żandarmerii 
Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Więziennej i pracowników wymiaru sprawie-
dliwości II RP. Przebywało tam też kilkudziesięciu księży katolickich, prawników, 
osadników wojskowych i ziemian, pochodzących z Kresów Wschodnich14.

Likwidacja obozu rozpoczęła się 4 kwietnia i trwała do 19 maja 1940 r. Przed 
wyjazdem zaszczepiono więźniów przeciwko cholerze i tyfusowi. Mogło to być pró-
bą zdezorientowania Polaków. W Moskwie sporządzono 65 list śmierci, na których 
znalazły się nazwiska 6316 jeńców. Wywózek uniknęło 127 osób, które umieszczono 
w innych obozach. Ostatecznie obóz rozwiązano w lipcu 1940 r. Więźniów z Ostasz-

                                                 
11 Z. Peszkowski, Pamięć Golgoty Wschodu. Warszawa 1998, s. 41-42. 
12 A. Kunert, Katyń. Ocalona Pamięć. Warszawa 2010, s. 139.  
13 J. Tucholski, Mord w Katyniu, Warszawa 1991, s. 263. 
14 A. L. Szcześniak, Zbrodnia katyńska, [w:] Encyklopedia Białych Plam, Radom 2002,  
s. 167. 
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kowa mordowano w celach więzienia w siedzibie Zarządu Obwodowego NKWD     
w Twerze15. 

Z zeznań Dmitrija Stiepanowicza Tokariewa, miejscowego szefa NKWD, do-
wiadujemy się o przebiegu egzekucji na jeńcach. Kulisy mordowania polskich poli-
cjantów przedstawił w obszernej relacji złożonej pod koniec życia. Tokariew podał, 
że bezpośrednich wykonawców zbrodni przysyłano z centrali NKWD w Moskwie. 
Byli to: starszy major bezpieczeństwa państwowego Sniegubow, major bezpieczeń-
stwa państwowego Błochin i Michaił Spiridonowicz Kriwienko. Błochin nie tylko 
kierował akcją likwidacji jeńców, ale pełnił również rolę kata. Więźniów zabijał naj-
częściej osobiście, za co nagrodzony został premią pieniężną16.

Więźniów przewożono z Ostaszkowa do stacji Razjezd, dalej transportowano 
ich do siedziby NKWD w Twerze. Z cel więzienia prowadzono ich do specjalnych 
pomieszczeń, gdzie dokładnie sprawdzano ich tożsamość, a następnie przeprowadza-
no do wygłuszonej wojłokiem piwnicy, w której dokonywano egzekucji. Strzelano    
z niemieckich pistoletów „Walther” w potylicę, a następnie okręcano głowy płasz-
czami. Egzekucje odbywały się nocami i trwały do świtu mordowano po 200-300 
osób. Ciała zamordowanych ładowano na samochody ciężarowe i wywożono do 
wcześniej przygotowanych dołów na terenie leśnym należącym do NKWD nad rzeką
Twerą, koło wsi Miednoje. Doły kopano za pomocą specjalnie sprowadzonych  
z Moskwy koparek. Pogrzebano tam ponad 6300 ofiar. Na zakończenie tego bestial-
skiego mordu szefostwo NKWD zorganizowało uroczysty bankiet17.

Trzecim obozem, w którym przetrzymywano polskich jeńców, był Starobielsk. 
Miejscowość ta położona jest we wschodniej Ukrainie, w odległości około 230 km 
od Charkowa, nad rzeką Ajdar. Starobielsk początkowo miał pełnić funkcję jedynego 
obozu dla oficerów zawodowych i rezerwistów oraz wyższych urzędników. Jednak 
okazało się, że jeńców jest zbyt dużo. Dlatego też oficerów zaczęto kierować do Ko-
zielska18. Obóz w Starobielsku utworzono w zabudowaniach byłego monastyru.     
Do wybuchu rewolucji październikowej mieściło się w nim prawosławne semina-
rium duchowne. W czasie rewolucji wymordowano mnichów. Polscy jeńcy wielo-
krotnie napotykali na złoża czaszek i kości. Teren obozu obejmował kilka hektarów 
otoczonych wysokim murem i zasiekami z drutu kolczastego19. Obóz starobielski 
zaczął funkcjonować 28 września 1939 r. W sumie do listopada 1939 r. osadzono 

                                                 
15 T. Kisielewski, Katyń: zbrodnia i kłamstwo, Poznań 2008. 
16 Więcej w: Zeznanie Tokariewa, „Zeszyty Katyńskie”, nr 3, pod red. Marka Tarczyńskiego, 
Warszawa 1994. 
17 A.L. Szcześniak, Zbrodnia katyńska..., s. 172. 
18 Tenże, Katyń. Tło historyczne, fakty, dokumenty, Warszawa 1989, s. 68-72. 
19 W.R. Wawrzonek, Zbrodnia Katyńska i jej białe plamy, Łódź 2008, s. 93. 
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tam około 11 262 więźniów. Liczba jeńców i ich skład osobowy stale się zmieniały, 
ponieważ zwalniano szeregowych i podoficerów, a na ich miejsce dowożono małe 
grupy oficerów z innych obozów. W początkowym okresie istnienia obozu panował 
tam spory chaos. Warunki bytowe były bardzo ciężkie. Wskutek przeludnienia nie-
którzy więźniowie spali w pomieszczeniach bez dachu lub na dworze, a noce często 
były chłodne i mroźne. Brakowało latryn, łaźni, pralni, kuchni, funkcjonowała tylko 
jedna studnia. Jeńców zmuszano do wykonywania ciężkich prac remontowych, bu-
dowy szałasów i baraków20.

5 kwietnia 1940 r. rozpoczęto likwidację obozu. Trwała ona do około 15 maja 
1940 r. Przebiegała podobnie jak w dwóch poprzednio opisanych obozach. Jeńców 
ze Starobielska poddawano najpierw szczegółowej rewizji osobistej, następnie zawo-
żono koleją do dworca w Charkowie. Stamtąd ładowano ich do samochodów i trans-
portowano do więzienia NKWD. W każdym transporcie wywożono po około 
100-200 osób. W więzieniu przeprowadzano ponownie rewizję, odbierano bagaże, 
ruble i pasy główne. Jeńców umieszczano na jakiś czas w celach, z których wywo-
ływano pojedynczo na korytarz i prowadzono do innej celi. Tam siedzący za stołem 
komisarze NKWD sprawdzali dane osobowe. Po słowach: „możecie iść”, niczego 
niespodziewającemu się człowiekowi wiązano ręce na plecach i sprowadzano do 
piwnicy. Tam czekał już kat, który strzelał z pistoletu w kark więźnia. Celowano     
w to miejsce, aby kula przechodząc przez otwór potyliczny wychodziła oczodołem 
lub ustami, nie pozostawiając śladów na sklepieniu czaszki. Po egzekucji ciało wy-
ciągano na zewnątrz i wzywano kolejnego jeńca. W nocy zwłoki zamordowanych 
Polaków ładowano na ciężarówki i wywożono do przygotowanych dołów w Leśnym 
Parku pod Charkowem21.

Poza trzema głównymi obozami przeznaczonymi dla polskich jeńców, znaj-
dowały się także specjalne więzienia na Ukrainie i Białorusi. 5 maja 1994 r. Służba 
Bezpieczeństwa Ukrainy przekazała Polsce część wiadomości o więzieniach, w któ-
rych przetrzymywano Polaków, internowanych w 1939 r. przez Sowietów, na zie-
miach ukraińskich. Wykaz zawierał nazwiska 3435 osób. W przedstawionych aktach 
zostali wymienieni obywatele polscy zamieszkujący południową część Kresów 
Wschodnich, należących w 1939 r. do Polski. Spis ten nazwano Ukraińską Listą Ka-
tyńską. Z przekazanych dokumentów można się także dowiedzieć, że są to więźnio-
wie objęci decyzją z 5 marca 1940 r., a sprawa ich pozostawiona jest do rozpatrzenia 
oddziałom specjalnym. Prawdopodobnie jeńcy ci, podobnie jak więzieni w Koziel-
sku Ostaszkowie i Starobielsku, byli pod nadzorem Głównego Zarządu Bezpieczeń-
                                                 
20 A. Zaleski, Zbrodnia katyńska …, s. 25-26. 
21 T. Pieńkowski, Droga polskich żołnierzy do Katynia, Miednoje, Piatichotek i...?, Warszawa 
2000, s. 124-129. 
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stwa Państwowego NKWD ZSRR. Wiadomo też o więzieniach i obozach istnieją-
cych na Białorusi, niestety do dnia dzisiejszego tamtejsze władze nie przekazały dru-
giej części wykazu - straconych na Białorusi22.

22 marca 1940 r. Beria wydał ściśle tajny rozkaz o „Rozładowaniu więzień
NKWD w USRR i BSRR”. W ciągu dziesięciu dni miano przetransportować 3000 
aresztowanych z więzień NKWD Ukraińskiej SRR. Mieściły się one we: Lwowie, 
Równem, Wołyniu, Tarnopolu, Drohobyczu, Stanisławowie. Uwięzionych miano 
rozmieścić w więzieniach w Kijowie, Charkowie i Chersoniu. Ponadto trzeba było 
przewieźć 3000 osób z więzień NKWD Białoruskiej SRR, które znajdowały się       
w Brześciu, Wilejce, Pińsku, Baranowicach. Jeńcy ci mieli być osadzeni w Mińsku. 
W niedługim czasie po zmianie miejsca pobytu „wrogi element” był likwidowany. 
Prawdopodobnie zabijano ich w Kijowie, Charkowie i Chersoniu, a na Białorusi      
w Mińsku. Niestety do dnia dzisiejszego data rozstrzelania i miejsca ich pochówku 
nie są dokładnie znane. Dopiero w ostatnich latach odkryto kilka punktów, w których 
znajdują się zbiorowe mogiły. Prowadzone są prace archeologiczno-ekshumacyjne. 
Wśród wykopanych szczątków prawdopodobnie znajdują się też kości Polaków. 
Trwają próby identyfikacji. Cmentarzyska znaleziono także w Bykowni i Kuropa-
tach23.

Zbiorowe mogiły odnaleziono również na Białorusi. W maju 1990 r. mińscy 
harcerze odkryli doły śmierci leżące w dzielnicy Mińska Zielony Ług, w uroczysku 
Kuropaty. W Kuropatach znajdują się mogiły ofiar represji stalinowskich z okresu 
1937–1941. Najprawdopodobniej pochowani są tam również Polacy zamordowani 
rozkazem z dnia 5 marca 1940 r. Może spoczywać tam nawet około 7000 osób,  
a według listy białoruskiej 3872 Polaków24. 

Poszukiwania zaginionych oficerów i ujawnienie ludobójstwa 

Rząd RP na Wychodźstwie oraz ludzie w okupowanej Polsce wiedzieli  
o istnieniu obozów jenieckich w ZSRR. Od jesieni 1939 do kwietnia 1940 r. jeńcy 
prowadzili bowiem korespondencję ze swoimi rodzinami. Władze polskie próbowały 
dokonać ich ewidencji. Niestety, było to niemożliwe, gdyż Sowieci nie udostępnili 
list. Jeńcy polscy nie byli chronieni prawem, gdyż ZSRR nie podpisał konwencji ge-
newskich i haskich. W lipcu 1941 r., gdy doszło do podpisania układu dyplomatycz-
nego pomiędzy Polską a ZSRR, Sowieci nadal nie ujawnili list uwięzionych. Przed-
                                                 
22 Tamże, s. 41. 
23 W.R. Wawrzonek, Zbrodnia Katyńska..., s. 163- 165. 
24 E. Ziółkowska, Kuropaty. Cmentarzysko polskich ofiar sowieckiego terroru, „Biuletyn In-
stytutu Pamięci Narodowej”, 2009, nr 1-2 (96-97), s. 44-53 
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stawiciele władz polskich jeszcze wtedy nie wiedzieli, że wzięci do niewoli oficero-
wie już przynajmniej od roku nie żyją25.

22 czerwca 1941 r. Niemcy napadły na ZSRR. Niedawni sojusznicy stali się
wrogami. Pod wpływem zaskoczenia i klęsk ponoszonych przez Sowietów na fron-
cie, ZSRR zaczął szukać wsparcia wśród aliantów. Jednym z warunków postawio-
nych przez koalicjantów antyhitlerowskich Związkowi Radzieckiemu było podjęcie 
współpracy z rządem polskim na wychodźstwie. 30 lipca 1941 r. podpisano układ 
polsko-sowiecki, przywracający stosunki dyplomatyczne oraz dający amnestię dla 
Polaków przebywających w sowieckiej niewoli. 14 sierpnia 1941 r. podpisano kolej-
ną umowę polsko-sowiecką. Dotyczyła ona możliwości utworzenia na terenie ZSRR 
polskich jednostek wojskowych26. Dowódcy polskiej armii w ZSRR, gen. Władysła-
wowi Andersowi, doniesiono o istnieniu obozów w Kozielsku, Starobielsku oraz 
Ostaszkowie. Poinformowali go o tym podpułkownik Zygmunt Berling i podpuł-
kownik Dudziński. Jednak przedstawiciele ZSRR odmówili udzielenia wyjaśnień co 
do zaginionych oficerów27. Wyjście armii Andersa z ZSRR oraz obojętne stanowisko 
aliantów w sprawie zaginionych oficerów polskich spowodowały, że rząd polski za-
czął powoli godzić się z tym, iż jeńcy z Ostaszkowa, Kozielska i Starobielska nigdy 
się nie odnajdą. Tymczasem wiosną 1943 r. nadeszła zaskakująca wiadomość. Niem-
cy ujawnili, że w lesie pod Katyniem znajdują się masowe groby polskich oficerów. 
13 kwietnia 1943 r. w berlińskim radio wygłoszono komunikat, że miejscowa lud-
ność wskazała władzom hitlerowskim miejsce tajnych egzekucji dokonanych przez 
NKWD na polskich oficerach. Podano, że zabito 10000 Polaków. Ponadto donoszo-
no, iż władze niemieckie udały się do miejscowości Kozie Góry (Kosogory). Tam 
odkryto długi na 28 metrów oraz szeroki na 16 metrów dół. W tym miejscu leżały 
ułożone w 12 warstwach zwłoki polskich oficerów. Było ich 3000. Zwłoki posiadały 
pełne umundurowanie wojskowe. Ręce niektórych zamordowanych zostały częścio-
wo powiązane. Wszyscy zaś posiadali rany z tyłu głowy spowodowane strzałami 
rewolwerowymi. Poinformowano również, że identyfikacja nie powinna być proble-
mem, gdyż ze względu na właściwości gruntu, zwłoki uległy mumifikacji. Przy cia-
łach znaleziono dokumenty osobiste. Przekazano również, że odnalezieni oficerowie 
więzieni byli wcześniej w Kozielsku i że pod odkrytą warstwą znajdują się kolejne. 
Liczbę odnalezionych ciał pod poszczególnymi warstwami szacowano na około 
10000. Jak się później okazało Niemcy pomylili się w swym komunikacie. Podali 
liczbę, która obrazowała ilość poszukiwanych przez Polaków oficerów. W rzeczywi-
stości w Katyniu ekshumowano 4143 ciała, z czego 2815 udało się zidentyfikować. 
                                                 
25 A.L. Szcześniak, Katyń., s. 76.. 
26 Katyń, Księga Cmentarna…, s. XI. 
27 A.L. Szcześniak, Zbrodnia katyńska..., s. 175. 
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Zwłoki ułożono w takiej kolejności, w jakiej jeńców wywożono z Kozielska28. Dwa 
dni później głos w sprawie zabrała strona sowiecka oskarżając o tę zbrodnię Niem-
cy29.

Ofiary Katynia i innych sowieckich obozów zagłady z Ziemi Radomszczańskiej

Wiadomo, że z rąk Sowietów zginęło około 125 osób z Radomska i okolic. Ich 
rodziny walczą o pamięć o swoich przodkach, pragną ją pielęgnować, oddawać hołd 
najbliższym. Z tego też względu, dla uwiecznienia ofiary złożonej przez polskich 
oficerów, na Starym Cmentarzu w Radomsku znajduje się tablica upamiętniająca 
radomszczańskie ofiary Katynia. Widnieje na niej 125 nazwisk. Wytłuszczone zosta-
ły nazwiska osób, o których szerzej będzie mowa w tejże pracy. Oto lista nazwisk: 
Ambroziewicz Stanisław - starszy przodownik PP30, Bąbka (Bombka) Ignacy - przo-
downik PP31, Bąkiewicz Franciszek - przodownik PP32, Bielan Witold - posterunko-
wy PP, Bugalski Antoni - posterunkowy PP, Droś Piotr - przodownik PP33, Frontczak 
Józef - posterunkowy PP, Góralewski Franciszek - posterunkowy PP34, Gryc Cze-
sław - posterunkowy PP35, Kania Władysław - posterunkowy PP36, Kaniewski An-
toni - przodownik PP, Kłodos Franciszek - posterunkowy PP, Kłodos Józef - ka-
pral KOP, Konowałow Grzegorz - starszy przodownik PP37, Koper Franciszek - 
przodownik PP38, Kowalik Tomasz - posterunkowy PP39, Kozłowski Jan - aspirant 
PP, Kubiak Leon - posterunkowy PP, Kusiński Bolesław - nadkomisarz PP, Lebelt 
Ludwik - starszy posterunkowy PP40, Lipiński Antoni - starszy przodownik PP, Li-
siak Piotr - posterunkowy PP41, Majdecki Władysław - posterunkowy PP42, Majsy 

                                                 
28 A.L. Szcześniak, Zbrodnia Katyńska. , s. 177. 
29 Cz. Madajczyk, Dramat..., s. 68-71. 
30 Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi. Ofiary Zbrodni Ka-
tyńskiej, opracowanie i redakcja naukowa Piotr Zawilski, Tomasz Walkiewicz, Tomasz 
Szczepański, Jarosław Olbrychowski, Łódź 2015, s. 42. 
31 Tamże, s. 58. 
32 Tamże, s. 61. 
33 Tamże, s. 118. 
34 Tamże, s. 158. Tu jako Franciszek Góralski. 
35 Tamże, s. 173. 
36 Tamże, s. 231. 
37 Tamże, s. 267. 
38 Tamże, s. 269. 
39 Tamże, s. 279. 
40 Tamże, s. 316. 
41 Tamże, s. 322. 
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Józef - przodownik PP, Malasiewicz Jan - starszy posterunkowy PP, Marciniak 
Jan - posterunkowy PP43, Stanisław Mielczarek - starszy posterunkowy PP44,  Nowak 
Antoni - starszy posterunkowy PP45, Nowakowski Antoni - przodownik PP46, Olbry-
chowski Edward - przodownik PP47, Pachuc Stanisław - posterunkowy PP48,
Petrynowski Władysław - posterunkowy PP, Przybyła Franciszek - starszy posterun-
kowy PP49, Puszczewicz Władysław - posterunkowy PP, Rozpędek Tadeusz - 
przodownik PP, Rubik Eugeniusz - posterunkowy PP, Skóra Władysław - przodow-
nik PP, Szczawiński Marian - posterunkowy PP50, Śląski Henryk - starszy posterun-
kowy PP51, Śwital Adam - porucznik 74 Pułku Piechoty, Wieczorek Stanisław - star-
szy posterunkowy PP52, Wojtkowski Jan - starszy posterunkowy PP53, Zalewski Józef 
- komisarz PP54, Kowalik Stanisław - starszy posterunkowy PP, Kamocki Zygmunt - 
podporucznik 1. Pułku Ułanów, Tereszkiewicz Jan - posterunkowy PP, Kmita 
Czesław - podporucznik 85. Pułku Piechoty, Baldwin-Ramult Witold - porucznik, 
Banaszewski Jan - kapitan, Dworakowski Kazimierz - podporucznik WIG, Fijałkow-
ski Stanisław - podporucznik, Frymus Mieczysław - podporucznik 74 Pułku Piecho-
ty, Gosławski Jan - podporucznik, Koszela Wacław - porucznik KOP, Kowalczyk 
Stanisław - podporucznik, Krajewski Bolesław M.- porucznik, Ławrynowicz Sewe-
ryn - podporucznik, Matyjaszczyk Tomasz - podporucznik, Ozga Stanisław - podpo-
rucznik 27 Pułku Piechoty55, Szwedowski Bolesław - podporucznik, Wieloch Adolf 
- podporucznik 27 Pułku Pichoty, Więckowski Jan - podporucznik, Więcławek Ka-
zimierz - podporucznik, Zatoński Stanisław - porucznik, Józef S. Zennerman - pod-
porucznik Adamowski Józef - podporucznik, Gaś Marian - porucznik, Kasperkiewicz 
Kazimierz K. - porucznik, Kędzior Adam - podporucznik, Klimkowicz Jan W. - ka-
pitan, Kowalski Roman - chorąży, Krasnopolski Wacław - podporucznik, Marszałek 

                                                                                                                               
42 Tamże, s. 342. 
43 Tamże, s. 352. 
44 Tamże, s. 377. 
45 Tamże, s. 394. 
46 Tamże, s. 397. 
47 Tamże, s. 401. 
48 Tamże, s. 411. Tu jako Stanisław Pachucz. 
49 Tamże, s. 458. 
50 Tamże, s. 538. 
51 Tamże, s. 553. Tu Henryk Ślaski. 
52 Tamże, s. 595. 
53 Tamże, s. 615. 
54 Tamże, s. 636. 
55 T.A Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku, Radomsko 2005, s. 145-146. 
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Wincenty - porucznik PKU, Martini Witold - podporucznik, Rywocki Aleksander - 
kapitan, Skibiński Zygmunt - kapitan, Śliwiński Jan - kapitan, Wyszko Józef - major, 
Westrych Edmund - kapitan, Wieszeniewski Czesław - porucznik, Wojciechowski 
Franciszek - podporucznik, Wyczółkowski M. Stefan - major PKU, Zagórowicz Ste-
fan - podporucznik.

Na dodatkowych tabliczkach widnieją następujące nazwiska: Cymerman 
Ireneusz - podporucznik 74. Pułk Piechoty, Gaik Feliks - starszy posterunkowy PP56, 
Łogosz Włodzimierz - kapitan, Mekarski (Mękarski) K. Jerzy - podporucznik, Miko-
łajewski Kazimierz - major57, Porembiński Tadeusz A. - kapitan, Skupiński Jan - po-
sterunkowy PP, Stokowski Lucjan K. - major, Ślęzak Jordan - podporucznik, Wolski 
Zdzisław - podporucznik, Żelazny Franciszek - przodownik PP58, Adamowicz Bole-
sław - przodownik PP59, Biernacki Michał - starszy posterunkowy PP60, Binder Sta-
nisław - podporucznik, Burza Piotr - starszy posterunkowy PP61, Chwastowski Al-
fred - starszy posterunkowy PP, Drozdek Ignacy - przodownik PP, Farnik Karol - 
starszy posterunkowy PP, Franciszczak Józef - podporucznik, Glit Bolesław - poste-
runkowy PP, Gruszczyński Henryk - posterunkowy PP62, Jasnos Stanisław - poste-
runkowy PP, Jędryszek Zygmunt - kapitan, Karliński Franciszek - starszy posterun-
kowy PP63, Kopeć Franciszek - podporucznik, Kubasiak Jan - strażnik S.W., Kulka 
Marek - posterunkowy PP64, Madejczyk Józef - starszy przodownik PP65, Markie-
wicz Stanisław - starszy posterunkowy PP, Nowicki Karol - starszy posterunkowy 
PP66, Narzelski Bolesław - starszy posterunkowy PP, Olczak Roman - starszy poste-
runkowy PP67, Otoliński Franciszek - starszy posterunkowy PP, Pawełczyk Franci-
szek - przodownik PP, Rygielski Adam - przodownik PP, Sękowski Stanisław - star-
szy posterunkowy PP68, Sławiński Stanisław - starszy posterunkowy PP69, Szyma-
                                                 
56  Funkcjonariusze Komendy…, s. 144. Tu jako Bolesław Gaik. 
57 Szerzej na jego temat zob. A. Grochowalski, Wspomnienie o majorze kawalerii Kazimierzu 
Mikołajewskim (1897-1940), „Zeszyty Radomszczańskie”, t. X, 2015, s. 173-187. 
58 T.A Nowak, Chełmo. Zarys …, s. 170.
59 Funkcjonariusze…, s. 38. 
60 Tamże, s. 67. 
61 Tamże, s. 86. 
62 Tamże, s. 172. 
63 Tamże, s. 236. 
64 Tamże, s. 301. 
65 Tamże, s. 339. 
66 Tamże, s. 398. 
67 Tamże, s. 402. 
68 Tamże, s. 497. 
69 Tamże, s. 509. 
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niak J ze  - przodownik PP, Szymański olesław - starszy posterunkowy PP70, Ze-
mła Mikołaj - przodownik S.W., Zuterek Walenty - starszy  posterunkowy PP71.  
Z książki o policjantach z ł dzkiej komendy dowiadujemy się r wnież, że z okoli-
cami Radomska związani byli: Dukowicz Mieczysław, Gorgoń ndrzej, arbownik 
J ze , Nowak ntoni, Petrykowski Władysław72. 

   
Tablica na Cmentarzu Starym w Radomsku, ot. T. . Nowak 

Dotąd nie powstała żadna publikacja m wiąca szerzej o radomszczańskich 
o iarach Zbrodni atyńskiej. W niniejszej pracy po raz pierwszy podjęto ten temat. 
Specjalną uwagę poświęcono losom jeńc w w sowieckiej niewoli i dziejom ich ro-

                                                 
70 Tamże, s. 549. 
71 Na jego temat zob. B. Majewski, Walenty Zuterek (1890-1940) policjant zamordowany w 
Ostaszkowie, Zeszyty Radomszczańskie , t. I, 2016, s. 133-158. 
72 Funkcjonariusze, s. 121, 155, 233, 395, 428. 
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dzin. Podjęto próbę ukazania warunków życia owdowiałych żon i osieroconych dzie-
ci naznaczonych piętnem tragedii z lat okupacji sowieckiej. Zainteresowano się rów-
nież ich poglądami na sprawę katyńską i oczekiwaniami wobec Rosji. Opowieść       
o losach pomordowanych radomszczan jest wyrazem hołdu i uznania dla ich patrio-
tyzmu. Ze zgromadzonych w procesie badawczym materiałów wyłaniają się sylwetki 
ludzi urodzonych w drugiej i trzeciej dekadzie XX w., nazywanych we współczesnej 
literaturze i publicystyce pokoleniem „Kolumbów”. Ludzie ci gotowi byli poświęcić
dobra osobiste dla celów wyższych. Wychowani w poczuciu szacunku dla niepodle-
głej Polski, w duchu poszanowania godności człowieka i w myśl zasad etyki religij-
nej, bez wahania stanęli do walki w obronie ojczyzny. Swoją dewizą życiową uczy-
nili słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna i do końca pozostali wierni wyznawanym ideom.

Więźniowie Ostaszkowa, pomordowani w Twerze, pochowani w Miednoje  
i losy ich rodzin

Siedmioro krewnych, badanych przez autorkę osób, przebywało w obozie,      
w Ostaszkowie. Pierwszym z nich był posterunkowy Czesław Gryc.

Czesław Gryc urodził się 20 września 1898 r. w Pułtusku. Służył w wojsku    
w Korpusie Ochrony Pogranicza, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-
1920. Następnie jako ochotnik wstąpił do Policji Państwowej. W 1926 r. został skie-
rowany na służbę do Radomska, gdzie pracował jako posterunkowy. Tutaj zamiesz-
kał na stancji w rodzinnym domu państwa Jamrozików, w wynajmowanym przez 
policjantów pokoju. Tam poznał swoją przyszłą żonę Eugenię, córkę właścicieli. Po-
brali się 26 grudnia 1936 r. w kościele św. Lamberta w Radomsku. Niedługo potem 
młodzi cieszyli się narodzinami swojej ukochanej i jedynej córeczki Bożenki, która 
przyszła na świat 23 października 1937 r. Państwo Grycowie wiedli spokojne  
i szczęśliwe życie, zamierzali nawet przenieść się do Pułtuska i tam wybudować
dom73. Kres wszelkim planom i marzeniom położyła wojna. Pan Czesław dostał roz-
kaz stawienia się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Pojechał tam, 
uprzednio żegnając czule żonę i córkę. Obie cały czas czekały aż wróci. Z opowieści 
córki pana Czesława wynika, że jej ojciec był patriotą, człowiekiem honoru. Wiado-
mo, że miał możliwość ucieczki, gdyż ich oddział został rozbity pod Kutnem i funk-
cjonariusz Gryc leżał ogłuszony w pobliżu zabudowań wiejskich. 

                                                 
73 Rozmowa z panią Bożeną Gryc z dnia 28 grudnia 2010 r. 



Zbrodnia atyńska w relacjach stowarzyszenia Rodzina atyńska…

163

Czesław Gryc, ot. ze zbior w ożeny Gryc 

iedy się ocknął, nie było już całego oddziału. Znalezionym rowerem udało 
mu się dotrzeć do odzi. Wtedy m gł wr cić do domu, ale nie zrobił tego, kierując 
się poczuciem żołnierskiego obowiązku i wierności przysiędze. Ktoś proponował mu 
zdjęcie munduru, lecz stanowczo odm wił. Najprawdopodobniej dołączył do innego 
oddziału. Jednostkę skierowano na Wsch d. Podczas postoju w budynku szkoły  
w ostopolu, w nocy z 16 na 17 września, wszyscy żołnierze jednostki zostali wzięci 
do niewoli i rozbrojeni przez rmię Czerwoną. Stamtąd tra ił do Ostaszkowa. Przez 
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długi czas żona Eugenia i jej maleńka c rka nie otrzymywały żadnych wiadomości  
o mężu i ojcu. 5 grudnia 1939 r. dostały jedyną kartkę od głowy rodziny, pisaną  
z Ostaszkowa. Wiedziały wtedy, że żyje i znały miejsce jego pobytu. Na kartce był 
podany dokładny adres. W tym kr tkim liście nie było żadnego użalania się na sw j 
los, jedynie lęk o najdroższe mu osoby, kt re zostawił w Radomsku. Jednak prosił, 
by na niego cierpliwie czekały, miał nadzieję, że niedługo będzie wypuszczony. To 
był ostatni znak od Czesława Gryca, więcej rodzina nie dostała od niego żadnej wia-
domości.

artka z obozu od Czesława Gryca, ze zbior w . Gryc 

Pozostało czekanie, poszukiwania i wciąż niegasnąca nadzieja. ożena 
wspomina: Mama szukała in ormacji o tacie już w 1947 r. Pisała do Urzędu do 
spraw Repatriacji, aby wr cił w jej ramach, ale nic to nie dało. Następnie poszuki-
wania były przez PC  i kolejne odpowiedzi: poszukiwania w toku . 14 września 
1959 r. dostałyśmy powiadomienie z PC , że na terenie ZSRR poszukiwanego nie 
odnaleziono. Wtedy zawalił mi się świat, ale mimo wszystko myślałyśmy, że się od-
najdzie. Z Radomska nie wyjeżdżałyśmy, więc by nas znalazł. Taty nie znaleziono  
i to m wi samo za siebie. Rosja odpowiedzialnością za atyń obarczyła Niemc w, 
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ale przez 50 lat nie można było wypowiedzieć słowa „Katyń”. I tak było do 1989 r. 
Zaczęły tworzyć się Rodziny Katyńskie, zrzeszające bliskich pomordowanych na 
wschodzie. Jelcyn oddał prezydentowi Wałęsie teczki umieszczonych w trzech obo-
zach: Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Wydano książkę Jędrzeja Tucholskiego 
Mord w Katyniu i tam na liście jeńców Ostaszkowa, przeznaczonych do wywiezienia 
do Tweru, a więc na śmierć, pod datą 13 kwietnia 1940 r. znalazłam mojego tatę. 
Mama niestety nie dożyła tej chwili. Zmarła w 1984 r.”74

 Bożena Gryc zachowała niewiele wspomnień o ojcu. Zna go głównie ze 
zdjęć i opowieści mamy. Miała tylko rok i dziesięć miesięcy, gdy poszedł na wojnę. 
Jako mała dziewczynka bardzo tęskniła. Obawiała się, że gdy tato wróci, to jej nie 
pozna, bo ona rośnie. To było proste, dziecięce pełne nieustannej tęsknoty myślenie. 
„Cały ten czas był przepełniony poszukiwaniami i nadzieją, że odnajdziemy ojca. 
Towarzyszył nam nieustannie lęk o los ojca i oczekiwanie na Niego”75 - wspomina. 
Późniejsze dorosłe życie również w dużej mierze poświęciła ojcu oraz pragnieniu 
odkrycia prawdy o jego losach. Bożena Gryc bardzo oczekiwała zmian w naszym 
kraju. Przez ponad 40 lat żyła w rzeczywistości, w której oficjalnie nie można było 
mówić o Katyniu. Miała też poczucie bycia tą gorszą, obywatelem drugiej kategorii. 
Dopiero, gdy powstała Rodzina Katyńska, dowiedziała się, że nie jest sama. Wcze-
śniej nie zdawała sobie sprawy, że aż tyle osób może do niej należeć. Pani Bożena 
uważa, że jednym z celów Rodziny Katyńskiej jest zbieranie dokumentacji, odkry-
wanie i ukazywanie prawdy o Zbrodni Katyńskiej i przekazywanie jej młodszym 
pokoleniom. Sama od wielu lat pomaga młodym ludziom z radomszczańskich szkół. 
Uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą, w uroczystościach szkolnych i miejskich. 
Chętnie udziela informacji o sprawie katyńskiej, o swoim ojcu, mimo że zawsze jest 
to dla niej ciężkim przeżyciem.
 Córka Czesława Gryca w 2002 r. uczestniczyła w pielgrzymce do miejsc 
zbrodni, zorganizowanej przez łódzki oddział rodzin katyńskich. Pierwszy raz od-
wiedziła Ostaszków i Twer - miejsce, w którym dokonywano egzekucji. „Gdy tam 
byliśmy, nie wpuścili nas do środka budynku, ale tylko na teren, gdzie była tablica 
pamiątkowa, przy której złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze” - mówi76.

Na pytanie: „Jak ocenia Pani zachowanie władz sowieckich podczas II woj-
ny światowej?”, z pełnym przekonaniem odpowiada: „1 września 1939 r. rano Ko-
menda Policji w Radomsku otrzymała rozkaz stawienia się w Komendzie Woje-

                                                 
74 Pisane miłością. Losy wdów katyńskich, t. 3, pod red. Andrzeja Spanily, Gdynia 2003,  
s. 170-172.
75 M. Łęska, Wciąż czekamy na całą prawdę, „Gazeta Radomszczańska”, nr 7, 17 lutego 2011 
r., s. 8. 
76 Rozmowa z panią Bożeną Gryc z dnia 28 grudnia 2010 r. 
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wódzkiej w Łodzi, po czym udali się na wschodnią granicę, by stawić opór Niem-
com. Pomimo zawarcia z Polską paktu o nieagresji Sowieci 17 września 1939 r. wbi-
li nam nóż w plecy, rozbroili nasze wojsko i jako jeńców bez walki umieścili w obo-
zach. Tego nawet nie można określić, brak słów, jak można łamać umowy! Co inne-
go, gdy ginie się w działaniach wojennych, a tu rozbroili, wywieźli do obozów,  
a potem wystrzelali jak kaczki. To straszne bezprawie! Podpisano w sierpniu 1939 r. 
pakt Ribbentrop-Mołotow, aby Polska zniknęła z map, podzielili ją sobie na połowę  
i zaczęli konsekwentnie działać, likwidując inteligencję. Władze rosyjskie nie chcą
nam oddać wszystkich dokumentów, więc do tej pory nie wiemy, gdzie zginęło ok.  
7 tysięcy ludzi. 

5 marca 1940 r. rząd sowiecki: Stalin, Beria, Woroszyłow, Kalinin i inni pod-
pisali rozkaz zlikwidowania obozów w Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku przez 
rozstrzelanie jeńców bez sądu. Z Ostaszkowa około 200 km przewozili wg list na 
poszczególne dni. W kwietniu 1940 r. do Tweru, tam zabijali w podziemiach siedzi-
by NKWD, wrzucali do wozu i przewozili 30 km do Miednoje, gdzie wrzucali zwło-
ki do dołów, które koparka zasypywała, kopiąc następny dół. Wymordowano tu poli-
cję, Straż Graniczną, Straż Więzienną i innych mundurowych. Żeby zatrzeć ślady, 
posadzili na nich las sosnowy. Z obozu w Kozielsku pociągiem wywozili do stacji, 
potem przeładowywali na ciężarówki i wieźli w głąb lasu katyńskiego. Tam strzelali 
nad wykopanymi podłużnymi dołami do jeńców. Podobnie z obozu w Starobielsku 
leżą w Charkowie. Tak więc w lesie katyńskim, w Charkowie leżą oficerowie i żoł-
nierze Wojska Polskiego wszystkich stopni. Razem w tych trzech obozach leży około 
21 tysięcy ludzi, polska inteligencja. Natomiast ich rodziny i wszystkich Polaków 
mieszkających na Kresach Wschodnich wywieźli do Kazachstanu, by w nieludzkich 
warunkach ich wyniszczyć. Część z nich została w ziemi kazachstańskiej, a mocniej-
si po sześciu latach katorgi wracali, ale już na ziemie zachodnie Polski, zupełnie so-
bie obce. Nigdy już nie wrócili na Kresy, do swoich domów i pól. Kresy Wschodnie 
włączono do Rosji, Białorusi i Ukrainy. My jako Rodziny Katyńskie przebaczyliśmy 
w imię Chrystusa, ale to nie znaczy, że mamy zapomnieć. Trzeba znać prawdę histo-
ryczną o swojej Ojczyźnie i ją pamiętać, by przekazywać młodym”.
 Kolejną osobą, która przeszła przez obóz ostaszkowski był Grzegorz Kono-
wałow, który urodził się 7 lutego 1895 r. w Ostrogu nad Horyniem. Posiadał wy-
kształcenie średnie w zawodzie urzędnika. Od 1915 do 1923 r. pracował w Sądzie 
Rejonowym w Ostrogu, jako sekretarz. W 1923 r. w rodzinnym mieście ukończył 
kurs dla posterunkowych w tamtejszej szkole policyjnej. Od sierpnia do grudnia 
1924 r. pracował w Komendzie Policji w Zdołbunowie. 1 grudnia tegoż roku został 
mianowany przodownikiem Policji Państwowej. 1 kwietnia 1925 r. przeniesiono go 
na tymczasową służbę w charakterze przodownika Policji Państwowej w wojewódz-
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twie ł dzkim. 7 czerwca 1925 r. ukończył kurs przodownik w w Okręgowej Szkole 
Policyjnej w odzi. ilka dni p źniej, to jest 12 czerwca 1925 r., przeniesiony został 
do omendy Policji Państwowej na powiat radomszczański i był jej sekretarzem do 
grudnia 1933 r. Od stycznia 1934 r. objął stanowisko komendanta posterunku w Go-
municach w gminie Dobryszyce, a od grudnia 1938 r. mianowano go komendantem 
posterunku w odrębie, gmina Dmenin. Tu pracował do września 1939 r. W sierpniu 
1939 r. dostał awans na starszego przodownika Policji Państwowej i otrzymał skie-
rowanie do Szkoły spirant w w Poznaniu.

Grzegorz onowałow z rodziną, ot. ze zbior w E. Mikołajczuk 



Magda liwińska 

168

 Niestety, jego plany przekreślił wybuch wojny. Grzegorz onowałow został 
powołany do wojska i brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. W nocy z 31 
sierpnia na 1 września 1939 r. dowodził grupą operacyjną likwidującą dywersant w, 
wywodzących się z kolonist w niemieckich zamieszkałych Dziep łci - wsi położo-
nej w odległości 10 km od Radomska. Niemcy ci posiadali ładunek broni, amunicji   
i granat w, kt rych zamierzali użyć przeciwko Polakom. Grzegorz onowałow roz-
broił ich i przewi zł na posterunek w odrębie, skąd w południe 1 września zabrano 
ich w konwoju policyjnym do Radomska. 

 Dzień p źniej rodzinę Grzegorza onowałowa ewakuowano do ońskich 
przez Przedb rz. Syn pana onowałowa opowiadał swojej c rce, że ostatni raz wi-
dział ojca na drodze do Strzelec Małych. Tam na moście na Pilicy kordon niemiec-
kiej czoł wki pancernej odciął Grzegorza onowałowa od rodziny. Przeprawił się on 
przez Pilicę z transportem policji w kierunku Radomska. Dalej miał podążać zgodnie 
z rozkazami. Dopiero po wojnie rodzina dowiedziała się od krewnego, co się stało    
z ich bliskim. 17 września udało mu się dotrzeć do Ostroga nad Horyniem. Tam 
znajdował się jego rodzinny dom. Zmęczony usiadł na ławce, przywitał się z rodziną. 
Nawet nie zdążył napić się mleka, gdy na podw rko wkroczyła rmia Czerwona      
z oddziałem N WD. Został aresztowany. Początkowo siedział wiele tygodni w wię-
zieniu w Ostrogu, skąd wywieziono go przez Szepiet wkę i Paliszczew- r do 
Ostaszkowa.

artka pocztowa od Grzegorza onowałowa, ze zbior w E. Mikołajczuk 
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Wiosną 1940 r. do rodziny przyszły trzy pocztówki z ZSRR. Pierwsza od 
Grzegorza Konowałowa adresowana do gospodarza, u którego mieszkał z rodziną   
w Kodrębie (ze stycznia 1940 r.), druga z lutego 1940 r. adresowana na żonę - prze-
adresowana na nowe miejsce zamieszkania - Radomsko ul. ks. Skorupki 17., trzecia 
w lipcu 1940 r. od brata Aleksandra z Ostrogu, potwierdzająca, że Grzegorz znajduje 
się w Ostaszkowie. W wysyłanych wiadomościach Grzegorz Konowałow nie wspo-
minał nic o warunkach, w jakich żyje, bardziej martwił się o rodzinę i jej los. Poin-
formował jedynie, że razem z nim w obozie przebywał starszy przodownik Bolesław 
Adamowicz z Piotrkowa. Grzegorz Konowałow, podobnie jak inni jeńcy obozu 
ostaszkowskiego, zamordowany został wiosną 1940 r. w Twerze, natomiast pocho-
wany w Miednoje.
 Jego wnuczka, Elżbieta Mikołajczuk, dostarczyła wielu cennych informacji   
o swoim dziadku Grzegorzu Konowałowie i jego rodzinie. Zainteresowana losem 
dziadka postanowiła założyć w Radomsku koło Stowarzyszenia Rodzina Katyńska 
Ziemi Piotrkowskiej. Przez to, że jej dziadka zamordowali Sowieci, rodzina nigdy 
nie zaznała spokojnego życia. Represje dotykały ją w różny sposób. Zaraz po wojnie 
żonie Grzegorza Konowałowa przydzielono maleńkie mieszkanie na poddaszu. Ni-
gdy wcześniej nikt tam nie mieszkał. Pomieszczenie to służyło do hodowli drobiu. 
Miało około 16 metrów kwadratowych powierzchni. Pani Elżbieta Mikołajczuk 
wspomina: „Babcia, która została sama, bez męża. Zdana na samą siebie, bo nagle 
musiała o wszystko zadbać, stać się silną przeszła załamanie nerwowe. Podupadła na 
zdrowiu, musiała być leczona szpitalnie. Prawdopodobnie to ciągłe czekanie na mę-
ża, brak wiadomości sprawiły, że tak się załamała. Dopiero gdy dowiedziała się  
o tym, że jej mąż zmarł, w jakich okolicznościach i gdzie, to po przetrawieniu tych 
informacji jakby ciężar spadł jej z serca. Była uradowana. że wreszcie cokolwiek 
dowiedziała się o swoim ukochanym mężu. Była szczęśliwa, gdy dostała medal  
z grudką ziemi z Miednoje. Od tej pory miała jakby chęć wyzdrowieć i żyć. Częściej 
z nami rozmawiała, opowiadała. Zmarła spokojna w 1992 r.”77 Niewiele żon do-
świadczyło poznania prawdy o swoich mężach. Większość zmarła, zanim zdążyła 
poznać choć część prawdy.

 Babcia Elżbiety Mikołajczuk musiała zatajać informacje o swoim mężu, aby 
móc otrzymać rentę rodzinną. Przed sądem udowadniała wbrew swoim poglądom, że 
mąż zmarł po wojnie. Same władze chętnie wystawiały świadectwa zgonu z datą      
9 maja 1946 r. W domu często zdarzały się rewizje. Ojciec Elżbiety Mikołajczuk 
podczas pobytu w wojsku napisał w życiorysie, że jego ojciec był policjantem przed 
wojną i dostał się do sowieckiej niewoli. Za to został porządnie ukarany. Od tej pory 
                                                 
77 Rozmowa z panią Elżbietą Mikołajczuk z dnia 12 lutego 2011 r. Fotografie i dokumenty 
pochodzą ze zbiorów E. Mikołajczuk. 
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wiedział, że nie może mówić pełnej prawdy. Dlatego też starał się chronić swoją ro-
dzinę. Musiał często zmieniać prace, ale nie martwił się tym. Wszelkie problemy brał 
na siebie. Córkę otaczał pancerzem ochronnym, nie chciał, aby spotykały ją jakieś
przykrości z powodu historii rodzinnej. 

 Elżbieta Mikołajczuk czasem się zastanawia, jak wyglądałoby życie jej ro-
dziny, gdyby dziadek nie został zamordowany w ZSRR: „Może tata skończyłby stu-
dia, miał lepszą pracę, dzięki czemu babcia miałaby porządniejszą opiekę medycz-
ną... a może babcia byłaby zdrowa, żyłaby u boku kochającego męża, rozpieszczała 
swoje wnuki. Tata miałby ojca a  ja dziadka”78.
 Działalność w Rodzinie Katyńskiej jest dla niej przede wszystkim wypełnia-
niem rodzinnego testamentu. Dociekaniem do źródeł jeszcze nieodkrytej prawdy, 
gromadzeniem jak największej ilości źródeł dokumentów i przekazywaniem tego 
potomnym.
 Kolejne osoby, które zginęły w Ostaszkowie to krewni Joanny Wideryńskiej. 
Posiada ona niewiele informacji o swoich przodkach zamordowanych przez Sowie-
tów w czasie II wojny światowej. Wiadomo jedynie tyle, że Józef Kłodos, który był 
przyrodnim bratem babci pani Joanny, urodził się 6 września 1914 r. w Posadówce. 
Był kawalerem. Niektóre źródła podają, że służył w Policji Państwowej, był kapra-
lem Korpusu Ochrony Pogranicza. W 1939 r. zgłosił się do wojska. Został pochowa-
ny w Miednoje.
 Franciszek Kłodos, był wujkiem babci Joanny Wideryńskiej. Wiadomo  
o nim jedynie tyle, że był przodownikiem Policji Państwowej. Miejsce  pochówku 
nie jest znane, jego nazwisko znajduje się na tak zwanej Ukraińskiej Liście Katyń-
skiej79. Jednakże na tablicy katyńskiej w Radomsku znajduje się pod tabliczką
„Ostaszków-Twer-Miednoje”.
 Losy kolejnego jeńca obozu ostaszowskiego, jak i jego rodziny, są również
tragiczne. Jan Malasiewicz trafił do niewoli sowieckiej, a jego rodzinę wywieziono 
na Sybir. Jan Malasiewicz urodził się 13 maja 1897 r. w Radomsku. Po zakończeniu 
służby wojskowej postanowił starać się o przyjęcie do Policji Państwowej. Gdy 
ukończył szkołę policyjną w Mostach koło Lwowa, skierowano go do pracy w Ko-
mendzie Powiatowej w Czortkowie w województwie tarnopolskim. Pracę rozpoczął 
jako posterunkowy Policji Państwowej. Było mu trudno z dala od rodziny i Radom-
ska. Przed ukończeniem przez córki szkoły powszechnej Jan Malasiewicz postarał 
się o przeniesienie do większego miasta, aby dziewczynki mogły kontynuować nau-
kę. Udało się. W 1938 r. przeniesiono go do Tarnopola. Tam też córki poszły do IV 
Gimnazjum Żeńskiego i Liceum. Jan Malasiewicz był wielkim patriotą. Człowie-
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kiem prawym, opanowanym, spokojnym, dobrym dla żony i córek. Zależało mu na 
tym, aby jego dzieci zdobyły jak najlepsze wykształcenie80.

 Gdy rozpoczęły się działania wojenne, funkcjonariusze Policji Państwowej 
zostali skoszarowani. Nie wolno było im opuszczać tego miejsca bez zgody komen-
danta. Przepustkę otrzymywali na jedną lub dwie godziny. Jan Malasiewicz raz uzy-
skał taką zgodę. Uradowany przyszedł do domu porozmawiał i sprawdził, jak sobie 
radzą jego ukochane żona i córki. Było to ostatnie spotkanie w rodzinnym gronie. 
Długo nie było żadnej wiadomości o tym, co się dzieje z ojcem i mężem. Dopiero po 
jakimś czasie, gdy działania wojenne nieco przycichły, znajoma osoba przyniosła im 
wiadomość, że Jan Malasiewicz oraz dziesiątki innych policjantów, wojskowych jak  
również osoby cywilne przebywają w więzieniu przy Sądzie Wojewódzkim w Tar-
nopolu. Wiadomość była porażająca, ale prawdziwa. Okazało się bowiem, że pocho-
dziła od człowieka, który był pracownikiem sądu. Poinformował on rodziny więź-
niów na ich prośbę. 
 Po kilku dniach zaczęły docierać nowe wiadomości od pracownika sądu. 
Donosił on, że za kilka dni uwięzionych przewiozą w inne miejsce, ulicą Tarnow-
skiego w stronę granicy polsko-sowieckiej. Jan Malasiewicz prosił, by korzystając  
z pośrednictwa tego człowieka, przesłać mu kilka ciepłych rzeczy, gdyż noce były 
chłodne. Żona Marianna przygotowała mu paczkę z ciepłymi ubraniami, kanapkami, 
termosem. Następnie ze starszą córką poszła w umówione miejsce, aby dostarczyć ją
mężowi. Mimo tłumu ludzi, którzy chcieli pożegnać swoich bliskich oraz całej masy 
komisarzy NKWD, paczkę udało się przekazać.
 W kolejnym dniu rodzina oczekiwała na wiadomość od Jana Malasiewicza. 
Wreszcie pod koniec listopada przyszła kartka, a na niej kilka słów: „Jestem             
w Ostaszkowie koło Kalinina, czekamy, kiedy nam pozwolą wrócić do domu - mó-
wią, że szybko nas wypuszczą”. Kolejną wiadomością był list, w którym pisał,        
że warunki są trudne i jest zimno. Miał nadzieję na rychły powrót do domu. Prosił 
żonę i córki, aby się dzielnie trzymały. To był jego ostatni list datowany na początek 
marca 1940 r. Więcej wiadomości nie dotarło. 

O tym, że prawdopodobnie Jan Malasiewicz zginął z rąk Sowietów, rodzina 
dowiedziała się przebywając na zesłaniu w Kazachstanie. Co prawda mówiono tylko 
o odnalezieniu grobów oficerów z Kozielska, jednak ci, którzy doświadczyli terroru 
sowieckiego, przeczuwali, iż podobny los spotkał jeńców z pozostałych obozów. 
Dopiero po pięćdziesięciu latach oficjalnie okazało się, że Jan Malasiewicz został 
zamordowany w 1940 r. w Twerze, a pochowany w Miednoje.
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Najbliżsi Jana Malasiewicza przeżyli podwójną tragedię. Ojciec zginął w Twe-
rze, a resztę rodziny wywieziono do Kazachstanu. Trudno dzisiaj uwierzyć, że czło-
wiek jest w stanie w takich warunkach przeżyć. Ciężko też zrozumieć, że cierpienia 
zadawane przez okupantów dotykały więźniów obozów jenieckich i ich rodzin tylko 
dlatego, że byli Polakami. A tych traktowano jako wroga ludu. Pani Halina Żywusz-
ko - córka Jana Malasiewicza tak opisała swoje wspomnienia dotyczące tego, co 
działo się po aresztowaniu ojca: „Ja z siostrą chodziłam do szkoły, nasze gimnazjum 
i liceum przemieniono na dziesięciolatkę z obowiązkowym nauczaniem języka rosyj-
skiego i nową dyrekcją. W tej nowej sytuacji trudno nam się było odnaleźć, ale nie 
było innego wyjścia. Znajomi naszych rodziców z dawnego miejsca zamieszkania 
proponowali nam przeprowadzkę do nich, aby było nam lżej, ale Mama postanowiła 
na Tatę czekać w Tarnopolu. Niepokój nasz wzrastał, kiedy każdego wieczoru pukał 
ktoś do naszych drzwi i domagał się, aby je otworzyć. Okazało się, że tym natrętem 
jest NKWD. Wchodzili oni do naszego mieszkania, bez pytania zaglądali po kolei do 
wszystkich pomieszczeń i sprawdzali, czy my jesteśmy same, czy może jest ktoś ob-
cy. Te kontrole były niepokojące, bo bez żadnego powodu czyniono je codziennie81. 
 12 kwietnia 1940 r., w nocy, usłyszałyśmy bardzo silne pukanie do drzwi      
i krzyk otwieraj po rosyjsku. Okazało się, że przyszło pięć osób, w tym trzy               
z NKWD i dwaj cywile. Po wejściu do mieszkania zaczęli rewizję naszego mieszka-
nia. Była ona bardzo dokładna. Po zakończeniu kazali nam się pakować. Mama za-
pytała, dlaczego mamy się pakować, przecież córki chodzą do szkoły i nie powinny 
opuszczać lekcji. Na co komisarz NKWD odpowiedział, że jego to nie interesuje, 
pakujcie się, bo jedziecie do męża. Nie kazał zabierać dużo rzeczy, bo tam wszystko 
jest i czeka na nas. Mama w dalszym ciągu prosiła, by pozwolili nam zostać, bo moja 
siostra była chora, miała wysoką temperaturę. Niestety prośby mojej mamy niczego 
nie dały. 13 kwietnia zostałyśmy załadowane do wagonów bydlęcych. Podróż trwała 
do 1 maja 1940 r. Była to droga przez mękę. Dziś trudno uwierzyć, że można w ta-
kich warunkach żyć. Wyładowano nas w Pawłodarze (Kazachstan). Na bocznicy 
dworca czekały grupy NKWD, które objęły nas swoją „opieką”. Moja siostra bardzo 
ciężko zachorowała, pielęgniarka czy lekarz zdecydowali o natychmiastowym prze-
wiezieniu jej do szpitala w Pawłodarze. Oprócz siostry z naszego wagonu zabrano 
też panią z kilkumiesięcznym synkiem i p. Tosię. Chłopczyk ten zmarł zaraz po 
przywiezieniu do szpitala, a moja 17-letnia siostra 19 kwietnia 1940 r. Do dzisiaj nie 
wiem, gdzie jest pochowana, bo to zdaniem Rosjan nie ma żadnego znaczenia82.
 Z Pawłodaru wywieziono nas do odległego o ponad 15 km kołchozu, gdzie 
mówiono o nas „przywieźli polskich panów-wrogów narodu rosyjskiego”. Było bar-
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dzo trudno, nie proponowano pracy. Szef kołchozu nie wyraził zgody, aby tam 
mieszkali Polacy i po pewnym czasie przewieźli nas do jednej z ferm sowchozu 
Pryirtyszeskiego, tam zaczęli uprawiać ziemię i potrzebowali ludzi do pracy. Po 
przyjeździe na tę fermę, zaczęto nas przydzielać do pracy. Była to praca fizyczna, 
bardzo ciężka, jak: prace polowe, przywóz opału z lasu, utrzymywanie porządku, 
karmienie bydła, sianokosy i inne prace. Praca trwała od świtu do nocy, ale można 
było otrzymać porcję chleba 500 gram dziennie, za którą oczywiście trzeba było pła-
cić, z tym że zapłata za pracę bywała płacona po kilku miesiącach. Na tej fermie na 
początku mówiono, że przywieźli wrogów narodu rosyjskiego, ale z czasem, jak nas 
poznano, zmieniły się opinie. Tym bardziej, że tam mieszkały bardzo liczne grupy 
osób innych narodowości, jak: Irańczycy, Niemcy, Gruzini, Czeczeni, którzy o nas 
Polakach  wyrażali się bardzo dobrze. Był taki rzekomo „czerwony partyzant”, tak 
mówił o sobie, który czaił się pod drzwiami i słuchał, czy nie narzekamy na Związek 
Radziecki. Odgrażał się, że on to załatwi, abyśmy już nigdy nie oglądali Polski, 
wiemy, że donosił na wszystkich nas i innych tam żyjących83.
 Po dwóch latach pobytu nadarzyła się okazja, by napisać podanie do Mo-
skwy z prośbą o informację o Tacie. Pomogła mi Rosjanka, która po 8 latach łagru 
wróciła i postanowiła mówić nam prawdę, jak to jest możliwe, aby się czegoś do-
wiedzieć. Podanie napisała mi na brudno, ja przepisałam, a wysłał ktoś, kto mógł to 
zrobić, bo mieszkał we wsi rejonowej i była tam poczta. Po kilku miesiącach otrzy-
małam odpowiedź, że jeńcy z Ostaszkowa są na dalekiej północy i powrót ich jest 
możliwy w połowie lata. Pismo to zabrali rosyjscy wojskowi, kiedy wracałyśmy do 
Polski. Kiedy zaczęto na terenie ZSRR mobilizować do Armii Polskiej, starałam się, 
aby dostać tam, ale informacja o tworzeniu armii dotarła do nas bardzo późno, byli-
śmy bardzo oddaleni od większych skupisk ludności, przez to nie było żadnych szans 
na wyjazd84.

 W końcu po sześciu latach dostałyśmy wiadomość, że wracamy do Polski. 
Było to dla nas ogromnym zaskoczeniem, bo stale coś na ten temat mówiono, ale się
na tym mówieniu kończyło, a Rosjanie mówili, zobaczycie Polskę jak własne ucho, 
albo jeszcze „lepiej” - żrecie nasz chleb, to tu musicie żyć i umierać. Jednak, gdy już
oficjalnie nas poinformowano i przygotowano dokumenty na wyjazd, dyrekcja na-
szego sowchozu postanowiła walczyć o nas. Kiedy już płynęliśmy barkami do stacji 
w Pawłodarze, dyrekcja walczyła tam, aby nas zatrzymać i wrócić na fermy, bo kto 
będzie pracował, jak nie będzie Polaków. Starania tych ludzi nie odniosły skutku. 
Wyjechaliśmy z Pawłodaru 30 kwietnia 1946 r. Do Radomska dotarłyśmy 5 czerwca 
1946 r. 
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Mama wracając do Radomska miała nadzieję, że zastanie tu swojego tatę, sio-
stry i brata, ale okazało się, że żyje tylko brat. Dziadek i ciocie zmarli. Trudna  
i długa podróż powrotna nie zdołały nas zmęczyć na tyle, żebyśmy nie zdawały sobie 
sprawy, że jesteśmy już w Polsce, za którą przez tyle lat tęskniłyśmy. Całowałyśmy 
polską ziemię na granicy, cieszyłyśmy się, że wreszcie jesteśmy w naszej Ojczyźnie.
 W Radomsku przyszło nam życie zaczynać od nowa, otrzymałyśmy kilka 
złotych na zagospodarowanie i na chleb. Ja zaczęłam szukać pracy, był to inny świat, 
którego nie znałam. Gdyby był tata, na pewno byłoby lżej. Kiedy już znalazłam pra-
cę, często słyszałam „jakaś Ruska przyjechała nie wiadomo skąd i już pracuje. Była 
wywieziona, na pewno musiała coś przeskrobać”. Były różne dyskusje na ten te-
mat”85. 

Pani Halina miała zaledwie 14 lat, kiedy trafiła do Kazachstanu. Syberia za-
brała jej, jak i wielu osobom w podobnym wieku, najlepsze lata życia. Przez tyle lat, 
pomimo bolesnej rozłąki z krajem, traktowania z pogardą i zmuszania do niewolni-
czej pracy nie załamała się, a uratowała swoje człowieczeństwo i godność Polki. 

 Kiedy już była taka możliwość, pani Halina pojechała z grupką osób do 
Ostaszkowa, Tweru, Katynia i Charkowa. W 1998 r. zdobyła się na wysiłek dalekiej 
podróży do Kazachstanu. Miała nadzieję, że uda jej się ustalić, gdzie pochowana zo-
stała siostra. Niestety nadzieje zawiodły. Owszem w USC znaleziono metrykę śmier-
ci, ale miejsce pochówku jest nie znane. Pokazano za to stertę śmieci w rogu cmenta-
rza, pod którą często rzucano ciała obcokrajowców, zwłaszcza Polaków.

 Gdyby żył jej ojciec, Jan Malasiewicz, pani Halina na pewno skończyłaby 
studia, bo rodzice dokładali wszelkich starań, aby jak najlepiej wykształcić i przygo-
tować do życia swoje córki. Na pewno też nie doznałaby tylu upokorzeń i trauma-
tycznych przeżyć w obcym, nieprzyjaznym kraju. Halina Żywuszko uważa, że wła-
dze Federacji Rosyjskiej niewiele zrobiły, aby wyjaśnić sprawę mordów obywateli 
Polski: „Mimo upływu 71 lat sprawa nadal nie jest wyjaśniona. Gdyby to było pań-
stwo praworządne, powinno było rodziny tych zamordowanych poinformować, gdzie 
zostali zamordowani, za co skazano ich na śmierć oraz ich zrehabilitować. Wykona-
ne egzekucje nie były poprzedzone sprawami sądowymi, wyrokami, zostali zamor-
dowani bez udowodnionej winy. Ja piszę o tym tak, jakby to była sprawa w państwie 
praworządnym, a przez sześć lat pobytu na zesłaniu za nic, bo też nie byliśmy sądze-
ni, przekonałam się, że tam w ZSRR o praworządności nawet marzyć nie można. 
Naszych Ojców zamordowano bez winy i wyroków, nas tysiące rodzin - żon, dzieci  
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i rodziców wywieziono bez winy, wyroków, chyba za to że jesteśmy Polakami. Ni-
gdy nie wypłacono nam odszkodowań za pozostawione mienie”86.

Do Rodziny Katyńskiej Pani Halina należy od początku jej istnienia. Naj-
pierw z mężem, teraz z synem. Jak tylko może, wspiera jej działalność. Zależy jej na 
wyjaśnieniu tej tragedii do końca. „Nasze nieżyjące już matki nie dowiedziały się, 
kiedy i gdzie zginęli ich Mężowie. Ojcowie nasi zginęli, czas szybko płynie, ich 
dzieci dożywają swoich dni na tym świecie, więc myślę, że nadszedł czas, aby i na-
sze Władze pomyślały o tych starych ludziach, którzy oczekują prawdy o tej tragedii. 
Rodzina katyńska działa sprawnie, pragnie prawdy o tej  tragedii, gdyby tak jeszcze 
pomoc ze strony władz, to byłoby dobrze. Ja teraz, gdy już nie pracuję mam czas, 
aby powspominać te okropne czasy”.  

 Czwartym oficerem zamordowanym w Twerze jest Edward Olbrychowski. 
Urodził się 27 listopada 1894 r. w Zapolicach. Ukończył szkołę średnią, z zawodu 
był handlowcem. Przed I wojną światową pracował w Niemczech. W trakcie wojny 
zgłosił się na ochotnika do Armii Hallera i walczył pod Warszawą o niepodległość
Polski. W 1920 r. brał udział w wojnie z bolszewikami. Za waleczność został nagro-
dzony medalem. W 1918 r. wstąpił do szkoły policyjnej. Ukończył ją w 1922 r. 
Pierwszą służbę odbywał w gminie Przerąb, następnie został przeniesiony do Ko-
mendy Powiatowej w Radomsku. Później skierowano go do Gomunic, uzyskał sto-
pień przodownika policji i funkcję zastępcy komendanta. W 1938 r. przydzielono go 
do Komisariatu w Radomsku, gdzie pracował jako sekretarz. Tu zastała go wojna87. 
 W momencie wybuchu II wojny światowej Policja Polska dostała rozkaz 
kierowania się na Wschód i dotarcia  do Równego. Tam mieli połączyć się z Woj-
skiem Polskim i stawić opór Niemcom. Niespodziewanie z drugiej strony napadła na 
nich Armia Czerwona i w ten sposób Edward Olbrychowski został internowany. 
Pierwszą wiadomość, o tym, że przebywa w okolicach jeziora Ładoga, rodzina dosta-
ła od byłego policjanta Majznera, kolegi Edwarda Olbrychowskiego. Majzner wrócił 
latem 1940 r. do Radomska. Jednak albo ten policjant się pomylił i faktycznie było to 
jezioro Seliger albo obóz przejściowy. Oprócz tych szczątkowych informacji, z któ-
rych po latach wynikło, że to był obóz w Ostaszkowie, rodzina nie wiedziała, co się
stało z Edwardem Olbrychowskim. 

Dopiero w roku 1989 pan Kuliński poinformował córkę Olbrychowskiego, że 
być może jej ojciec został zamordowany w obozie w Rosji. Z tego względu zapisała 
się do Rodziny Katyńskiej z nadzieją na jakąś pomoc i informacje o ojcu. Wraz  
z matką pisały też do tygodnika „Zorza”, z prośbą o wiadomości. Dopiero w 1990 r. 
uzyskała je na zebraniu piotrkowskiej Rodziny Katyńskiej. Przybyła tam redaktor 
                                                 
86 Tamże. 
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ojek i odczytała listę pomordowanych. Okazało się wtedy, że Edward Olbrychow-
ski został zamordowany w Ostaszkowie 12 kwietnia 1940 r.88

Pismo Edwarda Olbyrchowskiego z czas w, gdy był policjantem w Gomunicach w 1934 r., 
ze zbior w Wiesławy G rka 
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Policjanci z komendy w Radomsku, wśr d nich Edward Olbrychowski, ze zbior w Wiesławy 
G rka  

olejna z o iara, Stanisław Pachuc, urodził się 8 maja 1899 r. w miejscowości 
położonej nieopodal Radomska. Z zawodu był policjantem. Miał stopień posterun-
kowego. W 1918 r. należał do egion w Polskich. rał udział w walkach o niepod-
ległość kraju. Stanisław Pachuc wraz z rodziną zamieszkiwał w domu położonym 
pod lasem na Wymysł wku. ażdy z sąsiad w wypowiadał się o nim zawsze w sa-
mych superlatywach. udzie go bardzo szanowali, był bardzo dobrym człowiekiem, 
gotowym dzielić się wszystkim z biedniejszymi, pomagać innym.  

We wrześniu 1939 r. Stanisław Pachuc miał 40 lat. Podobnie jak inni ra-
domszczańscy policjanci wyruszył na ront. Od tej pory rodzina nie miała o nim żad-
nych in ormacji. O tym, że został zamordowany przez Sowiet w dowiedzieli się  
z prasy i listy katyńskiej. W czasie wojny oglądali także ilm wyświetlany przez 
Niemc w, a dotyczący odkrycia masowych grob w w atyniu. Stanisław Pachuc był 
przetrzymywany w obozie ostaszkowskim, zamordowano go w Twerze, a pochowa-
no w Miednoje.

 Z opowieści c rki Stanisława Pachuca, rystyny Grądzik, wynika, że jej ro-
dzinie było bardzo ciężko bez ojca. Czworo dzieci zostało samych wraz z chorą mat-
ką. Wszystkie obowiązki domowe spadły więc na najstarszą c rkę. W czasie wojny 
było im ciężko, ale w Polsce powojennej żyło się jeszcze gorzej. Pani rystynie uda-
ło ukończyć się szkołę handlową. Jednakże nie miała szans na jakikolwiek awans 
zawodowy, gdyż była c rką o icera sanacyjnego. Musiała ciężko pracować jako ro-
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botnik. Podobne represje dotknęły jej brata, którego zwolniono ze szkoły oficerskiej, 
ze względu na działalność ojca.

 Córka Stanisława Pachuca przebaczyła Rosjanom zło, które wyrządzili jej 
rodzinie i tysiącom innych Polaków. Uważa jednak, że rodziny pomordowanych po-
winny dostać jakieś zadośćuczynienie, w postaci dodatku do emerytury czy w jakiś
inny sposób. Przede wszystkim pragnie sprawiedliwości, gdyż ludzie kiedyś ginęli za 
Polskę, walczyli o jej wolność a dziś ich dzieci nie mają nic.
 Pani Krystyna Grądzik należy do Rodziny Katyńskiej. Czuje z tego powodu 
dumę i satysfakcję. Gdyby nie przynależność do tej organizacji, nie miałaby szans 
odwiedzić miejsca kaźni swego ojca. Oprócz wizyty w Katyniu, pani Krystyna była 
także na audiencji w Rzymie u papieża Jana Pawła II, który spotkał się z Rodzinami 
Katyńskimi89.

Historią Tadeusza Rozpędka90 podzieliła się Filomena Pokora, jego siostrzeni-
ca. Ostatni raz widziała go mając 10 lat. Niewiele wuja pamięta, zwłaszcza że jej 
mama zmarła dawno temu, bo w 1963 r., więc w czasie kiedy nic o Katyniu nie wie-
dziano, nie wolno było o nim mówić. Poza tym Tadeusz mieszkał w województwie 
kieleckim, a jego siostra z rodziną w Radomsku. Tadeusz Rozpędek urodził się       
13 października 1897 r. w Radomsku. Jako dziecko mieszkał we wsi Dziepółć koło 
Radomska. Pochodził z licznej rodziny. Był on jednym z pięciu braci, nie wliczając 
sióstr. Trzech braci wyruszyło w 1939 r. na wojnę, z której dwóch nie wróciło. Tade-
usz był dobrym, serdecznym człowiekiem. Miał jasne, lekko kręcone włosy i niebie-
skie oczy. Jednak przede wszystkim był wielkim patriotą. Z zawodu był policjantem. 
Przed wojną pracował w policji na terenie województwa kieleckiego, najpierw         
w Chęcinach, później w Piekoszowie a następnie w Samsonowie91. 

Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób dostał się do niewoli. Prawdopodobnie 
jak wszyscy żołnierze polscy kierował się z oddziałem na wschód. Po drodze musieli 
zostać zatrzymani, rozbrojeni i uwięzieni przez NKWD. Tadeusz trafił do obozu  
w Ostaszkowie, zabito go w Twerze 9 kwietnia 1940 r., a pochowano w Miednoje. 
W chwili śmierci miał 42 lata. Rodzina nie wiedziała, co się z nim stało. Nie dosta-
wali żadnych wiadomości. Oficjalne wieści dotarły dopiero po roku 1989. Jeszcze 
żyjący najbliżsi dowiedzieli się o tym z książki Jędrzeja Tucholskiego Mord w Katy-
niu, w której są opublikowane listy zamordowanych. Siostra Tadeusza ani też jego 
żona nie doczekały niestety wyjaśnienia przyczyn i okoliczności śmierci swego brata 
i męża.
                                                 
89 Rozmowa z panią Krystyną Grądzik z dnia 18 lipca 2011 r. 
90 Na jego temat zob. A. Grochowalski, Wspomnienie o przodowniku Policji Państwowej Ta-
deuszu Rozpędku (1897-1940), „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XI, 2016, s. 119-131. 
91 Rozmowa z panią Filomeną Pokorą z dnia 25 kwietnia 2011 r. 
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Tadeusz Rozpędek, ot.: . Grochowalski, Wspomnienie…, s. 121 
  
Filomena Pokora opowiedziała, jak wyglądała sytuacja żony Tadeusza Roz-

pędka: Z list w cioci wynikało, że była prześladowana w latach pięćdziesiątych 
przez wczesne władze. Nie wiem jednak, czy przypuszczała, że jej mąż m gł zginąć
w obozie z rąk Sowiet w, czy do końca żyła w nieświadomości. Nie wiem też, czy 
była w pełni świadoma powod w represji. Możliwe, że tak, tylko widocznie nam 
młodym o tym nie m wiono. W domu wujostwa mieścił się areszt, w związku           
z czym wujenkę przenoszono z mieszkania do mieszkania, nie płacąc w og le czyn-
szu. Ponadto ciocia nie miała żadnych innych dochod w. Jej źr dłem utrzymania 
były zbiory plon w z przydomowego ogr dka 92.
 Filomena Pokora była w 2002 r. razem z pielgrzymką w miejscu, gdzie zgi-
nął jej wujek. Opr cz tego w 1996 r. uczestniczyła w spotkaniu Ojca więtego Jana 
Pawła II z Rodziną atyńską. yło to dla niej niezwykłe przeżycie. W działalność
Rodziny atyńskiej jest do dziś mocno zaangażowana. Należy do omisji Rewizyj-
nej. ngażuje się w nią z miłości do wuja i ojczyzny. M wi, że poprzez pracę na 
rzecz Rodziny atyńskiej spłaca dług pamięci wobec tych, kt rzy zginęli z rąk So-
wiet w. Zależy jej na pokazywaniu prawdy, szczeg lnie młodemu pokoleniu. Od 
Rosjan pragnie tylko jednego. Uważa, że nic nie zmieni tego, co uczynili w przeszło-

                                                 
92 Cyt. i ane miło ci . Losy , s. 432- 433. 
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ści, ale przyznając się do błędu i szczerze przepraszając, ukoją ból po stracie bli-
skich. „Cała Rodzina Katyńska tego bardzo oczekuje”93.

Ofiary łagrów Kozielsk-Katyń i ich rodziny

Stanisław Kowalczyk urodził się 25 kwietnia 1910 r. jako syn Marcina. Na 
świat przyszedł w Dziepółci, położonej nieopodal Radomska. Był podporucznikiem 
saperów, służył w 2 Batalionie Mostów Kolejowych w Bydgoszczy. 5 października 
2007 r. został pośmiertnie awansowany na porucznika.
 Ze wspomnień Alicji Hartowicz, dla której Stanisław Kowalczyk to wujek, 
wynika, że był bardzo dobrym człowiekiem. Nade wszystko kochał wojsko, ale po-
trafił też dogadywać się z dziećmi. Pani Alicja pamięta, że zawsze przywoził jej i ro-
dzeństwu cukierki i spędzał z nimi zawsze trochę czasu.
 Stanisław Kowalczyk do niewoli trafił prawdopodobnie już 17 września 
1939 r. Rodzina nie otrzymała od niego żadnej korespondencji, ale przy ciele znale-
ziono cztery pocztówki, których prawdopodobnie nie zdążył posłać. O śmierci Stani-
sława rodzina dowiedziała się w 1943 r. z niemieckiej gazety, w której wydrukowano 
listę katyńską. Na niej znaleziono nazwisko wuja. Stanisław Kowalczyk więziony 
był w Kozielsku, a zamordowano go i pochowano w Katyniu.
 Po wojnie w rodzinie rozmawiano o Katyniu, ale na zewnątrz milczano. Ba-
no się represji, tym bardziej że do więzienia wsadzony został brat Stanisława, Wła-
dysław, który służył w AK. Nigdy nie wyszedł na wolność, zmarł w więzieniu.
 Zamordowanie wuja przez Sowietów wywarło duży wpływ na życie Alicji 
Hartowicz i jej rodziny. Ojciec Alicji Hartowicz handlował sacharyną. W pudełecz-
kach umieszczał często tajne meldunki, które polecał swojej córce dostarczać do par-
tyzantki. Tym, co robili Sowieci, Alicja Hartowicz od najmłodszych lat była i jest 
zbulwersowana. Uważa, że to było wyniszczanie polskiej inteligencji. Od zawsze 
interesowała się sprawą katyńską. Starała się o medale dla wujka, upamiętnienie jego 
osoby, dlatego też od 10 lat działa w Rodzinie Katyńskiej. Największym marzeniem 
pani Alicji jest to, aby wreszcie dojść do pełnej prawdy, żeby Rosjanie uznali tę
zbrodnię za ludobójstwo94.

W Katyniu zginął także Bolesław Szwedowski. Urodził się w Radomsku.      
W latach trzydziestych ukończył studia  farmaceutyczne w Warszawie i pozostał 
tam, pracując we własnej aptece. Wojna zastała go w stolicy. Z racji tego, że miał 
stopień wojskowy porucznika w służbie zdrowia rezerwie, został zmobilizowany we 
wrześniu 1939 r. wraz z 4. Szpitalem Okręgowym. Razem z oddziałem, w którym 
                                                 
93 Rozmowa z panią Filomeną Pokorą z dnia 25 kwietnia 2011 r. 
94 Rozmowa z panią Alicją Hartowicz z dnia 18 lipca 2011 r. 
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służył, wycofywał się na wschód, odpierając ataki niemieckie. Takie polecenie miała 
cała Armia Polska. Nikt nie przypuszczał, że 17 września ZSRR nas napadnie. Jego 
oddział został rozbrojony przez Sowietów, a żołnierze wzięci do niewoli. Umiesz-
czono go w obozie w Kozielsku, zamordowano w Katyniu. W chwili śmierci miał 
nieco ponad 30 lat95. 

Rodzina w ogóle nie wiedziała, co się z nim stało, nie miała od niego żadnych 
wiadomości. Rodzice bardzo rozpaczali, obawiając się utraty ukochanego syna, 
szczególnie w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej. Ciągle wierzyli, że może 
jeszcze żyje, że przedostał się przez Rumunię i Francję do Anglii. Skoro jednak na-
dal nie dawał znaku życia, zaczęli tracić nadzieję i stracili ją zupełnie w 1943 r., gdy 
Niemcy, będąc w stanie wojny z Rosją, odkryli tajemnicę mordów dokonanych przez 
Rosję Sowiecką na naszych oficerach i ogłosili to całemu światu. Uwierzyli im 
zwłaszcza po kontroli przez Międzynarodową Komisję Lekarską. Jednak nigdy tak 
naprawdę nie dowiedzieli się, gdzie zginął, w jakim obozie przebywał.  

Informacje o Bolesławie Szwedowskim przekazała Stanisława Półrola, dla 
której był on bliskim krewnym. Z jej relacji wynika,  że o tym gdzie zginął jej wujek, 
dowiedziała się w połowie lat 50. Jednakże wtedy jakakolwiek działalność upamięt-
niająca ten mord była zabroniona. Dzięki temu, że rodzina nie wiedziała prawie nic o 
śmierci Bolesława Szwedowskiego ani o tym co się z nim stało, a przypuszczenia 
wypowiadane były po cichu tylko w gronie najbliższych, uniknęła represji. 

Stanisława Półrola w Rodzinie Katyńskiej działa od 1995 r. „Są ludzie, którym 
trzeba pomóc, bo ich krewni zginęli w Katyniu, a oni nie wiedzą, jak to wszystko 
ogarnąć, uporządkować. Pomagamy w odkrywaniu prawdy. Członkowie Rodzin Ka-
tyńskich nawzajem się wspierają, pomagają sobie. Przekazujemy też nasze doświad-
czenia młodemu pokoleniu. Działalność w tej organizacji daje mi poczucie spełnie-
nia. W ten sposób przyczyniam się do odkłamywania historii i do pomocy innym. 
Dzięki temu poznają prawdę o swoich krewnych”96. W miejscach, gdzie zginął wuj 
była dwukrotnie: w roku 1996 i 2006. Za każdym razem było to dla niej ogromne 
przeżycie. Podczas jednej z wizyt zauważyła, że na tablicy w Kozielsku nazwisko jej 
wuja napisane jest z błędem. Zwróciła się więc do Rady Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa o pomoc w tej sprawie. Otrzymała odpowiedź zwrotną, z informacją, 
że poprawią ten błąd i faktycznie tabliczkę wymieniono.

                                                 
95 Rozmowa z panią Stanisławą Półrolą z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
96 Rozmowa z panią Stanisławą Półrolą z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
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olesław Szwedowski w 1934 r., ot. ze zbior w Stanisławy P łroli 

  Stanisława P łrola uważa, że Rosjanie nie chcą uznać mord w w atyniu, 
ponieważ zamordowanie w tak ohydny spos b ponad 15 000 ludzi spośr d wysokiej 
klasy inteligencji jest ludob jstwem. Zbrodnia ta kompromituje państwo rosyjskie na 
arenie międzynarodowej. Rząd rosyjski powinien wypłacić odszkodowania rodzinom 
o iar katyńskich. tak ZSRR na Polskę to była zdrada: Zadali nam cios w plecy. 
Złamali obowiązujące nas umowy. Ponadto potajemnie wymordowali naszą inteli-
gencję i jeszcze do tego się nie przyznają. Część rodzin wywieźli na Syberię. To, co 
robili, było straszne - m wi97.

                                                 
97 Rozmowa z panią Stanisławą P łrolą z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
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Oficer ze Starobielska, zamordowany w Charkowie oraz oficerowie  
z innych miejsc zagłady

 Stefan Zagórowicz urodził się 23 maja 1912 r. w Popielarni. Miejscowość ta 
znajduje się w powiecie radomszczańskim i należy do gminy Wielgomłyny. Jego 
ojciec Leon z zawodu był cieślą, matka natomiast pracowała w gospodarstwie rol-
nym, rodzice mieli jeszcze siedmioro dzieci. Uczęszczał do czteroklasowej szkoły 
powszechnej w Woli Kuźniewskiej, a następnie do sześcioklasowego gimnazjum.       
W 1931 r. rozpoczął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim 
imienia Tadeusza Kościuszki w Częstochowie. Dwa lata później otrzymał dyplom, 
dzięki któremu mógł nauczać w publicznych szkołach powszechnych. Podjął więc 
pracę jako nauczyciel muzyki i śpiewu w Publicznej Szkole im. Królowej Jadwigi    
w Radomsku. Ponadto kształcił się jeszcze w Konserwatorium Muzycznym w Łodzi. 
W 1939 r. został zmobilizowany jako podporucznik rezerwy. W 27 Pułku Piechoty 
brał udział w kampanii wrześniowej, tocząc ostatnie walki w Janowie Lubelskim. Po 
zajęciu terenów wschodnich przez Armię Czerwoną został włączony do grupy jeń-
ców oficerów polskich  i wywieziony do Związku Radzieckiego. Podczas pobytu  
w niewoli kontaktował się z rodziną. Pierwsza kartka dotarła z Szepetówki98. Posia-
dała następującą treść: „Żyję, wywożą nas w głąb Rosji”. Kolejna wiadomość nade-
szła ze Starobielska. Później już więcej informacji nie było. Został zamordowany 
przez NKWD w Charkowie. Pośmiertnie nadano mu stopień porucznika i odznaczo-
no Krzyżem Kampanii Wrześniowej 193999. Stefan Zagórowicz to jedyna ofiara ze 
Starobielska, o której zdobyto informacje. 

                                                 
98 W miejscowości tej mieścił się jeden z obozów zbiorczych dla jeńców polskich. Wysyłano 
z niego więźniów do miejsc kaźni. 
99 Materiały dotyczące Stefana Zagórowicza udostępnione przez dyrektor MBP w Radomsku 
panią Annę Kosendek. 
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egitymacja Ste ana Zag rowicza, ze zbior w nny osendek 

Miejsca poch wku kolejnych os b, kt re opisano nie są znane. Ich nazwiska 
ich znajdują się na Ukraińskiej Liście atyńskiej.

 Stanisław Markiewicz urodził się 29 października 1901 r. w Drohiczynie. 
Podobnie jak ojciec i trzej bracia zdobył wykształcenie muzyczne. Z zawodu był or-
ganistą. Jednakże praca na para ii mu nie wystarczała, szukał czegoś nowego. Jeden 
z koleg w zaproponował mu wyjazd do rzemieńca, gdzie organizowano nab r do 
policji. Stanisław Markiewicz przemyślał sprawę i postanowił pojechać. W 1929 r. 
wstąpił do Policji Państwowej w Krzemieńcu, gdzie został śledczym. W 1935 r. 
otrzymał przeniesienie do Włodzimierza Wołyńskiego, a następnie 15 sierpnia 1939 
r. do Sanoka. Pojechał sam wraz z kolegami. Rodziny miały dołączyć p źniej. Nie-
stety dwa tygodnie potem wybuchła wojna i wszelki ślad po Stanisławie Markiewi-
czu zaginął. Nie odnaleźli się r wnież jego towarzysze100.

  Prawdopodobnie policjanci śledczy dotarli do Sanoka. Tam zastał ich wy-
buch wojny, a następnie wkroczenie wojsk sowieckich. Wojska N WD wkraczając 
na ziemie polskie, a zwłaszcza na resy, brały do niewoli wszystkich po kolei, 
szczeg lnie policjant w, lekarzy, nauczycieli, prawnik w i innych przedstawicieli 

                                                 
100 Rozmowa z panią Zofią rawczyk z dnia 28 maja 2011 r. 
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inteligencji, którą uważali za kapitalistyczną. Bardzo możliwe  jest więc, że dostał 
się do niewoli sowieckiej i został zamordowany. Nie wiadomo jednak, gdzie zginął. 
Katyńskie Listy Ukraińska i Białoruska nie są jeszcze do końca opracowane, możli-
we, że jego nazwisko znajduje się na którejś z nich.

 Stanisław Markiewicz był wielkim patriotą, piłsudczykiem. Zofia Krawczyk, 
jego córka do dziś wspomina scenę z domu rodzinnego: „Tuż przed wyjazdem do 
Sanoka mama, siedząc przy stole, rozmawiała z ojcem. Martwiła się o to, co to bę-
dzie, co będzie z Polską... Na to tato zerwał się od stołu stanął na baczność i powie-
dział: - Zosiu!  Słowo Polska to trzeba na baczność wypowiadać”101. Na Kresach,      
w polskich rodzinach bardzo pielęgnowano i podkreślano miłość do kraju. Dlatego 
też, gdy Pani Zofia z mamą dotarły do Polski centralnej, były zdziwione, że tu patrio-
tyzmu aż tak nie widać.
 Z czasów wojny Pani Zofia posiada jak najokropniejsze wspomnienia, za-
równo o Ukraińcach, jak i o Sowietach. Mordowali ludzi, wywozili ich do obozów, 
zabierali majątki, palili całe miasteczka. Mieszkańcy żyli w ciągłym strachu. Sowieci 
z wagonów, którymi wywozili „wrogów” na Syberię, wyrzucali martwe dzieci. Do 
ich „sprzątania” zmuszano miejscową ludność. Dzięki temu, że rodzina Markiewi-
czów mieszkała we Włodzimierzu Wołyńskim od niedawna i nikt nie zdołał dobrze 
ich poznać, uniknęli deportacji. Najstarszy z synów, działający w polskiej partyzant-
ce, ostrzegł matkę i siostrę o tym, że bandy UPA szykują akcję w ich miejscowości. 
Polecił, aby uciekały następnego dnia podstawionym samochodem do Hrubieszowa. 
Tak też zrobiły. Zostawiły cały dobytek i wyjechały. W Hrubieszowie spędziły dwa 
miesiące. Stamtąd pociągiem próbowały przedostać się do Warszawy. Niestety nie 
dotarły do stolicy, gdyż w Warszawie lada dzień miało wybuchnąć powstanie  
i wstrzymywano ruch w jej kierunku. Panie wysiadły więc w Radomsku.  

W obcym mieście pierwsze kroki skierowały do klasztoru Ojców Francisz-
kanów. Schronienie tam znalazły wszystkie osoby, które wysiadły na stacji. Następ-
nego dnia ksiądz podczas mszy ogłosił, żeby jeśli ktoś dysponuje mieszkaniem lub 
wolnym kątem, niech zgłosi się do zakrystii, gdyż są osoby potrzebujące. Pani Zofia 
wraz z mamą trafiły na ulicę Stodolną do pani Migockiej. Obie szybko odnalazły się
w nowym miejscu. Mama pani Zofii szyła, córka zaś po wojnie poszła do pracy. Za-
pisała się także do liceum dla dorosłych. W 1953 r. zdała maturę. W kolejnych latach 
rozpoczęła pracę w biurze PSS „Społem”. Przepracowała tam 42 lata na różnych sta-
nowiskach, w końcu obejmując funkcję kierownika finansów. Nigdy nikomu nie 
wspominała o tym, że jej ojciec przed wojną był policjantem. Pani Zofia od wielu lat 
działa w radomszczańskiej Rodzinie Katyńskiej. Uważa, że organizacja ta ma na celu 

                                                 
101 Tamże. 
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pielęgnowanie pamięci, aby ludzie nie zapomnieli o tym, co się działo w czasie woj-
ny. Zależy jej, aby jak najwięcej młodych wiedziało o zbrodniach stalinowskich.

Kolejną ofiarą represji sowieckich stał się Jan Tereszkiewicz. Pochodził  
z Radomska. Z zawodu był policjantem. W 1938 r. przeniesiono go na służbę do 
miasta Sambor, znajdującego się na Kresach Wschodnich, w województwie lwo-
wskim. Jego najbliższa rodzina do dzisiaj nie wie, gdzie dokładnie został zamordo-
wany, gdzie znajduje się jego grób. W latach 40 brat Jana rozpoczął poszukiwania 
przez Polski Czerwony Krzyż. W 1957 r. otrzymał odpowiedź, że są one w toku  
i jeśli tylko znajdą jakieś informacje o poszukiwanym, to zawiadomią rodzinę. Trzy 
lata później Biuro PCK przysłało wiadomość mówiącą, że według Radzieckiego 
Czerwonego Krzyża w Moskwie poszukiwany nie znajduje się na terenie ZSRR. 
Dlatego też zdesperowany brat udał się do miejscowości, w której Jan pracował, by 
tam zasięgnąć jakichkolwiek informacji. Udało mu się dowiedzieć, że prawdopodob-
nie na Jana został złożony donos przez Ukrainkę, która u niego sprzątała. W 1940 r. 
aresztowało go NKWD. Oprócz niego wzięto jeszcze nauczyciela Polaka oraz wła-
ściciela niewielkiego sklepu. Postawiono im zarzuty tworzenia ruchu oporu przeciw 
ZSRR. Sklepikarza po jakimś czasie zwolniono, a dwóch pozostałych wywieziono  
w głąb Związku Radzieckiego102.

Dziś wiadomo, że nazwisko Jana Tereszkiewicza znajduje się na Ukraińskiej 
Liście Katyńskiej. Dopiero od niedawna prowadzone są prace archeologiczno-
ekshumacyjne. Planowane jest otwarcie cmentarza w Bykowni pod Kijowem, gdzie 
znaleziono masowe groby. Ma powstać także Księga Cmentarna Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej na Ukrainie103. 

W opisywanej grupie zamordowanych oficerów znalazło się dziesięciu poli-
cjantów, jeden farmaceuta, jeden nauczyciel i jeden saper. Każdy z nich został aresz-
towany podczas służby. Siedmiu osadzono w obozie w Ostaszkowie, dwóch w Ko-
zielsku, jednego w Starobielsku, a losy trzech pozostałych są nieznane. Najprawdo-
podobniej oni też byli ofiarami Golgoty Wschodu. Nazwiska ich znajdują się bo-
wiem na tak zwanej Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Pomordowani to ludzie wywo-
dzący się z ziemi radomszczańskiej. Część z nich się tutaj urodziła, a potem wyje-
chała do pracy albo na studia, inni przybyli do Radomska, aby tu rozpocząć pracę
zawodową. Większość z nich  pracowała w radomszczańskiej policji. Zdarzało się
też, że rodziny nieżyjących już oficerów, uciekając z Kresów Wschodnich, trafiły 
akurat do Radomska. Tak było w przypadku  bliskich Czesława Markiewicza.

                                                 
102 M. Łęska, Nie wiem gdzie jego mogiła, „Gazeta Radomszczańska”, nr 14, 7 kwietnia 2011 
r., s. 8. 
103 Tamże. 
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 Z relacji krewnych wynika, iż wszyscy pomordowani to ludzie o niezwy-
kłych walorach moralnych i umysłowych. Świadczy o tym ich stosunek do rodzin,    
z którymi byli silnie emocjonalnie związani oraz chęć do podnoszenia własnych 
kwalifikacji zawodowych. Troszczyli się też o zapewnienie dobrego wykształcenia 
swoim dzieciom. Nawet będąc w niewoli interesowali się losem swych rodzin. Kon-
taktowali się z nimi za pośrednictwem listów, jak np. Czesław Gryc czy Grzegorz 
Konowałow. Bardziej niż o siebie martwili się o żony i dzieci.

 Cechą łączącą wszystkich opisywanych jest miłość do ojczyzny. Słowo Pol-
ska wymawiali z szacunkiem i namaszczeniem, i tego wymagali od dzieci. Część
osób pochodziła lub mieszkała na Kresach Wschodnich II RP, w przysłowiowym 
tyglu narodowości. Tam szczególnie krzewiono patriotyzm. Śpiewano polskie pieśni, 
w domach mówiono po polsku, opowiadano dzieciom o dziejach ojczyzny, działały 
polskie organizacje. 

 Opisywane osoby do końca pozostały wierne swoim przekonaniom, nie pod-
dały się próbom indoktrynacji. Nigdy też nie zaakceptowały władzy sowieckiej jak    
i ideologii marksistowskiej, tak bardzo obcej polskiej kulturze opartej od stuleci na 
wartościach chrześcijańskich. Przebywając w niewoli, każdy z jeńców żywił nadzieję
na rychły powrót do rodzinnego domu. Zachowali głęboką wiarę w to, że Polska od-
zyska wolność. Za swój patriotyzm i  poglądy zostali brutalnie ukarani przez ZSRR, 
które widziało w nich „wrogi element”. Decyzja o wymordowaniu polskich oficerów 
była dobrze przemyślana przez władze sowieckie. Tak Stalinowi, jak i Niemcom 
chodziło o przekształcenie Polski w rezerwuar niewykształconej siły roboczej, do 
wykonywania prymitywnych prac. Starali się, zrobić wszystko, aby dawna Polska 
nie miała prawa odrodzić się. Po dzień dzisiejszy Polska odczuwa brak tych, którzy 
zginęli w Katyniu. Zamordowani oficerowie stanowili bowiem elitę społeczeństwa.  

Sowieci, realizując swój plan, poddali również brutalnym represjom bliskich 
ofiar. Rodziny pomordowanych z Kozielska i Ostaszkowa pozostawiono bez środ-
ków do życia, jak np. rodziny Gryców, Rozpędków, Konowałowów. Musiały one 
przez ponad 50 lat zachować milczenie i żyć w poczuciu bycia obywatelem drugiej 
kategorii. Rodziny Stanisława Markiewicza i Jana Tereszkiewicza do dnia dzisiej-
szego nie odkryły jeszcze pełnej prawdy o śmierci ich bliskich. 

Z relacji przedstawicieli rodzin wynika, iż musieli zatajać prawdę o historii 
swoich bliskich. Fakt, że ojciec czy inny krewny przed wojną był policjantem, sta-
nowił przeszkodę w uzyskaniu awansu społecznego, a nawet w otrzymaniu najzwy-
klejszej pracy lub pomocy finansowej. Dzieci często musiały rezygnować z marzeń  
o danym zawodzie czy choćby wstąpieniu do harcerstwa. Rodziny żyły w poczuciu 
zagrożenia i ustawicznym lęku przed ujawnieniem prawdy o swojej przeszłości. 
Funkcjonariusze UB czy SB często przeprowadzali rewizje, poszukując dokumentów       
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o członkach rodzin. Elżbieta Mikołajczuk opowiadała, iż niejednokrotnie jej ojciec 
nie chował cennych dokumentów przewidując, że to co na wierzchu, nie wzbudza 
podejrzeń. 
 W niektórych przypadkach całe rodziny wywożono w głąb Rosji, do Ka-
zachstanu i na Syberię. Tak przeważnie postępowano z tymi, którzy mieszkali na 
Kresach. Spotkało to rodzinę pani Żywuszko. Sowieci postawili sobie za cel całko-
wite wyniszczenie polskiej inteligencji, kultury. Pragnęli pozbyć się „panów, wro-
gów ludu”. Ze szczególną zajadłością mszczono się na żołnierzach, uczestnikach 
wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r. 

Życie na Syberii nie było łatwe. Polacy zmuszani byli do niewolniczej pracy, 
poniżano ich, wielokrotnie oszukiwano, okłamywano. Bardzo trudne warunki, w ja-
kich żyli, powodowały głód i wysoką śmiertelność. Wytrwać pomagała wiara i na-
dzieja na powrót do kraju oraz miejscowi, którzy mimo własnego ciężkiego położe-
nia czasem pomagali Polakom. Syberia zabrała młodym Polakom beztroskie lata. 
Młodzi musieli szybko dojrzewać, aby sprostać trudnym warunkom życia i niewolni-
czej pracy. Po powrocie do kraju także nie zaznali spokoju. Często wytykano ich 
palcami, uważano za obcych, przezywano pogardliwie „ Ruskami”. Sybiracy uczyli 
się na nowo żyć w swej wytęsknionej ojczyźnie. Dzięki przyzwyczajeniu do egzy-
stowania w ciężkich warunkach nie załamali się, lecz walczyli o lepsze jutro dla sie-
bie i swoich rodzin.

 Każda z osób, która udzieliła wywiadu, zapewnia, iż do końca będzie wal-
czyć o przywrócenie godności pomordowanym krewnym. Wszyscy należą do Ra-
domszczańskiej Rodziny Katyńskiej. Jest ona pewnym rodzajem wspólnoty, ich dru-
gim domem. Tam spotykają się ludzie, których łączą te same problemy, podobne 
spojrzenie na świat, chęć poznania prawdy i mówienia o niej. Przede wszystkim jed-
nak każdy tęskni za utraconą bliską osobą i chce w jakiś sposób pielęgnować pamięć
o niej. Ludzie należący do Rodziny Katyńskiej zawsze trzymają się razem. Wspólnie 
uczestniczą w uroczystościach państwowych i miejskich, organizują konkursy, spo-
tkania mające na celu przybliżenie młodym zbrodni katyńskiej. Ponadto nie ustają    
w staraniach o rehabilitacje swoich bliskich. 

 Rodziny te ze strony władz komunistycznych doznały wielu upokorzeń. Te-
raz, choć są ludźmi w zaawansowanym wieku, nie rezygnują z różnych działań i ma-
rzeń. Wolna i demokratyczna Polska pozwala im organizować się w stowarzyszenia   
i grupy wsparcia. Pragną, aby Rosjanie uznali Katyń za zbrodnię ludobójstwa            
i przede wszystkim za nią szczerze przeprosili, by ujawnili wszystkie dokumenty, 
które posiadają. Chcą również, by zbrodnia ta, podobnie jak zbrodnie hitlerowskie, 
została rozliczona i osądzona.
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 Losy radomszczańskich żołnierzy i ich rodzin wpisują się w ogólny schemat 
dziejów Zbrodni Katyńskiej. W całej Polsce, jak i na świecie znajdziemy tysiące po-
dobnych historii pomordowanych Polaków i ich rodzin. Każdy z pomordowanych 
został pojmany w trakcie działań wojennych. Byli to prawi ludzie, patrioci, toleran-
cyjni, wierni swoim przekonaniom. Chętnie nieśli pomoc innym, zależało im na jak 
najlepszym wykształceniu i rozwoju dla siebie i swoich dzieci. Wszyscy zginęli od 
strzału w tył głowy. Rodziny ich zaś zostały pozostawione same sobie i przez wiele 
lat były represjonowane przez władze komunistyczne. 
 Sowietom zależało na tym, aby luka, która powstała po polskiej inteligencji, 
nigdy nie wypełniła się. Stąd dbałość o szerzenie kłamstwa katyńskiego, propaganda 
nienawiści wobec oficerów zamordowanych w katyńskim lesie i zapobiegliwość, aby 
ktoś z nimi związany nie zaszedł za daleko. Na szczęście, zabiegi te nie powiodły 
się. Gdy tylko rodziny odzyskały prawo głosu, zaczęły walczyć o prawdę. Dzięki ich 
działaniom poznajemy rozmiary zła, jakie wyrządził mord w Katyniu. Dziś wiado-
mo, że nie można tej prawdy zakryć, pominąć, przemilczeć. Wiadomo też, że wdo-
wom, synom, córkom, wnukom pomordowanych trudno żyć z tą prawdą. Zapomnieć
się nie da, przemilczeć nie można. „Pozostaje jak najgłębiej pochylić się nad tą
prawdą, w pełni ją wyczerpać i przyjąć nic nie ukrywając.”- mówił ksiądz Peszkow-
ski, kapelan rodzin katyńskich podczas przemówienia w Moskwie. 
  W wielu miastach w Polsce i na świecie działa stowarzyszenie Rodzina Ka-
tyńska. W Toronto, Chicago są pomniki upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. 
Tamtejsza Polonia dba o to, aby pamięć o ich przodkach zamordowanych przez So-
wietów przetrwała jak najdłużej w świadomości potomnych. W Polsce również po-
dejmowany jest szereg przedsięwzięć mających na celu popularyzację wiedzy i obu-
dzenie świadomości historycznej, zwłaszcza wśród młodych. Działają muzea, izby 
pamięci, organizowane są konkursy związane tematycznie ze Zbrodnią Katyńską. Na 
70. rocznicę mordu w Katyniu, rozpoczęto sadzenie Dębów Pamięci. Jeden dąb 
upamiętnia jednego oficera. Poprzez taką działalność pamięć o niezłomnych ofice-
rach polskiej armii trwa i rozwija się. Jest to bardzo ważne dla świadomości narodu. 
Współcześnie brakuje bowiem podobnych wzorców.  
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omenda Powiatowa Policji w Radomsku w 1931 r. Zginęli w Twerze-Miednoje -  pionowo 
od lewej: 2 rząd od g ry E. Olbrychowski i F. oper, 3 rząd komendant J. Zalewski, 4 rząd 
od g ry G. onowałow i . damowicz. Ze zbior w E. Mikołajczuk 

  ń   R

       R ń  R  ńska

 Wstrząsający temat ludob jstwa dokonanego na polskiej inteligencji, o ice-
rach, podo icerach, policjantach porusza wciąż serca Polak w. Po roku 1989 w Ra-
domsku znajduje swoje odzwierciedlenie w r żnych ormach upamiętnienia. W pa-
mięci społeczeństwa temat atynia jest wciąż żywy i budzi zainteresowanie ludzi     
z r żnych pokoleń. 
 Jesienią 1989 r. zarząd regionalny NSZZ Solidarność w Radomsku zorgani-
zował pielgrzymkę do atynia. Pięćdziesięcioosobowa grupa radomszczan odwie-
dziła jako jedna z pierwszych to miejsce kaźni. Wcześniej pielgrzymowali tam 
członkowie rodzin pomordowanych w atyniu wraz z prymasem Polski abp. J ze-
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fem Glempem. Jedna z uczestniczek radomszczańskiej pielgrzymki wspomina: „Za-
staliśmy duże prostokątne kwatery otoczone betonową ramą oraz obelisk, z kłamli-
wym napisem: „Ofiarom faszyzmu - oficerom polskim rozstrzelanym przez hitle-
rowców w 1941 roku”. Jakaś ręka przekreśliła ten napis szminką lub kredką i dopisa-
ła prawdziwych sprawców - sowieckie NKWD. Do naszej grupy podeszła kobieta, 
mieszkanka wsi Gniezdowo, która jako dziecko była naocznym świadkiem egzekucji 
dokonywanej na polskich oficerach. Teren zony wokół willi katyńskiej ogrodzony 
był wysokim, zbudowanym z desek płotem. Rosyjskie dzieci, zbierając jagody  
w lesie, mogły przez szpary w nim obserwować wydarzenia, które działy się na miej-
scu zbrodni. Owa kobieta nadmieniła z płaczem, że leżą tu tysiące Rosjan, w tym 
dwóch jej braci rozstrzelanych za to, że wycofując się w czasie inwazji niemieckiej 
na ZSRR poddali się.
 Las katyński budził w nas, uczestnikach pielgrzymki, uczucie przerażenia     
i przygnębienia. Świadomość, że stąpamy po ziemi przesiąkniętej krwią tysięcy lu-
dzi, w tym kilku tysięcy Polaków, sprawiała, że każdy krok stawialiśmy ostrożnie, 
mając wrażenie, że chodzimy po ciałach ludzkich. Na kwaterach polskich leżały 
jeszcze świeże kwiaty i biało-czerwone chorągiewki z nazwiskami pomordowanych. 
Po krótkiej modlitwie i złożeniu wieńców pod krzyżem udaliśmy się do autokaru, 
odprowadzani przez kilku miejscowych. Już w samochodzie młody przewodnik Ro-
sjanin, mieszkaniec Smoleńska, przeprosił nas Polaków za zbrodnię dokonaną przez 
przedstawicieli jego narodu. Mówiąc to, nie krył wzruszenia. Były to niezapomniane 
chwile”104.

Możliwość odwiedzenia miejsc kaźni kilku tysięcy Polaków była dla piel-
grzymów wielkim przeżyciem. Stąpanie po ziemi skropionej polską krwią budziło 
chęć godnego uhonorowania zmarłych oficerów. 

 Do Katynia zmierzali pielgrzymi z całej Polski. Każdy chciał oddać hołd 
swym najbliższym oraz rodakom. Kiedy rodziny poszczególnych oficerów zauważy-
ły, że nie są same, że sprawa ta dotyczy także wielu innych osób, zaczęły się ze sobą
jednoczyć. Najbliżsi ofiar wreszcie nie musieli się bać, mogli swobodnie wymieniać
się historiami swoich rodzin. Wkrótce ludzie, których bliscy byli jeńcami obozów    
w Kozielsku Starobielsku i Ostaszkowie, zaczęli łączyć się w Stowarzyszenia, które 
przybrało nazwę „Rodzina Katyńska”. Kiedy już były dostępne tzw. listy katyńskie, 
pomagano krewnym dokładniej dowiadywać się, co się stało z ich mężami, ojcami 
czy innymi członkami rodzin. Podobna organizacja zaczęła funkcjonować w Piotr-
kowie Trybunalskim. Zanim zawiązało się Koło w Radomsku, radomszczanie jeździ-
li na spotkania Rodziny Katyńskiej właśnie do Piotrkowa Trybunalskiego. We wła-

                                                 
104 Rozmowa z Barbarą Chutkiewicz z dnia 24 maja 2011 r. 
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snym mieście natomiast organizowali różne inicjatywy przywracające pamięć o tej 
okrutnej zbrodni.
 Do dnia dzisiejszego Koło Radomszczańskiej Rodziny Katyńskiej działa     
w ramach Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej Ziemi Piotrkowskiej. Powstało ono   
28 maja 1997 r. przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Radomsku. Do Ra-
domszczańskiej Rodziny Katyńskiej należy obecnie około 30 osób. Funkcję prze-
wodniczącej pełni Elżbieta Mikołajczuk, wnuczka Grzegorza Konowałowa, zamor-
dowanego w Twerze.

25 kwietnia 1994 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 otworzono pierw-
szą w Radomsku wystawę poświęconą Zbrodni Katyńskiej „Katyń 1940”. Przygoto-
wana została przez Elżbietę Mikołajczuk z pomocą członków Stowarzyszenia RKZP 
i nauczycieli PSP nr 4. Wystawa prezentowała wiele dokumentów, zdjęć, pamiątek 
po pomordowanych na „nieludzkiej ziemi” Polakach, w tym także radomszczanach. 
Towarzyszyła jej lekcja historii katyńskiej. Podczas przygotowań do tej wystawy
narodziła się myśl, by w Radomsku utworzyć miejsce pamięci poświęcone radomsz-
czanom zamordowanym przez NKWD w 1940 r. W październiku 1994 r. na zebraniu 
członków Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej, którzy mieszkali 
w Radomsku, zapadła decyzja o budowie takiego miejsca. Przez wiele miesięcy 
trwały prace projektowe, gromadzenie funduszy, wykonanie płyt epitafijnych. 21 
maja 1995 r., w 55 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, na Starym Cmentarzu w Radomsku 
odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic epitafijnych z nazwiskami 83 zamordowa-
nych przez NKWD polskich oficerów i policjantów, związanych z Radomskiem. By-
ła to ważna chwila dla radomszczańskich rodzin katyńskich, gdyż po tylu latach mil-
czenia powstało miejsce upamiętniające ich bliskich. Tablice zamontowano na ścia-
nie kaplicy, tuż przy bramie głównej Starego Cmentarza. Siedem lat później, 14 
września 2002 r. odsłonięto kolejne 30 tabliczek, zawierających nazwiska odszuka-
nych radomszczan, pomordowanych na Wschodzie w 1940 r.105

 Tradycją Radomszczańskiej Rodziny Katyńskiej stały się spotkania opłatko-
we, na które zapraszani są kombatanci, przedstawiciele władz miasta i powiatu, pro-
boszcz parafii św. Lamberta, ojcowie franciszkanie oraz sympatycy Koła. W historii 
tej organizacji szczególnie zapisał się opłatek z dnia 12 stycznia 1998 r. Na spotkaniu 
tym przyznano tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi 
Piotrkowskiej radomszczaninowi, panu Leonardowi Liszewskiemu. Był on oficerem 
25 pułku piechoty. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do 

                                                 
105 E. Mikołajczuk, J. Wideryńska,  Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej 
Koło w Radomsku, [w:] Rodziny Katyńskie, red. Włodzimierz Dusiewicz, Andrzej Spanily, 
Gdynia 2001, s. 223-227.
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niewoli sowieckiej i został osadzony w obozie kozielskim. Jako jednemu z nielicz-
nych udało mu się uratować. Później służył w II Korpusie Armii Polskiej.

W roku 2000 uroczyście obchodzono 60 rocznicę Zbrodni Katyńskiej.  
W PSP nr 4 otwarta została kolejna wystawa katyńska, zaprezentowano również
montaż słowno-muzyczny. W październiku tego samego roku odbyła się sesja nau-
kowa na temat: „Martyrologia policjantów polskich na ziemiach wschodnich w la-
tach 1939-40”. Organizatorami tej sesji były: Komenda Powiatowa Policji w Radom-
sku i Koło Radomszczańskiej Rodziny Katyńskiej. 

Trzy lata później Koło zrealizowało od dawna stawiany sobie cel. Wydano 
folder prezentujący jego działalność. Informator ten trafił do szkół i placówek kultu-
ralnych Radomska. W 2003 r. odbył się także I Konkurs Historyczny „Pamięć Gol-
goty Wschodu”, organizowany przez ZSG nr 3 i Koło Rodziny Katyńskiej. Konkurs 
ten odbywa się co roku. Ważnym wydarzeniem było również otwarcie 14 kwietnia 
2004 r., po uroczystej mszy świętej w kościele św. Lamberta, Wystawy Katyńskiej 
„Prawda-Pamięć-Przebaczenie” w Muzeum Regionalnym w Radomsku. Miejscem, 
w którym ją prezentowano, był budynek dawnego aresztu. Radomszczańska Rodzina 
Katyńska współdziałała przy realizacji tej inicjatywy106.

W 2005 r. Koło obchodziło 15-lecie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi 
Piotrkowskiej oraz 10 rocznicę odsłonięcia tablic epitafijnych na Starym Cmentarzu. 
29 czerwca 2005 r. na sesji Rady Miejskiej, Radomszczańska Rodzina Katyńska 
otrzymała Medal Miasta Radomska. Pośmiertnie przyznano to wyróżnienie panu An-
toniemu Żywuszce, współzałożycielowi Koła, pomysłodawcy projektu tablic epita-
fijnych. Jednym z celów Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej Ko-
ło w Radomsku jest dążenie do ujawniania faktów i utrwalania prawdy o losach pol-
skich jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach sowieckich, zamordowanych 
w Katyniu i innych miejscach na terenie ZSRR. Ponadto członkowie pragną trwałego 
upamiętnienia miejsc męczeństwa i kaźni jeńców polskich, zamordowanych na 
Wschodzie przez Sowietów. Chcą też otrzymać pełne zadośćuczynienie dla rodzin, 
które w wyniku dokonanych zbrodni straciły swych najbliższych. Ponadto Stowarzy-
szenie udziela pomocy członkom w zakresie dokumentowania pobytu osób z ich ro-
dzin w obozach na terenie ZSRR. Cele te realizowane są głównie poprzez zbieranie 
dokumentów, wspomnień i wszelkich publikacji dotyczących zbrodni sowieckich 
popełnionych na Polakach. Organizowane są także odczyty, spotkania, prelekcje. 
Kieruje je się szczególnie do ludzi młodych, którym trzeba przekazywać wiedzę  
o tych wydarzeniach. W Radomsku członkowie Koła wiele razy uczestniczyli w spo-

                                                 
106 Tamże, s. 223-227.
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tkaniach z młodzieżą i mieszkańcami Radomska. Świadectwa ich zawsze wywoły-
wały ogromne wrażenie.

Radomszczańska Rodzina Katyńska organizuje również wspólne wyjazdy  
i udziela pomocy w indywidualnych wyjazdach, mających na celu odwiedzanie 
miejsc martyrologii polskich jeńców wojennych w ZSRR. Podejmuje także współ-
pracę z organizacjami i instytucjami o podobnym charakterze działania w kraju i za 
granicą. Wspomaga także Polaków mieszkających na Ukrainie. Za pośrednictwem 
pani Haliny Żywuszko została nawiązana współpraca z mieszkańcami Jagielnicy na 
Podolu. Rodzina Katyńska zajmuje się również wydawaniem i publikowaniem biule-
tynów informacyjnych, plakietek, znaczków a także materiałów okolicznościo-
wych107.

Wielkim świętem i niezwykłym wydarzeniem dla Radomszczańskiej Rodzi-
ny Katyńskiej był dzień 5 listopada 2004 r. Wtedy to na zaproszenie Rodzin Katyń-
skich, Sybiraków, Kresowiaków, Szarych Szeregów i Civitas Christiana na finał Dni 
Kultury Chrześcijańskiej przyjechał do Radomska kapelan Rodzin Katyńskich - 
Ksiądz Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski. Wspólnie z rodzinami katyńskimi modlił 
się przy tablicach epitafijnych na Starym Cmentarzu oraz przy Ścianie Katyńskiej     
w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II. Ksiądz Peszkowski spotkał się
również z mieszkańcami Radomska, obejrzał wystawę katyńską w Muzeum Regio-
nalnym i widowisko „Pamięć nie dała się zabić”, zaprezentowane przez Teatr „Źró-
dło”108. 

Podczas tego wydarzenia sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury wy-
pełniona była po brzegi. Pierwsze miejsca zajmowali księża, dalej rodziny katyńskie, 
kombatanci, nauczyciele historii oraz młodzież radomszczańskich szkół. Na tle za-
słoniętej kurtyny stał obraz Matki Bożej Katyńskiej przytulającej przestrzeloną gło-
wę jeńca. Obok paliły się świece. Ksiądz Peszkowski wszedł w towarzystwie prałata 
Mariana Dumały, kapelana radomszczańskich kombatantów. Na ekranie pojawił się
film z jego pobytu w miejscach kaźni. Oglądano sceny spotkań księdza prałata z Ro-
sjanami. Ksiądz Peszkowski odnosił się do nich z wielką miłością. Oni zaś starali się
pomóc mu w udostępnianiu miejsc dotąd nieodwiedzanych przez Polaków. Najbar-
dziej poruszająca była jego obecność w piwnicach NKWD w Twerze, gdzie przytulał 
się on do ścian spękanych i podziurawionych kulami. Obejmował ramionami te miej-
sca, modląc się. Jedną z bardziej wzruszających, była scena mszy świętej odprawia-
nej nad dołami, z których wydobyto morze czaszek. Każdą z nich dotykał i przytulał 
do serca. 
                                                 
107 Statut Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej Koło w Radomsku. 
108 B. Chutkiewicz, A. Kucharski, Lekcja patriotyzmu z ks. Peszkowskim, „Gazeta Radomsz-
czańska” z dnia 10 listopada 2004 r., s. 7.
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Ks. Peszkowski w Radomsku, fot. C. Belica 

Ostatnie p ł godziny spotkania pamięci  było wystąpieniem  księdza Pesz-
kowskiego, kt ry  z prostotą i życzliwością zwr cił się do zebranych. Wyszedł na 
scenę i zatrzymał się w pobliżu obrazu rozświetlonego blaskiem świec. Na sutannie 
księdza widniał krzyż harcerski. Mimo podeszłego wieku ksiądz wciąż czuł się mło-
do i potra ił nawiązać bezpośredni kontakt z widownią. Zainicjował modlitwę ułożo-
ną przez straconego w atyniu księdza Wojtyniaka, kt rą na stojąco podjęli zgroma-
dzeni. Tekst r wnolegle ukazywał się na ekranie.
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Ks. Z. Peszkowski wręcza medal Halinie i Janowi ywuszko, ot. C. elica 

Jakże symptomatyczna była prośba skierowana do młodych: Nie wstydź się. 
Powiedz głośno stojącemu obok Ciebie: Jestem Polakiem . Sala zareagowała 
ogromnymi brawami i odśpiewaniem hymnu narodowego. Na koniec tej uroczystości 
ksiądz Peszkowski przyznał pośmiertnie medal Golgoty Wschodu ntoniemu y-
wuszko za szczeg lne zasługi w wymiarze zachowania i utrwalenia pamięci wyda-
rzeń oraz o iar atynia, Sybiru i res w. Wyr żnienie to zostało złożone na ręce 
żony - Haliny oraz syna Jana, kt ry jest nauczycielem109.

Wizyta księdza Zdzisława Peszkowskiego poruszyła całą społeczność ra-
domszczańską, a w szczeg lności rodziny o iar Zbrodni atyńskiej. yło to dla nich 
nie tylko udowodnienie tego, że ich losy nie są nikomu obojętne, ale dawało im r w-

                                                 
109 . Chutkiewicz, . ucharski, Lekcja patriotyzmu…, s. 7.
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nież poczucie niezapomnienia, a nawet w pewien sposób uhonorowania ich bli-
skich110.

 Ksiądz Peszkowski zawsze pamiętał o Radomsku i miło wspominał pobyt    
w tym mieście. Z wielką życzliwością wspierał wszystkie przedsięwzięcia związane 
z utrwalaniem pamięci związanym z pamięcią o Golgocie Wschodu. Osoby z Ra-
domszczańskiej Rodziny Katyńskiej, jak i inni radomszczanie, byli niejednokrotnie 
gośćmi w jego warszawskim mieszkaniu przy ul. Dziekania 1. Odwiedziny te spra-
wiały mu wielką radość. W pamięci autorki pracy, która kilkakrotnie uczestniczyła   
w spotkaniach z księdzem Peszkowskim, pozostał jako człowiek honoru, wiary, ra-
dości i niezwykłej siły. Swoją postawą uczył, że należy odkrywać prawdę, pielęgno-
wać pamięć o historii, ale też przebaczać.
 Ksiądz prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski zmarł 8 października 2007 r. 
w szpitalu w Aninie. Jego pogrzeb odbył się 16 października 2007 r. Uczestniczyli  
w nim także członkowie  Radomszczańskiego Koła Rodziny Katyńskiej.  

„Pamięć nie dała się zabić”- spektakl teatru szkolnego „Źródło”

Przedstawienie „Pamięć nie dała się zabić” powstało w oparciu o scenariusz 
ułożony przez dwie nauczycielki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Radomsku - Barba-
rę Chutkiewicz i Danutę Zawadzką, która była także reżyserem. Premiera odbyła się
w maju 2001 r. podczas uroczystości odsłonięcia Ściany Katyńskiej w macierzystej 
szkole. 

                                                 
110 Na temat ks. Peszkowskiego zob.  K. Pawlina, Księga życia ks. Zdzisława Peszkowskiego, 
„Nasz Dziennik” z dnia 23-24 października 2004 r., s. 1. 
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110 Na temat ks. Peszkowskiego zob.  K. Pawlina, Księga życia ks. Zdzisława Peszkowskiego, 
„Nasz Dziennik” z dnia 23-24 października 2004 r., s. 1. 
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Spektakl Pamięć nie dała się zabić , ot. C. elica 

Spotkanie Teatru r dło  z ks. Zdzisławem Peszkowskim w Częstochowie w 2002 r., fot. ze 
zbior w Teatru r dło  
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Spektakl Pamięć nie dała się zabić  w Częstochowie, ot. ze zbior w Teatru r dło  

Każdy spektakl rozpoczynał się kr tkim wystąpieniem Danuty Zawadzkiej, 
kt re miało wprowadzić widza w tematykę Zbrodni atyńskiej. Następnie podnosiła 
się kurtyna. Oczom widz w ukazywał się stylizowany las, a ze sceny płynęła Pieśń-

ronika , opowiadająca o losach najwierniejszych z wiernych, tych kt rzy na dale-
kich, obcych ziemiach umierali za Polskę. Scenariusz spektaklu oparty został na hi-
storycznych dokumentach, pamiętnikach i listach do rodzin, kt re znaleziono w do-
łach śmierci w atyniu i Miednoje podczas ekshumacji. Dramaturgii dodawały cie-
kawie dobrane wiersze, przejmująca muzyka oraz pięknie zaśpiewane pieśni. Wyko-
nawcą ich był zesp ł wokalno-instrumentalny Sh ma prowadzony przez arbarę
Chutkiewicz. Scenogra ię wprowadzającą widza w ponurą atmosferę lasu katyńskie-
go, zaprojektowała i wykonała, z pomocą Haliny arbownik i Małgorzaty Wegner, 
artysta plastyk Renata abińska- ociołek. Młodzi wykonawcy z wyczuciem, bez 
cienia sztuczności oraz i zbędnego patosu, odgrywali na scenie postacie o icer w 
wiezionych na egzekucje, wd w i dzieci z nadzieją oczekujących powrot w męż w  
i ojc w oraz komentator w tragicznych wydarzeń sprzed lat. Słowa prawdy padające 
ze sceny do głębi poruszały serca widz w w wielu salach, teatrach, świątyniach. 
Wszędzie tam, gdzie prezentowany był spektakl, zwykle nagradzano wykonawc w 
owacją na stojąco. yło to wyrazem uznania nie tyle dla samych aktor w i śpiewa-
k w, ale przede wszystkim hołdu dla o iar ludob jstwa sowieckiego.
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Przedstawienie prezentowano wielokrotnie na deskach Miejskiego Domu 
ultury w Radomsku. Obejrzało je kilka tysięcy widz w, gł wnie młodzieży. Gorą-

cym propagatorem tego przedstawienia był ks. Zdzisław Peszkowski, kt ry kilka 
razy zapraszał teatr r dło  do miejsc, gdzie w szczeg lny spos b upamiętniano 
o iary Golgoty Wschodu. Wyjazdowe przedstawienia Pamięć nie dała się zabić  
odbyły się w: auli Tygodnika atolickiego Niedziela  w Częstochowie 2002 , 
Miejskim Domu ultury w Piotrkowie Trybunalskim 2001 , auli Jana Pawła II na 
Jasnej G rze, Para ii św. arola oromeusza we Wrocławiu 2001 . Tam wyrazem 
uznania dla młodych aktor w było spotkanie z państwem ntonim i Hanną Gucwiń-
skimi, kt rzy też należą do Rodziny atyńskiej. Wyjątkowym przeżyciem dla mło-
dego zespołu był występ na scenie Teatru Polskiego w Warszawie z okazji 65. rocz-
nicy Zbrodni atyńskiej w roku 2005. 

Na widowni Teatru Polskiego, w pierwszym rzędzie ks. abp Prymas Polski kardynał J ze  
Glemp, z jego prawej strony ks. Peszkowski, a z lewej ks. Marian Dumała. W następnych 
rzędach radomszczanie, ot. C. elica 
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Fragment spektaklu Pamięć nie dała się zabić  w Teatrze Polskim w Warszawie, ot. C. e-
lica 

Rok p źniej spektakl prezentowano dla posł w, senator w oraz przedstawi-
cieli związk w zawodowych nauczycieli w Sali olumnowej Sejmu RP w Warsza-
wie. Przedstawienie Pamięć nie dała się zabić  wyr żniało się wysokim poziomem 
artystycznym i ważnym przesłaniem ideowym. yło jednym z pierwszych w Polsce 
tego typu projekt w. Młodzi ludzie, biorący w nim udział, mogli czuć się po trosze 
pionierami w rozbudzaniu zainteresowań historią najnowszą wśr d swoich r wieśni-
k w. W uznaniu zasług Danuty Zawadzkiej, reżysera i tw rcy teatru, prezydent mia-
sta wystąpiła do IPN o nadanie jej tytułu ustosza Pamięci Narodowej. Miało to 
miejsce w 2010 r.
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Spektakl Pamięć nie dała się zabić  w Sejmie, ze zbior w Teatru r dło  

Spektakl Pamięć nie dała się zabić  w Sejmie, ze zbior w Teatru r dło  
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Obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej

 W związku z 70 rocznicą Zbrodni Katyńskiej w Radomsku odbyły się uro-
czyste obchody, mające na celu oddanie hołdu zamordowanym i upamiętnienie tego 
okrutnego czynu. 11 kwietnia 2010 r. w kościele św. Lamberta odprawiono mszę
świętą w intencji ofiar. 16 kwietnia 2010 r. zorganizowano uroczystości na Starym 
Cmentarzu pod tablicami epitafijnymi. Rozpoczęto je mszą świętą w kaplicy cmen-
tarnej. Następnie odbył się Apel Poległych, odsłonięcie nowych tabliczek z nazwi-
skami oficerów oraz oddanie hołdu pomordowany. Tego samego dnia w Miejskim 
Domu Kultury miało miejsce rozstrzygnięcie Konkursu Katyńskiego. Podsumowano 
również działalność Koła Radomszczańskiej Rodziny Katyńskiej oraz wręczono akty 
nominacji i medale pamiątkowe. Na koniec odbyło się przedstawienie montażu 
słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów jednej z radomszczańskich 
szkół. Po uroczystościach w MDK nastąpiło nadanie nazwy „Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej” pierwszemu w Radomsku rondu przy ulicy Przedborskiej. Uchwałę w tej 
sprawie przyjęła Rada Miasta dnia 30 września 2009 r.111

Obchody 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej zakończyły się 20 kwietnia 2010 r.  
W tym dniu zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 29 stycznia 2010 r. Gimnazjum nr 6 
wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 5 w Radomsku otrzymało 
imię: „Bohaterów Katynia”.

 Uroczystość nadania imienia szkole i przekazania jej sztandaru rozpoczęła 
msza święta w kolegiacie pw. św. Lamberta. Następnie uczniowie, grono pedago-
giczne i zaproszeni goście przeszli na plac szkolny, gdzie złożono kwiaty pod Dębem 
Pamięci posadzonym dla uczczenia aspiranta PP Czesława Gryca. Chwilę później    
w holu szkoły odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Bohaterom Katynia. Na-
stępnie odczytana została uchwała Rady Miasta dotycząca nadania imienia Publicz-
nemu Gimnazjum nr 6. Po przekazaniu społeczności szkolnej sztandaru nadszedł 
moment uroczystego ślubowania i pierwszego publicznego wykonania „Pieśni o Bo-
haterach Katynia”, która stała się hymnem szkoły. Słowa napisali gimnazjaliści,        
a muzykę skomponowała Hanna Klekowska. Gdy umilkły ostatnie takty melodii, 
minutą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smo-
leńskiem. Całość uroczystości  zakończył program artystyczny pt. „Bohaterom Katy-
nia”.

 W tym wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele władz województwa 
łódzkiego, powiatu radomszczańskiego, Urzędu Miasta Radomsko z Prezydent Anną
Milczanowską na czele, przedstawiciele radomszczańskich szkół i instytucji kultu-

                                                 
111 Uchwała Rady Miasta z dnia 30 września 2009 r. 
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ralnych oraz Stowarzyszenie Rodzina atyńska w Częstochowie, w odzi i w Piotr-
kowie Trybunalskim112.

     ń     
 II  wiatowej

Na murze klasztoru oo. Franciszkan w w Radomsku znajduje się pamiątko-
wa tablica. Widnieje na niej napis: Pomordowanym przez zbrodniarzy radzieckich . 
Została ona u undowana przez nauczycieli, społeczeństwo i rodziny pomordowa-
nych. 

Tablica na murze klasztoru oo. ranciszkan w, ot. T. . Nowak 

Podobna tablica mieści się także na budynku Domu Nauczyciela przy Placu 
3 Maja. Dedykowana jest ona: Nauczycielom byłego powiatu radomszczańskiego 
poległym w obronie Ojczyzny i zamordowanych przez zbrodniarzy hitlerowskich      
i stalinowskich w latach 1939- 1945.  Powstała z inicjatywy ZNP w Radomsku.

                                                 
112 E. Molik, Uroczystość nadania imienia PG 6, 20 kwietnia 2010 r.,  
http: zsg5radomsko.prv.pl  z dnia 21 lipca 2011 r. 
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          Tablica na murze Domu Nauczyciela w Radomsku, ot. T. . Nowak 

W Publicznym Gimnazjum nr 1 znajduje się natomiast ciana atyńska. Jest 
to instalacja przedstawiająca las katyński, wykonana techniką metaloplastyki. Została 
w nią wkomponowana szklana gablota, w kt rej mieszczą się urny z ziemią pobraną
z mogił w miejscach kaźni, z Charkowa, atynia i Miednoje. Ziemie te przekazał 
szkole pan ntoni ywuszko. Elementem instalacji jest r wnież marmurowa tablica, 
na kt rej wypisano następującą treść: Golgoto Wschodu  Tyś grobem tysiącom Po-
lak w zamordowanych przez komunistycznych oprawc w N WD w Związku So-
wieckim. Polska młodzież pamięta. Radomsko 12.06.2001 . Nad całością widnieje 
napis: Gloria victis , a na jednej z kolumn stoi zrywający się do lotu orzeł. Całość
zwieńcza hasło propagowane przez ks. Peszkowskiego: Prawda-Pamięć-Prawo-
Przebaczenie. Z okazji rocznic i uroczystości patriotycznych składane tam są wieńce, 
zapalane znicze oraz odbywają się apele szkolne. ciana ta jest położona w hallu 
gł wnym dolnego korytarza, nieopodal wejścia. 
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ciana atyńska w Gimnazjum nr 1, ot. Marek iesiada 

W kościele pw. Matki Bożej r lowej Polski przy ulicy Piastowskiej 63, 
znajduje się ciana atyńsko-Smoleńska, odsłonięta 10 kwietnia 2011 r., w 71 rocz-
nicę Zbrodni atyńskiej i pierwszą rocznicę katastro y smoleńskiej. Jest to monu-
mentalne dzieło przedstawiające obraz Matki Bożej atyńskiej. Tło stanowi mozaika 
marmurowa. W centralnym miejscu umieszczono urny z ziemią z atynia i Smoleń-
ska. W dolnej części instalacji znajduje się tablica z nazwiskami 96 o iar katastro y 
smoleńskiej. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był proboszcz tamtejszej para ii - 
ks. Roman Szec wka. Uroczystości odsłonięcia towarzyszył koncert sym oniczny, 
podczas kt rego wykonano Re uiem  Mozarta. piewały połączone ch ry ra-
domszczańsko-częstochowskie, kt rym akompaniowała orkiestra Filharmonii Wał-
brzyskiej.
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ciana atyńska w para ii pw. Matki oskiej r lowej Polski w Radomsku, ot. T. . Nowak 

Z okazji 70. rocznicy Zbrodni atyńskiej powstał program upamiętnienia 
o iar tej zbrodni pod nazwą: atyń... ocalić od zapomnienia . Patronat nad nim ob-
jął prezydent RP ś.p. ech aczyński. Celem tego przedsięwzięcia jest posadzenie 
21473 Dęb w Pamięci. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, kt ra zginęła w a-
tyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden Dąb to jedno nazwisko. W Pro-
gramie uczestniczą szkoły, ośrodki wychowawcze, drużyny harcerskie, urzędy gmin, 
starostwa powiatowe oraz inne instytucje i organizacje. W Radomsku r wnież posa-
dzono takie Dęby113.

Pierwszy z nich posadzony został 17 września 2009 r. na placu Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego nr 5. Jest on poświęcony pamięci aspiranta Czesława Gryca 
a zasadziła go jego c rka ożena Gryc oraz prezydent miasta Radomsko.

                                                 
113 Bz, D b dla porucznika Zagórowicza, Gazeta Radomszczańska  z dnia 14 października 
2010 r.,  s. 9. 
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Sadzenie Dębu Pamięci aspiranta Policji Państwowej Czesława Gryca, na drugim planie 
pierwsza z prawej Bożena Gryc, ot. ze zbior w Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 5 w Ra-
domsku 

Zasadzenie Dębu Pamięci dla uhonorowania Czesława Gryca, ot. ze zbior w Zespołu Szkol-
no-Gimnazjalnego nr 5 w Radomsku 
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Wystawa poświęcona Czesławowi Gryc w ZSP nr 5, ot. ze zbior w Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego nr 5 w Radomsku 

8 października 2010 r. posadzono kolejny dąb poświęcony porucznikowi Ste-
anowi Zag rowiczowi. Znajduje się on przy Miejskiej ibliotece Publicznej.  

W uroczystości tej brali udział między innymi: bratanek porucznika Ryszard Zag -
rowicz, Prezydent miasta Radomsko nna Milczanowska oraz historyk ndrzej u-
nert. Po zasadzeniu dębu i odsłonięciu tablicy wszyscy mogli wysłuchać wykładu dr. 

unerta zatytułowanego atyń-zbrodnia wymierzona w II Rzeczpospolitą 114.

                                                 
114 Jk, D b Pami ci porucznika Zagórowicza, Po Prostu In ormacje , z dnia 13 października 
2010 r., s. 4. 
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Sw j Dąb Pamięci w ogrodzie klasztoru Ojc w Franciszkan w posiada także Tadeusz Roz-
pędek, ot. . Grochowalski, Wspomnienie , s. 131 

 Radomsko pamięta o o iarach Zbrodni atyńskiej. W mieście organizuje się
liczne przedsięwzięcia mające na celu propagowanie in ormacji na temat tych wyda-
rzeń. W każdą rocznicę zbrodni odbywają się msze święte w intencji pomordowa-
nych. Podczas ważniejszych uroczystości państwowych i patriotycznych składane są
kwiaty pod Tablicą atyńską na Starym Cmentarzu. Organizowane są r wnież kon-
kursy, projekcje ilmowe, spektakle, wieczornice mające na celu popularyzacje wia-
domości o zbrodni katyńskiej. 

Zakończenie

 westia atynia jest jednym z undament w polskiej niepodległości. Mord 
na polskich o icerach był dokonany z premedytacją, z zamiarem zniszczenia istotnej 
części naszego narodu. Przede wszystkim Zbrodnia atyńska była elementem ludo-
b jczej polityki Związku Sowieckiego. Jej celem, podobnie jak w przypadku akcji 

 przeprowadzanej przez Niemc w, było wyniszczenie całego życia polskiego na 
terytorium Rzeczypospolitej anektowanym przez ZSRR. Najbardziej masową formę
przybrało to w czasie czterech deportacji, z tysiącami ofiar, wśr d kt rych byli Pola-
cy, ydzi i inne mniejszości narodowe. yły tam także osoby i rodziny związane  
z Radomskiem, kt re czy to z racji urodzenia i zamieszkania, czy to pełnienia służby 
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policyjnej, czy też migracji na wschód spowodowanej inwazją Niemiec, znajdowały 
się na tamtych terenach.
 Golgota Wschodu pochłonęła wiele istnień ludzkich, w tym 125 mieszkań-
ców Radomska i jego okolic. Lista poległych jest wciąż uzupełniana o nowe osoby, 
w miarę odkrywania tajemnic Zbrodni Katyńskiej. Widomym tego znakiem są nowe 
tabliczki epitafijne na Ścianie Memorialnej Starego Cmentarza w Radomsku. Ubywa 
natomiast żyjących świadków historii. U początków swego powstania Stowarzysze-
nie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej koło w Radomsku zrzeszało 60 osób, dziś
liczba ta zmalała o połowę. W toku poszukiwań badawczych nawiązano kontakt z ro-
dzinami trzynaściorga pomordowanych. Po rozmowach z nimi można wyciągnąć
wnioski, że śmierć bliskich i późniejsze losy rodzin wpisują się w martyrologię Pola-
ków pod okupacją sowiecką. Sposób zadania śmierci strzałem w tył głowy, prowizo-
ryczny pochówek w dołach śmierci, zatajanie prawdy o tym, to symptomy zjawiska, 
które ksiądz Peszkowski określił „kłamstwem katyńskim”. Świadczą one jedno-
znacznie o bestialstwie oprawców oraz o tym, do jakiego zdziczenia obyczajów do-
prowadza system totalitarny i życie bez Boga.
 Większość rozmówców to ludzie doświadczeni trudami życia, osoby w po-
deszłym wieku. Latom dzieciństwa i młodości tych osób towarzyszył lęk, poczucie 
zagrożenia i nieustanne oczekiwanie na powrót ojców, braci, wujków. W pamięci 
swojej zachowali żywe wspomnienia o zamordowanych. Nie kryją żalu wobec sys-
temu, który pozbawił życia ich najbliższych, a im samym „zamykał usta”. Ciężkie 
warunki egzystencji w powojennej Polsce i duże utrudnienia, jakie napotykali ze 
strony władz komunistycznych, na przykład niemożność awansu społecznego, ska-
zanie na bycie obywatelem drugiej kategorii, nie złamało ich. Wytrwali, synowie, 
żony i córki przedwojennych policjantów. Są nadal aktywni społecznie i starają się, 
podobnie jak ojcowie, służyć Polsce. Rozmówców, którzy dzielili się swoimi do-
świadczeniami z autorką pracy, cechuje wysoka kultura osobista i życiowy opty-
mizm. Wspomnień o bolesnych przeżyciach nie zamykają w sobie, mimo że wystę-
pując w roli świadków historii doznają silnych wzruszeń. 
 Każdy dzień przynosi nowe informacje o Zbrodni Katyńskiej. Odkrywane są
kolejne miejsca masowych egzekucji. Trwają prace archeologiczne i ekshumacyjne 
w Bykowni i Włodzimierzu Wołyńskim. Staraniem władz powstała również Polsko- 
Rosyjska Komisja do Spraw Trudnych, której zadaniem jest wypracowanie pomię-
dzy Polską a Rosją jednolitego stanowiska wobec Zbrodni Katyńskiej. Codziennie 
przybliżamy się do odkrycia pełnej prawdy. Niestety, w Rosji, ale także i w Polsce 
pojawiają się głosy próbujące minimalizować znaczenie sprawy katyńskiej. Zadzi-
wiające, że wygłaszane są one przez ludzi, którzy zajmują wysoką pozycję społeczną
czy to jako przedstawiciele władzy, twórcy lub publicyści. Jak na ironię, te same 
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osoby przed dwoma, trzema laty uznawały Zbrodnię Katyńską za ludobójstwo i do-
magały się ukarania winnych. Dziś twierdzą coś zupełnie innego, a wszystko to od-
bywa się pod pozorem ocieplenia stosunków polsko-rosyjskich. 
 Podział opinii publicznej w kwestii Zbrodni Katyńskiej pogłębił się szcze-
gólnie po katastrofie smoleńskiej. Część opiniodawców skłania się ku teorii spisko-
wej, wskazując na szereg analogii pomiędzy obydwoma wydarzeniami. Inni dostrze-
gają jedynie przypadkową zbieżność, uznając śmierć polskiej delegacji z prezyden-
tem na czele za nieszczęśliwy wypadek. Rozwiązaniu sprawy nie pomaga wolno po-
stępujące śledztwo, kłótnie polskich polityków oraz przetrzymywanie dowodów rze-
czowych katastrofy przez stronę rosyjską. Spory polityczne wokół katastrofy smo-
leńskiej i Zbrodni Katyńskiej stanowią pożywkę dla nieprzyjaznych Polsce głosów        
w Rosji. Zdaniem niektórych historyków rosyjskich Katyń był formą odwetu za 
śmierć jeńców bolszewickich ujętych w wojnie 1920 r. Twierdzą oni, że zbytnio 
skupiamy się na kwestiach z przeszłości, posądzając Rosję o złe zamiary wobec Pol-
ski. W tym zamieszaniu poglądów i opinii nie można bagatelizować kwestii Zbrodni 
Katyńskiej. Nie tylko dlatego, że prawda o niej wydaje się niektórym niewygodna. 
Zbrodnia Katyńska to mord na niespotykaną skalę, którego ofiarą był naród polski. 
Konieczne jest więc zbadanie i wyjaśnienie wszystkich okoliczności i śladów doko-
nanego ludobójstwa. Mamy prawo do wyjaśnienia mechanizmów i rozmiarów 
zbrodni. Do tego niezbędny jest dostęp do archiwów zawierających stosowne doku-
menty. Są sprawy, które trzeba wyjaśnić do końca, by móc dalej się rozwijać bowiem 
„... prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczypospolitej”115.
 Najlepszą odpowiedzią na próby izolowania Polski na arenie międzynarodo-
wej, ukazywania jej jako kraju skupionego na sobie i swojej przeszłości powinno być
powszechne potępienie komunizmu i uważna obserwacja desowietyzacji współcze-
snej Rosji. Potrzebny jest dialog polsko-rosyjski, ale także zdecydowane wsparcie ze 
strony Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Parlamentu Europejskiego. 
Potrzeba wzajemnego pojednania, chęć współpracy i wyjaśnienia do końca ciemnych 
kart historii.
 Jan Paweł II na krakowskich Błoniach  w 1979 r. wołał: „Zanim stąd odejdę, 
proszę Was, abyście to całe duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jesz-
cze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - z taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na 
chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, aby-
ście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”. 
 Słowa te można uznać za testament dla nas, testament dotyczący Polski  
a także zobowiązanie, aby pielęgnować pamięć o Katyniu, o oficerach którzy ponie-

                                                 
115 A. Przewoźnik, Katyń..., s. 636. 
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śli śmierć za walkę o wolną Polskę. W dobie relatywizmu moralnego naszym zada-
niem, zwłaszcza historyków, jest dążenie do odkrycia i opisania pełnej prawdy o tej 
zbrodni. Być może wtedy zapanuje narodowa zgoda i jedność.
 Zgłębienie tematyki poruszonej w pracy i spotkania ze świadkami historii 
stały się kolejnym krokiem przybliżenia do prawdy i fascynującą przygodą naukową.



  
 Zeszyty Radomszczańskie  

                                                           Tom XIII (2017) 
   

Katarzyna Parkitna 
(Częstochowa) 

Radomsko i powiat radomszczański w ostatnim roku okupacji w rela-
cjach „Kuriera Częstochowskiego” 

Rok 1944 to czas decydujących działań wojennych na frontach Europy. Mi-
mo przewagi aliantów hitlerowcy w swoich działaniach propagandowych nadal 
przekazywali informacje o zbliżającym się zwycięstwie III Rzeszy. W tym roku woj-
ska sowieckie wkroczyły na teren Generalnego Gubernatorstwa [dalej: GG], które 
przestało istnieć w styczniu 1945 r. W przekazach prasowych Niemcy wierzyli  
w zwycięstwo, mimo to rozpoczęli ewakuację aparatu administracyjnego GG do dy-
stryktu radomskiego, a działalność Niemców na tym terenie zakończyła się ucieczką
Hansa Franka z Krakowa. Dla mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa był to 
czas przemieszczania się ludności polskiej z zagrożonych terenów wojennych,  
a przede wszystkim exodus ludności polskiej po upadku Powstania Warszawskiego 
we wrześniu 1944 r.  

Dla społeczności powiatu radomszczańskiego kolejny rok wojny to zmaganie 
się z podobnymi problemami jak w latach wcześniejszych. W przekazach „Kuriera 
Częstochowskiego” nacisk kładziono na dobrą organizację władz miejskich, a także 
działalność opieki społecznej i zdrowotnej. Natomiast od sierpnia coraz częściej 
pojawiały się w dużej liczbie ogłoszenia dotyczące warszawiaków. 

Organizacja miasta

 Pod koniec I kwartału odwiedził Radomsko, w celu wizytacji Zarządu Miej-
skiego, gubernator dystryktu radomskiego Ernst Kundt. Redaktor pozytywnie oceniał 
działalność urzędników miejskich, ponieważ spłacono długi przedwojenne w wyso-
kości ponad 1 miliona złotych. Dodatkowo miasto posiadało nadwyżkę kasową, mi-
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mo że cały czas pracowano nad rewitalizacją przestrzeni miejskiej - renowacją i bu-
dową nowych ulic, np. przebudowę ulic Batorego oraz Dworcowej. Władze miejskie 
zaoszczędzone pieniądze lokowały w nieruchomościach, dzięki czemu miasto uzy-
skało 1356 ha lasów oraz 450 ha ziemi ornej i placów budowlanych. Przeprowadzo-
no również reorganizację podatków miejskich, co przyczyniło się do zwiększenia 
nakładów na działania charytatywne. Chwalono się, iż „dzięki zaradności miasta 
budżet Opieki Społecznej Radomska wynosił 131 260 zł i z pomocy instytucji korzy-
stało około tysiąca ubogich. Pod opieką Zarządu Miejskiego znajdował się także 
przytułek dla starców, gdzie przebywały osoby niezdolne do pracy. W dalszej części 
artykułu prezentowano rozwój prac ogrodniczych, przede wszystkim skwerów oraz 
parków. Założono także ogrodnictwo warzywne o wielkości 13 ha, które zostało 
podzielone na 180 ogródków działkowych dla pracowników miejskich, Wydziału 
Powiatowego i Starostwa, a także zorganizowano szkółki drzewne. Dochód z tych 
przedsięwzięć został przeznaczony na dalsze prace zadrzewiania miasta. Wspomnia-
no również o modernizacji cegielni miejskiej, która produkowała 3 miliony sztuk 
cegły palonej w ciągu roku, a zakład zatrudniał ponad 100 robotników. Władze miej-
skie planowały rozszerzenie granic gminy miejskiej, zamierzano zrealizować przed-
wojenny projekt przyłączenia do obszaru miejskiego 12-tu wsi w obrębie lasów 
miejskich. Skutkiem tego przedsięwzięcia miał być wzrost liczby ludności z 27 000 
do 37 000 osób. W tym czasie zarząd zatrudniał ponad 100 osób, a w różnych gałę-
ziach administracji i przedsiębiorstw miejskich pracowało około 350 robotników 
fizycznych. Zwrócono również uwagę na unowocześnioną radomszczańską straż
pożarną, która pomagała okolicznym wsiom i miasteczkom. W kontaktach ze społe-
czeństwem, stwierdzono, iż „władze miejskie mają zaufanie u ludności, która ze swej 
strony wywiązuje się należycie z nałożonych nań obowiązków obywatelskich, jak na 
przykład dostawy kontyngentu itp.” Gubernator dystryktu również „wyraził burmi-
strzowi i zarządowi swe zadowolenie i uznanie za wzorowo prowadzoną gospodarkę
miejską”1. 
 Natomiast w kwietniu została zorganizowana dwudniowa wizyta dwudziestu 
burmistrzów i wójtów z różnych powiatów okręgu radomskiego u gubernatora w Ra-
domiu, stolicy dystryktu. Samorządowcy stanowili „reprezentację gmin wiejskich, 
które skutecznie przyczyniły się do wyżywienia ludności”. Dodatkowo gubernator 
przekazał nagrody pieniężne oraz użyteczne podarunki. Urzędnicy zwiedzili także 
różne zakłady gospodarki wyżywienia oraz instytucje przerabiające produkty rolni-
cze, a przede wszystkim doświadczalny majątek Wydziału Wyżywienia i Rolnictwa - 
Grabów nad Wisłą2. 

                                                 
1 Kurier Częstochowski [dalej: K. Cz.], nr 80, s. 3. 
2 K. Cz., nr 96, s. 3.  
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 Władze miejskie dbały nadal o odpowiedni wygląd miasta. W dniu 8 kwiet-
nia 1944 r. zamieszczono relację z działalności plantacji miejskich pod kierownic-
twem inż. Snarskiego. Zakłady posiadały cieplarnie, w których temperatura wynosiła 
25˚C, co umożliwiało hodowlę wielu gatunków roślin i warzyw. Przedsiębiorstwo 
uprawiało warzywa takie jak sałata, ogórki i pomidory oraz kwiaty, np. prymulki, 
begonie, lobelie, narcyzy, chryzantemy, fiołki alpejskie i hiacynty. W tym okresie 
pracowało na terenie plantacji 40 kobiet i mężczyzn. Pozostali pracownicy pielę-
gnowali skwery, zieleńce oraz place. Dodatkowo zaplanowano uprawę warzyw na  
4 hektarowym terenie przy ul. Brzeźnickiej, który został podzielony na pola o wiel-
kości 300 m² 3.  
 Oprócz tego na terenach wiejskich w dystrykcie radomskim propagowano 
hodowlę jedwabników, która miały zasilić rozwijający się w Generalnym Guberna-
torstwie przemysł jedwabniczy. W roku 1943 r. największy zbiór, który stanowił 1/3 
produkcji dystryktu, uzyskał powiat radomski – ok. 500 kg kokonów, drugie – po-
wiat piotrkowski, a następnie powiat radomszczański oraz buski4.  
 W tym samym czasie na terenie całego GG zorganizowano dobrowolną akcję
zbiórki odpadków metalowych. Dostawę metalu w punktach skupu premiowano 
kuponami na wódkę, z realizacją w sklepach, które posiadały pozwolenie na sprze-
daż alkoholi. Każdy dostawca, który oddał 5 kg miedzi, brązu lub niklu, 3 kg cyny, 
10 kg mosiądzu lub ołowiu, otrzymał litr 40% wódki. Z akcji wyłączone zostały 
przedsiębiorstwa przemysłowe i zakłady rzemieślnicze. W Radomsku punkt skupu 
prowadziła zbiornica Jana Koniecznego przy ul. Radomskiej 405. Następnie akcję
przedłużono do 30 maja6. 

W sprawie dostawy kontyngentów Agronom Powiatowy w Radomsku wydał 
zarządzenie, w którym informował, iż została wyznaczona Powiatowa Spółdzielnia 
Rolniczo-Handlowa jako zbiornica do odstawy kontyngentu zbożowego w 1944 r. 
Wszystkie wymagane zbiory z terenu powiatu miały być odstawione do spółdzielni 
mieszczącej się przy ul. Dobryszyckiej w Radomsku7. 

Inspektorat Hodowli Zwierząt w Radomsku przypominał na łamach gazety 
wszystkim posiadaczom knurów i buhajów, aby zgłosili do 29 lutego 1944 zwierzęta 
do właściwych urzędów gminnych w celu nadania licencji zwierzętom w kwietniu  
i maju b.r 8.  

                                                 
3 K. Cz., nr 84, s. 3. 
4 K. Cz., nr 113, s. 3.  
5 K. Cz., nr 88, s. 4.  
6 K. Cz., nr 96, s. 3.  
7 K. Cz, nr 201, s. 3. 
8 K. Cz., nr 48, s. 3. 
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Natomiast Sandomiersko-Wielkopolska Hodowla Nasion zawiadamiała, iż
przeniosła siedzibę do Krakowa, ul. Gertrudy 8, a inspektorat na dystrykt radomski 
prowadził. Romuald Piekarski zamieszkały tymczasowo w majątku Stobiecko-
Szlacheckie9. 

Opieka społeczna i zdrowotna 

W Radomsku nadal działała opieka nad ludnością radomszczańską ze strony 
Zarządu Miejskiego w postaci Wydziału Opieki Społecznej, a także z inicjatywy 
Polskiego Komitetu Opiekuńczego. W częstochowskiej gazecie zamieszczono licz-
bowe sprawozdania na temat działalności tych organów i udzielonej pomocy. 
Wsparcia potrzebowały przede wszystkim dzieci i osoby starsze, chorzy, a także 
ludzie niepracujący lub niezdolni do pracy, czyli pozostawieni bez środków do życia. 
Osobom, które nie posiadały źródeł utrzymania wypłacano zapomogi pieniężne. 
Pieniądze otrzymywały także osoby, które zdecydowały się zaopiekować sierotami, 
dziećmi z rodzin o bardzo złej sytuacji finansowej oraz „podrzutkami”. Władze miej-
skie przekazywały opiece również rzeczy materialne takie jak części garderoby lub 
sprzęty domowego użytku. Wydział Opieki Społecznej opiekował się również cho-
rymi, którzy nie byli członkami Ubezpieczalni Społecznej, poprzez kierowanie tych 
osób do lekarza miejskiego oraz szpitala powiatowego. Oprócz tego dostarczał po-
trzebującym bezpłatne lekarstwa. Wydział zajmował się także placówkami dla sierot  
w Piaszczycach oraz przytułkami dla starszych, samotnych osób w Radomsku,  
w Gidlach oraz Radziechowicach. W kwietniu Budżet Opieki Społecznej wynosił 
131 260 zł, a na ten czas już wydano 123 537 złotych. Pieniądze rozdzielono nastę-
pująco: 
36 351 zł – na zapomogi dla 286 osób, 
10 825 zł – opieka zastępcza nad 23- ma małoletnimi, 
32 137 zł  -  wyżywienie 16 osób w przytułku radomszczańskim, 
8347, 50 zł – utrzymanie 10 osób w Radziechowicach,
640, 50 zł – utrzymanie 1 osoby w Gidlach, 
a także 35 236 zł na utrzymanie 30 dzieci w Piaszczycach10.  

W czerwcu wydział prowadził ożywianą działalność, na którą wydał okre-
ślone sumy pieniężne. Zapomogi dla starców wynosiły 5 770 zł, opieka zastępcza 
nad 22 dziećmi wynosiła - 1 090 zł. Natomiast na sierociniec w Piaszczycach, który 
opiekował się 23 dziećmi, wydano 2 145 zł. Leczenie niezamożnych wynosiło 1 008 

                                                 
9 K. Cz., nr 299, s. 4. 
10 K. Cz., nr 90, s. 3.  
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zł, a zwrot kosztów pogrzebów 280 zł. Udzielono także 190 osobom bezpłatnych 
porad lekarskich oraz przekazano lekarstwa dla biednych na kwotę 774 zł11.  

We wrześniu Wydział Opieki Społecznej miasta Radomska wypłacił 6 085 zł 
zapomóg 180 starszym osobom. Opiekunom, którzy sprawowali opiekę zastępczą
nad 25 dziećmi, przekazano ogółem 1 040 zł. Koszty leczenia wynosiły 1 890 zł,  
a koszty lekarstw 530 zł. Z porad lekarskich skorzystało 140 osób, a na pogrzeby 
Wydział wydał 350 zł12.  

 Ze sprawozdania Wydziału Opieki Społecznej miasta Radomska za miesiąc 
październik i listopad, wynikało, iż wydział wypłacił 12 730 zł zapomóg 186 star-
com, opiekunom, sprawującym opiekę zastępczą nad 24 dziećmi, wypłacono ogółem 
1980 zł. Udzielono porad lekarskich 355 osobom, a koszty leczenia w omawianych 
miesiącach wynosiły 4288 zł, a lekarstwa 1578 r. Wydział wydał także 33 trumny13. 

Na terenie powiatu radomszczańskiego działał również Polski Komitet Opie-
kuńczy w Radomsku [dalej: PKO]. Organizacja nadal prowadziła wzmożoną działal-
ność społeczną. Ze sprawozdania z marca wynikało, iż posiadała 29 delegatur wiej-
skich oraz jedną miejską w Radomsku. Pod opieką instytucji znajdowało się 7 778 
osób, w tym 5 203 dorosłych oraz 2 535 dzieci. Aktywnie działały dwie radomsz-
czańskie kuchnie: na Bugaju oraz Kowalowcu, które wydawały 1000 jednodanio-
wych posiłków dziennie. Natomiast na terenie powiatu prowadziły działalność kuch-
nie w Wancerzowie, Żarkach i Rzekach, które dożywiały około 500 osób. Ponadto te 
delegatury, które nie otworzyły kuchni, wspomagały ludność rozdając żywność.  
W okresie sprawozdawczym ofiarowały 1 535 kg „suchego prowiantu” oraz 1 140 
jaj. Z pomocy skorzystało 548 osób, a w tym 218 dzieci. W lutym 1944 r. Komitet 
oprócz żywności rozdał także 178 par butów na drewnianych podeszwach, a także 16 
sienników. Instytucja pomagała również finansowo w postaci jednorazowych zapo-
móg oraz stałych zasiłków. Okresowych zapomóg miesięcznych wypłacono 152 
osobom w łącznej kwocie 7 795 zł, a pojedynczych - 26 w łącznej kwocie 1 043 zł. 
Komitet prowadził również ochronkę, która opiekowała się 85 dziećmi, a dodatkowo 
podopieczni otrzymywali trzy razy dziennie posiłki. Pomocą lekarską zostały objęte 
41 dzieci, a na lekarstwa wydano 104 zł. Instytucja wspomagała również rodziny, 
przeprowadzając wywiady domowe w 161 domach. W lutym organizacja rozpoczęła 
akcję poszukiwania zaginionych podczas działań wojennych, a także rozpoczęła 
przedsięwzięcia, które miały zwiększyć ofiarność społeczeństwa14.  

                                                 
11 K. Cz., nr 178, s. 3.  
12 K. Cz., nr 246, s. 3.  
13 K. Cz., nr 303, s. 2.  
14 K. Cz., nr 77, s. 3.  
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 Aby zdobyć dodatkowe fundusze instytucja prowadziła akcję zbiórkowe. 
Jedno z takich działań przeprowadzone zostało na terenie delegatur w lutym i stycz-
niu, co przyniosło 1589, 77 zł datków. Jednak podstawowym źródłem dochodów 
PKO były subwencje od władz w wysokości 16 250 zł miesięcznie. Na tą sumę skła-
dały się pieniądze ze Starostwa – 11 250 zł, a także z Wydziału Powiatowego – 
5 000 zł. Bilans komitetu za ostatni okres sprawozdawczy wynosił 53 408, 81 zł do-
chodów, a wydatków 37 962, 44 zł15.  

Kolejna akcja zbiórkowa w delegaturach w maju i w czerwcu przyniosła 
27 133, 69 zł. Natomiast do puszek wpłynęło od ludności powiatu i miasta 8 157, 99 
zł. PKO otrzymał również od władz 35 000 zł. Organizacja wydała w tym czasie 
dużą ilość bielizny, 12 par butów drewniaków, 3 sztuki odzieży wierzchniej i 1 wy-
prawkę dla dziecka, a także artykuły spożywcze o wadze 3 807 kg oraz 2 870 litrów 
mleka. Wypłacono również na zakup artykułów kartkowych 7 638 zł, na uiszczenie 
komornego 2 200 zł, na zakup środków lekarskich i pokrycie kosztów pogrzebowych 
6 787, 40 zł. W czerwcu dla ogólnej liczby 8 290 podopiecznych wydano  łącznie  
5 574 posiłków. Po uzyskaniu zezwoleń władz Komitet w Radomsku uruchomił 
kuchnię dla pracowników umysłowych, która gotowała 170 obiadów dziennie16.  
W lipcu zorganizowano półkolonie dla dzieci w 5 punktach pod kierownictwem do-
świadczonych wychowawczyń. Prowizoryczne wakacje spędzało 200 dzieci w Ra-
domsku, w Żarkach i w Silniczce po 100 osób, a w Wancerzowie 30. Dzieci otrzy-
mywały trzy razy dziennie posiłki17.  

W tym roku również dalszą ofiarną działalność prowadziło Ambulatorium 
Miejskie pod kierownictwem doktora Buksakowskiego. Z opieki lekarskiej korzysta-
li najbiedniejsi i niepracujący, którzy nie zostali objęci pomocą Ubezpieczalni Spo-
łecznej. Pacjentom udzielali pomocy naczelny lekarz, asystent, dwie higienistki, 
akuszerka i sanitariusz. Oprócz udzielania porad lekarskich wykonywano również
zabiegi chirurgiczne i ginekologiczne18. Wdzięczność lekarzom za służbę chorzy 
okazywali umieszczając informację na łamach częstochowskiej gazety, np. w lutym 
ukazały się podziękowania od pani Sewerynowej dla dr. Cz. Półroli za bezinteresow-
ne wyleczenie synka Sławomira z „bardzo niebezpiecznej choroby’19. Natomiast 18 
kwietnia 1944 r. Józef Czerwiński z Radomska zamieścił podziękowania lekarzom – 
dr Oczkowskiemu, dr Krokowiczowi, dr Łączyńskiemu i dr Kacperskiemu za prze-
prowadzenie ciężkiej operacji oraz troskliwą opiekę nad żoną20. 
                                                 
15 K. Cz.., nr 77, s. 3. 
16 K. Cz., nr 183, s. 3. 
17 K. Cz., nr 183, s. 3. 
18 K. Cz., nr 78, s. 3. 
19 K. Cz., nr 59, s. 4.  
20 K. Cz, nr 91, s. 4. 
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Z zestawienia pracy Ambulatorium Miejskiego, które ukazało się 1 kwietnia 
stwierdzono, iż w okresie sprawozdawczym udzielono 31 porad chirurgicznych, 140 
– wewnętrznych, 43 – dermatologicznych, 72 – dziecięcych, 7 – ginekologicznych, 
19 – tuberkulicznych, 7 infekcyjnych oraz 61 – innych. Ambulatorium posiadało trzy 
sale, a przy nim działał również gabinet fizykalny oraz laboratorium analityczne.  
W lutym 1944 r. przeprowadzono 34 analizy chemiczne i 72 mikroskopowe oraz 
wykonano 40 badań „na opad krwinek” (odczyn Biernackiego). Placówka posiadała 
lampę kwarcową, którą naświetlono 40 osób. W ciągu miesiąca udzielano około 600 
porad, a także odbywało się 30-40 wizyt domowych. Przeprowadzono również
szczepienia przeciwdurowe, którym poddała się dobrowolnie cała ludność. Nie odno-
towano w ostatnim półroczu ani jednego przypadku dur brzusznego oraz plamistego. 
Do ambulatorium przeniesiono również Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem, która 
miała pod swoją opieką 400 osób. Nadal czynna była łaźnia miejska oraz komora 
dezynfekcyjno-dezynsekcyjna. W okresie ,,od 24-go lutego do 28-go marca odwsza-
wiono 830 osób, wydezynfekowano 2 600 sztuk przedmiotów, skontrolowano 35 
domów oraz oczyszczono 24 mieszkania o ogólnej objętości 1000 m²”. W terenie 
pracowało również czterech dezynfekatorów, którzy działali pod bezpośrednim kie-
rownictwem lekarza miejskiego. W przychodniu dwa razy w miesiącu odbywały się
wykłady na tematy sanitarne. Ambulatorium opiekowało się również sierocińcem  
w Piaszczycach. Co miesiąc lekarze odwiedzali dom dziecka, aby sprawdzić stan 
zdrowia podopiecznych21.  

W Radomsku działał również punkt sanitarny przy ul. Narutowicza. Placów-
ka obsługiwała ludność przedmieścia. Pomoc oferowała jedna higienistka, która 
udzielała porad codziennie przez 1,5 godziny, a także robiła opatrunki. Do jej pod-
stawowych zadań należało informowanie ludności o zasadach higieny. Pielęgniarka 
wizytowała również mieszkania, aby „zapoznać się z warunkami sanitarnymi miesz-
kańców Radomska”22.  
 Dr. Buksakowski oraz jego współpracownik dr. Półrola bardzo ciężko pra-
cowali jesienią. W październiku „udzielono 700 porad lekarskich, w tym 30 odwie-
dzin domowych, 250 porad w chorobach wewnętrznych, 60 w chorobach dermatolo-
gicznych i wenerycznych, 10 w dziedzinie chorób infekcyjnych, 60 porad gruźli-
czych. Pod obserwacją znalazło się również 50 gruźlików. Oprócz tego przeprowa-
dzono 7 zabiegów chirurgicznych, 30 ginekologicznych, 160 zabiegów dziecięcych. 
Z naświetlań lamp kwarcowych skorzystało 15 osób, a z naświetlania solluxem – 12. 
Chorych prześwietlano również promieniami Roentgena. Natomiast w laboratorium 
wykonano 24 analizy chemiczne oraz 71 badań mikroskopowych. Stacja Opieka nad 
                                                 
21 K. Cz., nr 78, s. 3. 
22 K. Cz., nr 78, s. 3. 
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Matką i Dzieckiem zajmowała się 400 małymi podopiecznymi. Ochronka w Piasz-
czycach miała w stałej opiece 50 dzieci, których stan zdrowotny był zadowalający. 
Dr Buksakowski prowadził akcję charytatywną, dzięki której dzieci, przychodzące 
do ambulatorium otrzymywały cukier, mąkę pszenną i płatki owsiane. Były to dary 
obywateli miasta Radomska i okolic dla najbiedniejszych dzieci. Przy ambulatorium 
założono również przytułek dla starszych kobiet, z którego korzystało 20 osób. Do-
datkowo komisja sanitarna kontrolowała ulice: Katowicką, Radomską, Rynek i Par-
kową. Udostępniono również porady dla ewakuowanych z Warszawy. Kobiety ko-
rzystały z zabiegów ginekologicznych. Udzielano również porad w zakresie chorób 
wewnętrznych oraz opatrywano rany. Porady lekarskie odbywały się we wtorki  
i czwartki od godz. 14. Higienistka pracowała codziennie od godz. 1023 . 
 Na łamach gazety swoją prośbę wystosował również Zarząd Szpitala Powia-
towego w Radomsku, który w ogłoszeniu z 15 listopada informował, aby udając się
do szpitala zabrać ze sobą bieliznę osobistą, ponieważ z powodu przepełnienia wy-
stąpiły braki tego typu rzeczy w placówce medycznej24. 
 W grudniu podano kolejne rozliczenie miesięczne Ambulatorium Miejskie-
go. Placówka udzieliła 722 porady – mężczyznom 310, a kobietom 412. Wizyt do-
mowych odbyło się 32. Zabiegów chirurgicznych dokonano 50, ginekologicznych – 
21, dermatologicznych – 50, porad w dziedzinie chorób wewnętrznych 241. Wykryto 
także 5 wypadków chorób infekcyjnych i 8 gruźliczych. W gabinecie fizykalnym 
prowadzono naświetlania lampami kwarcowymi - 24, solluxem - 36. W laboratorium 
wykonano analizy – 50 chemicznych i 91 mikroskopowych. W Stacji Opieki nad 
Matką i Dzieckiem przyjęto 10 nowych niemowląt. Do ambulatorium zostało przy-
dzielone 5 sił dezynfekcyjnych. Dodatkowo komisja sanitarna periodycznie badała 
sklepy, piekarnie i mleczarnie. Łaźnia miejska dla ludności cywilnej była czynna we 
wtorki, czwartki i soboty przez cały dzień25.

W gazecie częstochowskiej ogłaszali się również lekarze, którzy mieli swoje 
gabinety w Radomsku. W lutym dr Feliks Kaczmarek informował, iż przeprowadził 
się z Gidel do Radomska na ul. Brzeźnicką26.  Okulistki dr M. Milewska i dr J. Tró-
szyńska przyjmowały chorych przy ul. Katowickiej27. Dr Zofia Pajzderska - specjali-
sta chorób nerwowych i psychicznych pracowała przy ul. Reymonta28. Dr Stefan 
Łytkowski, były ordynator szpitala św. Ducha w Warszawie, udzielał porad w cho-

                                                 
23 K. Cz., nr 262, s. 3. 
24 K. Cz., nr 276, s. 4.  
25 K. Cz., nr 302, s. 3. 
26 K. Cz, nr 27, s. 4.  
27 K. CZ, nr 299, s. 4. 
28 K. Cz, nr 301, s. 4.  
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robach chirurgicznych i kobiecych przy ul. Szpitalnej29. Lekarz o tej samej specjali-
zacji - dr Jerzy Tupikow przyjmował pacjentów przy ul. Batorego30. Dentystka Zofia 
Sankowska-Przedlacka również przyjmowała w Radomsku31.   

Kultura i rozrywka

31 maja, 1 i 2 czerwca Radomsko znalazło się na trasie tournee zespołu Va-
riete, który gościł wcześniej w Częstochowie32. Grupę artystów tworzyli: wodewi-
listka, piosenkarka Czesława Krzesińska, komik-humorysta Leszek Szopiński, duet 
akrobatyczno-taneczny Tenney, twórca satyrycznych piosenek i konferansjer – Józef 
Czarski, magik – Bemerbi oraz  tancerka Lili Gry. Przy fortepianie zasiadał znany 
miejscowej publiczności Zych Goryszewski. Zespół planował również występy  
w innych miastach dystryktu radomskiego, tj. Piotrkowie, Koluszkach, Tomaszowie 
Mazowieckim, Opocznie, Końskich, Skarżysku Kamiennej, Włoszczowie, Rawie 
Mazowieckiej, Pionkach, Starachowicach, Ostrowcu, Sandomierzu, Kielcach, Busku, 
Pińczowie oraz Jędrzejowie33. 11 lipca do Radomska miał zawitać również teatr 
Bombonierka34.  

Sprawy kryminalne 

Jednym z popularnych tematów, który często pojawiał się w gazecie często-
chowskiej były sprawy kryminalne. W tym roku najczęściej redaktorzy poruszali 
temat kradzieży oraz kłótni sąsiedzkich, które bardzo często kończyły się pobiciem 
jednego z sąsiadów. Sprawy rozpatrywał Sąd Grodzki w Radomsku oraz Sąd Okrę-
gowy w Piotrkowie, Wydział Zamiejscowy w Częstochowie jako sąd wyższej in-
stancji.   

W styczniu pracownica biurowa firmy „Atom” w Radomsku, Bronisława R., 
sfałszowała zezwolenie na przejazd koleją, które należało do jednego ze współpra-
cowników, dopisując w pewnej rubryce słowo „Kraków”. Kobieta została skazana 
przez Sąd Specjalny, za podrobienie urzędowego dokumentu, na sześć tygodni aresz-
tu. Na poczet kary zaliczono areszt śledczy35. W tym samym miesiącu Sąd Specjalny 
skazał również Pawła S. z Radomska za paserstwo i nielegalny handel. Oskarżony 
                                                 
29 K. Cz, nr 307, s. 4.  
30 K. Cz, nr 291, s. 4. 
31 K. Cz, nr 293, s. 4.  
32 K. Cz., nr 128, s. 3.  
33 K. Cz., nr 124, s. 3.  
34 K. Cz., nr 160, s. 4.  
35 K. Cz., nr 20, s. 3. 
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kupował spirytus monopolowy, który pochodził z kradzieży w Warszawie, a następ-
nie sprzedawał go z dużym zyskiem. Mieszkaniec Radomska został skazany na karę
pieniężną w wysokości 2 000 zł, z zamianą na sto dni aresztu, a także musiał ponieść
koszty postępowania”36. 

Przed Sądem Specjalnym w Częstochowie toczyła się sprawa Mariana  
D. z Poznania, który zamieszkiwał w Kłomnicach w powiecie radomszczańskim. Od 
1940 r. pracował on jako zwrotniczy na kolei w Kłomnicach i został posądzony  
o regularną kradzież węgla z zatrzymujących się na stacji pociągów towarowych. 
Sąd skazał oskarżonego na sześć miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego 
oraz uiszczenie kosztów postępowania37. 
 Sąd Grodzki w Radomsku rozpatrywał również sprawę kradzieży czterech 
wiązek owsa z pola majątku Wola Jedlińska, gm. Radziechowice w pow. radomsz-
czańskim, które należało do Hanny Kobyłeckiej. Przestępstwa dokonali Stefan M. 
oraz Eugeniusz P., z czego pierwszy został skazany na 1 miesiąc aresztu i 50 zł 
grzywny z zamianą na pięć dni aresztu, a postępowanie wobec drugiego sprawcy 
zostało zawieszone. Przed sądem stanął również Józef O., który zakupił 1,5 metra 
skradzionego owsa. Został jednak uniewinniony, ponieważ nie miał wiedzy o pocho-
dzeniu tego produktu. Eugeniusz M. odwoływał się od wyroku do sądu drugiej in-
stancji w Częstochowie, który jednak zatwierdził postanowienie radomszczańskiego 
sądu38. 
 Sąd Grodzki w Radomsku rozpatrywał sprawę Stefanii Sz. i Zofii K. za-
mieszkałych w Bartodziejach Włościańskich, które to 1 października 1943 r. w Sto-
biecku Miejskim, pow. radomszczańskiego, przywłaszczyły rzeczy należące do An-
toniego Szymczaka. Były to trzy pary obuwia, sweter wełniany, spódnicę czarną, 
garnitur męski oraz trzy chustki damskie o łącznej wartości 171 zł. Oskarżone przy-
znały się do winy, tłumacząc powody takiego postępowania ciężkimi warunkami 
materialnymi. Sąd rozpatrując wszystkie okoliczności skazał kobiety na 3 tygodnie 
aresztu. Sąd wyższej instancji, po odwołaniu, zatwierdził wyrok39.  

W numerze 144 z czerwca informowano o sprawie Stanisława Ch. ze wsi 
Folwarki w gminie Radomsko, który został oskarżony o kradzież dwóch kaczek są-
siadowi Mieczysławowi Klekowskiemu. Oskarżony nie przyznał się do winy, ale 
jego wersji przeczyły zeznania świadków i sąd nie dał wiary tłumaczeniom Stanisła-
wa Ch., który został skazany na 5 tygodni aresztu. Złodziej odwołał się do Sądu 
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Okręgowego w Piotrkowie, Wydział Zamiejscowy w Częstochowie. Sąd wyższej 
instancji złagodził karę do 2 tygodni aresztu40.  

W maju 1943 r., Franciszek Michalczyk ze wsi Kopaniny, gm. Przyrów, bę-
dąc w mieszkaniu Biedronia spotkał Jana Sz. F. Michalczyk zwrócił się do niego  
o oszacowanie szkody, wyrządzonej na polu, a ten w odpowiedzi uderzył go kilka-
krotnie w twarz. Sprawa znalazła się na wokandzie Sądu Grodzkiego w Częstocho-
wie. Sąd po przesłuchaniu świadków uznał, że oskarżony bez żadnego powodu pobił 
Michalczyka i skazał go zaocznie na 200 zł grzywny, z zamianą w razie nieściągal-
ności na dwadzieścia dni aresztu. Według pełnomocnika oskarżyciela wymiar kary 
za powyższe przestępstwo okazał się za mały i odwołał się do Sądu Okręgowego  
w Częstochowie, który po rozpoznaniu sprawy skazał Jana Sz. na 400 zł grzywny,  
z zamianą w razie nieściągalności na czterdzieści dni aresztu41. 

Przed Sądem Grodzkim w Radomsku rozpatrywano sprawę ze wsi Stobiecko 
Miejskie, gm. Radomsko. Małżeństwo S. strącało gruszki na granicy pola. Gdy 
zwróciła im uwagę właścicielka drzewa Franciszka Wolska, małżonkowie wrzucili 
kobietę do dołu, wypełnionego kamieniami, korzeniami drzew itp. Wskutek tego 
zdarzenia Wolska odniosła lekkie obrażenia. Sąd Grodzki w Radomsku skazał męż-
czyznę na 3 tygodnie aresztu, a żonę na 50 zł grzywny. Kara pieniężna mogła być
zamieniona na pięć dni aresztu. Od wyroku radomszczańskiego sądu odwołano się
do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Wydział Zamiejscowy w Częstochowie, który po 
ponownym rozpatrzeniu sprawy i przesłuchaniu świadków, zatwierdził wyrok42.  

 Sąd Okręgowy w Piotrkowie, Wydział Zamiejscowy w Częstochowie rozpa-
trywał sprawę Franciszka M. z Gidel, pow. radomszczański, który uszkodził rękę
Franciszka Strączyńskiego. Franciszek M. spostrzegł, że Strączyński pasł konie na 
jego łące i dlatego też zaatakował go kawałkiem drewna. W wyniku tego zdarzenia 
właściciel koni doznał urazu pęknięcia lewej kości łokciowej. Sąd skazał Franciszka 
M., za nieumyślne spowodowanie uszkodzenia ręki, na dwa miesiące aresztu”43. 

Na łamach Kuriera przedstawiono również sprawę z 1942 r., gdzie w miej-
scowości Przyrów na posterunek Policji Polskiej zgłosił się Piotr Sowa, który 
oświadczył, iż przed paroma dniami został uderzony w głowę moździerzem do tłu-
czenia kawy przez Bronisława N. Wskutek uderzenia poszkodowany leczył się przez 
dłuższy okres. Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie, Wydział 
Zamiejscowy w Częstochowie. Oskarżony nie przyznał się do winy, „przedstawiając 
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odmienne fakty”, jednak Sąd nie uwierzył w taki przebieg wydarzeń i skazał Broni-
sława N. na sześć miesięcy więzienia44.

 Sąd Grodzki w Radomsku rozpatrywał sprawę Stanisława Sz., ze wsi Ra-
dziechowice II z pow. radomszczańskiego, który będąc w stanie nietrzeźwym napadł 
bez powodu na St. Kulisia, który przebywał w tym czasie domu Kowalskiego. Gdy 
zaatakowany wybiegł z domu, oskarżony podążył za nim i grożąc mu nożem zmusił 
Kulisia do powrotu. Następnie poszkodowany został powtórnie pobity. Sąd skazał 
Stanisława Sz. na jeden tydzień aresztu, biorąc pod uwagę „dotychczasową niekaral-
ność oskarżonego, stan podchmielenia alkoholowego oraz skłonność do wszczynania 
awantur”. Od tego wyroku odwołano się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie, Wy-
dział Zamiejscowy w Częstochowie, który zaskarżony wyrok zatwierdził45.  

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Wydział Zamiejscowy w Częstochowie rozpa-
trywał również sprawę z 1940 r., gdzie oskarżony Franciszek G. ze wsi Siedlec  
w gminie Złoty Potok, pow. radomszczański, dopuścił się ciężkiego uszkodzenia 
ciała Kulpeckiego, również mieszkańca tej wsi. Do zdarzenia doszło na polnej dro-
dze, gdzie mężczyźni spotkali się prowadząc swoje zwierzęta. Wtedy to Kulpecki 
zaczął przeganiać oskarżonego wraz z krowami pasącymi się na publicznej drodze. 
W czasie kłótni właściciel krów uderzył kijem Franciszka G., a ten zaatakował sąsia-
da kamieniem i powalił go na ziemię. Dopiero na skutek interwencji świadka oskar-
żony przestał bić sąsiada. Sąd uznał, że Franciszek G. „odpierając bezpośredni za-
mach ze strony Kulpeckiego na nietykalność swego ciała, przekroczył granicę obro-
ny koniecznej” i skazał go na karę trzech miesięcy aresztu46. 
 Kolejną sprawą sądową w Radomsku było pobicie we wsi Niedośpielin, gm. 
Wielgomłyny. Czesław J., mieszkaniec tej wsi, pobił na polu kamieniem bez żadnej 
przyczyny Bronisławę Nitecką. Poszkodowana doznała urazu na plecach oraz twa-
rzy. Następnie kobieta została jeszcze raz pobita, tym razem z udziałem Wacława  
J. Czesław J. został skazany na 3 tygodnie aresztu, a drugi oskarżony został uniewin-
niony. Sprawę rozpatrywał jeszcze Sąd Okręgowy w Piotrkowie, Wydział Zamiej-
scowy w Częstochowie, lecz wyroku nie został zamieniony47. 
 Przed radomszczańskim sądem rozpatrywana była również sprawa Włady-
sława K. ze wsi Lipowczyce, gm. Przerąb. Na ziemi oskarżonego oraz jego sąsiadów 
Feliksa Stasińskiego oraz Władysława Tosika znajdowało się pasmo wapienia,  
z którego to rolnicy wydobywali kamień wapienny w celu sprzedaży. Jednak Włady-
sław Tosik spostrzegł, iż Władysław K. wydobywa minerał także z gruntów sąsia-

                                                 
44 K. Cz., nr 95, s. 3. 
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dów. Podczas oględzin na polu zjawił się oskarżony wraz z Janem K., aby zabrać
kamień, Tosik wyraził sprzeciw. Wtedy to Władysław K. chciał zaatakować sąsiada 
siekierką. Całą sytuację obserwowała żona Tosika, Marianna i ostrzegła męża przed 
atakiem. Napastnik skierował się ku kobiecie i „uderzył ją dwukrotnie obuchem sie-
kierki w głowę i klatkę piersiową powodując stłuczenia ciała”. Sąd Grodzki wydał 
wyrok czterech tygodni aresztu, biorąc pod uwagę młody wiek oskarżonego oraz 
dotychczasową niekaralność. Wyrok został również zatwierdzony przez sąd wyższej 
instancji48. 
 8 czerwca 1944 r. na łamach Kuriera ukazał się artykuł pt. Kara śmierci za 
ukrywanie żydów [tytuł oryginalny – od autora]. Na początku czerwca przed Sądem 
Specjalnym w Częstochowie toczyła się sprawa Karoliny Owczarek (28 lat) z Tekli-
nowa, Stanisława Widery (62 lata) i Walentego Kępy z Widzówka. Osoby te zostały 
oskarżone o ukrywanie Żydów- dwóch mężczyzn, dwóch kobiet i dziecka. W toku 
śledztwa oskarżeni tłumaczyli, iż K. Owczarek na początku 1943 r. przyprowadziła 
do sąsiadów z Widzówka, grupę osób oświadczając, iż są to jej znajomi Polacy. 
Uważali oni, że nie mieli świadomości, kogo goszczą, dopiero S. Widera po około 
dwóch miesiącach zażądał przeniesienia lokatorów, gdy usłyszał rozmowy w języku 
żydowskim. Wtedy to Żydzi zostali przeniesieni przez K. Owczarek do W. Kępy, 
gdzie przebywali od końca lutego do połowy marca, ale stamtąd, w wyniku rozpo-
znania przez gospodarza prawdziwej tożsamości, musieli odejść. Oprócz zeznań
oskarżonych władze posiadały inne dowody, ponieważ leśniczy Tauschwitz znalazł 
dwóch Żydów w kryjówce leśnej. Jeden z nich w wyniku przesłuchania policyjnego 
wyznał, iż K. Owczarek przyprowadziła grupę osób wyznania mojżeszowego do 
Widzówka, za co zapłacili oskarżonym „wysokie sumy pieniężne”. Dodatkowo K. 
Owczarek przyznała się podczas śledztwa do wszystkiego, mimo iż zaprzeczała tym 
faktom na rozprawie. Sąd Specjalny nie dał wiary tłumaczeniom Polaków i stwier-
dził, że kobieta brała udział w kontaktowaniu Żydów z mieszkańcami Widzówka. 
Dodatkowo uważał, że gospodarze od początku wiedzieli, komu udzielają schronie-
nia. Trójka Polaków została skazana na karę śmierci49. 

Praca 

W tym roku również prowadziło swoją działalność Biuro Informacyjne  
w Radomsku przy ul. Rynek 4, które zajmowało się werbunkiem ludności polskiej do 
pracy w III Rzeszy. Biuro pracowało codziennie od 8 do 18, w sobotę od 8 do 13 
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oraz w niedzielę od 11-13. Praca tej placówki miała charakter propagandowy, po-
nieważ głównym celem okupanta było uzyskanie taniej siły roboczej. 

30 stycznia 1944 r. Biuro Informacyjne ogłaszało, że do pracy wyjeżdżają
ochotnicy. Zapewniano dowolny wybór miejsca pracy, wysoki zarobek, wyżywienie 
oraz mieszkanie. Natomiast Organizacja Todt przyjmowała kandydatów na wyjazd 
do Włoch50. Następnie Biuro Informacyjne proponowało pracę w przemyśle metalo-
wym, drzewnym, szklanym, zakładach gastronomicznych i hotelach51 oraz w gospo-
darstwach domowych52. W kwietniu chciano zatrudnić kobiety do hoteli, a mężczyzn 
do fabryk, przedsiębiorstw żeglugi oraz transportowych53. W maju placówka propo-
nowała pracę również w warsztatach kolejowych oraz żegludze rzecznej54. Potem  
w lipcu informowało o tym, że „możliwości otrzymania pracy w Rzeszy i GG są
nieograniczone. Kobiety i mężczyźni znajdą dowolne miejsce zatrudnienia, siły nie-
fachowe mają możliwości przeszkolenia się w różnego rodzaju przemyśle. Korzystne 
zapotrzebowania dla kobiet do hoteli i restauracji w uzdrowiskach”55. Następnie za-
chęcano, że placówka pośredniczyła bez względu na dotychczasowe kwalifikacje56. 
Jeszcze w wydaniu świątecznym gazety z 23-26 grudnia 1944 r. biuro oferowało 
wyjazd do fabryk metalowych, konserw oraz warsztatów samochodowych, a także 
zapewniało dowolny wybór miejsca pracy57. Dodatkowo 28 grudnia ukazało się
ogłoszenie  Organizacji Todt’a, które poszukiwało na wyjazd na terenie GG i Rzeszy 
pracowników wszelkich zawodów. Oferowała wysokie zarobki, wyżywienie i umun-
durowanie, zapomogi dla rodzin i zaświadczenia honorowane przez urzędy. Zgłosze-
nia przyjmowało Biuro Werbunkowe przy ul. Rynek 458. 
 Pracowników potrzebowały również majątki w powiecie radomszczańskim, 
które wielokrotnie zamieszczały ogłoszenia w celu zatrudnienia pomocy do gospo-
darstwa domowego oraz mężczyzn do cięższych prac, np. majątek blisko Radomska 
poszukiwał ogrodnika oraz gospodyni do pracy59. Majątek Biestrzyków poszukiwał 
„kowala, kawalera od zaraz z całkowitym utrzymaniem”60. Do majątku Rzerzęczyce 
koło Kłomnic potrzebna była pokojowa i kucharka61, a także osoba do dzieci62.  
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W Silnicy poszukiwano od zaraz urzędnika podwórzowego, dodatkowo kawalera63. 
Majątek Przyborów koło Kobiel Wielkich poszukiwał kucharki o skromnych wyma-
ganiach64. Natomiast we wrześniu była potrzebna do gospodarstwa podwórzowego, 
na plebanię w Kłomnicach, służąca w wieku od 20-45 lat65. Dobrej gospodyni też
poszukiwał młyn u p. Biskupskiego we wsi Józefina pod Radomskiem. Kobieta mu-
siała spełnić następujące wymagania: do 40 lat, zdrowa, czysta i energiczna, umieją-
ca dobrze gotować, piec chleb i znająca się na gospodarstwie domowym66. Pewna 
osoba poszukiwała gospodyni do samotnego pana lub kucharki, pielęgniarki do oso-
by chorej lub dziecka67. Potrzebny był również organista „na biedną parafię”. Zgło-
szenia należało zostawiać na poczcie w Aurelowie68. 
 Dodatkowych rąk do pracy poszukiwały również radomszczańskie przedsię-
biorstwa, np. zakład fryzjerski Piotra Fulary przy ul. Reymonta 3 chciał zatrudniać
fryzjerkę od zaraz69. Natomiast warsztat kowalski poszukiwał czeladnika70. W maju 
poszukiwano buchaltera/ki do Składnicy Materiałów Piśmiennych „Społem”71. Na-
stępnie firma „Papierodruk” chciała zatrudnić od zaraz chłopaka do posyłek72. Po-
szukiwano również „zdolnego, energicznego fachowca” na stanowisko technicznego 
kierownika Roszarni Lnu i Konopi w Garnku. Zgłoszenia można było składać do 
Administracji Częstochowskich Zakładów Wyrobów Włókiennych Stradom S.A. 
przy Marienburgerstr. 2173. Zakłady Graficzne przy ul. Warszawskiej 28 oferowały 
pracę dla introligatora z doświadczeniem na samodzielne stanowisko74. R. Kaleciński 
chciał zatrudnić fachowca do wyrobu damskich torebek ceratowych75. W Radomsku 
rozwijały się również firmy, takie jak piekarnia Władysława Woźniczka przy ul. 
Radomskiej 6, która przyjmowała zapisy na maj76, a także warsztaty tkackie77. 
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 W Kurierze pojawiały się również ogłoszenia osób poszukujących pracy, np.  
fryzjer męski zamieszkały w Radomsku78. Miejsce zatrudnienia chciał również
zmienić leśniczy państwowy w powiecie piotrkowskim na inną w powiatach Toma-
szów lub Radomsko79. Pracy poszukiwała również młoda osoba, która zamierzała 
zająć się wychowaniem lub nauczaniem dzieci, najlepiej w majątku ziemskim, albo 
prowadzaniem domu u samotnej osoby, zgłoszenia na pocztę w Żytnie80. Swoją ofer-
tę zamieścił również kelner z Łodzi władający językiem niemieckim, polskim, ukra-
ińskim, rosyjskim81. Pielęgniarka poszukiwała pracy jako opiekunka do dziecka, 
„najchętniej w majątku”82. Zatrudnienia szukał również znany hodowca psów my-
śliwskich ze specjalnością tresury psów polowych, obronnych i pokojowych. Obez-
nany z hodowlą zwierząt futerkowych. Oferty należało składać w Leśnictwie Boro-
wa, poczta Gidle, u inżyniera Banaszczyka dla A. Brudnickiego z żoną83. Następnie 
farmaceuta z Łasku zgłaszał chęć poprowadzenia punktu aptecznego lub pracy  
w pokrewnym zawodzie84. Pracy poszukiwała także pielęgniarka noworodków  
i niemowląt85. 
 Aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe mieszkańcy Radomska zdawali 
egzaminy rzemieślnicze, których organizatorem był Powiatowy Wydział Rzemieśl-
niczy. Urząd przeprowadzał dużo egzaminów rzemieślniczych w marcu, np. dyplom 
czeladniczy w zawodzie zegarmistrza zdobył Bogdan Radtke z Radomska86. 13-go 
marca w lokalu Powiatowego Wydziału Rzemiosła w Radomsku odbyły się egzami-
ny rzemieślnicze w zawodzie krawieckim. Komisja, której przewodniczył Włady-
sław Turlejski, nadała tytuły mistrzowskie Janowi Strzeleckiemu z Krasic, Józefowi 
J. z Adamowa, Józefowi Koniecznemu z Soborzyc, Stanisławowi Kościańskiemu  
z Magdasza, gm. Koniecpol oraz Walentemu Stacherze ze Stobiecka Miejskiego. 
Natomiast dyplom mistrzowski w zawodzie czapniczym uzyskał Aleksander Sadur-
ski, gm. Dobryszyce. Następnie w kolejnym dniu odbyły się egzaminy w zawodzie 
szewskim, gdzie egzaminy czeladnicze zdali Marian Nowakowski ze Strzałkowa, 
Marian Gadziński z Pławna oraz Stanisław Psiuk z Zawady, gm. Wancerzów. Komi-
sji przewodniczył Stefan Urbański87. 17-go marca egzamin zdawały osoby, które 
kształciły się w zawodzie kowalskim. Komisji przewodniczył Kazimierz Wójcikow-
                                                 
78 K. Cz., nr 32, s. 4.  
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ski. Tytuły mistrzowskie uzyskali Roman Galewski z Pławna, pow. Radomsko, Cze-
sław Cebula z Brodzic, gm. Dobryszyce, Jan Gawlikowski z Ferdynandowa, gm. 
Maluszyn, Henryk Kubicki ze Strzałkowa, gm. Gidle oraz Feliks Kuta z Gosławic, 
gm. Radomsko. 21-go marca dyplomy mistrzowskie w zawodzie stolarskim pod 
przewodnictwem Piotra Gustalika uzyskali Jan Pakulski z Zakrzówka, gm. Radom-
sko, Wacław Grochowalski z Radomska, Lucjan Luchter z Radomska oraz Ludwik 
Prudło z Radomska. Natomiast dyplom czeladniczy uzyskał Władysław Grzesiak  
z Wiercicy, gm. Przyrów88.  

W kwietniu uzyskał dyplom czeladniczy w zawodzie kominiarskim, m. in. 
Kazimierz Kubiak z Wymysłówka w powiecie Radomsko89. 31 maja odbyły się  
w Powiatowym Wydziale Rzemieślniczym w Radomsku egzaminy mistrzowskie po 
przewodnictwem Władysława Turlejskiego. Tytuł mistrzowski w zawodzie krawiec-
kim uzyskał Jan Szczepański z Żarek90. Na początku czerwca odbyły się egzaminy 
rzemieślnicze w zawodzie malarskim, gdzie tytuły mistrzowskie zdobyli Władysław 
Gospodarczyk z Szydłowca oraz Stanisław Kępiński z Radomska91. W czerwcu od-
były się także egzaminy rzemieślnicze, gdzie w zawodzie kołodziejskim tytuły mi-
strzowskie otrzymali m. in. Wacław Bardziński oraz Bronisław Stępień z Kodręba92. 
Natomiast w zawodzie zduńsko-garncarskim mistrzem został m. in. Tadeusz Gro-
chowski z Radomska93, a w zawodzie stolarskim Czesław Grzyszkowski z Żytna. 
Natomiast książeczkę czeladniczą otrzymał Jan Potyrała z Jadwinówka, pow. Ra-
domsko. Komisji przewodniczył Piotr Gustalik z Radomska. Następnie dyplomy 
mistrzowski w zawodzie rzeźniczo-wędliniarskim uzyskał m. in. Zygmunt Hebdzyń-
ski z Radomska. Do egzaminów przystępowały również kobiety i mistrzyniami  
w zawodzie krawieckim zostały Janina Chmielewska z Kłomnic oraz Maria Augu-
ścik z Radomska. Natomiast książeczkę czeladniczą otrzymał Edward Gołaszewski  
z Radomska. Komisji sprawdzającej przewodniczył Władysław Turlejski z Radom-
ska94. 

Oprócz wielu egzaminów rzemieślniczych mieszkańcy powiatu radomsz-
czańskiego zdawali egzaminy na prawo jazdy. Dyrekcja Szkoły Kierowców Samo-
chodowych ogłaszała, że 19-go stycznia miały się odbyć „egzaminy szoferskie” w 
Radomsku w gmachu Starostwa, a następnie 20-go w Częstochowie95. Następne 
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egzaminy odbyły się 20 września o 8 rano w szkole kierowców samochodowych 
przy ul. Targowej 18/22 dla kandydatów z Częstochowy i Radomska96. 

Nekrologi 

 W gazecie częstochowskiej nie zabrakło również informacji o mszach i na-
bożeństwach za zmarłych mieszkańców powiatu radomszczańskiego. Także rodziny 
pragnęły podziękować za uczestnictwo przyjaciół i znajomych w uroczystościach 
pogrzebowych.  

W kościele Marii Magdaleny w Radomsku została odprawione nabożeństwo 
2 lutego o godz. 9 w pierwszą rocznicę śmierci Krystyny Skupińskiej97. 7 lutego  
o godz. 7 rano odbyło się nabożeństwo żałobne za Wincentego Piątakiewicza  
w klasztorze OO. Franciszkanów w Radomsku98. Kolega zamieścił informacje  
o mszy świętej, która została odprawiona 18 marca 1944 r. w kościele Św. Rodziny  
z okazji imienin zmarłego Józefa Rudnickiego z Radomska99. Ukazała się również
informacja o drugiej rocznicy śmierci Jerzyka Skorupskiego i została odprawiona 
msza żałobna w kościółku Marii Magdaleny w Radomsku dnia 17 maja o godz. 8, na 
którą zapraszali rodzice100. 14 sierpnia o godzinie 9 rano w kościele OO. Franciszka-
nów w Radomsku została odprawiona msza w pierwszą rocznicę śmierci Weroniki 
Osadnik z Chrempińskich, obywatelki miasta Radomska101. Dnia 20 lipca 1944 od-
była się o godz. 8  msza św. w kościele parafialnym św. Lamberta z okazji imienin 
zmarłego Czesława Broszkiewicza102.  

Córka i syn składali podziękowania „Panu, który ofiarował wieniec ukocha-
nej Matce ś.p. Anieli Szczepańskiej”103. 30 kwietnia ukazał się nekrolog –
podziękowanie za obecność w ostatniej drodze Stanisława Krzemińskiego w Radom-
sku, „a w szczególności duchowieństwu, lekarzom, firmie i pracownikom firmy 
„Wünsche”, a także krewnym i przyjaciołom składali żona, dzieci oraz ojciec104. 19 
czerwca pojawiły się podziękowania dla osób i instytucji, które pomogły w organiza-
cji i uczestniczyły w pogrzebie Natalii Subczyńskiej. Mąż zmarłej wraz dziećmi  
w szczególności dziękował księdzu proboszczowi parafii św. Magdaleny w Radom-
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sku, Kierownikowi Powiatowego Wydziału Rzemieślniczego w Radomsku, Powia-
towemu Wydziałowi Handlowemu w Radomsku oraz kupcom miasta Radomska105. 
19 września ukazały się podziękowania dla uczestników pogrzebu Krystyny Wiktorii 
Tarankowej106.  

 Zarząd Cechu Rzeźników i Wędliniarzy poinformował w nekrologu, iż 2 lute-
go zmarł Józef Dąbrowski – „długoletni Starszy Cechu Rzeźników i Wędliniarzy 
oraz Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w Radomsku107. Dnia 22 marca od-
prawiona została msza żałobna o godz. 8 w kościele OO. Franciszkanów w Radom-
ska za Ziutka Motyczyńskiego – radomszczanina108. 1 listopada pojawiła się wiado-
mość o śmierci Gabrieli Jolanty Garkowienko, która zmarła nieoczekiwanie dnia 28 
października 1944 r. przeżywszy 21 lat. Została pochowana na starym cmentarzu  
w Radomsku dnia 30 października 1944, o czym zawiadamiali rodzice, siostra oraz 
rodzina109. 2 listopada 1944 r. zmarł Stanisław Sikorski Sodalis Marianus, b. sekre-
tarz Sodalicji Nauczycieli w Poznaniu. Pochowany został 5 listopada b. r. o godz. 15. 
30. Nabożeństwo żałobne odprawione zostało o godz. 9-ej w kościele Farnym  
w Radomsku110. Dnia 29 listopada 1944 zmarła Leokadia Nowacka z domu Groma-
dzińska, długoletnia pracowniczka Uniwersytetu Poznańskiego Wydziału Rolniczo-
Leśnego, przeżywszy 51 lat. Zostawiła męża111. 3 grudnia 1944 r. po długich i cięż-
kich cierpieniach zmarła Cezaryna Szuszkiewic. Pogrzeb odbył się 5 grudnia na sta-
rym cmentarzu w Radomsku. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w sobotę
dn. 16 grudnia w kościele Kamińsk o godz. 7. 30  o czym zawiadamiali mąż, syno-
wie i synowa112. 

Oprócz tego Zarząd Cechu Piekarzy zawiadamiał, iż 15 marca o godz. 9 rano 
w klasztorze OO. Franciszkanów w Radomsku, w dniu Patrona Piekarzy została 
odprawiona uroczysta msza113. 

Ogłoszenia 

 Na łamach Kuriera Częstochowskiego zamieszczano wielokrotnie ogłosze-
nia, które dotyczyły przede wszystkim ofert sprzedaży oraz kupna, wynajęcia miesz-
kań, rzeczy zagubionych itp. Transakcje sprzedaży dotyczyły odzieży, m. in. spodni, 
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płaszczy, garniturów, futra karakułowego114. Komis na ul. Reymonta 22 chciał 
sprzedać „popielate futerko dziecinne”115. Mieszkaniec Radomska składał również
ofertę wypożyczenia smokingu, koszulek oraz lakierek w małym rozmiarze. Wiado-
mość na ul. Stawowej 14 u fryzjera116. Jerzy Strzelecki z Radomska z ul. Piramowi-
cza 12, skierował swoje ogłoszenie do filatelistów, ponieważ zajmował się uzupeł-
nianiem zbiorów znaczków. Cenniki wysyłał po nadesłaniu 1 zł w znaczkach obie-
gowych Generalnego Gubernatorstwa117. 
 Mieszkańcy powiatu radomszczańskiego wyrażali chęć sprzedaży maszyn 
różnego typu, np. żniwiarka, pas skórzany do młockarni lub młyna, motor elektrycz-
ny, gwinciarka do napędu mechanicznego oraz wiertarka118. Warsztat ślusarski na ul. 
Reymonta 21 w Radomsku oferował sprzedaż motoru benzynowo-naftowego w do-
brym stanie119. Pojawiały się również ogłoszenia o zbyciu fotela dentystycznego120, 
pianina pancerno-krzyżowego, w doskonałym stanie121, a także pióra wiecznego 
Pelikan122.  

Przedmiotem sprzedaży były także zwierzęta, np. Spółdzielnia Rolnicza  
w Kłomnicach oferowała sprzedaż koni i krów123. We wrześniu ktoś oferował sprze-
daż królików Angora124. Natomiast w leśnictwie Borowa koło Radomska można było 
nabyć psy myśliwskie ze znanej hodowli „Splendor”, np. pointery, setery, wyżły 
gładko i szorstkowłose125. Natomiast agent nieruchomości ogłaszał sprzedaż domku 
„jednomieszkaniowego” oraz placów przy Radomsku126. 

Wielokrotnie pojawiały się również ogłoszenia kupna różnych przedmiotów. 
Działalność prowadził Jan Szeffer z ulicy Przedborskiej 43, który chciał nabyć skóry 
zwierząt futerkowych (tchórze, lisy, kuny, koty, piżmowce, wydry, króliki itp.)127. 
Pojawiały się również oferty kupna maszyny kuśnierskiej128, maszyny do robienia 
swetrów129, a także innych przedmiotów. Zamieszczano również ogłoszenia o chęci 
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wypożyczenia fortepianu lub pianina na jedną godzinę dziennie130. Ktoś wyrażał 
również chęć przyjęcia pianina - do wioski 15 km od Radomska131.  

W Kurierze zamieszczano także ogłoszenia o zamianie lub też wynajęciu 
różnych pomieszczeń, np. oferowano natychmiastową zamianę dwóch pokoi z kuch-
nią, z możliwością przeznaczenia na sklep w Radomsku, na dwa lub jeden pokój  
z kuchnią w Częstochowie132. Właściciel jednopokojowego mieszkania w Radomsku 
pragnął je zamienić na większe lub dwa mniejsze za wynagrodzeniem na ul. Górnej 2 
m. 7 (przy kościółku)133. Wielokrotnie pojawiały się ogłoszenia o poszukiwaniu po-
koju lub też pokoju z kuchnią w Radomsku134. Pewna osoba poszukiwała również
wolnego pokoju na pracownię krawiecką „z wejściem możliwie niekrępującym”135. 
Natomiast w listopadzie pojawiła się oferta wynajęcia warsztatu kowalskiego przy 
ul. Kilińskiego 10 po przystępnej cenie136.  

Wielokrotnie na łamach częstochowskiej gazety pojawiały się ogłoszenia  
o zagubieniu dokumentów urzędowych, np. dowodów osobistych, poświadczeń kart 
pracy, kart rozpoznawczych, zezwoleń na prawo jazdy rowerem itp. Przykładowo 
Władysław Wiciński zgubił legitymację Powiatowego Związku Rzemieślniczego  
w Radomsku, a Z. Suchecki zgubił zaświadczenie rowerowe na rower urzędowy 
Technisches Hauptamt Kielce Aussenstelle Radomsko137. 2 kwietnia ogłoszeniodaw-
ca zgubił portfel brązowy w Radomsku przy ulicy Warszawskiej i Katowickiej, który 
zawierał pewną ilość gotówki, a także pamiątkowe fotografie. Proszono, aby znalaz-
ca oddał zgubę za wynagrodzeniem w „Papierodruku” w Radomsku, Rynek 3138.  
W pociągu na linii Częstochowa-Radomsko-Koluszki pozostawiono skórzaną teczkę. 
Znalazca miał zwrócić zgubę na ul. Niemiecką 12, pokój nr 3 do Urzędu Wyżywie-
nia i Rolnictwa139. Występowały również przypadki kradzieży, np. w styczniu na 
dworcu kolejowym w Częstochowie, Hanna Ładek, mieszkanka Radomska, pozo-
stawiła pod opieką nowej znajomej walizkę. Poszukiwania kobiety nie przyniosły 
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żadnego skutku”140. Następnie Fabryki Kafli w Prusicku zgłaszała poszukiwania 450 
metrów szyn kolejki polnej, 4 torów i 3 obrotnic141.  

We wrześniu pojawiło się ogłoszenie o zaginięciu Romana Ćwiklaka ze wsi 
Józefiny, gmina Dobryszyce. Zaginął w drodze powrotnej z Puław, gdzie pracował 
przy wojsku142. Pojawiło się również ogłoszenie Przewodniczącego Wydziału Cy-
wilnego Wiceprezesa A. Kellera Sądu Okręgowego w Piotrkowie Wydziału Zamiej-
scowego w Częstochowie. Na żądanie Marty Jura 19 października 1944 r. wszczęto 
postępowanie odnośnie stwierdzenia wypadku śmierci Antoniego Jury. Wzywało się
zaginionego, aby w terminie trzymiesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego 
ogłoszenia stawił się do Sądu Okręgowego, gdyż w przeciwnym razie zostanie uzna-
ny za zmarłego. Zaginiony urodził się w Mykanowie, a ostatnio zamieszkiwał  
w Częstochowie przy ul. Kawiej. A. Jura udał się w dniu 30 lipca 1944 r do wsi Wy-
goda, gminy Gidle i dotychczas nie powrócił. Przewodniczący wzywał również
wszystkich, którzy o życiu lub śmierci Antoniego Jury posiadali jakiekolwiek wia-
domości143. 

Radomszczanie mimo trudnych warunków troszczyli się o los swoich zwierząt, 
np. w lipcu informowano o zaginięciu czarnego spaniela z domu Michonia z ulicy 
Przedborskiej 43144. Franciszek Borowik z Radomska zgłaszał zaginięcie owcy145. 
We wsi Kietlin przybłąkał się pies wilczur. Zagubionego zwierzaka można było ode-
brać w młynie146. 
 W gazecie częstochowskiej mieszkańcy zamieszczali również podziękowa-
nia, np. 28 maja 1944 r. ukazały się podziękowania przesiedlonych zamieszkałych 
we wsi Dmenin w powiecie radomszczańskim. Wyrazili oni wdzięczność zarządowi 
i członkom Polskiego Czerwonego Krzyża w Radomsku, w Kielcach, a przede 
wszystkim w Busko-Zdroju, za opiekę podczas podróży147.   

Ogłoszenia matrymonialne 

Nie brakowało również ogłoszeń o poszukiwaniach partnera życiowego lub 
nowych znajomych, np. trzy młode panie „przed dwudziestką” Lena, Natasza i Gra-
żyna z Żarek ogłaszały się w celach matrymonialnych, iż poszukiwały panów, „aby 
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urozmaicić monotonny tryb życia na prowincji”148. Następnie ciemna blondynka  
w wieku 19 lat z dobrej rodziny na stanowisku, która posiadała własne mieszkanie, 
pragnęła poznać miłego, inteligentnego pana do lat 35-ciu „możliwie na stanowi-
sku”149. Dwie 20-letnie radomszczanki zamieściły ogłoszenie matrymonialne, iż po-
szukują panów na stanowiskach, inteligentnych do lat 30-tu150. Panna w wieku 36 lat, 
czująca się o 10 lat młodszą, „wesołego usposobienia, a nie dzisiejszych zasad” 
chciała poznać pana w wieku do lat 40 w celu matrymonialnym151. Maria w średnim 
wieku, brunetka, poszukiwała znajomości z człowiekiem inteligentnym, do lat 60152. 
Panna, szatynka pragnęła poznać pana do 65 lat, sytuowanego w celu matrymonial-
nym153. 

Ogłoszenia matrymonialne zamieszczali również mężczyźni. 38-letni rze-
mieślnik poszukiwał pannę lub młodą wdówkę „samodzielną, przystojną, gospodar-
ną, niematerialistkę” w Radomsku154. Następnie kawaler - 36 lat „na posadzie”, pra-
gnął poznać panienkę do lat 28” (gospodarną)”. Dodatkowo mężczyzna uważał, iż
„pierwszeństwo mają dobre krawcowe”155. Natomiast 24-letni mężczyzna, ciemny-
blondyn, stały mieszkaniec Radomska, na stanowisku, szukał panienki do lat 25  
w celu matrymonialnym. Oferty można było składać w kiosku „Atlas” na dworcu  
w Radomsku dla Mariana156.  

Siostra Marta radzi 

 W gazecie częstochowskiej nadal prowadzono kącik Siostra Marta radzi, 
który odpowiadał na różne problemy oraz sprawy czytelników Kuriera. Krzysztofa  
z Radomska chciała skorzystać z porad „Siostra Marta radzi” jak z biura matrymo-
nialnego157. Maria z Radomska wysłała do kącika dwie paczki książeczek dla dzie-
ci158. W maju kobieta o pseudonimie Mała przekazała pieniądze, które to zostały 
oddane przez prowadzących rubrykę na Polski Komitet Opiekuńczy - dla biednych 
dzieci159. Siostra Marta radziła Izmirowi z Radomska w sprawach sercowych, ponie-
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waż kobieta, która miała narzeczonego zrobiła mu scenę zazdrości. Dziennikarka 
uważała, że mężczyzna powinien ożenić się z dziewczyną, którą wybrał na żonę i nie 
przejmować się „intrygantką”. W tym samym dzienniku odradzała J. S. z Radomska 
tworzenia poezji i zajęcie się czymś innym. Wyraziła swoją opinię w następujący 
sposób: „Pana sposób wysławiania się nie należy do wykwintnych. Utwory są dość
słabe, a nie każde wierszowane słowo można nazwać poezją, co już tyle razy powta-
rzałam”160. Do kącika napisał również lotnik z Radomska, ale dostał odpowiedź, iż
powinien zwrócić się do komendy miasta161. Jadwiga z Radomska napisała w spra-
wie poszukiwań siostry. Jednak Marta nie mogła pomóc w tej sprawie162. Zakres 
tematyki poruszany w tym kąciku był bardzo szeroki od spraw poważnych, urzędo-
wych po lżejsze takie jak przepisy kulinarne, czy porady sercowe. Jednak cieszył się
on dużą popularnością wśród mieszkańców powiatu radomszczańskiego i nie tylko.  

Ludność Warszawy 

Od września 1944 r. w Kurierze, w szczególności w ogłoszeniach, pojawił się
wątek ewakuowanej ludności Warszawy. Zarząd Miejski w Radomsku czynnie anga-
żował się w pomoc warszawiakom. Do miasta przybyło 15 tysięcy uchodźców, któ-
rzy z polecenia władz zostali ulokowani w okolicznych wsiach. Mimo to duża liczba 
warszawiaków pozostała na terenie Radomska163.  
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gusławice, Borowa, Borowno, Brodowe, Bukowno koło Olsztyna, Cadówek, Chorzenice, 
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wice, Graby, Janów k. Częstochowy, Jaskrów, Kamińsk, Karczewice, Kłobukowice, Kobiele 
Małe, Kokawa, Strzelce Małe, Konary, Koniecpol Stary, Koniecpol, Kotków, Krasice, Krery, 
Kruszyna, Kuchary, Lgota Wielka, Lipicze, Lipowczyce, Ludwików, Ludwinów, majątek 
Chełmo, majątek Jedlno. majątek Kotfin, majątek Łochynia, majątek Masłowice (Dwór), 
majątek Ociesały poczta Silniczka, majątek Pągów poczta Silniczka, majątek Rzeki Wielkie, 
majątek Sekursko k. Żytna, majątek Skrzydłów, majątek Strzałków, majątek Widawka, pocz-
ta Bugaj, majątek Widzów gm, Konary, majątek Wojnowice gm. Gidle, majątek Żuraw, Ma-
luszyn, Masłowice, Mstów, Myśliwczów, Niegowa, Ochotnik, Olbrachcice, Piaski, gm. Złoty 
Potok, Piaszczyce, Płoszów, Pławno, Przedbórz, Przyborów, Przyrów, Raczkowice, Radost-
ków, Radziechowice, Rożkowa Wola, Rybna, Rzejowice, Rzerzęczyce, Saniki, Silnica, Stary 
Gorzków,  Stobiecko Szlacheckie, Sudzinek, św Anna, Teklinów, Tomaszowice, Tworowice, 
Wielki Bór, Folwarki, Wola Blakowa, Wydra, Zakrzówek, Zamłynie, Zaręmbice, Dąbrowa 
Zielona, Żytno. A także placówki takie jak Dom Kolejowy 1 w Radomsku, Fabryka Rzeki, 
tartak Dziembora oraz młyn Zielonki.  
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Burmistrza Radomska podjął się, za zezwoleniem władz powiatowych, budo-
wy trzech dużych zimowych baraków. Znalazło tam schronienie oraz bezpłatne 
utrzymanie, zapewnione przez Polski Komitet Opiekuńczy, kilkaset osób. Dodatko-
wo Zarząd Przytułku dla Starców w Radomsku odstąpił jedną z sal, którą zamieniono 
na przejściowy punkt noclegowy164. 

Warszawską ludnością opiekował się wspomniany Polski Komitet Opiekuń-
czy, który prowadził swoje biuro przy ul. Źródlanej 1 w Radomsku. Placówka była 
otwarta od 8 rano do zmierzchu, gdzie zgłaszały się osoby potrzebujące pomocy jak 
również te, które chciały jej udzielić. Działała także kuchnia w Radomsku, która 
wydawała 1300 obiadów dziennie, a w delegaturze Rzeki w Kłomnicach 200 i w 
Przyrowie 300. Przypomniano, iż praca Komitetu zależała przede wszystkim od 
ofiarności społeczeństwa radomszczańskiego. Zaapelowano o ofiarowanie ciepłej 
odzieży, bielizny oraz koców dla uchodźców z Warszawy. Komitet spodziewał się
napływu kolejnej liczby uchodźców i proszono o możliwość zamieszkania w ra-
domszczańskich domach. Można było również wpłacać datki pieniężne165. 
 W październiku zamieszczono list Franciszka Borowika z Radomska, w któ-
rym nadawca wzywał radomszczan do ofiarności na rzecz ewakuowanych z War-
szawy. Stwierdzał, że „my radomszczanie nie możemy pozostać w tyle za często-
chowianami, przeto w myśl odezwy pana Generalnego Gubernatora, ku ulżeniu nie-
szczęśliwym zawiązuje łańcuch ofiar i wpłacam redakcji „Kuriera Częstochowskie-
go” zł 1000 na rzecz R. G. O. i wzywam pp. Brzuszkiewicza Franciszka i Taranka 
Franciszka z ul. Katowickiej w Radomsku do podtrzymania dalszego łańcucha166. 
Mężczyźni odpowiedzieli na łamach gazety, na konto której wpłacili żądane kwoty 
oraz podtrzymując łańcuch zobowiązały do wpłaty nowe osoby. Brzuszkiewicz we-
zwał Mariana Karczewskiego z Radomska z ul. Kolejowej – sklep tekstylny. Nato-
miast F. Taranek wskazał na Andrzeja Lewickiego z Radomska – Żeromskiego 5167. 
W tym samym charakterze został zamieszczony list 28 października, ale tym razem 
do pomocy warszawiakom zachęcali pracownicy firmy „Holtztankstelle”, którzy 
wpłacili do redakcji „Kuriera Częstochowskiego” 1300 zł na rzecz R.G.O. w Radom-
sku. Do ofiary wzywali pracowników firm Thonet-Mundus i Metalurgii168. Dzieci 
szkoły powszechnej w Zakrzewie złożyły na rzecz pomocy dla dzieci ewakuowanych 
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z Warszawy kwotę 450 zł. wpłacając pieniądze do P. K. Op. w Radomsku i wzywały 
do wpłacenia na ten sam cel ofiary przez dzieci szkoły powszechnej z Kodręba169. 
 W listopadzie nadal w powiecie radomszczańskim wzrastała liczba ewakuo-
wanych z Warszawy, w związku z czym duży ciężar ponosiły delegatury PKO  
w terenie, a był to wysiłek niewspółmierny do ich możliwości. Oddziały w powiecie 
musiały zająć się zakładami opiekuńczymi ewakuowanymi z Warszawy. Do Olszty-
na przybył przytułek dla starców R. G. O Warszawa, który mieścił się przy ul. Ko-
szykowej i został ulokowany w Bukownie oraz prowadzony był pod nadzorem leka-
rza. Na teren delegatury Mstów przybył sierociniec pod opieką, którego znajdowało 
się około 100 dzieci w wieku od 3 do 14 lat. PKO zainicjował również zbiórki odzie-
ży i obuwia dla warszawiaków, jednak nie przyniosły one zamierzonych efektów. 
Wskutek tego delegatury zamierzały poprzeć przemysł chałupniczy, gdzie planowa-
no wytwarzanie bamboszy, makat i innych wyrobów ze słomy170. Polski Komitet 
Opiekuńczy okazał dużą pomoc wypędzonym warszawiakom. Jednak liczba przy-
bywającej ludności była bardzo duża i ciężko było sprostać temu zadaniu, np. wójt 
gminy Przyrów informował, aby nie przydzielać na teren jego gminy wysiedlonych  
z powodu przepełnienia. Stan przesiedlonej ludności wynosił 530 osób, zamiast 
480171. 
 Warszawiacy poszukiwali swoich rodzin, które się rozdzieliły podczas upad-
ku powstania i exodusu warszawskiej ludności. W Kurierze zamieszczono wiele 
ogłoszeń z informacjami, gdzie obecnie przebywają, a także kogo pragną odnaleźć. 
Ta tematyka w ostatnich miesiącach zdominowała rubrykę ogłoszeń. Można było 
również pozostawić informacje u notariusza Dębskiego, na ul. Reymonta 15 dla  
Z. Morawskiej, która poszukiwała Hannę Roszkowską i Marię Gorazdowską. Na 
kobiety oczekiwały zmartwione matki172. Firma „Papierodruk” pomagała w poszu-
kiwaniach ojca Aniceta Stefana Komorowskiego, franciszkanina z Warszawy,  
z klasztoru z Zakroczymskiej 1173. Warszawiakom pomagała równie Olejarnia „Kan-
toria” z Radomska „Warschauerstr. 22, gdzie można było zostawić informacje  
o poszukiwanej Hance Ewynarowej z córką Ewą oraz siostrą Barbarą Stranz z War-
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szawy, Al. Niepodległości 138174. Informacje u poszukiwanych pozostawiano rów-
nież w punktach takich jak apteki, cukiernia oraz sklepy w Radomsku. 

Mieszkańcy Warszawy poszukiwali różnego rodzaju form zatrudnienia, np. 
farmaceutka z Warszawy z dziesięcioletnią praktyką, zamieszkała obecnie w Przy-
rowie175. Wysiedlona z Warszawy inteligentna osoba poszukiwała pracy „gospodar-
skiej” w małej rodzinie. Znała się na kuchni. Zgłoszenia można było kierować pod 
adres pp. Kowalskich, wieś Przybór176. Pracy również poszukiwał „kuchmistrz” 
wszechstronnie obeznany z poważnymi referencjami, który pracował w dużych do-
mach prywatnych, handlowych. Oferty należało składać pod adresem Radomsko, 
Ślusarskiego 4 u p. Buszowej177. Pracy poszukiwał również inżynier – majster, dzie-
wiarz z długoletnią praktyką w najpoważniejszych fabrykach178. Zatrudnienia rów-
nież pragnęła znaleźć warszawianka z rodziny ziemiańskiej, która znała język nie-
miecki, francuski, angielski, włoski oraz posiadała duże doświadczenie pedagogiczne 
oraz biurowe (maszynopisanie) - najchętniej za mieszkanie i utrzymanie dla 2 osób. 
Informacje u Zofii Demkiewicz w Chrzanowicach179. Absolwentka Akademii Mody 
w Wiedniu właścicielka artystycznej pracowni Jeanette z Warszawy stworzyła Lotne 
Atelier Radomsko-Częstochowa, która wykonywała artystycznie z najstarszych ma-
teriałów suknie, palta, pelissy. Zgłoszenia należało kierować na ul. Mickiewicza 6.  

W tym trudnym czasie dla warszawiaków pojawiały się również nekrologi. Je-
den informował o śmierci Marii Balcerkiewicz z Warszawy, która została pochowa-
na w Przyrowie k. Częstochowy. Kobieta zmarła dnia 28 listopada 1944 r. po krót-
kich cierpieniach przeżywszy 50 lat. Rodzinę i znajomych zawiadamiali córka, zięć
oraz wnuczek180.  

Na łamach Kuriera rzadko pojawiały się informacje o przygotowaniach do 
obrony. W niedzielę 9 września mieszkańcy Częstochowy, Radomska oraz Piotrko-
wa wzięli udział przy budowie umocnień ochronnych pod Koniecpolem. Byli to 
przedstawiciele przedsiębiorstw urzędowych i prywatnych, wolne zawody, robotnicy 
fabryczni z majstrami kierownikami i dyrekcją, miejscowe kupiectwo z personelem, 
pracownicy Elektrowni, Ubezpieczalni Społecznej, Zarządu Miejskiego, Straży Po-
żarnej, lekarze itp. z członkami rodzin. Na miejscu przygrywała również orkiestra 
„HASAGU”. Redaktor liczbę uczestników określił na „10% ilości mieszkańców 
miast Częstochowy, Piotrkowa i Radomska”. Wszyscy otrzymali specjalnie kartki 
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żywnościowe181. Pojawiło się również ogłoszenie, o przeniesieniu Biura Podań z ul. 
Parkowej 9 w Radomsku, z powodu zajęcia lokalu przez wojsko. Biuro czasowo 
mieściło w sklepie galanteryjnym R. Kalecińskiego, przy ul. Reymonta 37. Instytucja 
zajmowała się sporządzaniem, m. in. korespondencji handlowe oraz listów do obo-
zów182.  

Okupacja Radomska zakończyła się 16 stycznia, gdzie przed 10 rano od strony 
Gidel wjechały do miasta czołgi 3. oddziału armii pancernej pod dowództwem gene-
rała Rybałko oraz 52. armii gen. płk. Korotwiejewa183. Według wspomnień Wrób-
lewskiego, przez cały dzień 15 stycznia 1945 r. oraz noc na 16 stycznia przez miasto 
„ciągnęły ostatnie jednostki niemieckie. Jeszcze w godzinach popołudniowych 
Niemcy zgarnęli grupę około 20 osób, których zatrudniono do ładowania na samo-
chody broni zmagazynowanej w zakładzie Szpirego (na początku ul. Warszyca). 
Następnego dnia Niemcy, cywile i wojskowi uciekali w kierunku Wielunia dwoma 
trasami: ulicą Brzeźnicką w kierunku Brzeźnicy oraz Krasickiego w kierunku na 
Sulmierzyce184. Według wspomnień Henryka Szczepaniaka do ostatniego dnia „sta-
rzy ludzie w niemieckich ubraniach wojskowych budowali zaporę przeciwczołgową
na ul. Krakowskiej. Szczepaniak wspominał również ostatni dzień okupacji, gdzie 
Przedborską uciekali przed wojskami rosyjskimi Niemcy wozami z całym dobytkiem 
z podradomszczańskich wsi185.  

Podsumowując lata okupacji powiatu radomszczańskiego, przedstawione na 
łamach „Kuriera Częstochowskiego”, należy zwrócić uwagę na ofiarność ludności 
radomszczańskiej oraz wysiłek Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Radomsku, 
które żywił najbardziej potrzebującą ludność powiatu. Organizacja sprawnej działal-
ności w terenie wymagała dużego zaangażowania. Ważną postacią był również dr 
Buksakowski, który dbał o zdrowotność radomszczan oraz o prężne działanie Ambu-
latorium Miejskiego. Pod szczególną opieką doktora znalazły się dzieci, które oprócz 
porad zdrowotnych w placówce lekarskiej, otrzymywały w miarę możliwości żyw-
ność. Od 1941 r. pojawiały się informacje o rozwoju miasta, np. budowie osiedla –
Kowalowiec, rozbudowie infrastruktury miejskiej, unowocześnieniu Cegielni Miej-
skiej. Często zamieszczano również artykuły o rozwoju i działalności Spółdzielni 
Rolniczo-Handlowej, która odpowiadała za odbiór przymusowych kontyngentów,  
a także o wzroście działalności rzemieślniczej. Przedstawiano Radomsko jako dobrze 
prosperujące miasto pod władzą niemiecką, o czym świadczą wizyty gubernatora 
                                                 
181 K. Cz, nr 217, s. 3. 
182 K. Cz, nr 209, s. 4. 
183 T. M. Kolmasiak, Wyzwolenie przyszło ze Wschodu, „Komu i Czemu” 2006, nr 3, s. 15.  
184 K. Walaszczyk, Wyzwolenie Radomska, „Nasz Świat”, Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum w Radomsku, nr 8, 9 lutego 2004 r., s. 11. 
185 H. Szczepaniak, Prace historyczne i wspomnienia, Radomsko 2015, s. 78-79. 
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dystryktu E. Kundta. Jednak prawdziwy obraz warunków życia mieszkańców powia-
tu radomszczańskiego był widoczny w drobnych ogłoszeniach, gdzie zamieszczano 
informacje o sprzedaży zapewne ostatnich rzeczy, które można było jeszcze zbyć. 
Także sytuację materialną i warunki życia ukazywały notki o sprawach sądowych, 
gdzie ludzie dopuszczali się kradzieży zwierząt gospodarskich, odzieży, a także 
oszukiwali swoich sąsiadów lub też nieznajomych w celu poprawy swojego położe-
nia. Kilka razy pojawiły się również informacje o ludności żydowskiej, przede 
wszystkim w kontekście wymierzenia kar Żydom lub osobom zaangażowanym  
w pomoc sąsiadom wyznania mojżeszowego oraz zagospodarowania pozostawione-
go mienia.   

„Kurier Częstochowski” skutecznie wywiązywał się z roli, jaką narzucił oku-
pant, na prasę w Generalnym Gubernatorstwie, czyli szerzenia propagandy. Dziennik 
w działach regionalnych starał się wytworzyć złudzenie zwyczajnego życia codzien-
nego poprzez zamieszczanie informacji kulturalnych, ogłoszeń matrymonialnych, 
kącika Siostra Marta radzi, a także pozytywnych informacji o działalności lokalnych 
władz, a rzeczywistość była całkowicie inna. Społeczeństwo radomszczańskie cier-
piało z powodu braku zaopatrzenia, chorób, a przede wszystkim terroru okupanta 
niemieckiego. Jako korespondent z powiatu radomszczańskiego, piotrkowskiego  
i Tomaszowa Mazowieckiego pracował Tadeusz Starostecki186, który za współpracę  
z dziennikiem w charakterze redaktora prowincjonalnego został skazany w 1948 r.  
w słynnym procesie polskich dziennikarzy „Kuriera Częstochowskiego”. Sąd wy-
mierzył reporterowi karę 8 lat więzienia, utratę praw na 5 lat oraz konfiskatę mie-
nia”187.  

      

                                                 
186 „Życie Częstochowy” (dalej: Ż Cz), nr 315, 1948 r., s. 3.  
187 „Wyrok został ogłoszony 16 listopada 1948 r., a kary były następujące: Stanisław Homan 
– kara śmierci, Józef Stanisz – dożywocie, Zdzisław Stanisz – 15 lat więzienia, Ryszard Jeliń-
ski – 10 lat więzienia, Stanisław Mróz vel Henryk Konrad – 10 lat więzienia, Tadeusz Staro-
stecki – 8 lat więzienia, Stanisław Jucha – Śnieżyński – 4 lata więzienia, Janina Tomza – 3 
lata więzienia”; Ż Cz, nr 317, 1948, s. 3.  
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Tomasz Andrzej Nowak 
(Radomsko) 

„Cuda wielgomłyńskie” – relacja ks. Eugeniusza Maślankiewicza z wyda-
rzeń w 1947 r. 

   
 Ks. Eugeniusz Maślankiewicz1 objął parafię Wielgomłyny w 1947 r. i prak-
tycznie od razu musiał sprostać poważnemu wyzwaniu. Otóż od wiosny do wczesnej 
jesieni 1947 r. w Wielgomłynach dochodziło do „objawień” Matki Boskiej. Za jej 
przyczyną miały dziać się cuda.  

Zachowała się pisemna relacja księdza proboszcza z przebiegu „objawień”. 
Początkowo duchowny spisywał na bieżąco wszystko, co się wówczas działo. Nie 
wiadomo co się stało z tymi zapiskami. Natomiast rok później (pisał po połowie 
sierpnia 1948 r.) opracował kilkustronicową relację z tych wydarzeń. Jak sam infor-
muje, zdecydował się na to, bo pomimo upływu czasu rozgłos o „cudach” nie milkł  
i chciał opisać ich genezę i przebieg. Nie był do końca przekonany, czy to autentyk, 
czy nie. Na wszelki wypadek postanowił opisać wydarzenia, by w razie autentyczno-
ści cudów, łatwiej móc je udokumentować.   

Na samym początku trzy dziewczynki widziały małą osobę - Matkę Boską, 
potem objawiała się jako osoba wysoka (ok. 2 m) i to ubrana zupełnie współcześnie, 
w okularach, z damską torebką itp. Poza nią widziano też Jezusa, a nawet św. Józefa.  
Zwiększała się też liczba osób, które miały objawienia. O trzech pierwszych dziew-
czynkach szybko zapomniano, choć początkowo odnoszono się do nich z powagą, 
całowano po rękach. Na ich miejsce pojawiły się dorosłe osoby, o których ksiądz 
proboszcz nie miał dobrego zdania. U jednej z nich szybko zdemaskował oszustwo. 
Przybywający oczekiwali cudownych uleczeń, pito więc wodę z sadzawki i kąpano 
się w niej. Jasnowidzący zapowiadali czyjeś uzdrowienie lub wybuch III wojny świa-
towej (w obawie przed nią wykupiono produkty z miejscowego sklepu). Dla licznie 
przybywających na miejsce objawień zaczęto organizować kult. Miejscowi domagali 

                                                 
1 Ks. Eugeniusz Maślankiewicz pracował w parafii Wielgomłyny w latach 1947-1956.  



Tomasz Andrzej Nowak 

246

się od księdza obrzędowości – budowy kapliczki, a gdy odmówił sami postawili 
ołtarz2, przyjmowano nawet komunię z polnego kwiatka.   

Wieść o „cudach” i „objawieniach” szybko rozchodziła się po okolicy i do 
Wielgomłyn ciągnęły całe rzesze ludzi. Ks. Maślankiewicz pisze, że przyjeżdżali tu 
nawet mieszkańcy Warszawy i Szczecina. Zanotował, że do wsi w kulminacyjnym 
momencie (15 sierpnia) mogło przybyć nawet 50 tys. ludzi. Źródła bezpieki w ofi-
cjalnych raportach oceniały, że na miejsce „cudu” 22 czerwca przybyło ok. 10 tys. 
osób3. Nawet ta mniejsza liczba, podawana w państwowych komunikatach, wydaje 
się znacznie zawyżona i właściwie niewiarygodna. 10 tys. osób w jednym czasie  
w Wielgomłynach nie mogłoby się pomieścić.   

Czytając tekst ks. Maślankiewicza widać wyraźnie sceptycyzm w stosunku 
do obserwowanych wydarzeń. Był właściwie przekonany, że to oszustwo. Ale ksiądz 
proboszcz nie umiał sobie wytłumaczyć, kto za tą mistyfikacją stoi. Wydawało mu 
się, że mogli to być Badacze Pisma Świętego (Świadkowie Jehowy), mający do 
Wielgomłyn przybyć z Łodzi. Kościół w tym czasie zwracał uwagę na tę grupę wy-
znaniową (pisała na ten temat także „Niedziela”), ostrzegał przed ich działalnością,  
i obawiał się ekspansji. Jednak członkowie tego wyznania nie zajmowali się taką
działalnością. Najbardziej oczywiste, to zrzucenie winy na władze komunistyczne  
i taki pogląd utrzymuje się nawet obecnie. Jednak sprawa nie jest taka prosta.  

                                                 
2 T. M. Kolmasiak, Cuda w Wielgomłynach – powojenne oszustwo na tle religijnym, „Zeszyty 
Radomszczańskie”, t. X, 2015, s. 259-264. Na podstawie relacji ks. Maślankiewcza napisa-
łem artykuł Cud czy szaleństwo. Co się zdarzyło w Wielgomłynach, „Gazeta Radomszczań-
ska” 2017, nr 23 , s. 14-15. Po tej publikacji zatelefonował do mnie pan Tadeusz Kulasek, po-
chodzący z Żytna, obecnie mieszkający w Warszawie. Gdy miał kilka lat wraz z rodziną był 
w Wielgomłynach oglądać „cuda”. Opowiadał: „Byłem dzieckiem, ale trochę zapamiętałem  
z tego dnia. Pojechaliśmy w niedzielę wozem konnym. Na miejsce dojechaliśmy przed połu-
dniem. Zapamiętałem taki obraz. Pod Wielgomłynami łąka, na niej drewniana szopa czy 
jakaś stodółka, dosyć wysoka. To był stary budynek, między deskami były szpary i wpadało 
przez nie światło. Nic poza tym nie było, żadnego wystroju. Do tej stodółki prowadziła dosyć
szeroka grobla, po jej obu stronach były chyba stawy, ale dosyć suche. Udało mi się ustawić
wzdłuż tej grobli i w pewnym momencie usłyszałem pomruk wśród tłumu, że „będzie widze-
nie”. Jako dziecko zupełnie nie rozumiałem, czego to będzie widzenie. Zobaczyłem dziew-
czynkę, która mogła mieć, jak mi się teraz wydaje, jakieś 10-12 lat. Szła groblą, ale zacho-
wywała się bardzo dziwnie, jak medium, jakby zdalnie sterowana, może pod wpływem hip-
nozy. Strasznie ją łamało, przeszła obok i nie wiem, czy zemdlała, ale ludzie zaczęli krzy-
czeć, że coś może się jej stać. I to było wszystko, co ja widziałem”. Rodzina pana Tadeusza 
nie uwierzyła w cuda. Po jakimś czasie rozeszła się pogłoska, że szopa spaliła się od uderze-
nia pioruna – zob. T. Nowak, Jedziemy na cuda „Gazeta Radomszczańska”, 2017, nr 32,  
s. 15. 
3 P. Bączek, Działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w odpowiedzi na wydarze-
nia uznawane za cuda w latach 1946-1953, „Saeculum Christianum”, t. XXI, 2014, s. 281. 
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W pierwszych latach po zakończeniu wojny tego typu wydarzenia miały 
miejsce w całym kraju (zwłaszcza w latach 1949-1950)4, licznie odnotowywane 
przez bezpiekę. Przypadek z Wielgomłyn nie był odosobniony w okolicy. W Waż-
nych Młynach w powiecie pajęczańskim także miała się objawić Matka Boża5. Cuda, 
licznie pojawiające się w pierwszych latach po wojnie, były manifestacją ludowej 
religijności (wzmocnionej w czasie wojny), natomiast ich duże nasilenie było spo-
łeczną reakcją na kryzys i zagrożenia, jakich się wówczas obawiano (kolektywizacja, 
walka państwa z Kościołem)6. Centralna Polska nie zaznała jeszcze w pełni spokoju, 
nadal działało tu podziemie antykomunistyczne.  

W tym czasie licznie występujące na terenie całego kraju „cuda” były pro-
blemem zarówno dla Kościoła i nowej władzy. Jedni oskarżali drugich o ich prowo-
kowanie. Do takiego wniosku dochodzi badacz tego zagadnienia, Piotr Bączek, który 
pisze, że „komuniści byli przekonani, że cuda nie mają charakteru nadprzyrodzonego 
i są zaaranżowane przez ludzi w celu szerzenia kultu religijnego”7. Autor niniejszej 
relacji pisze, że „[…] pewne urzędowe czynniki sugerowały mi akcję inicjatywy 
„objawień”, z drugiej strony lud okrzyczał mnie jako bezbożnika i komunistę i prze-
klętego”. Widać więc, że wszyscy byli zdezorientowani. Władze państwowe oskarża-
ły proboszcza, ten z kolei ich, Świadków Jehowy bądź mariawitów, a parafianie  
i przyjezdni w objawienia wierzyli, przynajmniej na początku.  

Zjawisko nie mogło pozostać bez odpowiedzi czynników kościelnych i pań-
stwowych. Obie strony, kościelna i państwowa, próbowały sobie z problemem ra-
dzić.  

Kult objawień czy też cudów wielgomłyńskich zaczął się rozwijać do tego 
stopnia, że napomnienia i tłumaczenia miejscowego proboszcza nie wystarczały. 
Interweniować musiał biskup częstochowski Teodor Kubina. 26 sierpnia 1947 r. na 
Jasnej Górze w publicznym wystąpieniu podczas święta Matki Boskiej Jasnogórskiej 
potępił wiarę w te „cuda” i zabronił brania w nich udziału („potępił szaleństwa wiel-
gomłyńskie”). Dopiero to otrzeźwiło niektórych wiernych. W roku następnym wiarę
w te cuda miało przejawiać jeszcze ok. 30 osób.  

Władze państwowe odnotowały wydarzenia w Wielgomłynach i starały się
im przeciwstawiać. W „Biuletynie Informacyjnym MBP” pisano, że w okolicach 
Piotrkowa dziewczynie miała ukazać się Matka Boska, mówiąca że trzeba przebła-
                                                 
4 D. Jarosz, Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1949 a chłopi, Warsza-
wa 1998,  s. 361-368. 
5 P. Bączek, Działania komunistycznego …, s. 282. 
6 M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012, 
s. 497, 499; A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 
2013, s. 153-154. 
7 P. Bączek, Działania komunistycznego …, s. 279-290. 
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gać jej syna, bo czeka nasz naród wielka kara. Do tego miejsca tłumy ludzi modliły 
się i leżały krzyżem8. Ksiądz proboszcz pisze, że miejscowi funkcjonariusze aparatu 
bezpieczeństwa odbyli jakąś rozmowę z jedną z kobiet zaangażowanych w propago-
wanie „cudów”. Z akt IPN, przytoczonych przez P. Bączka, dowiadujemy się dodat-
kowo, że z inicjatywy władz sprowadzono z Łodzi na miejsce komisję lekarską, któ-
ra wydała wiele zarządzeń sanitarnych i zbadała kilka osób. Po wyjeździe komisji 
lekarz powiatowy nakazał otoczenie drutem stawu i postawienie obok niego tabliczki 
z informacją „Nie pić wody”, „Nie myć się”. Zakazano poruszania się na lokalnych 
drogach osobom, które nie mieszkają w okolicy. Autor cytowanego tu artykułu pod-
kreśla, że władze bezpieczeństwa nie podejmowały żadnych akcji represyjnych 
(aresztowań, przesłuchań, działań operacyjno-śledczych)9. 

Nie sposób dziś odpowiedzieć na pytanie, kto był inicjatorem „cudów wiel-
gomłyńskich”. Czy wydarzenia wielgomłyńskie miały podłoże „naturalne”, psycho-
logiczne - były społeczną reakcją na trudne czasy wojny i powojnia, czy też zapla-
nowaną prowokacją? Nie stał za nimi Kościół, wydaje się, że służby bezpieczeństwa 
także nie. Przytaczane przez księdza proboszcza sugestie, że mogła być to sprawka 
Świadków Jehowy czy mariawitów, też się nie bronią. Takie metody działania nie 
leżały w ich sposobie postępowania. Zaplanowana prowokacja powinna zakończyć
się kompromitacją proboszcza a w konsekwencji Kościoła. Ale duchowni odcięli się
od „cudów”. Co zresztą nie trudno było przewidzieć. Kościół przecież zawsze bardzo 
sceptycznie podchodzi do tego typu wydarzeń.  

Jest jeszcze jedno rozwiązanie, bardzo przyziemne. Wydarzenie było wyre-
żyserowane przez oszustów, którzy chcieli na tym zarobić. Wskazywać na to może 
informacja o koszu z pieniędzmi, które ktoś zabierał zanim przejęły go władze po-
wiatowe. Przytaczane przez T.M. Kolmasiaka liczne relacje pokazują, że miejscowi 
zdawali sobie sprawę z oszustwa10. Ale sytuacja wymknęła się spod kontroli, znaleźli 
się liczni ludzie, którzy autentycznie uwierzyli. I nie byli to tylko miejscowi parafia-
nie, ale przyjezdni z całego kraju. Komuś zależało na podtrzymaniu nowego kultu,  
o czym świadczą pogróżki w stosunku do duchownych.  

Dywagując o przyczynach należy wziąć też pod uwagę i taką możliwość, że 
„objawienia” i „cuda” faktycznie miały podłoże psychologiczne. I dopiero z czasem 
pojawili się oszuści, widzący możliwość łatwego zarobku. Obok nich do Wielgo-
młyn mogli przybyć przedstawiciele jakiś sekt i wyznań. Ks. Maślankiewicz wspo-
mina o rozpowszechnianiu literatury wychwalającej Hitlera. Rok po wydarzeniach  

                                                 
8 Tamże, s. 281-282. 
9 Tamże, przyp. 11, s. 281. 
10 T. M. Kolmasiak, Cuda w Wielgomłynach …, 260, 263. 
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w Wielgomłynach w cuda wierzyło jeszcze ok. 30 osób. Ci, według relacji probosz-
cza,  mieli pozostawać pod wpływami mariawitów.  

Wydarzenia z 1947 r. wciąż są pamiętane wśród mieszkańców dzisiejszego 
powiatu radomszczańskiego. Na relacjach ustnych oparł swój artykuł Tomasz Michał 
Kolmasiak, który pierwszy podjął ten temat11.  

Podstawą wydania jest maszynopis ks. Walentego Patykiewicza. Duchowny 
ten w 1978 r., już po śmierci ks. Maślankiewicza (zm. w 1955 r.), trafił na jego zapi-
ski w aktach parafialnych. Przepisał tę relację najpierw ręcznie a potem na maszynie. 
Obecnie znajduje się on w archiwum archidiecezjalnym w Częstochowie12. Zacho-
wany egzemplarz maszynopisu nosi numer 2. Nie wiadomo, ile kopii powstało  
i gdzie trafił numer 1. W przytaczanym niżej tekście uwspółcześniono pisownię  
i rozwinięto niektóre skróty. Na żadne dodatkowe informacje na ten temat nie trafi-
łem w archiwum parafialnym w Wielgomłynach.  

Cuda wielgomłyńskie 
 W 1947 roku Wielgomłyny stały się bardzo sławne z powodu rzekomych 
„objawień” się Matki Boskiej. 

Szaleństwo wielgomłyńskie 
 „Tygodnik Powszechny” nr 36 na stronie 11 w artykule Prywatne objawie-
nia13 donosi o nadesłaniu sprawozdań z rzekomych objawień, podczas których NMP 
i Święci mają się objawiać trzem dziewczynkom od 9-12 lat. Zdaje mi się, że tu 
sprawozdawca miał na myśli Wielgomłyny, które tak dużo swego czasu narobiły 
niepożądanego rozgłosu. Ponieważ tu i ówdzie słyszy się jeszcze o „cudach i obja-
wieniach wielgomłyńskich”, dlatego pożytecznym będzie, abym w skrócie przedsta-
wił ich genezę, rozwój i zmierzch.  
 Zaczęło się 5 czerwca ub. roku [1947 – przyp. T.A. Nowak] w drugi dzień
oktawy Bożego Ciała. 3 dziewczynki w godzinach popołudniowych poszły zbierać
kwiecie na łące. Po chwili jedna z nich oświadczyła, że widzi małą osóbkę wysoko-
ści 40 cm. Pozostałe dwie dziewczynki uporczywie dopytywały się o miejsce jej 
widzeń i po dłuższym wpatrywaniu się [były] zdziwione, że i one widzą. Tą figurką
miała być rzekomo Matka Boska. Wystraszone dzieci pobiegły do domu, rozgłasza-
jąc wieści o ukazaniu się Matki Bożej, wieści które lotem błyskawicy rozeszły się po 
bliższych i dalszych okolicach. Rezultatem tego były coraz większe tłumy cieka-
                                                 
11 Tamże, s. 259-264. 
12 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza, sygn. TP/AD 
VI-1. 
13 „Tygodnik Powszechny” 1948, nr 36, s. 11. Według informacji uzyskanych podczas roz-
mowy telefonicznej z redakcją „Tygodnika Powszechnego”, nie istnieje archiwum redakcyj-
nego i należy uznać, że nadesłana relacja się nie zachowała.  
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wych, które bez przerwy napływały do cichej osady wielgomłyńskiej. Wraz z tłu-
mami ciekawych i pobożnych pielgrzymów przywożono chorych i kaleki. Na łące od 
rana do nocy rozbrzmiewały pienia religijne, a na miejscu rzekomego objawienia 
zbudowano prowizoryczną kapliczkę, w której gorzały światła świec i lampek wo-
skowych. Dziewczynki stały się bohaterkami dnia wydarzeń. Oglądano je, pytano, 
badano, a nawet i po rękach całowano. Każdy z obecnych gotów by przysiąc, że 
objawienie było faktem i biada temu, kto by stawiał weto. Od miejscowego probosz-
cza domagano się odprawiania nabożeństw na miejscu „objawienia” oraz budowy 
kaplicy. Oczywista, nie mogłem spełnić tego pobożnego życzenia, nie mając dotąd 
żadnego znaku z nieba w postaci cudu, po drugie nie mogłem samowolnie wchodzić
w kompetencje władzy kościelnej, do której należy orzeczenie prawdziwości lub 
fałszu podobnych zjawisk religijnych. W trzeci dzień wygłosiłem kazanie, w którym 
mocno podkreśliłem taktykę ostrożności Kościoła, który w tych sprawach musi się
bezwzględnie kierować krytycyzmem i wyczekiwaniem. Przy okazji oświadczyłem, 
że Kościół bowiem na przestrzeni dwóch tysięcy lat wiele już widział i przeżył po-
dobnych objawień. Od siebie dodałem, że ja na cudowną łąkę nie pójdę, aby nie da-
wać broni propagandzie antyreligijnej i daremne są wysiłki tych, którzy by mnie do 
tego chcieli zniewolić. Nie obiecałem dawać broni propagandzie antyreligijnej, która 
stale i bezpodstawnie przypisuje Kościołowi fabrykację cudów i objawień (ostatnio 
„Głos Wolnych”14, nr 29 z dn. 15. 08. 1948). Moje pierwsze wystąpienie stało się
przysłowiowym włożeniem kija w mrowisko. Moja sytuacja stała się nie do pozaz-
droszczenia. Z jednej strony pewne urzędowe czynniki sugerowały mi akcję inicja-
tywy „objawień”, z drugiej strony lud okrzyczał mnie jako bezbożnika i komunistę  
i przeklętego. Krótko węzłowato, stałem się diabłem w ludzkim ciele. 
 Rola 3 pierwszych dziewczynek skończyła się zaraz pierwszego dnia. Po niej 
łaskę jasnowidzenia otrzymywały różne osoby, różnego stanu i wieku i płci. Przewa-
żały kobiety, wśród których dominował element histeryczek, dewotek i lekkich oby-
czajów. Każdy i każda z jasnowidzących widział coraz to nowe postacie boże i świę-
tych. Widziano Pana Jezusa z brodą i bez brody, Matkę Boską w pozycji stojącej  
i siedzącą na osiołku, św. Józefa, aniołów w różnobarwnych strojach, diabełków.  
I rzecz charakterystyczna, że w jednej i tej samej chwili, dwie lub więcej osób wi-
działo najróżnorodniejsze sceny niebios, które przed oczyma jasnowidzących prze-
wijały się niby w kalejdoskopie.  

Większość jasnowidzących twierdziła, że Matka Boska ukazuje im się jako 
mała osóbka [o] 40 cm wysokości. Jedna tylko, Orlikówna, lat 24 (ojciec wariatem, 
matka histeryczka) twierdziła, że widziała Marię Boską naturalnej wielkości. Oto 

                                                 
14 „Głos Wolnych” - organ Stowarzyszenia Myśli Wolnej w Polsce, ukazywał się w Warsza-
wie w latach 1946-1951. 
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dosłownie jej zeznanie: „widziałam wczoraj wieczorem (6 sierpnia 1947) o godz. 
23.30 Matkę Boską wychodzącą z głowy św. Jana Nepomucena, którego rzeźba na-
turalnej wielkości znajduje się w rynku wielgomłyńskim. Najświętsza Maryja Panna 
miała 2 m wysokości, ubrana w czarną, krótką a la modernę sukienkę, z czarnym 
kapeluszem na głowie, z okularami na nosie i torebkę damską w lewej ręce. Tak 
modernistycznie ubrana Matka Boga rzekła do niej: „córko moja, ty nie byłaś 2 razy 
w kościele na Mszy św., do kościoła trzeba chodzić! Idź i powiedz ks. proboszczowi 
(to znaczy mnie – przyp. E. Maślankiewicza) swojemu, aby wszystkim ludziom 
ogłosił, by chodzili najpierw do kościoła, a potem na łączkę”. Na to „boskie widze-
nie” Orlikówny zareplikowałem mniej więcej w tych słowach: „już od 6 tygodni 
uprzedziłem życzenie twojej pani, głosząc z ambony po kilka razy o obowiązku kato-
lika wysłuchania w niedzielę i święta Mszy św. Twoja pani mało interesuje się świa-
tem i Wielgomłynami, skoro nic nie wie o tym, co się tutaj dzieje”. Zaznaczyć wy-
pada, że takich mniej więcej „wymiarów” i tuszy była pewna aktywna hipnotyzerka 
z Warszawy, która tu do Wielgomłyn przyjechała na swoje niegodziwe występy.  

Początek rozwoju jasnowidzących zjawisk wielgomłyńskich spisywałem 
prywatnie, wychodząc z założenia, że gdyby to wszystko było prawdą, to może kie-
dyś moje skrypta posłużyłyby jako materiał informacyjny. Ale już po 2 miesiącach 
tego rodzaju „literatury”, ukoronowaniem której była Orlikówna i jej „wiekopomne” 
zeznanie, przestałem spisywać „objawienia”, a wszystkich później zgłaszających się
do mnie odsyłałem do lekarzy-psychiatrów i neurologów. Otrzymywałem w zamian 
zawsze dobrą „zapłatę”. Czy w Wielgomłynach miał miejsce chociaż jeden wypadek 
cudu? Nie… Przywożono najrozmaitszych chorych, których kąpano, obmywano  
i dawano do picia „cudowną” wodę z pobliskiej brudnej, zielskiem zarosłej, niehi-
gienicznej sadzawki, ale bez najmniejszego skutku. Elementy żerujące na „objawie-
niach” wielgomłyńskich oraz różne ciemne, pijackie, rozwiązłe indywidua – które 
rzekomo były kalekami, a potem w pewnej chwili stały się „uleczonymi”. Tak np. 
było z jednym żebrakiem udającym niewidomego. Ale ta bolesna komedia odegrana 
została przez niego tak niefortunnie, że ów „niewidomy” żebrak bez „cudownej wo-
dy” przejrzał … i … rozpoczął natychmiast bieg maratoński. Inni „leczeni” to chorzy 
i cierpiący na wrzody. Jedna z tych osób zeznała, z całym przejęciem się, że do 10 
lipca ubiegłego roku chorowała obłożnie na ciężkie rany w nogach, nie pomogły jej 
zabiegi medyczne, tylko ta „cudowna woda”. Okazało się, że zeznanie tak wiarygod-
nego świadka, jak owa panienka, było bajeczką z tysiąca i jednej nocy. Panienka ta 
miała kiedyś kilka wrzodów na nodze, ale medyczne zabiegi miejscowego aptekarza, 
bez interwencji nadprzyrodzonej, położyły kres jej cierpieniom. Jakżeż ktoś mógł 
być ciężko i obłożnie chory na nogi do 10 lipca ubiegłego roku, skoro ta sama osoba 
już w końcu kwietnia pracowała ciężko przez 7 dni przy myciu i szorowaniu podłóg  
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u niżej podpisanego w czasie jego objęcia parafii. Liczyła na moją niepamięć. Za-
wiodła się i ze wstydem odeszła do domu. „Cud” się nie udał. 

Pewnego dnia, a było to 10 sierpnia ubiegłego roku, rozeszła się wiadomość
po Wielgomłynach o „cudownym” odzyskaniu wzroku przez Marię Milejską, lat 76 
liczącą, zamieszkałą w Szczekocinach, pow. zawierciańskiego, ul. Piłsudskiego nr 14 
czy 15? Zgłosili się nawet świadkowie w osobach Zofii Zdanek i Antoniego Cabana, 
zamieszkali w tychże Szczekocinach, ul. Piłsudskiego nr 16, a więc niedaleko 
„uzdrowionej”. I co się okazało po zbadaniu? Okazało się, że Milejska Maria et con-
sortes cierpiąca na bujną wyobraźnię i chorobliwą manię wielkości. Najlepiej z punk-
tu filozofii chłopskiej ujęła to miejscowa ludność szczekocińska, która o Milejskiej 
tak się wypowiadała: „jaki ślepok był, taki jest”. Dlatego podałem ścisłe dane, aby 
każdy mógł się przekonać o prawdzie moich słów.  

A już największą famą cieszyło się „objawienie” pewnej dziewczyny (4 lata 
przerabiała materiał I klasy szkoły powszechnej), która za pan brat rozmawiała  
z Matką Boską. Otóż tej „wybranej” oznajmić miała matuchna wielgomłyńska szereg 
rewelacyjnych wiadomości, spomiędzy których najważniejszym miało być zapew-
nienie cudownego uzdrowienia głuchoniemego 6-letniego chłopczyka imieniem Ry-
sio. Określony był nawet termin „w tym lub przyszłym tygodniu”. Ta wiadomość tak 
zelektryzowała tłumy, że mała osada wielgomłyńska była wprost zawalona różnymi 
pojazdami mechanicznymi, a miejscowy proboszcz musiał dzień i noc bez przerwy 
stać przy telefonie i odpowiadać na gorączkowe pytania. Szybo upłynęła jedna i dru-
ga sobota, szybko upływał rok cały, a mały Rysio po dzień dzisiejszy biega po rynku 
wielgomłyńskim głuchy i niemy. To był punkt zwrotny! Wielu trzeźwo patrzących 
przekonało się o kłamliwej propagandzie antyreligijnej, podzielając zdanie władzy 
kościelnej. A gdy pytano małą Jankę, dlaczego nie ma cudu, odrzekła: „Matka Boska 
chciała, tylko św. Józef zabronił”.  

Mimo to z każdym dniem wzrastała liczba jasnowidzących, którzy przy wi-
dzeniach ulegali silnym atakom histerii, epilepsji i innym chorobom nerwowym. 
Litość brała patrzeć na „trzęsącego się”, o którym sfanatyzowany lud twierdził, że 
ma „widzenie”. Wyraz „widzenie” stał się bardzo popularny. „Eksperci” widzeń
podawali nawet dokładny czas i godzinę… Często dało się słyszeć takie pytanie: 
„Gdzie idziesz?”. Idę na łąkę, będę miał dzisiaj widzenie”. Najulubieńszą porą wi-
dzeń była noc lub późny wieczór. Wtedy to, jak duchy w Dziadach mickiewiczow-
skich, schodzono się na łąkę i tam w cieniu olszyn upajano się widokiem piękna 
nocy i połyskiem … monopolówki…  

Przed kapliczką klęczały tłumy, śpiewając pieśni lub odmawiając różaniec. 
Czasem modlitwa ustawała, bo ktoś z „widzących” dzielił się wrażeniami i wiado-
mościami otrzymanymi prosto z nieba. A ciekawe i oryginalne były to komunikaty. 
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Dla przykładu przytoczę jeden. Pewna warszawianka, żona adwokata, oznajmiła 
zebranym o specjalnych łaskach, którymi ją darzy Jezus i Maria. Otóż 14 lipca ubie-
głego roku po dłuższej konferencji z Panem Jezusem i Marią usłyszała zapowiedź III 
wojny światowej, której termin podała na dzień 21 lipca ubiegłego roku. Skutek pro-
roctwa i objawień był taki, że chwilowo dał się odczuć w sklepach spożywczych 
brak artykułów pierwszej potrzeby. Kto wie, czego byśmy się jeszcze nie dowiedzie-
li, gdyby nie UB, która dyplomatycznie poprosiła „prorokinię” na miłą pogawędkę
do siebie.  

Dla dekoracji zamiast skarbonki krytej postawiono olbrzymi kosz, w którym 
z polecenia „wyższego” składano ofiary na budowę klasztoru i kościoła (?). Pienią-
dze płynęły falą. Kto je brał? Początkowo kto chciał. Potem wyłonił się komitet… 
Pozostałą sumę około 70 czy 80 tysięcy wzięło na swoje posiadanie Starostwo  
w Radomsku. Czy prawnie, to inna rzecz! 

Powstaje nader ważne pytanie, kto był aranżerem, czyli primus motor, 
owych „objawień” wielgomłyńskich? Moje i okolicznych księży spostrzeżenia wska-
zują na pewną misternie zorganizowaną grupę antyreligijną, którą w walce z Kościo-
łem Chrystusowym i Jego boską nauką zastosowała nowy rodzaj walki czy party-
zantki religijnej pod postacią fałszywych cudów i objawień. Jeśli chodzi o teren 
wielgomłyński, grupa ta była podzielona na 3 sekcje: 1 finansowa, 2 propagandowa  
i 3 militarna. Pierwsza rzuciła do walki pieniądze z wiadomego pochodzenia, druga 
przez zdjęcia fotograficzne osób „jasnowidzących” rozpowszechniała wieści o cu-
dach po różnych końcach Rzeczpospolitej, trzecia argumentem nożem czy bagnetem 
przekonywała „opornych” lub zmuszała ich do milczenia.  

Do milczenia chciano i mnie zmusić. W dzień 15 sierpnia ubr. otrzymałem  
w godzinach porannych wyrok śmierci, jeśli w kazaniach swoich wystąpię jeszcze 
przeciw cudom i objawieniom wielgomłyńskim. Nie uległem terrorowi, ale przeciw-
nie, jeszcze z większą pasją wystąpiłem przeciw jawnej robocie diabelskiej. Anoni-
mami złośliwymi chciano storpedować ostrzeżenia i innych kapłanów katolickich, 
którzy wobec zjawisk zajęli krytyczne stanowisko.  

Najgroźniejszym dla mnie momentem była noc z 14 na 15 sierpnia ubr. Oto 
sfanatyzowany tłum, niby pszczoły wyrojone z ula, obiegł kościół, cmentarz kościel-
ny i plebanię. Z daleka już było słychać nadciągającą burzę: histeryczny płacz, histe-
ryczny śmiech przy akompaniamencie pieśni maryjnych kończących się refrenem: 
„Matko Wielgomłyńska poratuj nas”. Ten tłum hałasował  i bił w drzwi mego miesz-
kania, domagając się kluczy od kościoła, bo matuchna – Matka wielgomłyńska siedzi 
„okrakiem” na szyi wybranej Orlikówny i czeka na otwarcie bramy, czyli innymi 
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słowy: „attolite portas principes vestras”15. Odpowiedziałem – prawdziwa Matka 
Boża nie włóczy się po nocach, a matuchna wielgomłyńska niech idzie tam, skąd 
przyszła: na łąkę i do olszynki. Tłum wył całą noc. Nazajutrz, tj. 15 sierpnia, jak 
Wielgomłyny Wielgomłynami, nigdy jeszcze nie było takich olbrzymich tłumów: 
cały Rynek, uliczki i drogi zawalone były samochodami, motocyklami, furmankami  
i rowerami. Widziałeś jedno morze głów ludzkich, liczących około 50 tysięcy. Zbie-
gli się tu „pątnicy” z różnych stron Polski, jak Warszawa, Kraków, Łódź, Piotrków, 
Katowice, Wałbrzych, Jelenia Góra, Gdańsk, Gdynia i Szczecin. Aparat sekcji pro-
pagandowej funkcjonował bez zarzutu! Co tych ludzi skłoniło, że tak gromadnie  
w tym dniu nawiedzili cichą osadę wielgomłyńską? Ludzi tych ogarnęła zbiorowa 
psychoza religijna wywołana przez szarlatanów, pragnących w myśl zasady rzym-
skiej „dive et impera”16 – rozbić monolit katolicyzmu polskiego.  

Ludowi temu rzucono pełną garścią kłamliwe wieści, że w tym dniu 15 
sierpnia każdy z obecnych nie tylko ujrzy Matkę Boską, ale dozna od niej wyraźnego 
cudu. Było to ślepe naśladownictwo Fatimy, z tą jednak różnicą, że Niepokalaną
użyto za narzędzie dla celów szatańskich. Któżby z nas nie chciał ujrzeć Matkę Naj-
świętszą. Nie dziw więc, że tak gromadnie pospieszono na Jej „rzekome” wezwanie 
do Wielgomłyn. Lud polski kocha Marię, a przez Marię Chrystusa. Stawił się na 
zew, ale go oszukano sromotnie! Nikt w tym dniu nie oglądał Matki Bożej, ani nie 
doznał od Niej cudu. To nie był zew Marii, to nie był zew boży. Ktoś inny porwał 
lutnię Niepokalanej Dziewicy i chciał na niej wyśpiewać pieśń swoją. Ta pieśń miała 
ton fałszywy. 50-tysięczny tłum wyczuł w tej pieśni fałszywy ton, który jak zgrzyt 
żelaza po szkle przejął wszystkich dreszczem i wesołość pomieszał przeczuciem 
złowieszczym. 15 sierpnia miał być dniem zwycięstw i cudów szatana, a stał się
Grunwaldem. Jak ongiś na polach Grunwaldu rozbito w proch i pył krzyżacką zawie-
ruchę, tak i tu na polach wielgomłyńskich zatriumfował krzyż. Prawdziwa Maria 
starła głowę węża, czyhającego na Jej stopę. 

W dniu tym „trzęsło się” tylko 5 jasnowidzących niewiast, które na miejscu 
zbadała komisja lekarska złożona z psychiatrów, neurologów i przedstawiciela wła-
dzy kościelnej17. Komisja po sumiennym zbadaniu orzekła, że ma się tu do czynienia 
z klasycznym przykładem histerii i zbiorowej psychozy. Jedna z jasnowidzących na 
pytanie ordynatora szpitala radomszczańskiego, dr Popławskiego18, czy była w tym 
dniu 15 sierpnia u Komunii św. odrzekła, że była. „A dawno – pyta doktor – byliście 

                                                 
15 Fragment Psalmu 24 – „Podnieście książęta bramy wasze”. 
16 Łac. „dziel i rządź”. 
17 Być może o tej komisji mowa w depeszy WUBP w Łodzi do ministerstwa w Warszawie – 
P. Bączek, Działania komunistycznego …, s. 281, przyp. 11. 
18 Chodzi o Dominika Popławskiego.  
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u spowiedzi św.”? – „Na Wielkanoc”. „Przecież to już od Wielkanocy do sierpnia 
prawie pół roku”– bada dalej doktor. „Jakże możecie tak długo obejść się bez Sa-
kramentu Pokuty”? „Matka Boska objawiła, że nam jasnowidzącym nie potrzeba się
spowiadać” – brzmiała odpowiedź. Z tą „kasacją” spowiedzi miałem wiele kłopotu, 
bo codziennie popełniano świętokradztwa, którym należało się mocno przeciwsta-
wiać.  

15 sierpnia był punktem kulminacyjnym barometru „szaleństw wielgomłyń-
skich”. Od tego czasu datuje się gwałtowny spadek temperatury „cudowności”, który 
opadł do zera po urzędowej deklaracji Kościoła. 26 sierpnia ubr. W dzień odpustu 
Matki Boskiej Jasnogórskiej bp częstochowski Teodor Kubina potępił szaleństwa 
wielgomłyńskie, zabraniając wiernym brać w nich udział. Po urzędowym „anathema 
sit”19 nastąpiło uspokojenie umysłów i powrót do życia normalnego. Ale jak każda 
burza czy huragan pozostawia po sobie ślady zniszczenia, tak i objawienia wielgo-
młyńskie nie były wolne od wyjątku. Pozostało bowiem jeszcze dzisiaj około 30 
osób wierzących w matuchnę wielgomłyńską i jej „cuda”. Ludzie ci jednak są dzisiaj 
na żołdzie mankietników20 łódzkich, którzy co pewien czas nawiedzają Wielgomłyny 
i swych wiernych braci… Ci „braciszkowie” łódzcy wożą ze sobą niepokalaną, która 
o północy w końcu września ubr. taką ułożyła dosłownie deklarację: „Jam jest nie-
pokalanie poczęta. Przed 4-ma laty umarłam – Bóg Ojciec mnie wskrzesił i uczynił 
matką syna swojego, kto we mnie wierzy, zbawiony będzie, kto nie wierzy – potę-
piony będzie”. Po tej ciekawej deklaracji zarządziła, aby zgromadzeni poklękali  
i godnie przyjęli z jej rąk Komunię św. pod postacią listka polnego kwiatu trzymane-
go w jej rękach. Ale ci „wierni słudzy” matuchny wielgomłyńskiej nie tylko modli-
twą czczą swoją panią, ale i propagandą literatury bezbożniczej, jak cisi zdobędą
ziemię, dlaczego nie jestem chrześcijaninem itp. W jednym z nich była gloryfikacja 
Lutra – tego Lutra21, z którego powodu powstały legiony wojennych w brunatnych 
koszulach wychowawców Oświęcimia, Majdanka, Treblinki i tym podobnych obo-
zów koncentracyjnych, które pochłonęły miliony milczących istot.  

A jak jest dzisiaj w Wielgomłynach? Dzisiaj i ta mała garstka maleje, mimo 
protektorów i mecenasów z pełnymi portfelami pieniędzy. Pieniądz judaszowski nie 
jest i nie mógł być argumentem prawdy i słuszności w myśl zasady: „contra factum – 
nullum argumentum”22. A że tam jakaś anormalna czcicielka wenery Urałowa (?)  
z Kluczewska karmi swoich wyznawców obietnicami „cudów” nigdy się nie spełnia-
jących – to trudno! „Głupich nie trzeba siać – sami się rodzą” – powiada przysłowie 

                                                 
19 Łac. „Bądź przeklęty”. 
20 Tak nazywano mariawitów. 
21 Mowa tu o Hitlerze. 
22 Łac. „Przeciw faktom nie ma argumentów”. 
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łacińskie. Daremne żale, próżny trud! Na moc zła Maryja odpowiedziała potęgą do-
bra i sprawiła, że pierzchły wielgomłyńskie przesądy światła ćmiące…  

Czy szaleństwa wielgomłyńskie były na współczesne nam czasy wypadkiem 
sporadycznym? Bynajmniej! Takich ognisk zapalnych mamy dzisiaj dużo. Pełno ich 
jest w Polsce, we Francji, Holandii, we Włoszech i innych krajach europejskich. Jest 
to jakby stonka religijna, mająca zniszczyć prawdziwie katolickie życie z ducha  
i wiary. Pragną tego i walczą o te ideały moce piekielne i ci, którzy im służą. Wyka-
zał to proces sądowy, jaki się odbył w Szwajcarii przeciwko katolickiemu lekarzowi 
Fehrmanowi, oskarżonemu przez Badaczy Pisma św. Fehrman bowiem zarzucał 
Badaczom najętym ze zgromadzenia w St. Gallen, iż uprawiają propagandę antyreli-
gijną, czerpiąc fundusze ze źródeł finansjery europejsko-amerykańskiej. Fahrman 
proces wygrał na podstawie przedłożenia sądowi oryginalnego listu pewnego masona 
z dnia 27 grudnia 1922 roku, w którym dosłownie było napisane „… my dajemy 
Badaczom i sektom w wiadomej bezpośredniej drodze znaczną kwotę pieniędzy, 
zaofiarowaną przez grupę braci, którzy zarobili na wojnie kolosalne pieniądze”. Dla 
ich grubego portfelu suma ta nie gra nawet żadnej roli. Końcowy ustęp tego doku-
mentu brzmi jak następuje: „zasadą, która ma na celu podbój danego kraju, jest wy-
korzystać jego słabości, podkopać jego podwaliny. Katolicy i ich dogmaty stoją na 
przeszkodzie naszym planom, a zatem musimy wszystko uczynić, aby zniszczyć
ilość zwolenników wiary katolickiej oraz ją ośmieszyć” (Wiara w Boga i czyn wiary, 
rok 1926, s. 193).  

Dzisiaj po ostatnich wyczynach sekciarzy, jak w Radomsku, Kamieńsku, 
Gorzkowicach i innych przejrzeli na oczy i ci najważniejsi czciciele matuchny wiel-
gomłyńskiej. Przyczyniła się do tego wyżej wspomniana Wiatrowa, która porzuciła 
swoje „owieczki z barankami”, przenosząc się na inny teren. Daj Boże, by ludność
wodzona przez „jasnowidzącą” nie dała się uwieść wysłannikom demona, ale sta-
nowczym „idź precz ode mnie” wytrwałą mężnie przy świętej wierze ojców naszych. 
Ewangeliczne – „powstaną fałszywi Chrystusowie i prorocy” jest dzisiaj nad wyraz 
aktualne. Dlatego hasłem katolików mają być słowa Chrystusa Pana – „Czuwajcie  
i módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie, bo diabeł jako lew ryczący krąży kogo 
by pożreć”.  

[Pisał proboszcz wielgomłyński ks. Eugeniusz Maślankiewicz w 1948 r.]23. 

                                                 
23 Fragment dopisany w rękopisie i maszynopisie ks. Walentego Patykiewicza. 
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Jeszcze w sprawie początków parafii i kościoła pw. św. Lamberta w Ra-
domsku. W odpowiedzi Księdzu Jackowi Kapuścińskiemu 

24 lutego 2017 r. podczas kwerendy internetowej z niemałym zaskoczeniem 
zauważyłam  artykuł ks. Jacka Kapuścińskiego W sprawie początków parafii Radom-
sko. W odpowiedzi na zarzuty Wioletty Zawitkowskiej, który ukazał się w 2014 r. na 
łamach „Zeszytów Radomszczańskich”1. Pragnę nadmienić, że od 2014 r. nie mia-
łam żadnych informacji o powstaniu tego opracowania. Odpowiedź na podjęte w nim 
kwestie merytoryczne przygotowałam w punktach, które przedstawiam poniżej2.  

1. Celem mojego artykułu z 2012 r.3 była edycja dwóch dokumentów znajdu-
jących się w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykie-
wicza w Częstochowie, a dotyczących kościoła w Radomsku pw. św. Lamberta. 
Uznałam zatem, że we wstępie wskazane byłoby przedstawienie dziejów świątyni, 
jednakże – co pragnę szczególnie podkreślić – historia kościoła radomszczańskiego 
była tylko pobocznym wątkiem tego opracowania.   

W związku z powyższym w rozważaniach wstępnych postanowiłam oprzeć
się na materiałach o charakterze monograficznym lub encyklopedycznym, mając 
nadzieję, że ów problem jest już szczegółowo i rzetelnie opracowany. W pierwszej 
                                                 
1 Ks. J. Kapuściński, W sprawie początków parafii Radomsko. W odpowiedzi na zarzuty Wio-
letty Zawitkowskiej, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VIII, 2014, s. 355-357:  
http://pthoddzialradomsko.strefa.pl/files/ZR8,-do-druku,-z-poprawkami.pdf [dostęp: 24 lute-
go 2017]. Zgodnie z informacją otrzymaną od redakcji, planowana jest modyfikacja strony 
internetowej PTH O/Radomsko. Możliwa jest więc zmiana podanych w artykule linków.    
2 W odniesieniu do pozostałych, pozamerytorycznych kwestii zob. punkt 11 (ostatni, s. 269). 
3 W. Zawitkowska, Dokumenty odpustowe papieża Leona XIII dla kościoła parafialnego 
w Radomsku w zbiorach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Paty-
kiewicza w Częstochowie, [w:] Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, red. W. Za-
witkowska, W.P. Wlaźlak, Rzeszów 2012, s. 93-101.   
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kolejności sięgnęłam do Encyklopedii Katolickiej, gdzie znajduje się hasło Radomsko
zredagowane przez ks. J. Kapuścińskiego4, i do pracy Anny Pichit5.  

Ks. J. Kapuściński napisał: „Początki parafii R[adomsko] nie są znane, mogą
sięgać XI w.”6, natomiast A. Pichit podała, że „dokładna data powstania parafii 
w Radomsku nie jest znana, prawdopodobnie początki jej sięgają I poł. XIII wieku. 
O starej metryce historycznej mówi również patronat parafii – św. Lambert”7.  

Próbując dociec przyczyn tej dość dużej różnicy w datach, przeprowadziłam 
niewielką kwerendę uzupełniającą. Najpierw sięgnęłam więc do pracy Romualda 
Hubego – najbardziej znanej i chyba jedynej, choć napisanej jeszcze w XIX w., mo-
nografii kościoła radomszczańskiego – w której na samym początku czytamy: „Kie-
dy ufundowany został kościół parafialny w Radomsku, na to nie posiadamy żadnej 
wiadomości. Domyślać się tylko możemy, że to nastąpić musiało albo w wieku XI-m 
albo XII-m” [wyróżnienie – WZ]8.  

Po analizie kilku innych prac napisałam w tekście głównym: „Kościół para-
fialny pw. św. Lamberta (obecnie kolegiata św. Lamberta) ma bardzo starą metrykę – 
istniał jeszcze przed 1266 r., kiedy to Radomsko otrzymało prawa miejskie od Lesz-
ka Czarnego”9. Powyższe stwierdzenie opatrzyłam obszernym przypisem objaśniają-
cym (nr 6), w którym podałam wykorzystaną literaturę. Przychyliłam się w nim też
do ustaleń większości badaczy (wbrew XIX-wiecznemu stanowisku R. Hubego), że 
kościół w Radomsku powstał najpewniej na pocz. XIII w.10 Napisałam, iż są to wy-
niki badań przeprowadzonych w ostatnich kilkudziesięciu latach i przytoczyłam na 

                                                 
4 J. Kapuściński, Radomsko, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 16, Lublin 2012, kol. 1100-1102. 
5 A. Pichit, Powiat radomszczański za panowania Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 
Radomsko 2000.  
6 J. Kapuściński, Radomsko..., kol. 1101. 
7 A. Pichit, Powiat radomszczański..., s. 13. Zob. też: tamże, s. 57. 
8 R. Hube, Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku, Warszawa 1876, s. 1: 
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=49023&from=pubstats [dostęp: 18 sierpnia 
2017]. Zob. też s. 268 i przyp. 52 w tym artykule. 
9 W. Zawitkowska, Dokumenty..., s. 94. Obecnie dokonałabym w tym zdaniu pewnej korekty 
i napisałabym, że kościół parafialny istniał prawdopodobnie przed 1266 r., kiedy to książę
Leszek Czarny sprzedał wójtostwo w Radomsku. Możliwe bowiem – wbrew opinii większo-
ści badaczy – że dokument z 1266 r. był odnowieniem lokacji. Zob.: G. Ziółkowska, M. Ziół-
kowski, Późnośredniowieczne Radomsko w świetle badań archeologicznych. Wstęp do pro-
blematyki badawczej, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 9 (tam dalsza literatura): 
http://pthoddzialradomsko.strefa.pl/files/zeszyt_radomsz_tom2.pdf [dostęp: 25 lutego 2017]. 
Zob. też: S. Zajączkowski, S.M. Zajączkowski, Materiały do słownika geograficzno-
historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. II, Łódź 1970, s. 64.    
10 W. Zawitkowska, Dokumenty..., przyp. 6 (s. 94-95). Por. w tym kontekście również bardzo 
trafne i wyważone uwagi zawarte w artykule: G. Ziółkowska, M. Ziółkowski, Późnośrednio-
wieczne Radomsko..., s. 12.  
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poparcie swych słów („Na ten temat zob.”) dane do dwóch książek: pióra Antoniego 
Sztajno (wydanej w 2003 r.)11 oraz autorstwa A. Pichit (z 2000 r.).  

Natomiast informacje o kolejnych pracach podałam w tym przypisie w osob-
nych zdaniach. Dane o książce z 1953 r. poprzedziłam uwagą: „Tak samo podano 
w:”, natomiast przed przywołaniem hasła Radomsk w Słowniku geograficznym Kró-
lestwa Polskiego... napisałam: „Por. też:”. Ks. J. Kapuściński błędnie więc skonsta-
tował: „Autorka natomiast, powołując się na literaturę z <<ostatnich kilkudziesięciu 
lat>>, nie tylko o niej wspomniała, ale pokusiła się nawet o wskazanie tych pozycji 
(pierwsza z 1976/1977 r., druga z 2000 r., trzecia z 1953 r. i czwarta z 1888 r.)”12.  

Tytułem uzupełnienia dodam, że po wymienieniu słownika z 1888 r. napisa-
łam: „Historia parafii i kościoła pw. św. Lamberta jest zamieszczona także w: Kata-
log kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1978, Częstochowa 1978, 
s. 418-423 (tamże, s. 420, informacja, iż parafia musiała powstać w XII w.)”13. Ta 
praca nie została jednak uwzględniona w przytoczonych wyżej rozważaniach ks. 
Kapuścińskiego. 

2. W artykule nie wdawałam się w dyskurs naukowy nt. początków i rozwo-
ju parafii w Polsce. Najważniejsze poglądy funkcjonujące w literaturze przedmiotu 
zestawił i zanalizował już prof. Eugeniusz Wiśniowski: „Dokonany przegląd stano-
wisk pozwala stwierdzić, że jedną z przyczyn istniejących rozbieżności są różnice 
w pojmowaniu parafii. Ci, którzy istotę jej upatrują czy to w wyraźnie zakreślonym 
okręgu czy też w elementach jurysdykcyjnych, widzą początki parafii dość późno, 
ci zaś, którzy kładą nacisk na funkcjonowanie powstających kościołów – znacznie 
wcześniej. Rozwiązanie problemu utrudnia bardzo wąska podstawa źródłowa, która 
wydatnie rozszerza się dopiero w XIII w.”14

Warto jednak przywołać w tym miejscu również dalsze ustalenia tego wybit-
nego znawcy dziejów parafii w Polsce średniowiecznej: „Należy podkreślić, że parafia 
jest instytucją, na którą składa się wiele różnych elementów: kościół, kapłan, cura 
animarum, jurysdykcja kościelna, okręg parafialny, wierni, przymus parafialny, uposa-
żenie kapłana i kościoła, rezydencja kapłana. W bardzo fragmentarycznym materiale 
                                                 
11 Z powodu tej książki, która jest de facto pracą magisterską z lat 1976/1977, użyłam zwrotu 
o badaniach przeprowadzonych w ostatnich kilkudziesięciu latach.  
12 Ks. J. Kapuściński, W sprawie..., s. 356, punkt 2. Na temat „literówki” w dacie wydania 
słownika z 1888 r. w moim artykule z 2012 r. (tam widnieje rok 1988) zob. poniżej, punkt 7, 
s. 265-266.  
13 W. Zawitkowska, Dokumenty..., przyp. 6 (s. 95).  
14 E. Wiśniowski, Badania nad początkami i rozwojem średniowiecznej sieci parafialnej na 
ziemiach polskich, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, Historia, vol. 
45, 1990 (osobny tytuł: Discernere vera ac falsa), s. 48 (całość artykułu: s. 43-55): 
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=5726 [dostęp: 27 lutego 2017]. Zob. też: 
tenże, Parafie w średniowiecznej Polsce: struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004, s. 18.    
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źródłowym dla X-XII w. możemy uchwycić jedynie niektóre z wymienionych czynni-
ków; w oderwaniu od pozostałych bynajmniej nie muszą świadczyć o istnieniu 
organizacji parafialnej [wyróżnienie – WZ]”15.  

Przypomnieć należy więc, że w odniesieniu do parafii i kościoła pw. św. Lam-
berta w Radomsku brak jest źródeł pisanych, archeologicznych i architektonicznych 
dla tego wczesnego okresu. Pozostaje zatem próba datowania zastosowana już przez 
ks. W. Patykiewicza, który, biorąc pod uwagę wyniki badań historyków Kościoła 
w średniowieczu i stosując ich metody badawcze (m. in. Przemysława Szafrana i ks. 
Józefa Nowackiego, opowiadających się – co ważne dla niniejszych rozważań – za 
wczesną genezą parafii), ustalił, że parafia w Radomsku powstała w I poł. XIII w.16       

3. Z pewnością moim niedopatrzeniem było, że nie znałam hipotezy ks. prof. 
Jana Związka odnośnie do XI-wiecznej metryki parafii radomszczańskiej17 ani sta-
nowiska w tej sprawie prof. Stanisława M. Zajączkowskiego18. Bardzo dobrze zatem 
się stało, iż ks. Kapuściński w swym artykule napisał: „supozycje o początkach para-
fii w Radomsku, które zamieściłem w haśle encyklopedycznym, posiadają solidną
podstawę naukową, bowiem są wynikiem badań dwóch wybitnych historyków: ks. 
prof. zw. dr hab. Jana Związka z Częstochowy i prof. zw. dr hab. Stanisława M. Za-
jączkowskiego z Łodzi”19, a ponadto, w osobnym punkcie, przytoczył konkluzje 
z prac tych uczonych20.  

Za zwrócenie uwagi na te artykuły i za to uzupełnienie bardzo dziękuję.  
W odniesieniu do hipotezy ks. prof. J. Związka niech mi jednak będzie wolno przed-
stawić swoje propozycje i uwagi badawcze zawarte w dalszej części tego artykułu – 
zob. zwłaszcza punkty 8-9 (s. 266-268). 

4. Wyrazić należy żal, że ks. J. Kapuściński nie przytoczył w swoim opraco-
waniu fragmentu książki A. Pichit o początku parafii w I poł. XIII w., na który zwró-
ciłam uwagę już wyżej, a napisał jedynie: „praca z 2000 r. autorstwa Anny Pichit 

                                                 
15 Tamże, s. 18-19. 
16 Ks. W. Patykiewicz, Chronologia parafij diecezji częstochowskiej, „Częstochowskie Wia-
domości Diecezjalne”, R. 40, 1966, nr 3, s. 63-73, zwłaszcza s. 64-65, 67 (nr 18).   
17 Ks. J. Związek, Dzieje instytucji kościelnych w Radomsku, [w:] Z dziejów Polski XIX i XX 
wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Szwedowi, red. T. Dubicki, 
T. Panecki, Częstochowa 2004, s. 163-182, zwłaszcza s. 165-166; tenże, Radomsko ośrod-
kiem życia religijnego, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. I, 2007, s. 25-39, zwłaszcza s. 29-31: 
http://pthoddzialradomsko.strefa.pl/files/ZR-1.pdf. [dostęp: 25 lutego 2017]. 
18 S.M. Zajączkowski, Sieć parafialna na terenie przedrozbiorowego powiatu radomszczań-
skiego w początkach XVI w., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 87-151, zwłaszcza  
s. 117-118:  
http://pthoddzialradomsko.strefa.pl/files/zeszyt_radomsz_tom3.pdf. [dostęp: 25 lutego 2017].  
19 Ks. J. Kapuściński, W sprawie..., s. 356, punkt 1. 
20 Tamże, punkt 3. 
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powieliła tylko wcześniejsze ustalenia”21. W tym miejscu warto byłoby doprecyzo-
wać, jakie „wcześniejsze ustalenia” powieliła ta autorka. Nie zauważyłam bowiem, 
aby A. Pichit przyjęła np. sformułowany przez R. Hubego już w XIX w. pogląd o XI 
lub XII-wiecznej metryce kościoła w Radomsku, co mogłoby (dla niektórych bada-
czy) stanowić przesłankę do przyjęcia hipotezy o tak wczesnej genezie parafii.  
Z pewnością natomiast odwołała się do stanowiska ks. W. Patykiewicza (zob. punkt 
2, s. 262).   

5. Pewne zastrzeżenia zgłaszam również do kolejnego zdania ks. J. Kapu-
ścińskiego: „Nadmienić też trzeba, że w 2009 r. o XI-wiecznej metryce parafii ra-
domszczańskiej wspominał Tomasz A. Nowak z Radomska”22. 

Tymczasem badacz ten w konkluzji swoich wywodów napisał: „Jest to jedno 
z najstarszych wezwań polskich kościołów [św. Lambert – przypis WZ] i na tej pod-
stawie przyjmuje się [powołując się tylko na prace ks. J. Związka – przypis WZ], że 
radomszczańska świątynia mogła powstać w XI lub XII w.”23  

Powstaje więc pytanie: czy na pewno T.A. Nowak wspominał o parafii, czy 
jednak o kościele?  

6. Przyznam, że ze zdziwieniem (zwłaszcza w opisanym wyżej kontekście) 
przeczytałam także kolejny zarzut ks. J. Kapuścińskiego: „Według Wioletty Zawit-
kowskiej pierwsza pisana wzmianka o kościele radomszczańskim pochodzi z 1398 r., 
przypisując mi, że podałem rzekomo w tej kwestii rok 1379. Tymczasem, co cieka-
we, nigdy nic takiego nie napisałem. Autorka zatem mylnie przeczytała treść mojego 
opracowania. Przytoczony przeze mnie 1379 r. odnosi się do parafii a nie do kościo-
ła. Co innego oznacza pierwsza wzmianka o kościele, a co innego o parafii, ale o tym 
wykwalifikowany historyk powinien wiedzieć”24 .  

Uwagę o „wykwalifikowanym historyku” pozwolę sobie pominąć (zob. też
punkt poprzedni i dalsze rozważania w tym punkcie). Dodam natomiast, że przypis 
o numerze 7 sporządziłam w związku z zauważonymi kolejnymi rozbieżnościami. 
R. Hube podał, że „pierwsza wiadomość autentyczna o istnieniu kościoła parafialne-
go w Radomsku pochodzi dopiero z r. 1398 r., w którym w księgach ziemskich 
piotrkowskich, powołany jest Mikołaj, pleban z Radomska, a zatem przełożony ko-
ścioła parafialnego”25. Autor zamieścił nawet stosowne fragmenty: „Testes domini 

                                                 
21 Tamże, punkt 2.    
22 Tamże. 
23 T.A. Nowak, Najstarsza topografia Radomska (do 1818 r.). Przyczynek do dziejów miasta, 
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. III, 2009, s. 24:  
http://pthoddzialradomsko.strefa.pl/files/zeszyt_radomsz_tom3.pdf. [dostęp: 25 lutego 2017].  
24 Ks. J. Kapuściński, W sprawie..., s. 356-357, punkt 4. 
25 R. Hube, Kościół parafialny..., s. 2.  
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Nicolai plebani de Radomske”, „dominus plebanus Nicolaus de Radomske...”26. Na-
tomiast ks. J. Kapuściński w haśle encyklopedycznym o Radomsku napisał: „Począt-
ki parafii R[adomsko] nie są znane, mogą sięgać XI w., z 1379 pochodzi pierwsza 
wzmianka pisana”27.     

Nie dotarłam wówczas do źródła informacji o 1379 r., dlatego też podałam  
w treści głównej swego artykułu, że pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1398 
r., ale w przypisie objaśniającym dodałam: „W: J. Kapuściński, Radomsko, kol. 1101 
podano, iż pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1379”28. Zainteresowanych Czytel-
ników pozwoliłam sobie zatem skierować do hasła pióra ks. J. Kapuścińskiego. Jak 
wynika z wypowiedzi ks. doktora przytoczonej na początku tego punktu, powinnam 
jednak uściślić, że według Niego jest to pierwsza wzmianka o parafii, a nie o koście-
le – co niniejszym czynię.  

Tymczasem w jedynym znanym mi źródle odnoszącym się do 1379 r., do 
którego dotarłam ostatnio na potrzeby niniejszego artykułu, a mianowicie Roczniku 
Miechowskim, znalazłam wzmiankę o następującej treści: „Eodem anno civitas Ra-
domske tota, eciam ecclesia et alie civitates cremaverunt”29.  

Pozostaje zatem zadać pytanie: w źródle z 1379 r. mowa jest o kościele czy 
parafii? Bez wątpienia spłonął wówczas kościół30. Ta informacja (zwłaszcza w po-
wiązaniu z zapiskami z 1398 r.) pozwala jednak również na wysunięcie wniosku, że 
był to kościół parafialny i istniała już wówczas (to II poł. XIV, a nie np. XI w.) para-
fia. W mojej ocenie można więc przyjąć, iż jest to najstarsze źródło pisane do dzie-
jów kościoła i parafii w Radomsku.  

                                                 
26 Tamże, przyp. 1. 
27 J. Kapuściński, Radomsko..., kol. 1101.  
28 W. Zawitkowska, Dokumenty..., s. 95, przyp. 7. Jak ostatnio zauważyłam, podobnie postą-
pił ks. prof. J. Związek, pisząc w tekście głównym: „Pierwsza pisana wzmianka o parafii  
w Radomsku pochodzi z 1398 r., kiedy proboszczem tej parafii był duchowny Mikołaj, wy-
mieniony w księgach ziemskich piotrkowskich” (Dzieje instytucji..., s. 166), natomiast  
w przypisie dodał: „Datę 1379 podaje: W. Patykiewicz, Chronologia parafii...” (tamże, 
 przyp. 8). Na temat tych dat zob. też w dalszej części artykułu. 
29 Rocznik Miechowski, [w:] Monumenta Poloniae historica = Pomniki dziejowe Polski, t. 2, 
wyd. A. Bielowski, Lwów 1872, s. 886: 
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=17159&from=publication [dostęp: 25 lutego 2017]. 
Informacja o tym źródle oraz przytoczony cytat znajduje się w cennej pracy: S. Zajączkow-
ski, S.M. Zajączkowski, Materiały do słownika..., s. 64. 
30 Dzięki dotarciu do tego źródła koryguję błędną informację (W. Zawitkowska, Dokumen-
ty..., s. 95), że kościół w Radomsku przetrwał pożar w 1379 r. Korekta w tej kwestii będzie 
również wskazana np. na stronie internetowej parafii, zob.: http://swlambert.pl/o-parafii/ 
historia/ [dostęp: 25 lutego 2017]. O pożarze kościoła pisze ostatnio: A. Kowalska-Pietrzak, 
Duchowieństwo parafialne w późnośredniowiecznej Polsce Centralnej. Archidiakonaty łę-
czycki i uniejowski, Łódź 2014, s. 51.   
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W kwestii tych dwóch dat pozwolę sobie jeszcze przywołać poniżej ustalenia 
ks. prof. Związka: „Pierwsza natomiast wiadomość o proboszczu Mikołaju z Radom-
ska zachowała się w księgach ziemskich w Piotrkowie z roku 1398. Tymczasem 
wiadomość podaną przez Romualda Hubego zweryfikował ks. dr Walenty Patykie-
wicz i wskazał jako pierwszą wzmiankę o plebanie Mikołaju na rok 1379. Ale ani 
jedna ani druga data właściwie nie wnosi nowych elementów do problemu powstania 
parafii radomszczańskiej, a tylko stwierdza fakt istnienia placówki kościelnej w tym 
mieście, nie informując jednak odkąd ta placówka istnieje”31. 

Wspomniana wyżej „weryfikacja” (emendacja daty?) dokonana jakoby przez 
ks. W. Patykiewicza wymaga chyba jednak wyjaśnienia. Sporządzony przez tego 
autora wykaz chronologiczny parafii diecezji częstochowskiej składa się m.in. z ru-
bryki 5, która „podaje pierwszą wiadomość o istnieniu parafii”. W odniesieniu do 
Radomska rzeczywiście podany jest tam rok 137932. Do tej daty nie odnosi się jed-
nak żaden przypis, cytat ani wyjaśnienie (podobnie jak i do dat dotyczących innych 
parafii). Brak tam również informacji o plebanie Mikołaju. Wydaje się więc, że ks. 
W. Patykiewicz mógł wówczas brać pod uwagę zapiskę zamieszczoną w Roczniku 
Miechowskim33, słusznie przyjmując, że jest to także pierwsze źródło pisane o para-
fii. W tym kontekście należy również zwrócić uwagę na najnowsze wyniki badań
Anny Kowalskiej-Pietrzak34.  

7. W ostatnim punkcie ks. J. Kapuściński napisał: „Autorka tak była zaab-
sorbowana wyszukiwaniem błędów i nieścisłości w moim opracowaniu, że sama ich 
się nie ustrzegła. W rozbudowanych [!] przypisie 6 wymieniła tom 9 „Słownika geo-
graficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, który wydano nie-
jako w 1988 r. Wydaje się, że właśnie takie <<stwierdzenie jest wynikiem niezręcz-
ności stylistycznej>>, jak sama zaznaczyła. Otóż gwoli wyjaśnienia, tom ten opubli-
kowano sto lat wcześniej, a więc w roku 1888. Pozostaje więc powiedzenie: qui fodit 
foveam alteri, incidet in eam (kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada)”35.  

Tom 9 Słownika geograficznego... został wydany rzeczywiście w roku 1888,  
nie zaś – jak widnieje w moim artykule – w 1988. Nie jest to jednak jakaś „niezręcz-
ność stylistyczna”, lecz tzw. literówka – jeden z najczęstszych błędów, popełniany 
przez wielu autorów i spotykany w zasadzie w każdej pracy36, nawet pomimo kilku 

                                                 
31 Ks. J. Związek, Radomsko..., s. 31. W powyższym cytacie widnieje słowo „nieinformyjąc”. 
Wydaje mi się jednak, że możliwe jest przytoczenie wypowiedzi w poprawnej formie, bez 
szczególnego odnoszenia się do tak nieistotnej, pisarskiej (drukarskiej) pomyłki.    
32 Ks. W. Patykiewicz, Chronologia parafij..., s. 65 (cytat), s. 67, poz. 18 (data).  
33 Zob. przyp. 29.  
34 A. Kowalska-Pietrzak, Duchowieństwo parafialne..., s. 51, 122, 395.  
35 Ks. J. Kapuściński, W sprawie..., s. 357, punkt 5.   
36 Zob. np. uwagi zawarte w przyp. 31 oraz cytat przytoczony na początku tego punktu. 
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korekt (powinna być cyfra „8” zamiast „9”). Natomiast zdanie o hipotetycznej nie-
zręczności sformułowałam w swoim artykule z 2012 r., dopuszczając, że ks. doktor 
mógł podać wiek XI jako czas powstania parafii zamiast czasu powstania kościoła, 
o czym pisał już w XIX w. R. Hube37. Jak się okazuje, moje przypuszczenia – w tym 
przypadku – nie były słuszne, a ks. Kapuściński stoi na stanowisku, iż w XI w. mo-
gła istnieć parafia w Radomsku. Dziękuję za uściślenie. 

W związku z opisaną powyżej sytuacją jestem zobligowana dodać, że taki 
sam rodzaj błędu, tzw. literówka, przydarzył się chyba także ks. doktorowi w przyto-
czonym już wyżej fragmencie końcowym omawianego artykułu. Trudno bowiem 
zrozumieć dosłownie sformułowanie: „w rozbudowanych przypisie 6”38 –  powinno 
być raczej: „w rozbudowanym przypisie 6”. Nie sądzę jednak, że można w tym miej-
scu, w polemice naukowej, przytoczyć powiedzenie: „kto pod kim dołki kopie...” – 
choć przyznać obiektywnie należy, że zbieg okoliczności jest tutaj zdumiewający.     

8. W odniesieniu do hipotezy ks. prof. J. Związka39 należy jednak wspo-
mnieć, że oparta jest ona na założeniu, iż „patronem parafii, zapewne od czasów jej 
powstania, był św. Lambert, biskup Lyonu”40. Jak napisał ponadto ten uczony: „Ra-
domsko było ważnym grodem, leżącym przy ważnych szlakach handlowych, który-
mi mogli także wędrować misjonarze chrześcijańscy. Wśród tych ostatnich zaś mogli 
znajdować się także benedyktyni kluniaccy z południowej Francji, którzy wezwanie 
swego gorliwego biskupa św. Lamberta mogli nadać kościołowi grodowemu na po-
czątku XI stulecia”41.  

Tymczasem kościół w Radomsku jest (i chyba był) pw. św. Lamberta, bi-
skupa z Maastricht (stolica biskupia przeniesiona potem do Leodium, czyli Liège), 
który poniósł męczeńską śmierć w Liège (obecnie Belgia)42. Kult św. Lamberta roz-

                                                 
37 W. Zawitkowska, Dokumenty..., s. 94, przyp. 6 („Nawet jeżeli...”); R. Hube, Kościół para-
fialny..., s. 1.   
38 Ks. J. Kapuściński, W sprawie..., s. 357, punkt 5.  
39 Ks. J. Związek, Dzieje instytucji..., s. 165-166, 182; tenże, Radomsko ośrodkiem..., s. 29-
31. Zob. też: S.M. Zajączkowski, Sieć parafialna..., s. 117-118; J. Kapuściński, Radomsko..., 
kol. 1101.  
40 Ks. J. Związek, Radomsko ośrodkiem..., s. 30.  
O św. Lambercie, biskupie Lyonu (zm. 688), wspominanym w Martyrologium (w Lyonie) 
pod datą 14 kwietnia zob.: http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-14.php3 [dostęp: 
5 maja 2017]. 
41 Ks. J. Związek, Dzieje instytucji..., s. 165-166. 
42 Zob. szerzej np.:  
http://swlambert.pl/o-parafii/patron-sw-lambert/ i http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-
17h.php3 [dostęp: 25 lutego 2017] oraz Z. Pałubska, Lambert z Maastricht, [w:] Encyklope-
dia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 421. Wspomnienie liturgiczne tego świętego jest ob-
chodzone 17 września. W tym dniu (a nie 14 kwietnia) w parafii w Radomsku odbywa się
odpust. 
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winął się w wielu krajach średniowiecznej Europy, zwłaszcza w Westfalii. Obecnie 
na terenie Niemiec jest ponad 50 kościołów pw. tego świętego – przede wszystkim 
na obszarze Nadrenii Północnej-Westfalii. Kilkanaście świątyń jest romańskich bądź
gotyckich. Zatem uprawnione wydaje się być przypuszczenie, że także misjonarze 
niemieccy mogli przybyć w okolice Radomska i to pod ich wpływem kościół mógł 
otrzymać tytuł św. Lamberta. Co ważne – jest to chyba jedyna świątynia w Polsce 
pod tym wezwaniem43.  

9. W związku z podniesionymi wyżej wątpliwościami i rozbieżnościami war-
to chyba jeszcze raz pochylić się nad źródłami do średniowiecznych dziejów ko-
ścielnych Radomska oraz skrupulatnie przeanalizować wyniki badań tego problemu 
– nie tylko w wymiarze regionalnym, ale też na tle porównawczym. To zadanie wy-
maga napisania osobnej pracy, do czego gorąco zachęcam ks. J. Kapuścińskiego. 
W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę jeszcze na dwie kwestie, które – moim zda-
niem – mogą być przydatne podczas dalszych analiz:  

a) czas przybycia benedyktynów z opactwa św. Jakuba w Leodium do Lubi-
nia i założenie przez nich tamże kościoła pw. św. Leonarda (opactwo do dzisiaj nale-
ży do Belgijskiej Kongregacji Benedyktynów)44. 

b) czas powstania kościoła pw. św. Leonarda w nieodległym od Radomska 
Pajęcznie (fundowanego wedle tradycji przez Piotra Włostowica, zm. 1153) i po-
twierdzoną źródłowo obecność w tamtejszym grodzie u księżnej Salomei mnichów 
benedyktyńskich z Zwiefalten (1140)45.  

Rzadkie wezwania: św. Leonarda46 (Pajęczno) i św. Lamberta (Radomsko) 
w dwóch oddalonych od siebie o ok. 35 km ośrodkach to chyba nie przypadek i wy-
daje się, że mogły o takim wyborze zadecydować wpływy niemieckie (zob. punkt 8, 
powyżej) lub z terenów obecnej Belgii (zwłaszcza dawnego biskupstwa Liège)47. 

Podobne sugestie można odnieść także do wcześniejszego okresu. Jak napi-
sał już np. Stanisław Tylus w haśle encyklopedycznym o biskupie Lambercie Sule: 
„przyjęcie przez niego imienia L[ambert] wskazuje na kontakty ze środowiskiem 
                                                 
43 Por.: ks. J. Związek, Radomsko ośrodkiem...,  s. 31. Zob. też w dalszej części artykułu. 
O wezwaniach kościołów zob.: E. Wiśniowski, Parafie w średniowiecznej Polsce..., s. 226. 
44 Benedyktyni przybyli do Lubinia ok. 1070 r., ale plany chrystianizacyjne Bolesława Śmia-
łego zostały z wiadomych względów przerwane i powrócił do nich dopiero Bolesław Krzy-
wousty. Czas powstania niewielkiej świątyni datuje się na poł. XII w. Warto dodać, że wła-
śnie z opactwem w Lubiniu miał być związany Gall Anonim.   
45 O Pajęcznie zob. np.: ks. J. Związek, Z przeszłości miejscowości i parafii Pajęczno:  
http://pajeczno.pl/poznaj-miasto/historia-pajeczna/z-przeszlosci-miejscowosci-i-parafii-
pajeczno/ [dostęp: 22 kwietnia 2017]; ks. W.P. Wlaźlak, Dzieje kościelne Pajęczna, Pajęczno 
2005.   
46 E. Wiśniowski, Parafie w średniowiecznej Polsce..., s. 226.  
47 Por.: ks. J. Związek, Radomsko ośrodkiem...,  s. 30-31. 
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kolońskim – kult św. Lamberta”48. Z tamtych stron pochodził najpewniej także bi-
skup Lambert III (zm. 1101)49.  

Ustalając datę powstania kościoła i parafii, pamiętać oczywiście należy 
o różnicy, jaka mogła zaistnieć od czasu fundacji do czasu erekcji. W kwestionariu-
szu badawczym powinno się także znaleźć pytanie, czy kościół pw. św. Lamberta, 
który powstał w obecnym miejscu może już w okresie przedlokacyjnym (w osadzie 
targowej)50, „przejął” wezwanie hipotetycznej starszej świątyni grodowej (lub „tyl-
ko” kaplicy grodowej, bo przecież nie w każdym, nawet ważniejszym grodzie był 
w XI czy XII wieku kościół)51. Podkreślić należy przy tym, że R. Hube, podając 
wczesną metrykę kościoła radomszczańskiego (XI lub XII w.), napisał: „Na wznie-
sienie kościoła obrano sam środek miasta, gdzie go postawiono na skraju rynku”52. 
W tej koncepcji widać więc ewidentną nieścisłość – bowiem miasto lokowano dopie-
ro około połowy wieku XIII53.  

Warto też jeszcze raz dogłębnie przeanalizować wszystkie czynniki (elemen-
ty) mające wpływ na powstanie parafii, a wymienione już m.in. w pracy ks. W. Paty-
kiewicza, który przyjął, że stało się to w I połowie XIII w.54 Wskazane byłoby rów-
nież przeprowadzenie szerzej zakrojonej kwerendy –  także w księgach rękopiśmien-
nych, co pozwoliłoby ostatecznie wyjaśnić np. kwestię „weryfikacji daty” dokonanej 
jakoby przez tego badacza55.     

10. Zgadzam się więc z twierdzeniem ks. J. Kapuścińskiego, że „może nale-
żałoby wpierw zapoznać się z całokształtem historiografii regionalnej zanim sformu-
łuje się dość mocno chybione wnioski”56. Wydaje się jednak, że konieczne jest kry-
tyczne spojrzenie na wszystkie dotychczasowe prace i sięgnięcie do źródeł – dla 
dobra nauki oraz z szacunku dla mieszkańców i miłośników dziejów Radomska.  

W tym kontekście warto też przytoczyć ważne słowa prof. Jacka Matuszew-
skiego: „W nauce – nawet w historii, nie ma wyników o charakterze ostatecznym
[wyróżnienie – WZ]. Naukowi spadkobiercy są zobowiązani do stałej weryfikacji 

                                                 
48 S. Tylus, Lambert Suła, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 425.  
49 B. Przybyszewski, Lambert III, [w:] tamże, kol. 422. 
50 Zob. np.: G. Ziółkowska, M. Ziółkowski, Późnośredniowieczne Radomsko..., s. 9, 12. Por.: 
T.A. Nowak, Najstarsza topografia Radomska..., s. 24.  
51 Por.: E. Wiśniowski, Parafie w średniowiecznej Polsce..., s. 20: „Nie znaczy to jednak, że 
w każdym grodzie – poświadczonym źródłowo jako kasztelański w XII-XIII w. – istniał 
kościół już w okresie wcześniejszym”.  
52 R. Hube, Kościół parafialny..., s. 2. 
53 W sprawie wątpliwości odnośnie do daty 1266 r. zob. przyp. 9. 
54 Ks. W. Patykiewicz, Chronologia parafij..., s. 65. 
55 Zob. też: A. Kowalska-Pietrzak, Duchowieństwo parafialne..., s. 51 (w tej pracy dalsze 
wskazówki bibliograficzne).  
56 Ks. J. Kapuściński, W sprawie..., s. 356, punkt 2. 
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osiągnięć poprzedników. Przy równoczesnym obowiązku obejmowania swym ba-
dawczym zainteresowaniem kolejnych nie opracowanych jeszcze dziedzin”57.  

11. Jak podkreśliłam w pierwotnej wersji odpowiedzi, dla mnie podstawą
prowadzenia polemiki jest rzeczowość i szacunek należny „stronie przeciwnej”58. 
Żywię także przekonanie, że wymiana poglądów powinna i może odbywać się bez 
użycia argumentów ad personam, bo posługiwanie się nimi chyba nigdy nie służy 
rozwojowi i rzetelności badań naukowych.  

Bezpośrednia rozmowa spowodowała, że nie odnoszę się już do pozameryto-
rycznych aspektów wypowiedzi ks. Jacka Kapuścińskiego, przyjmując Jego wyja-
śnienia i serdeczne przeprosiny. Życzę ponadto Księdzu doktorowi dalszych sukce-
sów i mam nadzieję, że „kanon osiągnięć historiografii regionalnej”59 w niedługim 
czasie powiększy się o kolejne ustalenia odnośnie do początków kościoła radomsz-
czańskiego. zasiedlił

                                                 
57 J. Matuszewski, Czy brak tylko kropki nad „i”? Dwa stulecia historii państwa i prawa 
polskiego średniowiecza – dorobek i perspektywy, [w:] Pytania o średniowiecze. Potrzeby 
i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki, red. W. Fałkowski, Warszawa 2002, s. 166.  
58 W tym kontekście zob. np.: J. Adamus, O krytyce naukowej, „Czasopismo Prawno-
Historyczne”, t. 12, 1960, z. 2, s. 121-133.      
59 Ks. J. Kapuściński, W sprawie..., s. 355.  
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 R
Tom XIII (2017)

 
Towarzystwo Przyjaci ł Muzeum w Radomsku

W pierwszych dniach wrze nia 1939 r. lotnictwo polskie prowadziło rozpoznanie 
taktyczne, bombardowało i ostrzeliwało z broni pokładowej niemieckie oddziały, starając 
si  powstrzyma  ich marsz w głąb kraju. Szczeg lnie ci kie walki lotnicze toczono mi -
dzy Cz stochową a Piotrkowem. W pobli u Radomska poległo a  9 polskich zał g lot-
niczych. W 2016 r. min ło 77 lat od mierci polskich lotnik w walczących we wrze niu 
1939 r. na radomszcza skim niebie. Od niemal trzydziestu lat mo emy cieszy  si  yciem 
w niepodległej Polsce, czas ten jednak nie okazał si  wystarczający, by bohaterska o ara 
wrze niowych lotnik w w pełni odzyskała nale ne jej miejsce w sercach radomszczan. 

Wprawdzie od 2014 roku nowe rondo przy ulicy rze nickiej nosi nazw  Polskich 
otnik w Wrze nia 1939 r. , lecz wiedza o tym epizodzie wojny obronnej i inskrypcja 

z grobu lotnik w na Nowym Cmentarzu w Radomsku pozostawiają wiele do yczenia.

Tablica nagrobna z cmentarza w Gidlach
arch. Dariusza Solarza

Tablice nagrobne z Cmentarza Nowego w Radom-
sku. Jedna z tymi samymi nazwiskami umieszczo-
nymi na tablicy w Gidlach arch. Dariusza Solarza
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W ciągu ostatnich kilkunastu lat dzi ki pracy zawodowych historyk w i zapa-
le c w-amator w wiele lotniczych tajemnic z wojny obronnej udało si  wyja ni   
i opracowa . Najwi cej niewiadomych kryje bolesna historia mogił lotnik w. 

W tragicznych pierwszych dniach wrze nia 1939 r. poległych chowano przewa -
nie w pobli u miejsca upadku samolotu. Tak działo si  r wnie  w okolicy Radomska 

ugaj, Gidle, arsy, Olszynki, Pławno, Wygoda, Zag rze, awodrza, ozy . P niej 
ciała przenoszono na najbli szy cmentarz. W Gidlach odbyło si  to uroczy cie, z mszą 
ałobną, w asy cie niemieckiej kompanii honorowej. Na ugaju skromnie, ale za wie-

dzą niemieckich władz. W Pławnie ciała poległych lotnik w przenoszono na cmen-
tarz w wielkim po piechu i w cisłej tajemnicy. Po II wojnie wiatowej, w czasach 
najwi kszego terroru stalinowskiego, porządkowano groby ołnierzy radzieckich, 
przy okazji ekshumowano te  lotnik w polskich. Ekshumacje te były wydarzeniami 
szczeg lnymi, nie mającymi nic wsp lnego z szacunkiem dla szczątk w poległych. 
O wicie we wsi pojawiała si  grupa m czyzn w mundurach, kt rzy bez in ormo-
wania władz lokalnych pospiesznie rozkopywali groby i wydobyte zwłoki wywozili  
w nieznanym kierunku. Takie praktyki, całkowicie sprzeczne z naszymi obyczajami 
były słusznie odbierane jako porwania poległych i czasem miejscowej ludno ci uda-
wało si  im przeciwstawi . Tak stało si  we wsi ugaj, gdzie skutecznie ukryto mogił  
lotniczą i polegli do dzi  spoczywają tam na placu ko cielnym.

W 1952 r. na Cmentarzu Nowym w Radomsku powstały dwa bezimienne zbioro-
we groby, na kt rych p niej umieszczono tablice z nazwiskami lotnik w poległych 
w Gidlach, Pławnie, Zag rzu i kilku ołnierzy piechoty. Nazwiska te kilkakrotnie 
przenoszono z jednej tablicy na drugą, pr bując dopasowa  je do zał g poszczeg l-

Cmentarz w Gidlach w 1972 r. Zbiorowa mogiła lotnik w II Pułku otniczego z rakowa jesz-
cze bez tablicy z nazwiskami poległych arch. eaty Michałek-Hławiczka, kopia w zbiorach  
Dariusza Solarza
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nych samolot w. Dzisiaj trudno stwierdzi , czy naprawd  we wszystkich przypadkach 
doszło do ekshumacji i ponownego poch wku w Radomsku, czy tylko zdublowano 
nazwiska z grob w w Gidlach i Pławnie. W Gidlach wcią  istnieje zbiorowa mogiła 
opatrzona tablicą z nazwiskami lotnik w. W Pławnie za  ok. 2006 r. powstał nowy 
gr b z krzy em, na kt rym jest in ormacja, e spoczywają tu dwaj nieznani ołnierze 
z 74 Pułku Piechoty 7 Dywizji Piechoty rmii rak w. Nazwiska lotnik w r la  
i Mularczyka, kt rzy polegli 3 wrze nia 1939 r. umieszczone na tablicy inskrypcyjnej 
wcze niejszego nagrobka  wypisano na małej tabliczce in ormacyjnej. Tabliczka ta 
nie zawiera in ormacji o miejscu docelowym ekshumacji i jest umieszczona w niewi-
docznym miejscu.

ikwidacja nazwisk lotnik w wzbu-
dziła konsternacj  w r d cz ci starszych 
mieszka c w Pławna, kt rzy twierdzili, e 
nigdy nie słyszeli o tej ekshumacji. Cz -
sto przyje d ałem do Pławna i wypytywa-
łem o poległych tam lotnik w. Pewnego 
dnia jeden z mieszka c w, pan Zbigniew 
J wik, zadzwonił do mnie in ormując, 
e ma wątpliwo ci co do rzekomej ekshu-

macji. W trakcie naszego kolejnego spo-
tkania w 2007 lub 2008 r.  przekazał mi 
skierowane do niego pismo z dzkiego 
Urz du Wojew dzkiego w odzi z dnia 18 
czerwca 2007 r. Oto jego tre : W odpo-
wiedzi na Pana pismo w sprawie miejsca 
pochowania ppor. obs. Tadeusza r la  
i kpr. strz. sam. Ignacego Mularczyka z 1 
21  Eskadry ombowej II pułku otni-

czego, uprzejmie wyja niam, e pierwot-
nie obaj lotnicy spocz li na cmentarzu rzymskokatolickim w Pławnie a w 1952 roku 
byli ekshumowani na cmentarz rzymskokatolicki w Radomsku. Ponadto w 1952 r. do 
Radomska ekshumowano 7 lotnik w pochowanych na cmentarzu w Gidlach: ppor. 
obs. Rudol a Wilczaka, sier . pil. Wojciecha Uryzaja, kpr. strz Wacława cibicha, 
 kpt. pil. azimierza Słowi skiego, por obs. Stanisława Walkowa, kpr. strz. Stanisława 

orytowskiego i kpr. strz. ndrzeja Ustupskiego.
W załączeniu przesyłam kserokopi  protokołu ekshumacji otrzymaną z Rady 

Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa w Warszawie oraz kart  ewidencyjną zbiorowej 
mogiły lotnik w na cmentarzu w Radomsku. Obydwa te miejsca, gdzie byli pocho-
wani lotnicy powinny by  wyposa one w małe tabliczki in ormujące o przeniesieniu 

Cmentarz w Pławnie - maj 2017 r. - miejsce 
rzekomego pochowania ppor. obs. Tadeusza 

r la i kpr. strz. sam. Ignacego Mularczyka, 
kt rzy aktycznie spoczywają w Sieradzu. 
arch. Dariusza Solarza
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szczątków lotników do Radomska, aby uniknąć w przyszłości pomyłek”. Wątpliwości 
pana Jóźwika podzielali inni mieszkańcy Pławna, gdyż w małej społeczności trudno 
byłoby ukryć takie zdarzenie. Sąsiadka pana Jóźwika, pani Barbara Gawin twierdziła, 
że nie dokonano żadnej ekshumacji. Obok grobu lotników znajdował się bowiem grób 
Waleriana Gawina zamordowanego przez Niemców 3 września 1939 r., więc zmiany 
na tym grobie lotniczym nie mogłyby ujść jej uwadze. Podała również nazwiska lu-
dzi, którzy dokonali tej pierwszej nocnej ekshumacji. Byli to: (jej ojciec) pan Józef 
Michnicki, pan Kazimierz Mikulski i pan Albin Ojrzyński. Pamiętała też z opowiadań 
ojca, że lotników z pobojowiska przenosili na cmentarz przy pomocy płachty. Pole-
głych pochowali w wykopanym własnoręcznie grobie. Wszystko wskazuje na to, że 
z pośpiechu i strachu przed wykryciem przez Niemców lotników pochowali w świe-
żej mogile żołnierzy 7DP. Zgodnie z obyczajem zmarli powinni być ułożeni głowami  
w stronę krzyża, lecz ze zdenerwowania ciała położyli odwrotnie. Pochówku doko-
nali dzień lub dwa po katastrofie. Po wojnie na usypanej z ziemi mogile z brzozo-
wym krzyżem umieszczono śmigło z blachy i opatrzono napisem „Bohaterskim Lot-
nikom Społeczeństwo…”. Później postawiono żelazny Krzyż ozdobiony lotniczym 
orzełkiem i tablicą z napisem „TADEUSZ KRÓL, UR.29.8.1913 PPOR.OBS.21ESK.
BOMB.2P.LOTN.POLEGŁ 3.9.1939r. w LOCIE BOJOWYM, IGNACY MULAR-
CZYK KPR.STRZ.SAM.21.ESK. II DYONU BOMB.2P.LOTN. POLEGŁ 3.9.1939 
w LOCIE BOJOWYM w PŁAWNIE ORAZ 2 NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY z 74 
P.P. POLEGŁYCH 3.9.39r.” Grób był nakryty lastrykowymi płytami. Około 2007 r. 
zrobiono nowy nagrobek z krzyżem, na którym jest informacja „BRATNIA MOGIŁA 
DWÓCH NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Z 74 PP 7DP AR-
MII KRAKÓW POLEGŁYCH 3 WRZEŚNIA 1939 ROKU CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.  
U dołu, z boku nagrobka umieszczono tabliczkę z informacją „Ekshumowani  
z cmentarza w Pławnie gm. Gidle p.por. Tadeusz Król, kapr. strz. Ignacy Mularczyk”.  
W ostatnim czasie na wierzchniej płycie nagrobka dodano małą tablicę o treści  
„Ś.P. Tokarz Piotr, zginął dnia 02.09.1939”. 

Pytań jest wiele. Skoro lotników pochowano we wspólnej mogile z piechura-
mi, dlaczego stalinowscy ekshumatorzy zabrali tylko szczątki lotników? Nie jestem  
w stanie wyjaśnić tej tajemnicy. Może ponowna ekshumacja w Pławnie lub Radomsku 
pomogłaby rozwiązać tę zagadkę?

Na wykazie zwłok przeniesionych w okresie od dnia 4 czerwca 1952 r. do 2 lipca 
1952 r. z terenu województwa łódzkiego rzeczywiście widnieje zapis o ekshumacji  
z Gidel do Radomska dziewięciu szczątków polskich żołnierzy. Być może w Pławnie 
nie zauważono prac ekshumacyjnych. Jak już pisałem, działań takich dokonywano  
w głębokiej tajemnicy i zazwyczaj w bardzo wczesnych godzinach rannych.

Sprawa grobu lotniczego w Gidlach wygląda podobnie. Z relacji zawartej  
w książce pt. „Wędrówki z notatnikiem i łopatą” pana Juliusza Molskiego wynika, że 

Dariusz Solarz
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w Gidlach prac tych dokonywała grupa ludzi w wojskowych mundurach bez udziału 
cywili. Nie in ormowali oni o tym adnych władz lokalnych, co w przyszło ci mogło 
spowodowa  bałagan w dokumentach. Poproszony przez pana Molskiego o wyja nie-
nie, dlaczego w Gidlach nie ma tabliczki in ormacyjnej o ekshumacji, w jt Gminy 
Gidle przedstawił wydruk wyciągu z ewidencji mogił wojennych prowadzonej przez 
Urząd Wojew dzki w Cz stochowie, z kt rego wynikało, i  szczątki siedmiu lotni-
k w wcią  znajdują si  na cmentarzu w Gidlach. W ten oto spos b do dzisiaj lotnicy: 
ppor. obs. Rudol  Wilczak, sier . pil. Wojciech Uryzaj, kpr. strz. Wacław cibich, kpt. 
pil. azimierz Słowi ski, por obs. Stanisław Walkow, kpr. strz. Stanisław orytowski  
i kpr. strz. ndrzej Ustupski, mają dwa miejsca poch wku, a ppor. obs. Tadeusz r l 
i kpr. strz. sam. Ignacy Mularczyk mieli do niedawna a  trzy. ilka lat temu usuni to 
ich nazwiska z mogiły w Pławnie, lecz wcią  jeszcze widnieją w Radomsku, pomimo 
e aktycznie spoczywają na Cmentarzu ołnierzy Radzieckich i Polskich w Sieradzu. 

Du e zasługi w ustaleniu miejsca mierci Tadeusza r la i Ignacego Mularczyka 
przypadają panu Juliuszowi Molskiemu z Poznania, kt ry ju  w zeszłej dekadzie badał 
wi kszo  pobojowisk lotniczych na terenie całego kraju. To dzi ki jego wskaz w-
kom Robert ielek z Sieradza zbadał miejsce katastro y, spisał relacje od okolicznej 
ludno ci i dotarł do dokument w potwierdzających miejsce upadku samolotu PZ .23 

ara  z 1 21  Eskadry ombowej ekkiej, w kt rym polegli obaj lotnicy. Dowodem 
wskazującym na to, e załoga ta nie mogła by  zestrzelona nad Pławnem jest m.in. 
otogra a przedstawiająca wrak samolotu PZ .23 ara  z nr. 5, le ący na łące za 

cmentarzem w Pławnie. Na otogra i wyra nie wida  na ogonie numer taktyczny 5   
i na kadłubie w dolnej cz ci mi dzy kabiną a stanowiskiem strzelca  godło 2 22  eska-
dry bazyliszek . Na otogra i poni ej w prawym g rnym rogu umie ciłem takie godło.

Wst p

ara  z 2 22  Eskadry ombowej ekkiej oznaczony na usterzeniu numerem 5  zestrzelony  
3 wrze nia 1939 r. w Pławnie arch. Tomasza opa skiego
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ara  por. obs. Tadeusza r la i kpr. strz. sam. Ignacego Mularczyka z 
1 21  Eskadry ombowej miał na kadłubie lwa godło 1 21  eskadry . 
Jest wi c oczywiste, e powojenne ustalenia, jakoby załoga ta poległa  
w Pławnie były bł dne. Pozostaje wi c pytanie, kt rych lotnik w 
pochowano w Pławnie. W pewnym stopniu wyja nia to relacja pana 

Mariana Stelmaszczyka z Pławna. W maju 2012 r. wraz ze znajomymi, miło nikami 
lotnictwa Markiem Roguszem, Robertem ielkiem, damem ostyrą i Janem Nowic-
kim nagrywali my wywiad z panem Stelmaszczykiem. ył on naocznym wiadkiem 
zestrzelenia polskiego samolotu za cmentarzem w Pławnie. W 1939 r. miał 16 lat, wi c 
dobrze pami tał zestrzelenie arasia. Twierdził, e nad cmentarz w Pławnie od połu-
dnia od Rudy  nadleciały trzy polskie samoloty. Wraz z kilkoma kolegami przebywał 
wtedy na łące za cmentarzem. Zaniepokojeni schowali si  pod drzewa około 200 m za 
cmentarzem. Widział dwa działa rozmieszczone wok ł cmentarza i niemieckich ołnie-
rzy. Gdy pojawiły si  polskie samoloty, niemiecka bateria otworzyła ogie . Samoloty 
wykonały du y okrąg, nadleciały ponownie i zacz ły atakowa  rejon cmentarza. Zrzu-
ciły trzy bomby, nie zniszczyły jednak dział przeciwlotniczych przy cmentarzu. Jeden 
z samolot w według relacji wiadka: zaczął si  kiwa  i odszedł, rąbnął w ziemi , a te 
dwa odleciały w kierunku na Wygod  i Zag rze . Maszyna spadła na łąk , a jej silnik 
urwał si  i przekoziołkował kilkadziesiąt metr w od samolotu. Pan Marian nie zauwa-
ył, aby kt ry  z polskich lotnik w wyskoczył ze spadochronem. Po kraksie samolot 

do połowy był bardzo zniszczony, ale nie zapalił si . Do wraku dobiegli niemieccy 
ołnierze, kt rzy pogrzebali kilka godzin przy samolocie i wr cili si  do tej baterii 

przy cmentarzu  relacja wiadka . Po opuszczeniu rejonu cmentarza przez Niemc w 

Dariusz Solarz
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chłopcy udali się na miejsce katastrofy. Zastali mocno zniszczony wrak, obok którego 
spostrzegli rozkopaną ziemię. Później ktoś zauważył tam wystającą z ziemi ludzką rękę. 
Domyślono się, że Niemcy pochowali załogę obok samolotu. Kilka osób w tajemnicy  
i w dużym pośpiechu wydobyło i przeniosło ciała na cmentarz. Nie było więc czasu na 
dochodzenie tożsamości lotników. W trakcie wywiadu pan Marian nie był pewien, ilu 
lotników pochowano (dwóch czy trzech). Po jakimś czasie zadzwonił do mnie badacz 
lokalnej historii pan Bolesław Bartnik z informacją, iż pan Stelmaszczyk przypomniał 
sobie, że zaraz po zestrzeleniu polskiego samolotu do wraku podjechał niemiecki 
wojskowy ambulans. Może więc jeden z członków załogi przeżył i został zabrany 
przez niemieckich żołnierzy. Jeśli tak to fakt ten może dotyczyć tylko jednej załogi  
a mianowicie kpr. pil. Mikołaja Jurcewicza i pchor. obs. Jana Klimka, oraz kpr. strz. 
sam. Jerzego Biskupa, który ocalał i dostał się do niewoli. Oficjalnie Jurcewicz i Kli-
mek są pochowani w Gnaszynie. Poprosiłem więc o pomoc kolegę z Poznania Łukasza 
Łydżbę. W odpowiedzi otrzymałem notatkę sporządzoną przez Andrzeja Kubickiego 
z rozmowy przeprowadzonej z Władysławem Sękiem, mechanikiem krakowskiego  
II Dywizjonu Bombowego z której wynika, że „na jednym ze zjazdów krakowskiego 
2. Pułku Lotniczego w latach 60 lub 70 tych usłyszał on od Jerzego Biskupa historię 
jego zestrzelenia. Karaś leciał lotem koszącym, Biskup zobaczył paciorki pocisków 
lecących w stronę Karasia, więc strzelał do działek obrony przeciwlotniczej, żeby je 
uciszyć, aż do momentu uderzenia samolotu w ziemię. Wtedy na krótko stracił przy-
tomność, ocknął się, kiedy dwóch żołnierzy niemieckich wyciągało go z wraku. Jeden 
bagnetem przeciął pasy przytrzymujące strzelca. Drugi miał na sobie opaskę sanitariu-
sza.” Opis ten pokrywa się z relacją pana Mariana Stelmaszczyka z Pławna. Wynika 
z tego, że prawdopodobnie ta właśnie załoga została zestrzelona nad Pławnem i tam 
była pochowana, a nie w Kawodrzy (obecnie dzielnica Częstochowy).Wcześniej nie 
brałem pod uwagę takiej hipotezy. Byłem skłonny przypuszczać , że w Pławnie pole-
gli: pchor. pil. Józef Jeleń, ppor. obs. Władysław Żupnik i kpr. i strz. sam. Stanisław 
Kapturkiewicz -oficjalnie spoczywający w Oleśnie. Dopiero zbieżność relacji świad-
ka pławińskiej tragedii Mariana Stelmaszczyka i uczestnika wojny obronnej Jerzego  
Biskupa nasunęła myśl, że obaj panowie wspominali to samo zdarzenie. 

Postanowiłem przeanalizować historię samolotu zestrzelonego nad Kawodrzą. 
Kilka lat temu byłem w Częstochowie i rozmawiałem z starszą panią, mieszkanką 
Kawodrzy (nazwiska nie pamiętam), która opowiadała, że jej młodszy brat pobiegł na 
podwórze sąsiada pana Kukuły gasić palący się polski samolot. Gdy nabrał pierwsze 
wiadro wody ze studni i chciał polać kabinę rozbitego samolotu, został pojmany przez 
niemieckiego motocyklistę, który właśnie przyjechał na miejsce zdarzenia. Wraz  
z nim aresztowano jeszcze kilka osób. Wywieziono go w nieznanym kierunku i nigdy 
nie powrócił do domu. Zainteresowany tą historią przeczytałem w internecie następu-
jącą informację o tej zestrzelonej załodze: „W rejonie Radomska zrzucili zapas bomb 
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na poruszające si  w kierunku Warszawy niemieckie kolumny pancerno-motorowe,  
a nast pnie zeszli do niskiego lotu ostrzeliwując uciekających Niemc w. W drodze po-
wrotnej na lotnisko zostali zaatakowani przez niemieckie my liwce. Uciekając przed 
Messerschmittami  znale li si  w okolicach Cz stochowy. Tu dosi gn ły ich pociski. 

Z płonącego samolotu udało si  wyskoczy  ze spadochronem ci ko rannemu strzel-
cowi - Jerzemu iskupowi, kt ry tra ł do niemieckiej niewoli i do ko ca wojny pozo-
stał w obozie jenieckim. Jednak jego dow dca i pilot zgin li w płonącym samolocie, 
kt ry rozbił si  w miejscowo ci awodrza Dolna. 

Posesja Ste ana ukuły, na kt rą spadł samolot była w wczas opuszczona, gdy  
mieszka cy uciekli ze swych dom w przed nadchodzącymi wojskami niemieckimi. 
Gdy powr cili po tygodniu zastali straszny widok. Z relacji Edmunda ukuły syna 
Ste ana ukuły  dowiadujemy si , e maszyna rozbiła si  tu  przy wej ciu do domu: 
obok niej le ała głowa jednego z lotnik w, odci ta przez link  sterowniczą. Ciała pozo-
stawały na miejscu od dnia katastro y. Pan Edmund wspomina, e ojciec zbił skrzyni , 
w kt rą zostały zło one zwłoki. W porozumieniu z sołtysem Gnaszyna, panem Nosa-
likiem, pilot w po piesznie pogrzebano na polu Waro skich obecnie ul. Drzewna .

Na pokładzie samolotu w chwili tra enia znajdowało si  9 bomb, kt re przed roz-
biciem lotnicy - znajdujący si  tu  nad ziemią - zdą yli zrzuci , unikając ich detonacji. 
Wrak samolotu został zdemontowany przez mieszka c w. arabinek zarekwirowali 

Dariusz Solarz

awodrza Dolna, wrzesie  1939 r. - wrak arasia na posesji Ste ana ukuły. Polegli tu 
prawdopodobnie: pchor. pil. J ze  Jele , ppor. obs. Władysław Zupnik i kpr. strz. sam.  
Stanisław apturkiewicz arch. Tomasza opa skiego
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Niemcy, a amunicja została zakopana w obej ciu pod ich nadzorem: oni te  zaj li si  
detonacją bomb znalezionych i przyniesionych przez mieszka c w z pola.

W czasie wojny zacz to grzeba  zmarłych w okolicy ko cioła i tam te  zosta-
ły przeniesione i godnie pochowane szczątki bohater w. Z relacji wiemy, e na gro-
bie lotnik w zostało umieszczone migło z rozbitego samolotu. Po wojnie w 1947 r.,  
gdy wytyczono cmentarz para alny, ciała lotnik w przeniesiono do mogiły wraz  
z radzieckimi czołgistami poległymi w czasie wkraczania rmii Czerwonej do Cz -
stochowy.  Jest to jedna z wersji obrazująca ostatnie chwile lotu bojowego tej załogi1. 
Oparta jest na wcze niej opublikowanych materiałach. Do tej pory całą uwag  skupia-
łem na załogach poległych w okolicy Radomska, tote  nie analizowałem tego artyku-
łu. Cz  materiału to wspomnienia wiadk w tamtych wydarze  i sporo sprzecznych 
in ormacji zaczerpni tych z r nych r deł. Gdy ponownie udałem si  do awodrzy  
i Gnaszyna, by poszuka  dokument w, kt re pomogą wyja ni  t  historyczną zagadk  
stwierdziłem, e w archiwum ko cielnym Para i w Gnaszynie i w Para i w. arbary 
w Cz stochowie oraz w Cz stochowskim Seminarium Duchownym nie zachowały si  
adne in ormacje m wiące o liczbie lotnik w poległych w awodrzy. Postanowiłem, 
e zamiast korzysta  z in ormacji internetowych poszukam naocznych wiadk w lub 

1 In ormacje dost pne w internecie: g11.ids.czespl dawnload miejsca pami ci 1.doc., Gnaszyn ka-
wodrza.czest.pl elieton katastro a karasia., polishair orce.pl cmczestochowa 2html, commons.
wikimedia.org wiki User.Pbm Miejsca Pam C4 99 stochowa data dost pu15.08.2016 r.

Wsp lna mogiła lotnik w II Pułku otniczego z rakowa i ołnierzy rmii Radzieckiej na 
Cmentarzu para alnym Przemienienia Pa skiego w Gnaszynie. arch. Dariusza Solarza
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osób pamiętających wiarygodne relacje takich świadków. W Gnaszynie odnalazłem 
rodzinę państwa Warońskich, którzy skierowali mnie do pani Sabiny Koniecznej.  
Jej ojciec pomagał w 1947 r. przy ekshumacji lotników na nowo powstały cmentarz 
parafialny w Gnaszynie. Nie potrafiła jednak powiedzieć ile było ciał, więc skiero-
wała mnie do swojej 92 letniej ciotki Janiny Kop. Pani Janina opowiedziała, że wraz 
z nauczycielką i innymi uczniami z jej szkoły w dniu Wszystkich Świętych (na polu 
państwa Warońskich) zapalała znicze na grobie trzech lotników. „Mój ojciec tam był, 
chował ich i zawsze w domu mówiono, że trzech” (relacja świadka). Stwierdziła, że 
umieszczenie dwóch nazwisk na mogile w Gnaszynie to jest z pewnością pomyłka. 
Pani Janina skierowała mnie do 81 letniej emerytowanej nauczycielki pani Aliny 
Starczewskiej, która stwierdziła: „Mnie się wydaje, że trzech, tak słyszałam chyba 
od osób, które rozmawiały na ten temat”. Następnie skierowała mnie do pana Ryszar-
da Fiszera, który pamiętał, że „grób był ogrodzony płotkiem, wszyscy mówili, że tu 
trzech pilotów jest pochowanych”. Pan Ryszard zaprowadził mnie do swojej sąsiadki 
pani Lucyny Glińskiej, oto jej relacja: „Miałam 11 lat. Jak się zlecieliśmy na pole 
Warońskiego koło kościoła na ziemi leżały trzy ciała. My tam byliśmy jeszcze dwa 
czy trzy razy. Ja teraz to tak jak bym ich widziała. Byli bardzo popaleni. Twarzy nie 
widziałam. Wszystko było takie czarne, leżały tylko poparzone sylwetki2.” Następnie 
udałem się do Kawodrzy Dolnej na miejsce katastrofy samolotu. Po drodze spotkałem 
sąsiadkę pana Kukuły, panią Olejnik z domu Nieora (ur. 1931 r.), która stwierdziła, 
że słyszała od sąsiadów o zabraniu trzech lotników do Gnaszyna, gdzie ich pocho-
wano. Na koniec dotarłem na posesję, na którą spadł samolot. Wnuczek pani Wandy 
Borkowskiej Bernard Borkowski tak zrelacjonował opowiadaną przez babcię historię: 
„Zginęło trzech pilotów. Z tego co wiem, po rozbiciu się samolotu jeden jeszcze żył, 
ale zmarł, jeden był nieżywy, jeden miał obciętą głowę. Moja prababcia zawinęła tę 
głowę w chustkę i czekała na przybycie Niemców. Kiedy przybyli Niemcy zostało tu-
taj też przez to rozstrzelanych dwóch lub trzech chłopaków z Kawodrzy, którzy gasili 
na naszym podwórku ten samolot”

Dlaczego zignorowano pamięć świadków i na gnaszyńskim grobie umieszczono 
dwa nazwiska? Jak powstała opowieść o spadochronie, którego nikt nie widział? Trud-
no dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć.

Błędy popełnione wiele lat temu wynikają częściowo z braku odpowiedniej do-
kumentacji zarówno wojskowej, jak i cywilnej, z ignorowania zeznań naocznych 
świadków i wreszcie z ówczesnej sytuacji politycznej. Nie znano też niemieckich 
fotografii, które dopiero ostatnio zostały udostępnione. Po wojnie badacze ze środo-
wiska lotniczego na podstawie często bardzo skromnych informacji próbowali od-
naleźć mogiły wrześniowych lotników. Niestety, nie zawsze udawało się poprawnie 

2 Notatka sporządzona prza autora w Gnaszynie w dniu 5 sierpnia 2017 r.
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okre li  miejsca mierci poszczeg lnych zał g i tak pozostało do dzisiaj. 
Takich miejsc jest wiele. W innej cz ci Cz stochowy, w iedrzynie w 1978 r. 

Edward i leksander rzescy poszukiwali mogiły brata por. obs. Michała rzeskiego. 
Na wskazanym przez pil. plut. azimierza Sobczaka miejscu natra li na gr b por. obs. 
Cezarego Wieczorka. Okazało si , e ich brat pomyłkowo zabrał spadochron kolegi 
Wieczorka, wskutek czego pochowano go pod innym nazwiskiem. 

Przykładem pomyłki jest tak e mogiła znajdująca si  w Ole nie. Oleski pomnik 
w ormie dw ch otwartych spadochron w jest jednym z ładniejszych i okazalszych 
w Polsce. Mieszka cy Olesna otoczyli wdzi czną pami cią poległych w obronie oj-
czyzny bohater w i wznosząc im pi kny pomnik przyj li jako swoich. Uroczyste od-
słoni cie pomnika w dniu 13 wrze nia 1970 r., połączono z nadaniem miejscowemu 
liceum imienia otnik w Polskich. Wraz z nadaniem szkole tego imienia młodzie  
przej ła opiek  nad Pomnikiem otnik w na oleskim cmentarzu. Decyzją dow dz-
twa Wojsk otniczych opiek  nad szkołą sprawuje jednostka wojsk lotniczych w Ole-
nicy - Centralny O rodek Szkolenia Specjalist w Technicznych Wojsk otniczych 
obecnie Centrum Szkolenia In ynieryjno- otniczego . Hol oleskiego liceum zdobią 

portrety pchor. pil. J ze a Jelenia, ppor. obs. Władysława upnika i kpr. i strz. sam. 
Stanisława apturkiewicza. Jednak wszystko wskazuje na to, e spoczywają oni wła-

Cmentarz w Ole nie - sierpie  2008 r. Miejsce rzekomego poch wku pchor. pil. J ze a Jele-
nia, ppor. obs. Władysława upnika i kpr. strz. sam. Stanisława apturkiewicza
arch. Dariusza Solarza
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śnie w Gnaszynie, a polegli w Karasiu, który rozbił się 3 września 1939 r. na podwórku  
Stefana Kukuły w Kawodrzy pod Częstochową. Badacze problemu mają wątpliwości, 
czy żołnierze pochowani w Oleśnie byli lotnikami. Jest to może przykład zbyt gorli-
wego poszukiwania bohaterskich patronów, niemniej na tle Olesna, dumne z patrio-
tycznych tradycji Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego Radomsko,  
w pobliżu którego poległo aż 9 załóg lotniczych, wypada co najmniej blado.

Co roku we wrześniu na cmentarzu w Radomsku składane są kwiaty i zapalane 
znicze. W zasadzie wszystko jest bez zarzutu, gdyby nie to, że dwóch lotników pocho-
wano tu pod cudzymi nazwiskami. 

Do dzisiaj nie znamy też historii dwóch innych pochowanych tu lotników  
Nurzynkiewicza ofic. lotn. i Rynereka ofic lotn. (patrz tablica nagrobna - str 273). 
Prawdopodobnie byli lotnikami z Dęblina, którzy na samolocie RWD wylecieli na lot 
rozpoznawczy.

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy pomogli mi w zorganizowaniu dwóch  
wystaw „W hołdzie polskim lotnikom września 1939 r.” w 2012 - 2014 r., popie-
rali inicjatywę powstania w Radomsku ronda Polskich Lotników Września 1939  
i przyczynili się do zorganizowania w 2016 r. Sympozjum popularno-naukowego pt. 
„Walki Lotnictwa Polskiego Nad Ziemią Radomszczańską Wrzesień 1939”. Wydarze-
nia te skupiły wokół walk lotniczych wojny obronnej i problemu mylnie oznaczonych 
mogił wrześniowych lotników wielu miłośników lotnictwa z całego kraju. Niebawem 
będziemy obchodzić osiemdziesiątą rocznicę śmierci bohaterów wojny obronnej. 
Upływający czas eliminuje świadków tych wydarzeń i zaciera pamięć nadal żyjących, 
z pewnością nie wszystkie wrześniowe tragedie zostaną wyczerpująco opisane, nie 
zwalnia to nas jednak z obowiązku wyjaśniania i prostowania oczywistych przekła-
mań historycznych. Sądzę, że badania archeologiczne przeprowadzone we wszystkich 
wspomnianych miejscowościach zarówno w miejscach katastrof lotniczych, jak i ko-
lejnych pochówków mogłyby wiele wyjaśnić. Nie powinniśmy wzdragać się przed 
niezgodnym z katolickim obyczajem naruszaniem grobów, bo takiego właśnie działa-
nia wymaga dotarcie do prawdy. Jesteśmy winni pogrzebanym w naszej ziemi pole-
głym szacunek i rzetelną pamięć. Niech spoczną wreszcie pod własnymi nazwiskami!

 

Dariusz Solarz
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***
Od kilkunastu lat działam w Towarzystwie Przyjaci ł Muzeum w Radomsku.  

W tym czasie zdołałem skupi  wok ł siebie ludzi zainteresowanych historią lotnic-
twa polskiego. Na początku wraz z moim tatą byłym pilotem  reprezentowali my  
Radomsko podczas uroczysto ci lotniczych organizowanych na terenie powiatu i poza 
jego granicami. Potem dołączyła do nas pani Edmunda odanka członek zarządu  
naszego towarzystwa i prezes Stowarzyszenia iterackiego Ponad  w Radomsku , 
kt ra w czasie uroczysto ci recytowała specjalnie na te okazje napisane wiersze.  
Nast pnie w tr jk  odwiedzali my mogiły i miejsca katastro  lotniczych, by skła-
da  kwiaty i zapala  znicze. Uroczysto ci, w kt rych brali my udział odbywały si  
w nast pujących miejscowo ciach: J ze w - grudzie  2006, Patok - wrzesie  2007,  
Radomsko - kwiecie  2008, Piotrk w Trybunalski - maj 2008, Dłut w - wrzesie  
2009, Jedlno - pa dziernik 2010, Radziechowice - maj 2011, ozy - wrzesie  2011, 
Radomsko - wrzesie  2012, Rudniki - pa dziernik 2012, o skie - wrzesie  2013, Ra-
domsko - listopad 2013, Radomsko - wrzesie  2014, obiele Wielkie - czerwiec 2015, 
Radomsko - wrzesie  2015, Radomsko - wrzesie  2016, Rudniki - wrzesie  2016. 

ąka wsi Patok - wrzesie  2007 r. Uroczysto  odsłoni cia pomnika ku czci lotnik w z 12 212  
Eskadry ombowej poległych w dniu 4 wrze nia 1939 r. - Miejsce katastro y samolotu PZ .37 

o . Edmunda odanka recytuje autorski wiersz W hołdzie polskim lotnikom . Obok z gło-
nikiem w r ku stoi organizator, pil. P  OT Wojciech Tomaszewski. arch. Dariusza Solarza
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Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku od 2001 r. wydaje własny biule-
tyn „Nasz Świat”. Ukazały się 22 numery biuletynu i 2 dodatkowe „Nasz Region”. 
Tematykę lotniczą poruszyliśmy pierwszy raz w numerze 9 z maja 2004 r. Opisałem  
w nim historię dwóch radomszczańskich pilotów, Adama Weissa i Romana Rypsona. 
Następnie w numerze 16 z listopada 2007 r. Izabela Musiał wyjaśniła długo nie rozwią-
zaną zagadkę śmierci por. obs. Michała Brzeskiego. Lotnik był pochowany w Kiedrzy-
nie koło Częstochowy pod innym nazwiskiem. Ja natomiast opisałem udział członków 
TPM w Radomsku w uroczystości poświęcenia pomnika w Patoku. W tym samym roku 
w numerze 17 z grudnia podałem listę lotników poległych na ziemi radomszczańskiej, 
błędnie umieszczając nazwiska Król i Mularczyk. W numerze 18 z września 2009 r.  
zamieściłem artykuł „Szacunek i wdzięczność”, w którym min. informowałem o skie-
rowaniu do Rady Miasta Radomska pisma z prośbą o nazwanie ulicy lub ronda na-
zwiskiem któregoś z lotników. Z okazji odsłonięcia tablicy poświęconej Romanowi 
Rypsonowi na budynku szkoły w Jedlnie, w październiku 2010 r., wydano specjal-
ny dodatek do „Naszego Świata”. Numer 21 „Naszego Świata” z 1 września 2014 r.  
w całości wypełnił artykuł dr. Krzysztofa Mroczkowskiego „Radomszczańskie epi-
zody lotniczego „Września”. Nadto w 2015 r. wydano drukiem komiks „KARASIE 
NAD RADOMSKIEM” (autor koncepcji merytorycznej i wstępu dr Tomasz Kopań-
ski, rysunki Roman Gajewski). Komiks ten w przystępny i atrakcyjny sposób przy-
bliża dzieciom i młodzieży historię wojny obronnej, omawiając walki lotnicze toczo-
ne przez pilotów polskich z wkraczającymi wojskami wroga w okolicy Radomska. 
(Komiks opublikowany jest na stronie internetowej Wojskowego Centrum Edukacji 
Obywatelskiej www.wceo.com.pl.)

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku wraz z miejscowymi sympatykami 
lotnictwa od 2007 r. kilka razy występowało do władz miasta z prośbą o nadanie nowe-
mu obiektowi drogowemu imienia któregoś z radomszczańskich lotników lub nazwy  
„Polskich Lotników Września 1939 r.” Niecierpliwie czekaliśmy na taką okazję. Gdy 
to nastąpiło w 2008 r., Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Miasta i Planowa-
nia Przestrzennego Rady Miejskiej rozpatrywała nasz wniosek i zakwalifikowała go do 
rozpatrzenia w przyszłości (SAO-0065-I-85/2008 z dnia 23.04.2008 r.). Rada Miejska 
w Radomsku w 2009 r., gdy nadawano nazwę rondu przy ulicy Przedborskiej, wybra-
ła wprawdzie inną propozycję, lecz podjęła uchwałę intencyjną pozwalającą nam ufać 
w pozytywne rozpatrzenie naszej prośby w przyszłości (Uchwała NR XLVII/375/09  
z dnia 4 listopada 2009 r. W sprawie deklaracji nadania nazwy rondu).

Myślałem też o innych formach upamiętnienia bohaterskich lotników polskich. 
Zainteresowałem projektem pomnika lotników prof. Zdzisława Wiatra. Wykonany 
przez niego projekt monumentu znalazł się na okładce 18. numeru „Naszego Świata. 

Wiosną 2011 r., skontaktował się ze mną Łukasz Łydżba z Poznania. Pisał wów-
czas książkę „Lwowski III/6 Dywizjon Myśliwski” o polskich samolotach myśliwskich.  

Dariusz Solarz
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Dowiedział si , e w okolicy Radomska m gł by  zestrzelony niemiecki samolot 
i poprosił mnie, czy bym nie podjął si  pr by jego odnalezienia.Wraz z Zbigniewem  

ipigrochem z Gazety Radomszcza skiej  rozpocz li my poszukiwania wiadk w 
zestrzelenia nieznanego niemieckiego samolotu nad wsią Radziechowice koło Radom-
ska. Szybko odnale li my wiadk w i miejsce katastro y. Pod patronatem Muzeum  
Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku i konserwatora zabytk w ju  w maju 
przystąpili my do eksploracji wytypowanego miejsca. 28 maja po kilku godzinach po-
szukiwa  znale li my pierwszą tabliczk  znamionową. yło ju  pewne, e odnale li-
my niemiecki samolot Henschel 126 . ardzo szybko pojawiła si  lokalna telewizja 
NT , z Warszawy dotarł operator Telee spressu  oraz reporterzy kilku lokalnych 

gazet. Nakr cili my lm Poszukują lad w niemieckiego samolotu wojskowego - Ra-
dziechowice 05-2011 , kt ry mo na obejrze  na Youtube .

1 wrze nia 2012 r. w Muzeum im. S. Sankowskiego w Radomsku wraz z To-
warzystwem Przyjaci ł Muzeum w Radomsku i przy pomocy Grupy Eksploracyjnej 
Miesi cznika Odkrywca  z Wrocławia i Radomszcza skiego lubu olekcjoner w 
zorganizowałem wystaw  pt. W hołdzie polskim lotnikom wrze nia 1939 r. . yła 
to pierwsza wystawa o tematyce lotniczej prezentowana w Radomsku. Mo na było 
na niej zapozna  si  z losami zał g zestrzelonych w okolicy Radomska i obejrze  
archiwalne otogra e, cz ci samolot w, mapy oraz polskie i niemieckie mundury  
z tego okresu. Na wystawie mo na było r wnie  obejrze  wydobyte w Radziechowi-

1 wrze nia 2012 r. Muzeum im. S. Sankowskiego w Radomsku. Wystawa W hołdzie polskim 
lotnikom wrze nia 1939 roku arch. Janusza ucharskiego
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cach cz ci Henschla i otogra e dokumentujące prace poszukiwawcze. Wystawa ta 
była w cz ci prezentowana w 2013 r. w o skich woj. wi tokrzyskie  w ramach 
plenerowej wystawy wyposa enia i uzbrojenia z okresu II wojny wiatowej .

W odpowiedzi na pisma do Rady Miasta Radomska i Prezydenta Miasta Radom-
ska w sprawie nadania imienia Polskich otnik w Wrze nia 1939 r.  ulicy lub rondu 
w naszym mie cie zarząd TPM w Radomsku otrzymał 02 listopada 2012 r. od pana 
Marka łasiaka Zast pcy Prezydenta Miasta Radomska pisemną propozycj  nadania 
imienia Polskich otnik w Wrze nia 1939 r.  budowanemu rondu przy ulicy rze -
nickiej na wysoko ci ul. ochanowskiego. Propozycj  przyj to z rado cią.

ist popierający naszą inicjatyw  podpisany przez Dyrektora Muzeum otnictwa Polskiego 
w rakowie pana rzyszto a Radwana luty 2014 r.  arch. Dariusza Solarza

Dariusz Solarz
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W 2014 r. gdy miało by  oddane do u ytku nowe rondo przy ul. rze nickiej po-
jawiało si  wiele propozycji nadania temu obiektowi nazwy. W mi dzyczasie zmienił 
si  skład Rady Miejskiej i nie mieli my pewno ci, czy nowi radni podejmą korzystną 
dla nas decyzj . Rozesłali my wi c list z pro bą o wsparcie naszej inicjatywy. Wraz 
z członkami TPM w Radomsku postanowiłem przygotowa  kolejną wystaw  b dącą 
rozbudowaną wersją poprzedniej, a wzbogaconą o wiele nowych eksponat w. Wzi -
li my udział w kilku konkursach grantowych, starając si  zdoby  rodki na realizacj  
wystawy z miasta, powiatu, Muzeum Historii Polski, ale nasze starania nie powio-
dły si . Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku jak zawsze 
ch tnie przyj ło naszą propozycj  i przystąpiło do wsp łpracy. Poprosili my Muzeum  
w ełchatowie o wypo yczenie ocalałych z pobojowisk cz ci legendarnego polskiego 
samolotu PZ .37 o  i Muzeum otnictwa Polskiego w rakowie o udost pnienie o-
togra i i dokument w oraz przygotowanie materiału do okoliczno ciowego biuletynu.

1 wrze nia 2014 r. w radomszcza skim muzeum odbyło si  otwarcie kolejnej 
wystawy pt. W hołdzie polskim lotnikom wrze nia 1939 r. . Wsp łtw rcami tej 
wystawy były muzea z rakowa, ełchatowa oraz Grupa Eksploracyjna Miesi cz-
nika Odkrywca  z Wrocławia, Radomszcza ski lub olekcjoner w i Stowa-
rzyszenie otnicza Warszawa . Na wystawie mo na było obejrze  lm Fundacji  
Fligry pt. Radomszcza skie Historie  i lmy produkcji DF  racia Dudziakowie 
Film pt. chtung polnischen bomber  oraz animacje lotnicze z arasiem i osiem. 

Wystawia W hołdzie polskim lotnikom wrze nia 1939 r.  Przewodicząca Zarządu Towarzy-
stwa Przyjaci ł Muzeum w Radomsku rystyna Filarowska zapoznaje obecnych na  z historią 
i znaczeniem działa  polskiego lotnictwa na ziemi radomszcza skiej arch. Czesława Polcyna

Wst p
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Wszystkie lmy są dost pne na Youtube . W osobnej sali Członkowie Radomszcza skie-
go lubu olekcjoner w pokazali swoje zbiory pamiątek po ołnierzach polskich - uczest-
nikach wojny obronnej 1939 r. Przedsi wzi ciu patronował Starosta Powiatu Radomsz-
cza skiego. Uroczysto  u wietnili swoją obecno cią zaproszeni go cie: krewni poległych 
lotnik w, delegacja Wy szej Szkoły O cerskiej Sił Powietrznych z D blina, delegacja 
Stowarzyszenia Pilot w ombatant w z eroklubu Cz stochowskiego ze sztandarem , 
delegacja zespołu Szk ł w ruszynie ze sztandarem , ZHP Czarna Trzynastka, członko-
wie Rady Miejskiej w Radomsku oraz członkowie władz powiatowych i miejskich. Na 
zako czenie uroczysto ci go cie i młodzie  wzi li udział w obje dzie miejsc pami ci, zło-
yli kwiaty na grobach polskich lotnik w poległych w wojnie obronnej i pod pomnikami 

upami tniającymi miejsca ich mierci. W trakcie otwarcia wystawy Wiceprezydent Ra-
domska Wioletta Pal o cjalnie poin ormowała uczestnik w, e rondo przy ul. rze nickiej 
w Radomsku b dzie nosi  nazw  Rondo Polskich otnik w Wrze nia 1939 . W dniu 10 
wrze nia 2014 r. Rada Miejska w Radomsku podj ła uchwał  w sprawie nadania temu 
obiektowi drogowemu nazwy Polskich otnik w Wrze nia 1939 . 

Mo na by sądzi , e osiągn li my pełny sukces, gdyby nie wcią  nieuregulowana 
sytuacja na cmentarzu w Radomsku, gdzie znajduje si  bł dnie opisane miejsce po-
ch wku lotnik w. Miejsce to jest te  słabo znane w r d mieszka c w naszego miasta, 
bowiem mało kto wie, e w Radomsku pochowani są lotnicy - bohaterowie wojny 
obronnej, a nieliczni tylko wiedzą, gdzie znajduje si  ten gr b. W 2015 r. wraz z moim 
tatą Ireneuszem Solarzem, arolem Gaworą prezesem Stowarzyszenia dzkiego lu-
bu Senior w otnictwa i Grzegorzem Mieczy skim członkiem Towarzystwa Przyja-

ci ł Muzeum i Polskiego Towarzystwa Historycznego  
w Radomsku za własne pieniądze zakupili my dwie 
łopaty migła. Dzi ki zaanga owaniu st. chor. szt. 
Jerzego Smyczka i azimierza Olszewskiego łopaty 
zostały przyozdobione w emblematy lotnicze, odpo-
wiednio zaprojektowane i pomalowane. Po przywie-
zieniu do Radomska przekazałem je miastu z pro bą  
o umieszczenie na grobie lotnik w na Nowym Cmen-
tarzu w Radomsku. Poprosiłem w wczas Rad  Miej-
ską o sprostowanie inskrypcji nagrobnej i zlikwido-
wanie bł dnie umieszczonych nazwisk krakowskich 
lotnik w. Do udekorowania radomszcza skiego gro-
bu lotnik w łopatami migła zainspirował nas dar płk. 

dama Wetoszki dla obiel Wielkich. Miejsce spo-
czynku lotnik w zaakcentowane w taki spos b b dzie 
przyciągało uwag  odwiedzających cmentarz, b dzie 
te  łatwe do odnalezienia w r d innych grob w.

Dariusz Solarz
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Nast pnie poprosiłem panią Edmund  odank  o udost pnienie wszystkich wier-
szy pisanych na uroczysto ci lotnicze. Postanowiłem sprawi  pani Edmundzie nie-
spodziank . Zaprojektowałem tomik poezji z wykorzystaniem otogra i z uroczysto-
ci w czasie kt rych wiersze były recytowane. Wi kszą cz  wydatk w związanych  

z wydaniem tomiku pokrył sponsor: rma kzoNobel  i wsp łpracująca z nią rma 
Tarme  z Radomska. Promocja tomiku odbyła si  21 czerwca 2015 r. w trakcie 

uroczysto ci lotniczej w obielach Wielkich. Wydarzenie po wi cone było uczczeniu 
pami ci poległych pod obielami we wrze niu 1939 r. lotnik w polskich. W 2014 r.  
płk dr dam Wetoszka, kierownik atedry Taktyki i Uzbrojenia Wy szej Szkoły O -
cerskiej Sił Powietrznych w D blinie u undował trzy gapy lotnicze. Dar uzupełni-
łem o odznak  strzelca. Symbole lotnicze zamontowano na odnowionym pomniku 
poległych we wrze niu 1939 r. lotnik w polskich. Z tej wła nie okazji zorganizowa-

no gminną uroczysto  patriotyczną. Organizatorami byli: Samorząd Gminy obiele 
Wielkie, proboszcz para i obiele Wielkie, Muzeum Regionalne im. Stanisława San-
kowskiego w Radomsku, Towarzystwo Przyjaci ł Muzeum w Radomsku, Stowarzy-
szenie iterackie PON D , Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum  Radom-
sko, Hu ec ZHP Radomsko. Obchody rozpocz ła msza wi ta, w czasie kt rej ksiądz 
proboszcz wygłosił pi kne kazanie. Po mszy uczestnicy uroczysto ci przemaszero-
wali na cmentarz, gdzie zło ono kwiaty, wysłuchano okoliczno ciowych przem wie   
i wierszy. Nast pnie go cie przeszli na plac targowy, gdzie odbyła si  promocja to-
miku wierszy Edmundy odanki W hołdzie polskim lotnikom wrze nie 1939 r. . 
Rozdawano te  21 numer Naszego wiata  z tekstem dr. rzyszto a Mroczkowskie-
go Radomszcza skie epizody lotniczego polskiego Wrze nia . Na placu targowym 
uczestnicy wydarzenia zostali pocz stowani przez stowarzyszenie Panaceum  gro-
ch wką z kuchni polowej. W Gminnym O rodku ultury i Sportu w obielach Wiel-
kich pokazano wystaw  W hołdzie polskim lotnikom wrze nie 1939 r. . 

Wolontariusz Sebastian Garbiec stoi z prawej  montuje na kobielskich lotniczych grobach 
gapy i odznak  strzelca arch. Dariusza Solarza

Wst p
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W tym samym roku Edmunda odanka otrzymała Odznak  Honorową Złoty rzy  
za całokształt swojej pracy literackiej o tematyce lotniczej. rzy  wr czył st. chor. szt. 
Jerzy Smyczek, prezes Związku Inwalid w Wojennych w odzi, d - r dmie cie. 
Uroczysto  odbyła si  w Sali on erencyjnej Urz du Miasta Radomska. ył to dobry 
moment na przekazanie łopat migła Radzie Miasta. Po pewnym czasie poproszono 
mnie na posiedzenie Rady Miasta w celu zaplanowania dalszych działa  związanych 
z rewitalizacją grob w na Nowym Cmentarzu w Radomsku. Radni zadecydowali  
o przekazaniu łopat migła do Muzeum w Radomsku. Poproszono Towarzystwo Przy-
jaci ł Muzeum o zorganizowanie sympozjum popularno-naukowego, a nast pnie opu-
blikowanie materiał w. Materiał dotyczący Pławna miał by  przekazany do dzkie-
go Urz du Wojew dzkiego w odzi w celu uzyskania zgody na wykonanie nowej 
tablicy i umieszczenie na lotniczych mogiłach łopat migła. Początkowo sympozjum 
miało si  odby  w maju 2016 r., lecz z powodu trudno ci z uzgodnieniem dogodnego 
dla wszystkich uczestnik w terminu, zdecydowano si  na wrzesie  2016 r.

W mi dzyczasie w lipcu do Urz du Miasta Radomska dotarło pismo z o-
dzi nakazujące usuni cie nazwisk por. obs. Tadeusza r la i kpr. strz. sam. Ignace-
go Mularczyka z tablicy inskrypcyjnej na Nowym Cmentarzu w Radomsku. W tym 
momencie pragn  serdecznie podzi kowa  Robertowi ielkowi z Sieradza, gdy  to 
on od dawna zabiegał w Urz dzie Wojew dzkim w odzi o wyja nienie tej sprawy  

Uroczysto  ku czci lotnik w na cmentarzu w obielach Wielkich - 21 czerwca 2015 r. 
arch. Czesława Polcyna

Dariusz Solarz
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i dostarczył wi kszo  dokument w potwierdzających zestrzelenie tej załogi w oko-
licach Sieradza. Oczywi cie podobne starania czynił Urząd Miasta Radomska, co  
w rezultacie zaowocowało tak oczekiwaną decyzją.

Zgodnie z zapowiedzią Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, 
Towarzystwo Przyjaci ł Muzeum w Radomsku i Radomszcza ski lub olekcjo-
ner w zorganizowały w dniu 11 wrze nia 2016 r. sympozjum popularno-naukowe  
pt. Walki otnictwa Polskiego Nad Ziemią Radomszcza ską - Wrzesie  1939 r. . 
Wydarzenie to zostało obj te patronatem Prezydenta Miasta Radomska i włączone 
jako jedna z imprez do miejskich obchod w 24. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 

ulturowego Gdzie duch spotyka si  z przestrzenią - wiątynie, arcydzieła, pomniki .

Wst p
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Prelegenci zaprezentowali swoje odczyty, uzupełniając teksty archiwalnymi o-
togra ami i lmami z relacjami wiadk w tamtych zdarze . Starali si  wykorzysta   
i przedstawi  wszystkie swoje do wiadczenia zdobyte w czasie długoletniej pracy nad 
przywracaniem niewygodnej dla powojennych władz naszej pi knej historii. Po za-
ko czeniu sympozjum cz sta wymiana wizyt wek i tele on w mi dzy zaproszonymi 
go mi a prelegentami daje nadziej , e zawiązane tutaj znajomo ci kiedy  zaowocują 
podobnym spotkaniem. U am, e nastąpi to niedługo, bo przecie  zaprezentowany 
materiał to tylko male ki ragment naszej radomszcza skiej historii.

Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku. 11 wrze nia 2016 r. Sympozjum 
popularno-naukowe pt. Walki otnictwa Polskiego Nad Ziemią Radomszcza ską - Wrze-
sie  1939 r.  Prelegenci i go cie arch. Dariusza Solarza

Dariusz Solarz
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 R
Tom XIII (2017)

 
Warszawa

  R

1 wrze nia 1939 r. wybuchła II wojna wiatowa. Polska została zaatakowana z trzech 
stron przez wojska niemieckie, a od południa tak e przez armi  słowacką. Wojsko Polskie 
w składzie siedmiu armii kolejno, od południa, armie: arpaty , rak w , d , Po-
zna , Pomorze , Modlin  oraz ormująca si  na tyłach rontu armia odwodowa Pru-
sy  i jednej samodzielnej grupy operacyjnej Narew , stawiło zaci ty op r naje d cy.

Niemcy, dysponujący olbrzymią przewagą techniczną, szczeg lnie w broni pan-
cernej i lotnictwie, ju  w pierwszych dniach wrze nia zdołali przełama  wi kszo  
polskich linii obronnych. Na odcinku południowo-zachodnim najbardziej niebez-
pieczne okazało si  uderzenie niemieckiej 10 rmii, kt rej cz  jednostek, m.in. I 

orpus Pancerny, uderzyła na nasze pozycje na styku pomi dzy rmią d  i rmią 

Gł wnym celem dla polskich eskadr bombowych, działających w rejonie Radomska, były 
kolumny pojazd w niemieckiej 1 Dywizji Pancernej. Dywizja ta posiadała łącznie 299 czoł-
g w, w tym 56 najnowszych woz w typu Pz p w I . Na otogra i czołgi Pz p w I  us . C,  
najci sze i najsilniej uzbrojone armata 75 mm  niemieckie pojazdy pancerne zastosowane 
w czasie kampanii wrze niowej. Zwracają uwag  namalowane na nich białe krzy e, kt re 
były znakami rozpoznawczymi tylko w czasie wojny w Polsce. Po jej zako czeniu Niem-
cy powr cili do stosowania na czołgach wcze niejszej wersji oznacze  w postaci czarnego 
krzy a z białą obw dką. arch. Tomasza opa skiego
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rak w , wzdłu  najkr tszej osi ataku w kierunku Cz stochowy, a nast pnie Radom-
ska, Piotrkowa i Warszawy. Na tym odcinku lini  obronną o długo ci 40 km obsadzała 
tylko jedna polska jednostka, 7 Dywizja Piechoty, kt ra musiała stawi  czoło pi ciu 
wielkim jednostkom niemieckim, w tym dwom dywizjom pancernym.

Po ci kich walkach op niających i kr tkiej obronie Cz stochowy nocą z 2 na 3 
wrze nia 1939 r. ołnierze 7 DP otrzymali rozkaz wyco ania si  na nową lini  obrony  
i opu cili miasto. uka pomi dzy rmią d  i rmią rak w , w kt rą wdarły si  
setki niemieckich czołg w, zacz ła si  teraz powi ksza  w zastraszającym tempie.

Polacy nie dysponowali adnymi odwodami, kt re mogły zahamowa  niemieckie 
natarcie. Naczelny W dz, marszałek Edward Rydz- migły, si gnął wi c po swą ostatnią 
rezerw   samoloty rygady ombowej.

Utworzoną w sierpniu 1939 r., w chwili mobilizacji jednostek lotnictwa, rygadą 
ombową dowodził płk dypl. obs. Władysław Heller. Miał do swej dyspozycji cztery 

eskadry samolot w bombowych typu PZ .37 o  łącznie 36 maszyn  i pi  eskadr 
lekkich bombowc w PZ .23 ara  50 samolot w .

O ile dwusilnikowe bombowce typu o  były najnowocze niejszymi polskimi sa-
molotami bojowymi, o tyle stanowiące wi kszą cz  sił rygady ombowej, maszyny 
PZ .23 ara  w 1939 r. były ju  konstrukcją przestarzałą. Zostały one wprowadzone do 
słu by w latach 1936-1938, w liczbie 250 egzemplarzy i były jednosilnikowymi dol-
nopłatami o konstrukcji metalowej. Załoga arasia składała si  z trzech lotnik w pi-
lot, obserwator, strzelec samolotowy , dysponowała trzema karabinami maszynowymi,  
a uzbrojenie zaczepne samolotu stanowiło 700 kg bomb. Najsłabszą stroną maszyny 
była jej niewielka pr dko , wynosząca tylko 319 km godz. Do rygady ombowej 
został przydzielony, dowodzony przez mjr. pil. Jana iałego, dywizjon arasi z 2 Pułku 

otniczego w rakowie 21 i 22 Eskadra iniowa, kt re w chwili mobilizacji otrzymały 
miano 1 i 2 Eskadry ombowej ekkiej , dywizjon arasi mjr. obs. l reda Peszke z 6 
Pułku otniczego we wowie 64 i 65 Eskadra iniowa, kt re zostały przemianowane 
na 4 i 5 Eskadr  ombową ekką  oraz 55 Eskadra iniowa ombowa ekka , z 5 
Pułku otniczego w idzie, dowodzona przez kpt. obs. J ze a Skibi skiego.

Godła Eskadr ombowych, biorących udział w walkach z Niemcami nad ziemią radomszcza ską 
we wrze niu 1939 r. Od lewej: 1 21  Eskadra ombowa ekka, 2 22  Eskadra ombowa ekka 
i 55 Eskadra iniowa ombowa ekka . gra ki - Dariusz Solarz .

Tomasz opa ski
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Na krakowskim lotnisku na kr tko przed wybuchem wojny. Przed hangarem 22 Eskadry iniowej 
siedzą od lewej : kpt. pil. azimierz Słowi ski, kpt. pil. Walerian Jesionowski o cer taktyczny
III 2 Dywizjonu My liwskiego  i por. obs. leksander ujalski o cer taktyczny 24 Eskadry  

iniowej . Stoi por. obs. Stanisław Walkow, kt ry zginął w locie bojowym 3 wrze nia 1939 r. 
wraz z kpt. Słowi skim i kpr. orytowskim. Cała załoga arasia została pochowana na cmenta-
rzu w Gidlach wraz z czterema innymi lotnikami z krakowskich eskadr , a w pogrzebie, kt ry si  
odbył 30 wrze nia 1939 r., uczestniczyła m.in. kompania honorowa armii niemieckiej. W 1952 r.  
pochowani w Gidlach lotnicy zostali ekshumowani i ich doczesne szczątki przeniesiono na cmen-
tarz w Radomsku, gdzie spoczywają do dzisiaj. arch. Tomasza opa skiego

pt. pil. azimierz Słowi ski zajmuje miejsce w swoim arasiu oznaczonym numerem 1.  
Na kadłubie samolotu, pomi dzy kabinami obserwatora i strzelca pokładowego, widoczne jest 
godło 22 Eskadry iniowej. Zdj cie wykonano na lotnisku Rakowice w rakowie wiosną 1939 r.  
arch. Tomasza opa skiego

arasie nad Radomskiem
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Zgodnie z zało eniami polskiego planu obronnego pozostająca w dyspozycji Na-
czelnego Wodza rygada ombowa miała prowadzi  gł bokie rozpoznanie i bombar-
dowa  cele na gł wnych kierunkach działa  nieprzyjaciela. Tu  przed wybuchem wojny 
z Niemcami 86 samolot w rygady znalazło si  na wyznaczonych wcze niej lotniskach 
polowych, rozmieszczonych szerokim łukiem od Radomia po iałą Podlaską.

Po wdarciu si  niemieckich jednostek pancernych i zmotoryzowanych w luk  cz -
stochowską  ju  2 wrze nia 1939 r. ormacje te zostały zbombardowane przez lwowski 
dywizjon arasi I Dywizjon rygady ombowej   4 64  i 5 65  Eskadr  oraz 24 
Eskadr  arasi ze składu rmii rak w . Wszystkie samoloty eskadry krakowskiej 
24  powr ciły na lotnisko, ale dywizjon lwowski stracił a  osiem maszyn, a ponad-

to dziewiąty samolot, uszkodzony przez niemiecką obron  przeciwlotniczą, rozbił si   
w czasie lądowania na własnym lotnisku  poległo dw ch lotnik w por. obs. Michał 

rzeski i ppor. obs. Michał Nowacki , pi ciu odniosło rany, a trzech dostało si  do nie-
woli kpr. pil. Mieczysław Zołote ko, pchor. obs. Zygmunt Szumełda i kpr. strz. Stani-
sław Rozmus . Jednego arasia, kt ry wykonywał zadanie rozpoznawcze, straciła te   
1 21  Eskadra rygady ombowej. Samolot został zestrzelony przez niemieckie my-
liwce w Wygodzie koło Radomska. Poległa cała jego załoga sier . pil. Wojciech Ury-

zaj, pchor. obs. Rudol  Wilczak i strz. sam. kpr. Władysław cibich , kt ra została po-
chowana na cmentarzu w Gidlach.

Załoga arasia  nr 6 z 22 Eskadry iniowej zajmuje miejsca w maszynie przed startem z lotniska 
polowego. Na otogra i doskonale wida  uzbrojenie strzeleckie samolotu, karabiny maszynowe 
typu ickers F tylnego strzelca g rny kaem  i obserwatora dolny kaem, umieszczony w tzw. 
kołysce  pod kadłubem maszyny . Pilot maszyny miał do swej dyspozycji trzeci, zamontowany 

na stałe kaem wz. 33 , kt ry był umieszczony po prawej stronie jego kabiny i strzelał do przodu 
pomi dzy cylindrami silnika. Uzbrojenie zaczepne samolotu stanowiły bomby o masie do 700 kg,  
podwieszane na wyrzutnikach umieszczonych w centropłacie, pomi dzy kołami podwozia.  
arch. Tomasza opa skiego

Tomasz opa ski



299

Wieczorem 2 wrze nia czołgi niemieckiej 1 Dywizji Pan-
cernej dotarły do szosy Cz stochowa Radomsko, a nast pnie 
osiągn ły brzeg Warty pod Gidlami. Rankiem nast pnego 
dnia nad niemieckie kolumny w rejonie Radomsko Pław-
no Gidle nadleciały kolejne polskie bombowce, tym razem 
krakowskie arasie z 1 21  i 2 22  Eskadry II Dywizjonu 

rygady ombowej oraz 55 Eskadry ombowej ekkiej.
Niestety niemieckie my liwce oraz niezwykle silna na-

ziemna obrona przeciwlotnicza zniszczyły kilka polskich ma-
szyn. Samolot dow dcy 2 22  Eskadry kpt. pil. azimierza  
Słowi skiego, kt ry leciał na czele grupy arasi, został zestrze-
lony w rejonie Zag rza i cała załoga, kpt. Słowi ski, por. obs. 
Stanisław Walkow i kpr. strz. Stanisław orytowski, zgin ła. 
W kolejnych dw ch zestrzelonych arasiach 2 22  Eskadry 
polegli pchor. pil. J ze  Jele , ppor. obs. Władysław upnik 
i kpr. strz. Stanisław apturkiewicz, kpr. pil. Mikołaj Jurce-
wicz i pchor. obs. Jan limek. Ocalał jedynie strzelec z dru- 
giej maszyny, kpr. Jerzy iskup, kt ry dostał si  do niewoli.

Jednego arasia straciła te  1 21  Eskadra. Maszyna zo-
stała zestrzelona przez niemieckie my liwce i run ła na pole 
pomi dzy wsiami Olszynki i atarzyn w. Pilot plut. Wacław uczyłko i obserwator kpt. 
Ste an lberti o cer taktyczny eskadry  zdołali si  uratowa , ale strzelec pokładowy 
pchor. Mieczysław Mazur zginął.

W akcji pod Radomskiem wzi ła te  udział 55 Eskadra ombowa ekka, kt ra 
stacjonowała na lotnisku polowym w Maryninie koło Radzynia Podlaskiego. Ran-
kiem 3 wrze nia z Marynina wystartował samolot rozpoznawczy 55 Eskadry, kt ry 
miał znale  cel dla pozostałych maszyn eskadry. Niestety, niecałą godzin  p niej 

ara  został zaatakowany przez cztery niemieckie samoloty typu Messerschmitt  
 109 i zestrzelony koło Dmenina, 5 km na wsch d od Radomska. W samolocie 

polegli ppor. obs. Czesław Podogrodzki i kpr. strz. olesław e niewski. Ocalał  
jedynie ranny pilot, plut. pil. Henryk orys, kt ry wyskoczył ze spadochronem  
i dostał si  do niewoli.

O godzinie 10.00 wystartowały kolejno trzy klucze arasi 55 Eskadry w celu od-
nalezienia i zbombardowania niemieckich jednostek pancernych w rejonie Radomska. 
Drugi klucz natknął si  na niemieckie my liwce, kt re zestrzeliły arasia z załogą 
kpr. pil. Czesław orz cki, por. obs. Tadeusz Frąckowiak i kpr. strz. sam. Czesław 

uziuk. Płonący samolot runął na ziemi  w okolicy wsi Olszynki i obiele Wielkie 
około 15 km na południowy wsch d od Radomska , grzebiąc pod swymi szczątka-

mi wszystkich lotnik w.

Dow dca 2 22  Eskadry 
kpt. pil. azimierz Słowi ski. 
Zginął 3 wrze nia 1939 r. 
prowadząc swą eskadr  do 
ataku na niemieckie jed-
nostki zmotoryzowane w 
okolicy Radomska. Został 
zestrzelony przez niemiec-
ką OP . arch. Tomasza 

opa skiego

arasie nad Radomskiem
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Niemieccy ołnierze przy wraku arasia oznaczonego na usterzeniu D1 . ył to samolot do-
w dcy II Dywizjonu ombowego mjr. pil. Jana iałego, kt ry został zestrzelony przed południem  
3 wrze nia 1939 r., w czasie bombardowania niemieckich kolumn pancernych w rejonie Radom-
ska, i rozbił si  na polu pomi dzy wsiami Olszynki i atarzyn w. Załog  maszyny stanowili 
lotnicy 1 21  Eskadry ombowej ekkiej: plut. pil. Wacław uczyłko, kpt. obs. Ste an lberti 
o cer taktyczny eskadry  i strz. sam. pchor. Mieczysław Mazur. W katastro e zginął strzelec 
arasia pchor. Mazur, a pilot i obserwator zdołali si  uratowa . arch. Tomasza opa skiego

Uszkodzony w czasie przymusowego lądowania we wrze niu 1939 r. ara  z 55 Eskadry om-
bowej ekkiej rygady ombowej. Na kadłubie doskonale widoczne godło jednostki  pr ący 
si  do skoku tygrys. otnicy 55 Eskadry 3 wrze nia 1939 r. uczestniczyli w bombardowaniu 
niemieckich kolumn pancernych i zmotoryzowanych w rejonie Radomska, tracąc dwa samoloty 
z załogami poległo pi ciu lotnik w, jeden dostał si  do niewoli . arch. Tomasza opa skiego

Tomasz opa ski
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ilka godzin po mierci dow dcy 2 22  Eskadry kpt. Słowi skiego nowy dow dca 
tej jednostki, por. obs. olesław Nowicki, poprowadził ponownie dwa klucze samolo-
t w na zwalczanie niemieckiej broni pancernej w okolicy Radomska. Dołączył do nich 
klucz arasi 1 21  Eskadry prowadzony przez jej dow dc  kpt. obs. Jana uczm .

lucz krakowskich arasi  w locie. W czasie kampanii wrze niowej 1939 r. nasi lotnicy wyko-
nali wi kszo  atak w bombowych pojedynczymi kluczami, kt re bombardowały samodzielnie 
poszczeg lne człony niemieckich kolumn zmotoryzowanych. arch. Tomasza opa skiego

Podstawową przyczyną ci -
kich strat, jakie poniosły polskie 
eskadry działające w okolicach 
Radomska, była silna niemiec-
ka obrona przeciwlotnicza. Na 
otogra i niemieckie działo 

przeciwlotnicze Flak 30 kalibru 
20 mm 2 cm Flak 30 au  Selb-
st ahra ette  Sd. z. 10 4  
zamontowane na p łgąsienni-
cowym transporterze S.d. z. 
10 4. Zdj cie zostało wykonane 
w jednym z miasteczek pomi -
dzy Cz stochową a Radomskiem 
w pierwszych dniach wrze nia 
1939 r.
arch. Tomasza opa skiego

arasie nad Radomskiem
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I ta akcja przyniosła straty. Nad celem 2 22  Eskadra straciła jedną maszyn , kt ra 
została zapalona w powietrzu przez niemieckie samoloty i wylądowała przymusowo pod 
Gidlami. Zginął strzelec arasia kpr. ndrzej Ustupski, ale pilot plut. Gustaw Hławiczka 
i obserwator ppor. Tadeusz alinowski zdołali si  uratowa . Natomiast kolejny ara  tej 
eskadry, uszkodzony przez niemiecką artyleri  przeciwlotniczą, z ci ko rannym obser-
watorem pchor. Wacławem Grandysem, rozbił si  w czasie lądowania na lotnisku polo-
wym w amieniu i spłonął. Pchor. Grandys zginął najprawdopodobniej zmarł jeszcze 
przed lądowaniem , a mechanicy eskadry, nara ając ycie, zdołali wyciągną  z płonącej 
maszyny rannego pilota kpr. Feliksa Marka i strzelca kpr. Ignacego Gaconia.

Na lotnisko nie powr cił te  jeden ara  z 1 21  Eskadry, kt ry został zestrzelony 
przez niemieckie my liwce koło wsi Dąbrowa Wielka przysi łek ozy . Poległ obser-
wator polskiej maszyny ppor. Tadeusz r l i strzelec kpr. Ignacy Mularczyk. Natomiast 
pilot kpr. Stanisław Obiorek zdołał wyskoczy  ze spadochronem i ocalał.

Tak wi c dzie  3 wrze nia 1939 r. zapisał si  krwawo w dziejach eskadr rygady 
ombowej. Szczeg lnie ci kie straty poniosła 2 22  Eskadra ombowa ekka: dzie-

si ciu poległych lotnik w w tym dow dca eskadry kpt. azimierz Słowi ski , trzech 
rannych i jednego, kt ry dostał si  do niewoli, oraz połow  swych maszyn pi  arasi . 
Nasi lotnicy, pomimo e byli gotowi zapłaci  najwy szą cen  za celne zbombardowanie 
i zniszczenie wojsk naje d cy, to jednak nie zdołali powstrzyma  niemieckiej nawały. 
Przewaga wroga była zbyt wielka.

Spalony ara  nr 3 z 2 22  Eskadry ombowej ekkiej, kt ry został zestrzelony przez nie-
mieckie my liwce po południu 3 wrze nia 1939 r., w pobli u ko cioła klasztornego dominika-
n w w Gidlach. W czasie walki powietrznej zginął kpr. strz. sam. ndrzej Ustupski, a plut. pil. 
Gustaw Hławiczka i ppor. obs.Tadeusz alinowski zostali ranni. arch. Tomasza opa skiego

Tomasz opa ski
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Zmarły w kwietniu 1982 r. w Sopocie ppłk 
azimierz Jaklewicz, o cer lwowskiego dywi-

zjonu arasi, kt ry 2 wrze nia 1939 r. osobi cie 
poprowadził wypraw  bombową przeciwko nie-
mieckiej broni pancernej, wspominając wojenne 
lata napisał m.in.:

Przywołując pami  poległych lotnik w 
trzeba dobitnie stwierdzi , e o ara zło one-
go przez nich ycia u progu niemieckiej agre-
sji na Polsk  stała si  posiewem bohaterskiej i 
uporczywej walki z wrogiem nie tylko dla ich 
koleg w, kt rych hart ducha podziwiał wiat, 
lecz wzorem i przykładem dla innych o arnych 
syn w naszej Ojczyzny, kt rzy na wszystkich 
rontach i w walce podziemnej czynem zbroj-

nym dokumentowali sw j patriotyzm i umiło-
wanie wolno ci, bo wszyscy byli Polakami i mieli Polsk  w sercu.

Nie zapominajmy o ich o erze, bo zapomnie  to gorzej ni  umrze .

Zestrzelony 3 wrze nia 1939 r. w Pławnie koło Gidel ara  2 22  Eskadry ombowej ekkiej 
oznaczony na usterzeniu numerem 5 . W samolocie zgin li prawdopodobnie kpr. pil. Mikołaj 
Jurcewicz i pchor. obs. Jan limek, a ranny kpr. strz. sam. Jerzy iskup, ocalał i dostał si  do 
niewoli. 
arch. Tomasza opa skiego

Godło 22 Eskadry iniowej na zestrze-
lonym w Pławnie arasiu nr 5.
arch. Tomasza opa skiego

arasie nad Radomskiem
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* * *
W kampanii wrze niowej 1939 r. szczeg lnym bohaterstwem wykazali si  polscy 

lotnicy, kt rzy starali si  powstrzyma  dysponujące olbrzymią przewagą liczebną i tech-
niczną wojska niemieckiego agresora. Najci sze straty poniosły eskadry latające na 
samolotach typu PZ .23 ara , kt re były rzucane na najbardziej zagro one odcinki 
rontu. Nasze lotnictwo w 1939 r. straciło a  120 arasi.

Mogiły lotnik w latających na arasiach są rozproszone po całej Polsce i poza jej 
obecnymi granicami, ale najwi cej ich jest w Radomsku i jego okolicach

Wrak arasia 2 22  Eskadry ombowej ekkiej, zestrzelonego 3 wrze nia 1939 r. na przedmie-
ciach Cz stochowy, w awodrzy Dolnej obecnie dzielnica Cz stochowy Gnaszyn- awodrza .  

W samolocie zgin li najprawdopodobniej pchor. pil. J ze  Jele , ppor. obs. Władysław upnik 
i kpr. strz. sam. Stanisław apturkiewicz. 

Tomasz opa ski
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 R
Tom XIII (2017)

 
Towarzystwo Przyjaci ł Muzeum w Radomsku

    E      

Zainteresowanie lotnictwem zawdzi czam mojemu tacie. To od niego ju  w dzie-
ci stwie usłyszałem o dw ch lotnikach z rakowa, kt -
rych m j dziadek we wrze niu 1939 r. przechowywał kilka 
dni w wynaj tym domu przy ul. Stara Droga w Radomsku. 
To on opowiadał o orzełku z koroną podarowanym przez 
jednego z lotnik w, kt ry przez całą okupacj  z dumą no-
sił zaszyty w klapie kurtki. Opowiadał r wnie  o swoich 
prze yciach z O cerskiej Szkoły otniczej w D blinie.  
W ten spos b zaszczepił we mnie t  pasj . Dorastałem  
i pragnąłem pogł bia  swoją wiedz  o lotnictwie, lecz 
w trakcie całego mojego procesu kształcenia nie pami -
tam, aby cho  raz kt ry  z nauczycieli wspomniał, e 
nad Radomskiem odbywały si  walki polskich lotnik w 
i tak wielu z nich tu poległo. Postanowiłem wi c wypyta   
sąsiad w i członk w najbli szej rodziny, czy pami tają  
jakie  wydarzenia z tamtych 

lat. Z zapartym tchem słuchałem r nych historii lotniczych. 
W wi kszo ci przypadk w dotyczyły one wydarze  zwią-
zanych z pierwszymi dniami II Wojny wiatowej. W ko cu 
po latach poznałem pana Jana ronisława Ciesielskiego, 
kt rego rodzice przed wojną byli wła cicielami młyna  
w amionce koło Radomska. ilkakrotnie odwiedzałem 
go w Warszawie przy ul. Chocimskiej i słuchałem jego 
wspomnie  o polskim samolocie zestrzelonym przez 
Messershmitty nad polami wsi Wygoda pomi dzy Ra-
domskiem a Gidlami. Pan Jan po yczył mi kilka ksią ek 
swojego autorstwa. W jednej z nich o e prze cia wo-
jenne opisał t  katastro  lotniczą. Od tej pory zacząłem 

Podchorą y ucze  pilot
Ireneusz Solarz 
D blin 1952 r.
arch. Dariusza Solarza

Jan ronisław Ciesielski 
Warszawa 2004 r.
arch. Dariusza Solarza
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poszukiwa  w literaturze dotyczącej wrze nia 1939 r. wszelkich in ormacji o zało-
gach polskich samolot w poległych w okolicy Radomska. W rezultacie tych poszuki-
wa  wyczytałem, e było zestrzelonych dziewi  samolot w. Siedem arasi z 1 21 ,  
2 22  i 55 Eskadry ombowej E , jeden o  z 17 Eskadry ombowej i jeden dwu-
osobowy wojskowy samolot rozpoznawczy prawdopodobnie RWD . Przez kilka lat 
odnajdowałem miejsca katastro  i nagrywałem wspomnienia wiadk w tych zdarze , 
w wi kszo ci dzisiaj ju  nie yjących. Najwi cej jednak kłopot w sprawiał mi ten 
pierwszy samolot zestrzelony nad Wygodą. Długo nie mogłem odnale  miejsca jego 
upadku. Pan Jan Ciesielski był ju  bardzo chory i nie m gł przyjecha  do Radomska, 
a na mapie nie potra ł go wskaza . W ko cu w 2005 r. przy pomocy wła ciciela pola, 
na kt re spadł samolot, odnalazłem naocznego wiadka wrze niowej katastro y, pana 

ntoniego orowika, kt ry tak zrelacjonował wydarzenie:
Drugiego wrze nia1939 r. po południu przyszli my do domu po przegrabianiu 

siana na łące. Jak przed południem ja z ojcem byłem na łące to bez przerwy tylko samo-
loty krą yły i stale była w powietrzu strzelanina i strzelanina. Po południu wr cili my 
do domu, a nad łąką znowu wirowały samoloty i ten niemiecki chyba gonił polski. Sły-
cha  było strzelanin . I ten niemiecki w ko cu go um czył. Ten polski bardzo si  palił. 
Przeleciał nisko nad lasem, naszym domem i spadł na asi skiego pole. Obok jego 
pola m j wuj miał pole karto i, taki zagon z bruzdami. Ciotka poszła ukopa  karto i 
i w trakcie kopania przeleciał tu  nad jej głową palący si  i rozpadający w powietrzu 
samolot. Szła za nim taka smuga czarnego dymu. Ona zaraz przewr ciła si  mi dzy re-
dliny, co uratowało ją od kuli ognia. Narzekała tylko na lekko poparzoną nog , to chyba 
od tego płomienia ciągnącego si  za samolotem. Od samolotu oderwało si  skrzydło  

Wrak arasia nr 5 z 1 21  E  dowodzonego przez sier . ppor. obs. Rudol a Wilczaka  na 
polach wsi Wygoda arch. Cezarego Orlika

Dariusz Solarz
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i wiele mniejszych części, które gubił po drodze. Samolot spalił się prawie cały. Panie, 
teraz to tu są łąki, i drzewa a przedtem były tylko uprawne pola. Ojciec mój zauważył, 
że to dobra blacha i przyniósł do domu trochę z tego samolotu. Zrobił szufelkę z tej 
blachy. Przecież była wojna, a on nie miał ani wialni, ani nic. Tylko jak żyto wymłócił, 
to taką wiejalnią (szuflą - przyp. autora) żyto się rzucało i to się odwiało. Ta szufelka 
była bardzo lekka. Służyła do nabierania ospy i właśnie do odwiewania plew. Ojciec 
miał 72 lata, gdy zmarł w 1952 r.”.

Słuchając pana Antoniego uzmysłowiłem sobie, że jego historia jest jedną z wielu, 
jakie pamiętam również z literatury. Są to często króciutkie wzmianki, które dopiero 
po połączeniu tworzą szerszy obraz pierwszych dni wojny. Pojawienie się polskich sa-
molotów w okolicach Radomska nie było przypadkowe. Teren ten był słabo broniony, 
znajdował się pomiędzy strefami działania Armii „Kraków” i Armii „Łódź”. Newral-
gicznym odcinkiem frontu okazał się rejon broniony przez Wołyńską Brygadę Kawale-
rii i baon (batalion) „Kłobuck”. Wołyńska Brygada Kawalerii prowadząc krwawe walki  
z niemiecką 4 Dywizją Pancerną na skutek częściowego okrążenia, wycofała się na pół-
nocny wschód w kierunku Radomska. Osłabiony i odsłonięty baon „Kłobuck” poniósł 
ciężkie straty i wycofał się na południowy wschód do Częstochowy. Z utworzonej w ten 
sposób luki skorzystała niemiecka 1 Dywizja Pancerna i prawie bez walki wdarła się kli-
nem między Kłobuck i Częstochowę, kierując się na Gidle. W tej sytuacji Wódz Naczel-
ny E. Rydz Śmigły w celu powstrzymania niemieckich sił pancernych zarządził użycie 
lotnictwa bombowego. Był to jedyny sposób na spowolnienie ekspansji wroga, ponie-
waż strona polska nie posiadała żadnych odwodów na odcinku Częstochowa-Radomsko.

Jeszcze przed wybuchem wojny obronę tego odcinka przydzielono Wołyńskiej Bry-
gadzie Kawalerii. 18 sierpnia transportem kolejowym dotarło do Radomska dowództwo 
Brygady wraz z szwadronem sztabowym. Początkowo Wołyńska Brygada Kawalerii 
miała bronić się w okolicy Brzeźnicy Nowej, jednak w ostatniej chwili brygadę skiero-
wano w rejon Kłobuck-Działoszyn (okolice wsi Mokra). 25 sierpnia 1939 r. dowódca 
brygady płk dypl. kaw. Juliusz Filipowicz w ogólnym rozkazie operacyjnym określają-
cym zadania dla brygady i podlegających jej oddziałom między innymi napisał:

„a) Wołyńska Brygada Kawalerii ma ubezpieczać południowe skrzydło Armii 
„Łódź” zamykając przede wszystkim kierunek Kłobuck - Brzeźnica Nowa, nie do-
puszczając nieprzyjaciela do przekroczenia rzeki Warty ogólnie na tym kierunku.

b) Pod naporem bardzo przeważających sił nieprzyjaciela brygada ma prowadzić 
walki wstrzymujące w kierunku na Radomsko”1.

Drugiego września 1939 r nastąpiły pierwsze bombardowania przez Karasie nie-
mieckich kolumn pancernych w okolicach Częstochowy. Nie spowodowały one jed-
nak zatrzymania się wroga, tylko jego spowolnienie. Wysłanie więc w tym dniu na lot  

1 Wojna obronna Polski 1939. Wybór źródeł, Warszawa 1968, s. 350-354.

Pierwsza strata 1 (21) Eskadry Bombowej nad Wygodą (2.09.1939 r.)
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zwiadowczy arasia w tak strategiczne miejsce było bardzo wa ne. Załoga miała rozpo-
zna  jak daleko posun ły si  niemieckie oddziały i w czyich r kach  znajdują si  mosty 
i przeprawy na rzece Warcie. Zadanie to było bardzo niebezpieczne, poniewa  przez cały 
dzie  okolice Działoszyn - Cz stochowa - Radomsko były patrolowane przez wrogie 
my liwce. Sytuacj  na radomszcza skim niebie z drugiego dnia wojny opisuje tak e 
 Marius Emmerling: Ich celem my liwc w-przyp. D.S.  było przeprowadzenie ata-
k w naziemnych czas lotu bojowego: godz. 09.18-11.10 . Niekt re samoloty zostały 
lekko uszkodzone wskutek ostrzału karabin w maszynowych. Dwa F 109D wylądo-
wały ju  o godz. 10.40 2.

Opis ten pasuje do wspomnianej ju  przez pana ntoniego strzelaniny z go-
dzin przedpołudniowych w okolicy most w. Do uszkodzenia niemieckich samolo-
t w zapewne przyczyniły si  oddziały saperskie i wartownicze zabezpieczające tyły  

2 M. Emmerling Lu�wa�e nad Polską 1939, Cz I Jagd�iger, Gdynia 2002, s. 34.

Zniszczony most drogowy na rzece Warcie. W dolnej cz ci uszkodzona drewniana prze-
prawa dawny trakt Radomsko - Widz w - ruszyna - Cz stochowa . Fotogra  wykonał 
niemiecki pilot Hauptmann Johannes Gentzen 5.09.1939 r. 3 dni po zestrzeleniu arasia nad 
wsią Wygoda. arch. Tomasza opa skiego

Dariusz Solarz
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Woły kiej rygadzie awalerii, kt re przed wyco aniem si  zniszczyły obydwa mo-
sty. Strzelanina, kt rą słyszał pan ntoni to prawdopodobnie wymiana ognia mi dzy 
obro cami most w a niemieckim lotnictwem. Zar wno most kolejowy, jak i drogowy 
na rzece Warcie znajdują si  bardzo blisko Wygody, wi c przelatujące tam niemieckie 
samoloty były prawdopodobnie dobrze widoczne. 

Tego samego dnia, po południu około godz. 18.00 niemiecki pilot samolotu  
Meserschmitt -109, Hauptmann Johannes Gentzen zestrzelił polską maszyn  pilo-
towaną przez sier . pil. Wojciecha Uryzaja. M. Emmerling tak opisał to wydarzenie:

Ostatni lot tego dnia stał si  zadaniem specjalnym i został wykonany przez  
4  109D z klucza sztabowego czas lotu bojowego: godz.17.19-18.25 . Piloci uda-
li si  nad most kolejowy w Dąbr wce na południowy-zach d od Radomska, a ich 
celem było uniemo liwienie wysadzenia tej przeprawy na Warcie. Most drogowy  
był ju  zniszczony . Wszystkie 4 Messershmitty ostrzelały most, w nast pstwie  

Cz ciowo zniszczony most kolejowy na rzece Warcie mi dzy wsiami Dąbr wka i obry. 
Miejsce przechwycenia arasia przez Messerschmitty I. Zerst rergeschwader I. Eskadra 
Niszczycieli . Fotogra  wykonał 05.09.1939 r. dow dca eskadry Hauptmann Johannes 
Gentzen. arch. Tomasza opa skiego

Pierwsza strata 1 21  Eskadry ombowej nad Wygodą 2.09.1939 r.
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czego polska obrona zamilkła... O godzinie 18.00 na południowy-zach d od Radomska 
w pobli u mostu, na południe od Radomska  piloci natkn li si  na rozpoznawcze-

go arasia. Dow dca grupy, Johannes Gentzen, błyskawicznie go zestrzelił i w ten 
spos b uzyskał pierwsze zwyci stwo powietrzne dla jednostki. Podczas ataku zaob-
serwowano najpierw płomienie na lewym skrzydle, po czym ara  runął na ziemi . 
Zestrzelonym samolotem okazał si  PZ . P23 , nr 44.185 nale ący do 1 Eskadry 

ombowej E . Załoga w składzie: obs. ppor. Rudol  Wilczak, pil. sier . Wojciech 
Uryzaj., strz. sam. kpr. Władysław cibich rozpoznawała po południu rejon Cz sto-

Most kolejowy na rzece Warcie mi dzy wsiami Dąbr wka i obry. Fotogra a wykonana  
z pociągu jadącego w kierunku Radomska.Widoczny remont torowiska i z lewej strony pociąg,  
z kt rego wychylił si  otogra . arch. Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku

Zniszczony most drogowy na rzece Warcie, po kt rym w kierunku Radomska jadą niemiec-
kie ci ar wki. arch. Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku .

Dariusz Solarz



311

chowy. Do tragedii, w wyniku której poległa cała załoga, doszło nad Wygodą (Gidle 
koło Radomska)”3.

W kolejnej książce odnalazłem podobną historię związaną z powietrzną strzelani-
ną i mostami na Warcie.

„Pod Wolą Jedlińską wyjechaliśmy na szosę do Radomska, nad którym widać było 
krwawą łunę. Miasto paliło się po rannych bombardowaniach. Pomiędzy Wolą Jedliń-
ską a Ładzicami na prawo zobaczyliśmy błysk i usłyszeliśmy huk. Został wysadzony 
(jak się później dowiedzieliśmy) most kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na rzece Warcie 
w Bobrach. Jak pisze w swoich wspomnieniach mój brat Romuald spotykaliśmy kon-
ne wozy i ludzi - uciekinierów, którzy wracali od Radomska nie radząc jechać dalej, 
gdyż przez płonące miasto nie da się przejechać. Mimo to ojciec znając miasto omi-
nął najbardziej niebezpieczne, zawalone gruzami ulice zbombardowanego Radomska.  
Tak dojechaliśmy przez las od strony Strzałkowa do Wygody. Stanęliśmy w lesie za 
domem rodziców. Nad lasem krążyły samoloty i ostrzeliwały las. Słychać było upa-
dające pociski. Miejsce więc okazało się niebezpieczne. Nad polami, pomiędzy Pław-
nem a Gidlami toczył bój samolot polski z niemieckimi. Został zestrzelony”4.

Przez następne lata prowadziłem działalność kronikarsko-badawczą, polegającą 
na zbieraniu relacji ustnych i pisemnych, dokumentów i pamiątek związanych z „na-
szymi lotnikami”. Uczestniczyłem z tatą, członkami Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
w Radomsku, Stowarzyszenia Literackiego „Ponad” i Radomszczańskiego Klubu Ko-
lekcjonerów w większości uroczystości poświęconych wrześniowym lotnikom. Razem 
organizowaliśmy wycieczki szlakiem pobojowisk lotniczych, na których składaliśmy 
kwiaty i zapoznawaliśmy uczestników z historią poszczególnych załóg. Zapraszaliśmy 
żyjących jeszcze świadków tych wydarzeń, pragnąc, by przekazali młodzieży historię 
II wojny światowej z własnych przeżyć. W 2012 i 2014 r. w Muzeum Regionalnym 
im. S. Sankowskiego w Radomsku zorganizowałem dwie wystawy pt. „W hołdzie 
polskim lotnikom września 1939 roku”. O pomoc w zorganizowaniu drugiej wystawy 
poprosiłem między innymi Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Otrzymałem 
wówczas dość dużo kopii dokumentów dotyczących krakowskich lotników. Jednym 
z nich był list Zofii Szymańskiej, siostry sierż. pil. Wojciecha Uryzaja (zestrzelonego 
nad Wygodą) do dyrekcji muzeum w Krakowie.

„Lusówko 1.09.1979.
Szanowna Dyrekcjo Muzeum!

W dniu 23 sierpnia br. oglądałam w Dzienniku Telewizyjnym reportaż o Muzeum 
Lotnictwa w Krakowie. Wśród pokazanych eksponatów (w szczególności samolotów 
różnych typów) podano, że wzbogacono się o dalsze dwa eksponaty tj. śmigło samo-
lotu Łoś oraz drążek sterowniczy samolotu Karaś znalezione koło Radomska. 
3 Tamże, s. 34-35
4 H. Szczepaniak Prace historyczne i wspomnienia, Radomsko 2015, str 71.

Pierwsza strata 1 (21) Eskadry Bombowej nad Wygodą (2.09.1939 r.)
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Ot  ta ostatnia rzecz najbardziej mnie interesuje, chciałabym poda  troch  
danych, kt re by  mo e wyja nią jej pochodzenie i by  mo e ja uzyskam od Pa -
stwa inne in ormacje. Z czterech moich braci Wojciech Uryzaj był pilotem w stop-
niu sier anta w 2 pułku lotniczym w rakowie. O ostatnim Jego locie jest wzmianka 

w artykule - kronice sprzed 2 lat w Panoramie ląskiej  
pi ra Jana iałego były dow dca II Dywizjonu ombo-
wego we wrze niu 1939 roku w stopniu majora pilota . 
Cytuj  ragment: W godzinach popołudniowych przycho-
dzi rozkaz rozpoznania rejonu Cz stochowy. Ze wzgl du 
na du y zasi g rozpoznania, w razie niemo no ci powro-
tu na lotnisko własne, załoga mo e wykorzysta  lotnisko  
w odzi do lądowania. Załoga w składzie ppor. Rudol  Wil-
czak, sier . pil. Wojciech Uryzaj dobrowolnie zgłosił si  do 
wykonania zadania, mimo e był pilotem samolotu Fokker ,  
z zadania nie powr cił - tytuł artykułu arasie w akcji .

Według relacji naocznych wiadk w, mieszka c w 
wsi, brat m j wraz z dwoma członkami załogi zginął w dniu 
2.09.1939 w godz 17:30 sobota  we wsi Wygoda, 2 km od 
Gidel koło Cz stochowy. Spadli z palącą si  maszyną na ora-
ne pole wracali po zrzuceniu bomb na nieprzyjaciela . Wraz 
z obserwatorem zostali wyrzuceni z maszyny, a strzelec spa-
lił si  w niej. rat palił si  koło głowy i rąk, wi c gasili go 
przysypując piaskiem.

ist Zo i Szyma skiej, siostry Wojciecha Uryzaja do dyrektora Muzeum w rakowie z dnia 
1.09.1979 r. arch. Muzeum otnictwa Polskiego w rakowie .

Napis na odwrocie: sier . 
pilot Wojciech Uryzaj ur. 
12.4.1906 roku w us wku
2 pułk lotniczy, rak w
Rok 1939. arch. Muzeum 

otnictwa Polskiego  
w rakowie

Dariusz Solarz
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Na ziemi  spadły w czasie lotu skrzydło samolotu, zegarek, gapa i papiero nica 
kt rą otrzymał w podarunku od swoich uczni w-b dących na przekazanym zdj ciu , 

wszystko opalone. ecąc samolot łamał i palił pobliski las, bo ju  pilot nie władał.
Pochowali ich Niemcy na miejscu wypadku w pozycji stojącej - tak twierdzą na-

oczni wiadkowie ze wsi. 1 pa dziernika 1939 r. sprawiono im bardzo ładny pogrzeb 
- zabrano z okolicy jeszcze 7 zwłok i pochowano ka dego w osobnej trumnie w jednej 
mogile, na para alnym cmentarzu w Gidlach.

rat m j wyszedł z domu 29. III. 1939 r. bardzo wcze nie rano. Ja z jego oną pła-
kały my, a on nie budził małej c reczki Hani, rozglądał si  naokoło jakby przeczuwając, 
e ostatni raz widzi to wszystko i powiedział: nie płaczcie, cieszcie si , e id  broni  

Ojczyzny i wr c  z tarczą albo na tarczy .
I wtedy i zawsze był gł bokim patriotą.
Mo e kto , kto jest związany z Muzeum co  wie wi cej na temat walk w tamtym 

rejonie
Mo e drą ek sterowniczy jest z jego samolotu
Mo e yje kt ry  z jego uczni w b dących na zdj ciu
Zwłoki zło one na cmentarzu w Gidlach zostały po wojnie wywiezione w niezna-

ne była wsp lna mogiła, miejscowy rzemie lnik ze skrzydła samolotu wykonał krzy , 
migło i wieniec , mo e do grob w masowych.

Napis na odwrocie: W rodku sier ant pilot instruktor Wojciech Uryzaj wraz z swoimi uczniami. 
2 pułk lotniczy, rak w. Rok 1939. arch. Muzeum otnictwa Polskiego w rakowie

Pierwsza strata 1 21  Eskadry ombowej nad Wygodą 2.09.1939 r.
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adne kompetentne instytucje i mieszka cy okolicy nic nie wiedzą na ten temat, 
kogo i gdzie wywieziono

Mo e kto  z Pa stwa lub ludzi związanych z Muzeum wie co  na ten temat
Zimą 1940 roku były my z bratową na cmentarzu i wsi Wygoda.

ardzo prosz  je eli, to mo liwe po tylu latach o podanie jakichkolwiek wiado-
mo ci dotyczących mojego brata, a w szczeg lno ci to chciałabym wiedzie , gdzie 
spoczywają jego prochy.

Chciałabym doda , e spo r d 4 moich braci, kt rzy poszli na wojn  2 z nich zgin ło 
tj: Wojciech i eon, ułan pod Piątkiem jego mogiły ani wsp lnego grobu r wnie  nie zna-
my , a dw ch piechur w Franciszek i Maksymilian po kapitulacji dostało si  do niewoli.

Społecze stwo gminy Tarnowo Podg rne u undowało o arom m cze stwa  
i tym co zgin li na polu chwały, obelisk z kamienia polnego, a na nim tablice z brązu 
z wyrytymi nazwiskami. Są na niej tak e moi bracia Wojciech i eon Uryzajowie, byli 
mieszka cy wsi us wko.

Przesyłam wyrazy powa ania, bardzo prosz  o odpowied .

Zo a Szyma ska

3.04.2008 r. - symboliczna mogiła lotnik w w Gidlach. Członkowie Towarzystwa Przyjaci ł 
Muzeum w Radomsku, Stowarzyszenia iterackiego Ponad  i Radomszcza skiego lubu  

olekcjoner w z zaproszonym go ciem składają kwiaty. 
Od lewej: pilot P  OT Wojciech Tomaszewski, Zbigniew Drogosz, Dariusz Solarz, Stanisław 
Imieni ski, Ryszard Olczyk, Ireneusz Solarz i Edmunda odanka. arch. Dariusza Solarza .

Dariusz Solarz
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Pierwsza strata 1 21  Eskadry ombowej nad Wygodą 2.09.1939 r.

Odpis protokołu dotyczący pochowania polskich lotnik w w Gidlach w 1939 r.
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yła to pierwsza z tragedii lotniczych na naszym terenie. otnik w pochowano  
w pobli u wraku samolotu, a 1 pa dziernika 1939 r. jak wynika z dokument w  
b dących w posiadaniu odzkiego Urz du Wojew dzkiego w odzi  wraz innymi  
poległymi w okolicy załogami ekshumowano i ponownie pochowano na cmentarzu  
w Gidlach. 

W 1952 r. ciała poległych prawdopodobnie jeszcze raz ekshumowano i przenie-
siono na cmentarz w Radomsku. W Gidlach jednak wcią  znajduje si  ich mogiła  
z tablicą nast pującej tre ci:

P MI CI OTNI W PO S ICH 
Z II PU U OTNICZEGO W R OWIE 
PO EG YCH W OT CH OJOWYCH

W DNI CH 2 - 3 WRZE NI  1939 RO U
PR. STRZ. ST NIS W ORYTOWS I

PR. STRZ. W DYS W CI ICH
PT. PI . ZIMIERZ S OWI S I
SIER . PI . WOJCIECH URYZ J
PR. STRZ. NDRZEJ USTUPS I

POR. O S. ST NIS W W OW
PPOR. O S. RUDO F WI CZ

CZE  ICH P MI CI
PIERWOTNIE POCHOW NI N  TUTEJSZYM CMENT RZU
O ECNIE SPOCZYW J  N  NOWYM CMENT RZU PRZY
U . PRYM S  STEF N  WYSZY S IEGO W R DOMS U

Płyta nagrobna - Gidle 2008 r. arch. Dariusza Solarza .

Dariusz Solarz
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 R
Tom XIII (2017)

R  
Sieradz

A           
         

Wst p
Przypadło mi w udziale om wienie do niedawna niejasnej kwestii zestrzelenia jed-

nej z zał g 1 21  Eskadry ombowej z rakowa 3 wrze nia 1939 r. Samolot PZ .23   
ara  z obsadą ppor. obs.Tadeusz r l, kpr. pil. Stanisław Obiorek i kpr. strz. sam.  

Ignacy Mularczyk nie powr cił z misji bojowej w rejon Radomska.
Historycy lotnictwa polskiego starszego pokolenia  ustalili, i  samolot tej załogi 

rozbił si  3 wrze nia w godzinach popołudniowych na łąkach w okolicy cmentarza  
w Pławnie. Przy czym jeden z członk w załogi pilot Obiorek uratował ycie skokiem  
ze spadochronem, pozostali zgin li i pochowani zostali na cmentarzu w Pławnie.

***
To niesamowite prze ycie rozwikła  po latach histori , o kt rej po raz pierwszy 

wspomniał mi m j tato przed czterdziestu laty. To on pokazał pi cioletniemu chłopcu,  
miejsce upadku samolotu i roz-
budził w nim wyobra ni , sło-
wami: Synu tu we wrze niu 
1939 r. spadł polski samolot, 
zestrzelony przez Niemc w.  
Pami taj o tym

I tak to si  zacz ło.
Historia Polski interesowała 

mnie od zawsze. Ucząc si  tego 
przedmiotu, nie musiałem wkła-
da  adnego wysiłku, aby mie  
bardzo dobre oceny. Szczeg lny 
podziw wzbudzała we mnie he-
roiczna walka polskich ołnierzy 

Rodzina O rodk w przed lotniczą mogiłą na polach 
przysi łka ozy - 1939 r. arch. Roberta ielka
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w wojnie obronnej: na Westerplatte, w obronie P łwyspu Helskiego oraz innych, mniej 
znanych miejsc, u wi conych krwią obro c w naszych granic. 

Od urodzenia mieszkałem w Sieradzu, czasem przyje d ałem do Dąbrowy Wiel-
kiej do dziadk w. os jednak sprawił, e od siedmiu lat mieszkam z rodziną w tej 
miejscowo ci. W wolnych chwilach cz sto je dziłem na miejsce upadku samolotu, na 

ozy. Rozmy lałem tam, jaki był przebieg tego zdarzenia, skąd nadleciał w tajemniczy 
samolot, gdzie wylądował pilot ze spadochronem, w kt rym kierunku skierował swoje 
kroki po wylądowaniu. Tak naprawd  to nie znałem adnych szczeg ł w dotyczących 
tej sprawy. akoniczne in ormacje przekazał mi tato, np.: e samolot był cały metalo-
wy aluminiowy , jego załoga liczyła trzech członk w, jeden pilot skokiem ze spado-
chronem uratował si  z płonącej maszyny. Dalej, e dwaj pozostali lotnicy zgin li ju   
w powietrzu po ostrzale trzech Messerschmitt w. 

Wspominał tak e, e zostali pochowani w polnej mogile w sąsiedztwie spalo-
nego wraku. Przekazał mi r wnie  in ormacj  zasłyszaną od nie yjącego ju  miesz-
ka ca z, udwika Go dzikowskiego, jakoby uratowany pilot pochodził z Ojcowa 
lub spod Ojcowa. Natomiast sam pami tam, jak m j dziadek opowiadał, e podczas 
ekshumacji poległych lotnik w, kt rej dokonywali miejscowi druhowie OSP, jedna 
z wydobytych czaszek miała złoty mostek stomatologiczny, e ich ziemskie szczątki 
zostały przewiezione do gł wnej drogi Złoczew - Sieradz, gdzie jaki  transport z po-
dobną zawarto cią podjął je i skierował si  w stron  Sieradza. 

Szczątki arasia w ozach - 1939 r. Od lewej: Zygmunt, Wacław i Stanisław Włochaczowie
arch. nny Piaskowskiej - c rki Zygmunta

Robert Kielek
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W 2006 r. pokazałem koledze to tajemnicze miejsce. Znajomy natychmiast zna-
lazł łuskę karabinową. Od razu pomyślałem, że pochodzi ona z naszego samolotu. 

Sprawdziłem oznaczenia, jakie posiadało to znalezisko. Symbole, jakie tam 
odkryłem (orzeł w koronie \ 67 \ DZ \ 36), wskazywały na rodzaj stosowanych  
w samolotach PZL.23B Karaś karabinów maszynowych Vickers ka1. 7.9 mm. Zaczą-
łem poszukiwać w internecie wszelkich informacji na temat samolotów Karaś. Trafi-
łem na anons Dariusza Solarza, entuzjasty lotnictwa z Radomska, który poszukiwał 
podobnych epizodów lotniczych w okolicach Radomska. Jak się później dowiedzia-
łem, właśnie na tym terenie zostało zestrzelonych wiele załóg Karasi z Brygady Bom-
bowej podległej w 1939 r. Naczelnemu Wodzowi. 

Chcąc posiąść głębszą wiedzę na temat działalności lotnictwa w wojnie obronnej, 
przeczytałem wiele publikacji. Z większości z nich można było dowiedzieć się, że 
w Dąbrowie Wielkiej został zestrzelony 2 września 1939 r. samolot rozpoznawczy 
RWD-14B Czapla z załogą: por. obs. Marian Kaczorowski i kpr. pil Czesław Menczyk 
z 63 Eskadry Obserwacyjnej. Te dane nie zgadzały się ze skromnymi informacjami, 
jakie posiadałem i zasiały wątpliwości, bowiem przekaz mojego ojca był dla mnie 
nie do podważenia. Wspominał o metalowej konstrukcji samolotu, o trzyosobowej 
załodze. Sam jako dziecko zbierał w miejscu katastrofy odłamy pleksi, widział rozbity 
wrak tego, co kiedyś było samolotem. Pod koniec lat pięćdziesiątych ojciec służył  
w lotnictwie, na lotnisku w Mierzęcicach. Budował modele latające, interesowała go 
literatura lotnicza, zwłaszcza walki polskich lotników pod niebem Anglii. Znał się na 
rzeczy i to on jako pierwszy zidentyfikował samolot z Kóz jako Karasia. Wszystkie tu 
przytoczone fakty obalają informacje książkowe. Dalszą inspirację do działania dała 
mi rozmowa z mieszkańcem Dąbrowy - Janem Krzysztofem Szczęsnym, który też 
przejawiał chęć wyjaśnienia tej zawikłanej historii. 

Przekazał on wspomnienia własnego ojca - Stanisława, który jako nastolatek wi-
dział w niedzielę 3 września 1939 r. po południu uratowanego pilota, jak szedł przez 
wieś. Zapamiętał jego relacje z przebiegu walki powietrznej z trzema Messerschmit-
tami. Wkładem kolegi jest też archiwalne zdjęcie wraku maszyny, wykonane jesie-
nią tegoż samego roku, ręką nieznanego fotografa amatora. Pozyskał je od pana Ja-
błońskiego, którego ojciec jest na tej fotografii. Najważniejszą jednak sprawą było 
ustalenie personaliów załogi zestrzelonego samolotu. Przyjmując, iż był to Karaś i że 
wydarzyło się to 3 września 1939 r. około godziny 17.00, a pilotowi samolotu udało 
się uratować w sytuacji, kiedy pozostali członkowie załogi zginęli. Znane sa tylko 
dwa takie przypadki dotyczące tego dnia. Pierwszy to Karaś z 55 Eskadry Bombowej  
z Lidy, operujący w godzinach porannych w rejonie Radomska. Kpr. pil. Henryk 
Borys ratuje się na spadochronie, pozostali giną w szczątkach maszyny, uratowa-
ny jednak wpada w ręce Niemców i dostaje się do niewoli, w której przebywa do 
zakończenia wojny. Drugi przypadek to Karaś z 1(21) Eskadry Bombowej Lekkiej  

A jednak Dąbrowa Wielka a nie Pławno - miejsce śmierci i pochówku ...



320

wykonujący swe zadanie w godzinach 
popołudniowych nad miejscowo cia-
mi Radomsko- łomnice. Uratowa-
nym jest kpr. pil. Stanisław Obiorek, 
a w rozbitym samolocie mier  po-
noszą ppor. obs. Tadeusz r l i kpr. 
strz. sam. Ignacy Mularczyk. Postawi-
łem hipotez , e nasz samolot to ten 
z 1 21  Eskadry ombowej ekkiej.
Gdy dowiedziałem si , e w Pławnie 
na grobie lotnik w znajduje si  tabli-
ca z nazwiskami ppor. obs. Tadeusza 

r la i kpr. strz. sam. Ignacego Mu-
larczyka i te same nazwiska widnieją 
na wsp lnej mogile lotniczej na No-
wym Cmentarzu w Radomsku, poja-
wiły si  wątpliwo ci. Opowiedziałem 
t  wersj  wydarze  wspomnianemu 
ju  Dariuszowi Solarzowi, kt ry po-
in ormował mnie, e słyszał od pew-
nego człowieka z Poznania, e załoga 
ppor. r la zgin ła pod Sieradzem. 

t rej  soboty oglądając program yło nie mi-
n ło  red. dama Sikorskiego, kt ry ukazywał 
podobne akty o zestrzelonym arasiu z Dołhy, 
usłyszałem nazwisko in . Juliusza Molskiego  
z Poznania. To wła nie dzi ki niemu zostało odna-
lezione ponownie miejsce upadku w w samolotu. 
Skojarzyłem go jako tego człowieka z Poznania. 
Okazał si  znanym eksploratorem wrze niowych 
pobojowisk lotniczych. To wła nie on w latach 
osiemdziesiątych przebadał 90  takich miejsc  
i był r wnie  w Dąbrowie Wielkiej. 

Z biegiem czasu zrodził si  pomysł, aby 
upami tni  załog  zestrzelonego samolotu i to 
miejsce. Do tego jednak potrzebne było solidne 
wsparcie. Za po rednictwem internetu chcia-
łem zainteresowa  tym tematem specjalist w. 
Nie było jednak odzewu. dąc w bibliotece, 

Nieistniejąca już tablica z grobu lot-
ników w Pławnie. Fotogra�a z 2014 r. 
       (arch. Dariusza Solarza)

Pierwszy gr b lotnik w w Pławnie jeszcze bez 
nazwisk. Na migle widnieje napis ohaterskim 

otnikom Społecze stwo ...  napis nieczytelny   
Przy krzy u stoi Zbigniew Zato ski arch. olesława 

artnika, kopia w zbiorach Dariusza Solarza

Robert Kielek
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przypadkiem tra łem na kwartalnik Na Sieradzkich Szlakach . Znalazłem adres 
mailowy do redaktora naczelnego ndrzeja Ruszkowskiego. Napisałem do niego  
w tej sprawie. Pan ndrzej zainteresował si  tym wydarzeniem. Szybko znalazł jesz-
cze dw ch sojusznik w. Pierwszy to Maciej Milak, członek Wojew dzkiego omitetu 
Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa w odzi, spec od ekshumacji i poszukiwa  ar-
cheologicznych. Drugi to Jan Pietrzak, historyk regionalista, ascynat lotnictwa. 

Jak si  okazało, Janek znał histori  naszego samolotu ju  od dwudziestu lat. Nieste-
ty, nie udało mu si  jej upowszechni . oledzy ci posiadali ciekawy dokument z 2001 r.,  
napisany przez Juliusza Molskiego, adresowany do Urz du Wojew dzkiego w odzi,  
w kt rym opisuje, co usłyszał i co zastał podczas pierwszej i drugiej wizyty w Dą-
browie Wielkiej. Pojawia si  in ormacja, e szczątki lotnik w z mogiły polowej kil-
ka lat po wojnie zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz ołnierzy rmii 
Czerwonej w Sieradzu, gdzie spoczywają w zbiorowej mogile do dnia dzisiejszego.  
W dalszej cz ci wymienia w nim nazwiska członk w załogi, kt re pokrywają si  z 
naszą hipotezą. Celem tego pisma było wymuszenie na odpowiednich urz dnikach 
stosownego upami tnienia poległych w Dąbrowie ołnierzy lotnik w. Postanowiłem 
zło y  wizyt  Juliuszowi Molskiemu. Rozmow  z nim 
przeprowadzili my razem z ndrzejem Ruszkowskim 
w Poznaniu, w jego mieszkaniu. Pan Juliusz wyraził 
zadowolenie, e kto  chce kontynuowa  jego dzie-
ło, rozpocz te przed wielu laty. Przekazał nam dwie 
otogra e: jedną mogiły lotnik w, a drugą wraku 
arasia - cz ci ogonowej. Opowiedział tak e o pe-

netracji ziemnej, w czasie kt rej odnaleziono ponad 
czterysta ragment w rozbitej maszyny. Wykaz zi-
denty kowanych i niezidenty kowanych destrukt w 
lotniczych posiadam w swojej dokumentacji. Szcząt-
ki tego samolotu poszukiwacz przekazał w 2008 r. do 
Muzeum otnictwa w rakowie. Otrzymali my tak-
e raport z jego poszukiwa , jest on cz cią wydanej 

ksią ki Pana Molskiego. W wyniku zainteresowania 
tematem mieszka c w Dąbrowy wszedłem w posia-
danie dalszych archiwalnych otogra i: polowego grobu i spalonego wraku samolotu, 
wykonanych jesienią 1939 r. jest ich osiem . Mieszka cy okolicy wykonywali takie 
zdj cia, by upami tni  siebie na tle historycznych wydarze . Dzisiaj są to bardzo cen-
ne dowody historyczne. Dowiedziałem si  te , e wła ciciel miejsca katastro y znalazł 
przy poległych papiery, z kt rych wynikało, e bracia Tadeusz i Wacław r l wynaj li 
stancj  przy ulicy Sławkowskiej 28 w rakowie. Uzbrojeni w argumenty nie do oba-
lenia postanowili my zawiąza  społeczny komitet dla upami tnienia tego wydarzenia. 

Juliusz Molski - eksplorator wrze-
niowych pobojowisk lotniczych  

i autor ksią ek o tej tematyce
(arch. Roberta Kielka)

A jednak Dąbrowa Wielka a nie Pławno - miejsce śmierci i pochówku ...
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Na patrona tego przedsi wzi cia wybrali my w jta gminy Sieradz. Po uzyskaniu od-
powiedniego zezwolenia grupa Ma ka Milaka w naszej obecno ci i pod nadzorem ar-
cheologicznym eksplorowała po raz kolejny teren upadku samolotu. Wykopane zosta-
ły drobne elementy konstrukcji płatowca, około czterystu łusek karabinowych i wiele 
element w wyposa enia PZ .23 . Najcenniejszym znaleziskiem okazała si  tabliczka 
znamionowa ze zbiornika oliwy. Wybite na niej napisy jednoznacznie przesądziły, e 
zestrzelonym samolotem nad Dąbrową Wielką, w przysi łku ozy, 3 wrze nia 1939 r. 
około godziny 17.00 był PZ .23  ara . Wszystkie znaleziska zostały przekazane do 
muzeum w mie cie Warta, gdzie są eksponowane na stałej wystawie. 

W siedemdziesiątą drugą rocznic  zestrzelenia i mierci lotnik w - 4 wrze nia 
2011 r. niedziela  zaplanowali my plenerową uroczysto  o charakterze religijno - 
patriotycznym. by nada  temu wydarzeniu odpowiednią opraw  postanowili my za-
prosi  kompani  honorową WP z 32 azy otnictwa Taktycznego w asku. W trakcie 
spotkania na terenie bazy dow dca płk. Dariusz Malinowski zapewnił nas o wsparciu. 
Nasz skromny komitet nie posiadał adnych unduszy, ale znale li si  rzemie lnicy, 
przedsi biorcy i inni ludzie dobrej woli, kt rzy u undowali lub wykonali niezb d-
ne elementy, aby godnie odda  cze  bohaterskiej załodze. Na szczeg lną pochwał  
zasłu ył wła ciciel gruntu, na kt rym rozbił si  samolot. ez wahania przekazał bez-
interesownie 12 m2 ziemi, na kt rej stanął pomnik. Człowiek ten to Zbigniew Drew-
nowski, prawnuk Wojciecha Grzesiaka, kt ry odnalazł przy szczątkach jednego z lot-
nik w dokumenty z nazwiskiem r l. ez tych in ormacji 
nigdy nie dowiedzieliby my si , kto naprawd  zginął w ze-
strzelonym arasiu nad Dąbrową. Projekty pomnika i tablic 
upami tniających wykonał bezinteresownie Ra ał ogu-
sławski, artysta plastyk z ielska iałej, członek Redakcji 
kwartalnika Na Sieradzkich Szlakach . olejnym krokiem 
stały si  poszukiwania rodzin poległych pilot w. Odnalezie-

nie bliskich ppor. obs. Tadeusza 
r la nie było skomplikowane. 

Jest to znana rodzina, rozsławiona 
dokonaniami wojennymi asa wal-
czącego w nglii z hitlerowską 

u twa e w dywizjonie my liw-
skim 302 - płk. Wacława r la, kt ry był młodszym bratem 
Tadeusza r la. Pozostali dwaj bracia arol i Daniel r w-
nie  byli zasłu onymi dla ojczyzny ołnierzami. Udało mi 
si  skontaktowa  z bratanicą Tadeusza, Zo ą limaszewską 
i bratankiem Grzegorzem r lem. Zapowiedzieli uczestnic-
two w odsłoni ciu pomnika.

Ppor. obs. Tadeusz r l
arch. Marka Rogusza

pr. pil. Stanisław Obiorek
arch. Marka Rogusza

Robert Kielek
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Natomiast z odszukaniem krewnych kpr. strz. sam. 
Ignacego Mularczyka miałem sporo kłopotu. Przez długie 
miesiące posiadałem tylko otogra , jedynie z datą urodze-
nia. olega Marek Rogusz, ascynat lotnictwa spod War-
szawy wyszukał in ormacj , e lotnik urodził si  w Nowej 
Wsi. Okazało si , e w Polsce jest 190 miejscowo ci o tej 
nazwie. Pom gł nam kolega z Sieradza, pasjonat histo-
rii, kt ry wyodr bnił dwie Nowe Wsie, w kt rych miesz-
ka najwi cej os b o nazwisku Mularczyk. Pierwsza le y  
w ieleckim, druga w gminie Skała koło rakowa. Wie-
dzieli my, e jeden z lotnik w pochodził z Ojcowa lub 
spod Ojcowa. ącząc te in ormacje Ojc w jest oddalony 
od poszukiwanej Nowej Wsi o zaledwie kilka kilometr w ,  
po kilku tele onach rozmawiałem z bratankiem Ignacego 

Mularczyka, Zdzisławem Mularczykiem, kt ry r wnie  zapowiedział swą obecno  
na uroczysto ci 4 wrze nia 2011 r. Po jakim  czasie rodzina pilota zamieszkująca w 

rakowie udost pniła mi pami tnik wojenny kpr. pil. Stanisłwa Obiorka. Pod datą 3 
wrze nia 1939 r. zapisał jako bezpo redni wiadek co nast puje.

Zestrzelenie mnie i mier  ppor. obs. Tadeusza r la i kpr. strz. sam. Ignacego 
Mularczyka. Miejscowo : Dąbr wka k. Sieradza . Wspomina tam te  o spotkaniu  

pr. strz. sam.
Ignacy Mularczyk.
arch. Marka Rogusza

Fragment pamietnika kpr. pil. Stanisława Obiorka, kopia przekazana przez rodzin  z rakowa

A jednak Dąbrowa Wielka a nie Pławno - miejsce śmierci i pochówku ...
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z o cerami 31 pułku Strzelc w aniowskich, kt rzy byli wiadkami zestrzelenia  
arasia por. Staszic dow dca 1 kompanii 4 batalionu strzelc w, ppor. inka adiutant 

dow dcy batalionu oraz kpt. rzyszto orski dow dca 1 plutonu 66 Eskadry Obserwa-
cyjnej, kt ry stacjonował w dniach 2-4 wrze nia 1939 r. na polowym lotnisku M cka 
Wola 5 km. na wsch d od Sieradza.

Zabrali my si  do budowy krzy a, osadzenia głazu, na kt rym b dzie zamoco-
wana tablica pamiątkowa i wykonania stela a pod tablic  in ormacyjną. W tych pra-
cach niezastąpionym okazał si  nasz kolega, le niczy - szk łkarz rtur Musiał. Dzi ki 
jego zaanga owaniu i wicew jta Jana Szymali wszystko zostało wykonane na czas.  
Podzi kowania nale ą si  wszystkim kolegom z bliska i z daleka za cho by najmniej-
szy wkład w realizacj  tego szczytnego celu. Na początku tej drogi my lałem, e b -
dzie to przygoda. Jednak po wszystkich tych do wiadczeniach wiem, e jest to misja.

Mam nadziej , e argumenty, kt re przedstawiłem ukazały w prawdziwym wie-
tle ostatni lot bojowy arasia załogi ppor. obs. Tadeusza r la z 1 21  Eskadry om-
bowej z rakowa.

4.04.2011 r. - uroczysto  odsłoni cia pomnika w ozach arch. Roberta ielka

Robert Kielek
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ozy 4 kwietnia 2011 r. - salwa honorowa kompanii z 32. azy otnictwa Taktycznego  
z asku arch. Dariusza Solarza

4 kwietnia 2011 r. - tablica in ormacyjna przed pomnikiem w ozach arch. Roberta ielka

A jednak Dąbrowa Wielka a nie Pławno - miejsce śmierci i pochówku ...
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4 kwietnia 2011 r. - uroczysto  odsłoni cia pomnika w ozach arch. Roberta ielka

Robert Kielek
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 R
Tom XIII (2017)

 
Pozna

      

Początek tej historii miał miejsce około godziny czwartej w nocy z 23 24 sierpnia 
1939 r., kiedy w 2. Pułku otniczym na lotnisku Rakowice 
ogłoszono mobilizacj  alarmową. Od kilku miesi cy rosło 
zagro enie atakiem wojsk III Rzeszy. larm dla personelu II. 
Dywizjonu iniowego oznaczał konieczno  przygotowania 
samolot w, tak eby za kilka godzin były gotowe do przelotu 
na lotniska polowe.

eczki z paliwem, inny sprz t roz rodkowany i pocho-
wany kilka tygodni wcze niej w r nych zakamarkach hanga-
r w, został załadowany na samochody ci arowe. Dow dca 
dywizjonu mjr pil. Jan iały poin ormował dow dc w eskadr 
oraz wybranych o cer w, e 24. Eskadra iniowa zostanie 
przydzielona do rmii rak w , a Eskadry iniowe 21. i 22.  

PZ .23  ara  8  z 22. Eskadry iniowej na lotnisku rak w - Rakowice
arch. Muzeum otnictwa Polskiego w rakowie

Mjr pil. Jan iały - dow dca
II Dywizjonu ombowego

arch. . ublickiego
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wejdą w skład rygady ombowej b dącej odwodem Naczelnego Wodza. Numera-
cja ostatnich dw ch eskadr zgodnie z rozkazem mobilizacyjnym została zmieniona na  
1. Eskadr  ombową i 2. Eskadr  ombową. Obie utworzyły II. Dywizjon ombowy 
pod dow dztwem mjr. pil. Jana iałego. Dywizjon miał przenie  si  na lotniska pod 
Radomiem. Po odprawie do poszczeg lnych samolot w zostały przydzielone stałe za-
łogi. Do arasia z 2. Eskadry ombowej z białym nr 3  namalowanym na stateczniku, 
jako dow dca został przydzielony ppor. obs. Tadeusz alinowski ur. 1 stycznia 1916 
r. , kt ry przybył do 2. Pułku otniczego w 1938 r. po uko czeniu Szkoły Podchorą ych 

otnictwa w D blinie. Pilotem został plut. pil. Gustaw Hławiczka ur. 18 lipca 1912 r. ,  
b dący od kilku lat pilotem reguet w I , arasi w 24. Eskadrze iniowej, a potem 
22. Eskadrze. Wyznaczony na strzelca kpr. ndrzej Ustupski ur. 23 lipca  1916 r. ,  
uko czył Szkoł  Podo cer w dla Małoletnich w ydgoszczy, w 1937 r. odbył  
w 2. Pułku otniczym kurs strzelc w pokładowych. Jesienią 1938 r. tra ł do cywila.  
Jak wspominał jego brat, Władysław Ustupski, w sierpniu 1939 r. dotarła do niego 
karta mobilizacyjna, po egnał si  z rodzicami, pi ciorgiem rodze stwa i pociągiem 
odjechał do rakowa na lotnisko Rakowice.

W nocy z 25 26 sierpnia personel oraz sprz t Dywizjonu załadowano na transport 
kolejowy, kt ry odjechał w stron  Radomia. Stamtąd samochodami rzutu kołowego per-
sonel ka dej z eskadr przewi zł sprz t na wyznaczone jej lotnisko. 1. Eskadra ulokowa-
ła si  we Wsoli, natomiast 2. Eskadra w miejscowo ci amie . 20 arasi Dywizjonu 
wraz z załogami oczekiwało w Rakowicach na rozkaz przelotu na lotniska polowe do 31 
sierpnia. Rankiem tego dnia do 2. Pułku dotarł rozkaz o alarmowym odlocie na lotniska 
polowe. Samoloty eskadr my liwskich, bombowych, rozpoznawczych oraz obserwacyj-
nych po kilkudziesi ciu minutach opu ciły Rakowice. Po r d 10 samolot w PZ .23  

ara  z 2. Eskadry ombowej do amienia odleciał r wnie  samolot z nr 3 . 
Pierwszy dzie  wojny na lotniskach pod Radomiem upłynął dla personelu lotni-

czego dywizjonu bezczynnie. Samoloty stały zamaskowane po r d drzew, a lotnicy 
czekali na nadej cie rozkazu wej cia do akcji od Dow dztwa rygady ombowej.  
W koncepcji Naczelnego Wodza marszałka Edwarda migłego-Rydza rygada om-
bowa zło ona z 50 PZ .23  ara  oraz 36 PZ .37  o  miała zosta  u yta do bom-
bardowania niemieckich oddział w, tam gdzie mogło doj  do kryzysowej sytuacji 

Grupa arasi z 2 Pułku otniczego na chwil  przed startem - lotnisko Rakowice 1938-1939 r.
arch. Muzeum otnictwa Polskiego w rakowie

ukasz yd ba
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na roncie. Tak te  si  stało 1 wrze nia na styku rmii d  oraz rmii rak w.  
Obrona 7. Dywizji Piechoty z rmii rak w załamała si  ju  1 i 2 wrze nia, co umo -
liwiło oddziałom niemieckiej 1. Dywizji Pancernej z I orpusu marsz w kierun-
ku Radomska. Pomi dzy Radomskiem a Cz stochową nie było praktycznie adnych 
polskich oddział w wojskowych. Wtargni cie niemieckich oddział w pancernych 
w ten obszar umo liwiało wyprowadzenie bezpo redniego uderzenia na Warszaw .  
Na drodze Niemc w stała mobilizująca si  jeszcze odwodowa rmia Prusy , kt ra 
do osiągni cia etatowych stan w jednostek potrzebowała jeszcze kilku dni. Naczelny  
W dz chcąc zyska  czas postanowił op ni  marsz niemieckich oddział w pancer-
nych u ywając rygady ombowej. 2 wrze nia 1939 r. jako pierwszy uderzył na  
niemiecką 1. Dywizj  Pancerną I Dywizjon ombowy 18 arasiami. 

W tym czasie, 1. Eskadra ombowa z II Dywizjonu, wykonała kilka lot w roz-
poznawczych w celu ustalenia dokładnych kierunk w posuwania si  oddział w nie-
mieckich. Natomiast 2. Eskadra ombowa oczekiwała bezczynnie na rozkaz do lotu.

Taki rozkaz dotarł do amienia rankiem 3 wrze nia. Dow dca 2. Eskadry kpt. 
pil. azimierz Słowi ski zwołał odpraw  personelu lotniczego i oznajmił, e załogi 
polecą bombardowa  oddziały pancerne, kt re dotarły do rzeki Warty w rejonie wsi 
Pławno-Gidle na południe od Radomska oraz koło łomnic.

Po odprawie pomi dzy godziną 8.00 a 9.00 w rejon  
Radomska wystartowało 10 arasi z 2. Eskadry - dwa klucze 
trzysamolotowe i trzeci czterosamolotowy. lucze startowa-
ły w dziesi ciominutowych odst pach i ka dy atakował nie-
przyjaciela w innym rejonie. Grupa samolot w, w kt rej leciał 

ara  nr 3 plut. pil. Gustawa Hławiczki miała zaatakowa  od-
działy niemieckie koło łomnic, jednak doleciała nieco dalej 
w rejon Cz stochowy. Mo na przypuszcza , e razem z plut. 
pil. Hławiczką lecieli ppor. pil. Tadeusz alinowski oraz kpr. 
strz. ndrzej Ustupski. Po zrzucie bomb pilot zauwa ył ze-
strzelenie lecącego z boku PZ .23 , pilotowanego przez kpr. 
pil. Mikołaja Jurcewicza. Załoga plut. pil. Hławiczki cała i 
zdrowa wr ciła do amienia.

ącznie na lotnisko w amieniu przed południem nie powr ciły trzy arasie 2. 
Eskadry ombowej. Jednym z poległych był dow dca eskadry kpt. pil. azimierz 
Słowi ski. Jako nowego dow dc  eskadry mianowano por. obs. olesława Nowickiego.

Ocalałe samoloty przygotowano do ponownego nalotu. W r d wyznaczonych za-
ł g byli r wnie  lotnicy samolotu PZ .23  nr 3   plut. pil. Gustaw Hławiczka, ppor. 
pil. Tadeusz alinowski oraz kpr. strz. ndrzej Ustupski. 

Po południu pomi dzy godz. 14.00 a 15.00 w dziesi ciominutowych odst pach 
przeciwko niemieckim kolumnom pancernym w rejonie Radomska wystartowały  

pt. pil. azimierz Sło-
wi ski arch. ndrzeja

ubickiego

Historia arasia  spod Gidel wrzesie  1939 r.
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kolejne dwa klucze z 2. Eskadry. Por. pil. azimierz Czetowicz relacjonował:
Po powrocie z wyprawy porannej  przyp. autora , napełnieniu zbiornik w  

i podwieszeniu bomb, lecą ponownie ...  klucze dywizjonu  z zadaniem bombar-
dowania kolumn panc. przesuwających si  z Radomska w kierunku na Gorzkowice  
i na Przedb rz. Wyniki bombardowania bardzo dobre, wyprawy napotykają znowu  
na bardzo silną OP  i my liwc w 1.

W sporządzonym 50 lat po wojnie wniosku o nadanie rzy a Orderu irtuti  
Militarii . klasy dla Gustawa Hławiczki jest opis walk sporządzonych na podstawie 
relacji tego pilota:

Po uzupełnieniu paliwa i bomb ok. godz. 15.00-ej, ponownie wystartowali na 
niszczenie tej samej kolumny pancernej. Tym razem poza ziemną obroną przeciwlot-
niczą zaatakowały ich niemieckie Messerschmitty z powietrza. Po zrzuceniu bomb 
na kolumn  niemiecką ...  samolot Hławiczki zaatakował samolot my liwski z tyłu, 
unieszkodliwiając strzelca pokładowego kpr. Ustupskiego oraz raniąc obserwatora 

1 . Czetowicz, i toria działa  wo enn c  . wiz on  iniowe o 2. p. ot., Instytut Polski  
i Muzeum im. gen. Sikorskiego, ot. .24 1a-2.

Pamiątkowe zdj cie plut. pil. Gustawa Hławiczki z lewej  z nieustalonym kolegą z 2. Pułku otni-
czego arch. eaty Michałek-Hławiczka, kopia w zbiorach Dariusza Solarza

ukasz yd ba
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ppor. alinowskiego, wzniecając r wnie  po ar samolotu. dąc w tak krytycznej 
sytuacji, mając ranną załog  na pokładzie, pilot. G. Hławiczka postanowił lądowa  
w przygodnym terenie. ądowanie nie udało si , przy czym samolot uległ rozbiciu, 
raniąc dodatkowo pilota i obserwatora strzelec pokładowy nie dawał znaku ycia, 

prawdopodobnie został zabity . Ranny i poparzony pilot  
i obserwator z trudem wydostali si  z rozbitego samolotu, 
po czym dotarli do pobliskiego lasku. ierowniczka Szkoły 
i ob. S. Szczepa ski we wsi Włynice przechowali ich kilka 
dni w stodole, nast pnie przewie li do szpitala pilota Hła-
wiczk . W radomszcza skim szpitalu przebywał około dwa 
miesiące pod przybranym nazwiskiem, jako Henryk Gau-
man a  do przyj cia do zdrowia 2.

Z innych r deł mo na dopisa  wiele szczeg ł w dra-
matycznego lotu i zestrzelenia oraz ukrywania si  dw ch 
ocalałych lotnik w w rejonie Radomska. 

W rejonie celu trzy arasie zostały zaatakowane przez 
sze  Messerschmitt w  109E z grupy my liwskiej I. JG 
76, kt re od godz. 15.40 do 17.03 wykonywały wymiata-

nie  nad oddziałami niemieckiej 1. Dywizji Pancernej. Na-
szego arasia nr 3 obrał sobie za cel niemiecki pilot U z. 
Willi ohrer, kt ry meldował zestrzelenie polskiego samo-
lotu na p łnoc od G rnika3. oło Radomska są dwie wioski 
o podobnej nazwie - G rki niecały km na zach d od Pław-
na  i G rka 2-3 km na południowy- wsch d od Gidel i 4-5 
km w tym samym kierunku od Pławna .

Serie atakującego Messerschmitta zabiły kpr. strz. n-
drzeja Ustupskiego, natomiast prowadzący ogie  z dolnej 
gondoli ppor. obs. Tadeusz alinowski został raniony w pra-
wy bok. otka w lewym skrzydle z powodu przestrzelenia 
linki sterowej lu no zwisała i nie reagowała na ruchy drą ka 
sterowego. W prawym skrzydle pociski spowodowały po ar 
jednego z trzech zbiornik w paliwa. Ppor. obs. alinowski 
podczołgał si  do kabiny pilota, co  do niego krzyczał, jednak 
szum silnika zagłuszał jego głos. Plut. pil. Hławiczka podjął decyzj  o przymusowym  

2 Wnio ek o nadanie rz a rder  irt ti i itarii . k . - wypełniony przez rakowski lub 
Senior w otnictwa - 30 marca 1989 r., Muzeum otnictwa Polskiego w rakowie.
3 M. Emmerling, twa e nad o ką   cz.  a d ie er, Gdynia 2002, s. 53.

pr. strz. ndrzej Ustupski
arch. Władysława Ustup-

skiego, kopia w zbiorach 
Dariusza Solarza

Plut. pil. Gustaw Hławiczka
arch. eaty Michałek 

-Hławiczka, kopia w zbio-
rach Dariusza Solarza
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lądowaniu żeby ratować kolegów4. Lądujący samolot dodatkowo został ostrzelany przez 
działko przeciwlotnicze (20 lub 37 mm) stojące na dziedzińcu klasztoru w Gidlach.  
Artylerzyści niemieccy tak zaangażowali się w prowadzenie ognia, że ostrzelali wie-
żę kościoła klasztornego5, przypuszczalnie jednak nie trafili samolotu6. Palący się 
PZL.23B nr „3” przeleciał nad kościołem i rozbił się podczas przymusowego lądowa-
nia na polu pana Wewirowskiego na wschód od klasztoru Dominikanów w Gidlach, 
100 może 200 m od lasu. W czasie lądowania pilot i obserwator odnieśli dodatkowe 
rany. Plut. pil. Hławiczka i ppor. obs. Kalinowski szybko opuścili palący się samolot. 
Stwierdzili, że strzelec nie dawał oznak życia. Pilot wyjął pistolet z kabury, wziął pod 
rękę obserwatora, który ręce założył na plecy za karkiem, ponieważ to łagodziło ból 
od poparzeń. Tak zaczęli maszerować w stronę pobliskiego lasu. Wtedy spostrzegli 
jadący wzdłuż skraju lasu od strony wsi Niesulów niemiecki patrol na motocyklach, 
który jednak nie zwrócił większej uwagi na dwójkę lotników i skierował się w stronę 
płonącego wraku. Gustaw Hławiczka szybko domyślił się, że niemieccy żołnierze wi-
dząc go w czarnym skórzanym płaszczu, z pistoletem w dłoni, prowadzącego rannego 
ppor. Kalinowskiego, który miał podniesione ręce, wzięli ich za Niemca i schwytanego 
jeńca-lotnika. Chwilę po minięciu motocyklistów, lotnicy dotarli do zbawczej ścia-
ny drzew7. Tam natknęli się na pracowników nadleśnictwa, którzy pomogli rannym 
przebrnąć przez las do wsi Ojrzeń. Miejscowy rolnik Stanisław Szczepański ukrył 
obu lotników w gęstwinie na skraju wsi, ponieważ Niemcy rozpoczęli poszukiwania 
zestrzelonej załogi. Następnego dnia, kiedy sytuacja się uspokoiła, rolnik przypro-
wadził obu rannych z lasu do swojej stodółki, gdzie ukrył ich na poddaszu w sianie. 
Opatrzył ich, ponieważ przed wojną w czasie służby w wojsku odbył kurs sanitarny, 
a w cywilu wykorzystując swoją wiedzę jako miejscowy felczer leczył mieszkańców 
z lżejszych chorób8. Ranni wymagali jednak fachowej pomocy lekarskiej. Stanisław 
Szczepański nie posiadał własnego konia i wozu, więc poprosił o pomoc zaufanego 
sąsiada Jana Bednarczyka. Szczepański sam lub z sąsiadem zdjęli z rannych wojskową 
bieliznę, dając im cywilną, żeby w czasie transportu ten szczegół nie zdradził kim są 
poszkodowani. Nie wiadomo, jak długo Gustaw Hławiczka oraz Tadeusz Kalinowski 
ukrywali się w stodole. Można przypuszczać, że trwało to jeden, dwa dni. Ostatecznie 
obaj lotnicy znaleźli się w szpitalu powiatowym w Radomsku.

4 J. Pawlak, W. Nowakowski, Brygada Bombowa kurs bojowy!, Warszawa 1983, s. 56-57.
5 Wywiady ze świadkami tego wydarzenia zebrane przez Dariusza Solarza z Radomska.
6 Z dostępnych informacji nie wynika, żeby Gustaw Hławiczka odnotował celne ostrzelanie 
samolotu przez opl.
7 Gustaw Hławiczka opowiadał tę historię kolegom z byłego 2. PL na spotkaniach Krakowskiego 
Klubu Seniorów Lotnictwa. Od jednego z nich usłyszał ją Andrzej Kubicki - rozmowa 
telefoniczna autora z Andrzejem Kubickim z 16 kwietnia 2014 r.
8 Wywiad Dariusza Solarza z synem Stanisława Szczepańskiego, Niesulów 2013.
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Syn pana Jana ednarczyka, Zenon, wielokrotnie słuchał opowie ci ojca o prze-
wiezieniu jednego poparzonego lotnika do Radomska  by  mo e ppor. obs. Tadeusza  

alinowskiego. atem 2013 r. opowiedział ją Dariuszowi Solarzowi oraz damowi o-
styrze:

Na polach gidelskich pod lasem spadł samolot zestrzelony przez Niemc w. ot-
nik w było podobno dw ch, tak mi powiedziano. Jeden popalił si  mocniej, a drugi 
mniej. Z tych p l przez las w jaki  spos b dotarli do Ojrzenia, tam b dzie ze 3 km.  
Dostali si  do wsi Ojrze  do gospodarza, kt ry nazywał si  Stanisław Szczepa ski. 
Dostali si  do zabudowy, pierwsza od lasu była stod łka. Tam byli w stodole. Gospo-
darz Szczepa ski Stanisław poszedł po karm  dla zwierząt i zastał człowieka, kt ry 
j czał, cierpiał, był mocno popalony. Obok niego był drugi. Tym pilotom trzeba było 
pom c. Szczepa ski nie miał konika. Tata zaprzągł konika do urmanki, rzucili snopek 
siana, a na nim poło yli tego człowieka i pojechali 9.

W Zag rzu w z z rannym został zatrzymany przez niemiecki posterunek:
Halt” – relacjonował dalej Zenon ednarczyk   – Rewizja osobista tego go-

spodarza Szczepa skiego, a u taty znale li scyzoryk. To ju  było wielkie narz dzie 
zbrodni, jakby pistolet maszynowy mieli. Zacz li szwargota  po niemiecku. Szcze-
pa ski znał troch  niemiecki, tylko troch  kaleczył. Zaczął z nimi rozmawia  i gdzie  
si  le wyraził, bo od razu zrobiło si  pomi dzy nimi poruszenie, zacz li szwargota   

9 Wywiad Dariusza Solarz i dama ostyry z Zenonem ednarczykiem, Niesul w 2013.

Gospodarstwo Stanisława Szczepa skiego wie  Ojrze , w kt rym przez pewien czas  
ukrywano rannych - ppor. obs. Tadeusza alinowskiego oraz plut. pil. Gustawa Hławiczk
arch. eaty Michałek-Hławiczka, kopia w zbiorach Dariusza Solarza
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po niemiecku. Podeszli do tej furmanki i jak tata mówił, rozpoznali, że to jest pilot. 
Pokazywali palcami, że miał spaść z nieba. Jak doszli do tej furmanki, to ten pilot im 
podobno powiedział, że budynek gospodarczy się palił, była słoma i został poparzony 
przez słomę. Podobno benzyna i słoma powodują podobne poparzenia, podobnie to 
wygląda. Tata nie wie, co pilot powiedział, ale Niemcy wypisali teraz taki Ausweiss, 
przepustkę do szpitala w Radomsku. Kazali jechać rowem, bo na drodze było pełno 
czołgów, pojazdów i pokazywać na każdym posterunku. Pojechali do Radomska przez 
wioskę Wygodę, bokiem drogi, rowem. Dowlekli się do miasta, zostawili go w szpita-
lu i ich rola się skończyła”10. 

Obserwator i pilot pod przybranymi nazwiskami przez dwa miesiące leczyli rany 
w szpitalu. Pomocy medycznej udzielali ukrywającym się rannym dr med. Jan (?) 
Dąbrowski z Kobiel Wielkich, dr med. Jan Kasperski, dr med. Aleksy Krokowicz  
i jego żona Walentyna, dr med. Stanisław Oczkowski oraz dyplomowana pielęgniarka 
Władysława Polak – wszyscy ze szpitala powiatowego w Radomsku11.

Po wyleczeniu Tadeusz Kalinowski ukrywał się u Ignacego Malewskiego wła-
ściciela majątku Odrowąż w powiecie radomszczańskim. Widział go tam Jan Tadeusz 
Malewski:

„Przyszedłszy do Odrowąża, zastałem tam jakiegoś obcego młodego człowieka, 
robiącego wrażenie jak gdyby ułomnego. Kiedy wyszliśmy z bratem do parku, wyja-
śnił mi on, iż jest to ukrywający się przed Niemcami ranny pilot (...) porucznik Kali-
nowski. Rany jego na szczęście nie były groźne – przestrzelenie obydwu nóg w udach 
bez naruszenia kości. Przebywał on w Odrowążu pod przybranym nazwiskiem Grze-
gorza Wiaderka aż do 1943 r., kiedy po koniecznym wyjeździe Igusia w kieleckie, mu-
siał wyszukać sobie, razem z pozostałymi rezydentami, jakiś inny bezpieczny azyl”12.

Tadeusz Kalinowski po wojnie powrócił w swe rodzinne strony w okolice San-
domierza, gdzie zmarł 19 sierpnia 1945 r. Pochowany został na cmentarzu miejskim  
w Sandomierzu13. Niestety nie wiadomo, co działo się z Gustawem Hławiczką po 
opuszczeniu szpitala. Można przypuszczać, że pozostał w okupowanym kraju, ponie-
waż w 1940 r. przybył do Gidel z Tadeuszem Kalinowskim oraz Heleną Słowińską, 
która przyjechała, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o poległym w czasie porannego 
nalotu 3 września, swoim mężu kpt. pil. Kazimierzu Słowińskim dowódcy 2. Eskadry 
Bombowej. Być może, że pilot Karasia nr „3” również przez jakiś czas ukrywał się we 
dworze Odrowąż.
10 Tamże.
11 J. Molski, Wędrówki z notatnikiem i łopatą, cz. 2, dziękuję J. Molskiemu za udostępnienie 
rękopisu.
12 J. T. Malewski, Przeminęło, Poznań 1989, s. 133.
13 List płk. pil. W. Króla z dn. 13.8.1989 do Juliusza Molskiego - J. Molski, Wędrówki z notatni- 
kiem i łopatą, cz. 2, rękopis.
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ilka tygodni po wybuchu wojny do domostwa pa -
stwa Ustupskich w Zakopanem przybył z niezapowiedzia-
ną, kr tką wizytą nieznany m czyzna. Władysław Ustup-
ski, brat kpr. strz. ndrzej Ustupskiego, tak wspominał to 
wydarzenie:

Miesiąc-p łtora po wybuchu wojny  przyp. autora  
pojawił si  taki zgrabny człowiek. yła szaruga. Ojca wywo-
łał na podw rko, spytał o nazwisko, jemu tam co  wyszeptał 
i za chwil  zniknął, nie podawał si  przedstawiał  przyp. 
autora , podobny był na pilota, taki szykowny. Nie wiem skąd 
był, czy z rakowa  Ojciec wr cił do mieszkania z płaczem 
i powstał płacz w całym domu. Po niedługim czasie moja 
mama z kuzynką Skorupką, pojechały na miejsce do Gidel. 

Tam w samorządzie gminy sołtys tłumaczył, e pogrzeb był ogromny. W biurku mieli 
jakie  rzeczy z tych samolot w. Mama tam nic nie widziała, eby było co  po bracie. 

yła tylko ustna in ormacja od sołtysa i zarządu w Gidlach 14. 
Nie wiadomo, kto był tym tajemniczym posła cem. Mo na si  tylko domy la , 

e pozostali dwaj ocaleli lotnicy oraz nieustaleni mieszka cy powiatu radomszcza -
skiego zadbali o to, eby wiadomo  o mierci strzelca dotarła do rodziny Ustupskich.

ndrzej Ustupski początkowo został pochowany przy samolocie. Pod koniec 
wrze nia Niemcy nakazali władzom gminy Gidle ekshumowa  siedmiu poległych 
w okolicy polskich lotnik w. 30-go tego miesiąca zostali uroczy cie pochowani na 

14 Wywiad Dariusza Solarza z Władysławem Ustupskim, Zakopane 2013.

Władysław Ustupski - brat 
kpr. strz. . Ustupskiego
arch. Dariusza Solarza

Wypalony wrak PZ .23  nr 3 . W oddali wida  zabudowania klasztoru dominikan w w Gidlach 
arch. .p. Cezarego Orlika
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cmentarzu w Gidlach. Niemcy docenili bohaterstwo polskich lotnik w i w pogrzebie 
wzi ła udział kompania honorowa wystawiona przez Wehrmacht. 

Z relacji Tadeusza Ostojewskiego, zło onej 26 lipca 1995 r. w obecno ci w jta 
gminy Gidle Juliuszowi Molskiemu, wynika, e na przełomie lat 40 50 do wsi przy-
jechała rzekoma ekipa ekshumacyjna w mundurach wojskowych, wykopała szczątki 
lotnik w i wywiozła w nieznanym kierunku. W grupie nie było os b cywilnych,  
w szczeg lno ci za  przedstawicieli władz gminy. Odkryty d ł ponownie zasypano 
i wyr wnano. Po 1956 r., po zmianach we władzach PR , miejscu temu nadano 

Od lewej: Stanisław Tutaj, Stanisław Szczepa ski i Gustaw Hławiczka w trakcie odwiedzin  
w dniu 3 wrze nia 1972 r. - okolice Gidel
arch. eaty Michałek-Hławiczka, kopia w zbiorach Dariusza Solarza
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charakter uporządkowanej mogiły lotnik w, a nast pnie ustawiono istniejące do dzi  
imienne nagrobki z siedmioma nazwiskami lotnik w15.

Z czasem nagrobek kpr. strz. Ustupskiego, podobnie jak sze ciu pozostałych lot-
nik w z Gidel, zdublowany został w postaci tablicy na zbiorowym grobie lotnik w na 
Nowym Cmentarzu w Radomsku. Jak si  okazało, w 1982 r. przekazana została agen-
dzie zajmującej si  grobami wojennymi, z ramienia wczesnego Ministerstwa d-
ministracji, in ormacja pochodząca ze rodowiska badaczy historii lotniczego Wrze-
nia  o ekshumowaniu z Gidel do Radomska siedmiu lotnik w poległych w 1939 r.  

w Wygodzie, Zag rzu i Gidlach16.
Po wojnie Gustaw Hławiczka odwiedził rejon Gidel co najmniej dwa razy. Pierw-

szy raz na początku lat 70. . w. kiedy spotkał si  ze Stanisławem Szczepa skim. 
olejny raz był tam z Władysławem Ustupskim oraz J ze em Zubrzyckim, z kt -

rym aktywnie działał w rakowskim lubie Senior w otnictwa. Ostatni raz przy-
jechał na przełomie lat 70 i 80 ubiegłego stulecia, kiedy doszło do spotkania z Janem  

ednarczykiem. 
Ostatni członek załogi arasia nr 3 , Gustaw Hławiczka, zmarł 31 maja 1989 r.  

Został pochowany w Wi le. Mo na by rzec, e to w zasadzie ko czy histori  tr j-

15 J. Molski, Wędrówki z notatnikiem i łopatą cz. 2, r kopis.
16 Tam e.

Historia arasia  spod Gidel wrzesie  1939 r.

Gr b Gustawa Hławiczki - cmentarz Na Groniczku  w Wi le. W tle Gra yna nna Pruska 
- prezes zarządu Towarzystwa Miło nik w Wisły i Dariusz Solarz wiceprezes zarządu Towa-
rzystwa Przyjaci ł Muzeum w Radomsku arch. Dariusza Solarza
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ki dzielnych lotnik w, ludzi dobrej woli  le nik w, miejscowej nauczycielki, 
rolnik w, lekarzy, tamtejszego ziemia stwa oraz innych nie ustalonych i nie wy-
mienionych w tym artykule os b, kt re udzieliły pomocy ukrywającym si  obser-
watorowi i pilotowi. Pami  o tym wydarzeniu jest nadal ywa w rodzinie pole-
głego strzelca ndrzeja Ustupskiego, szczeg łowo zna ją c rka pilota pani eata  
Michałek-Hławiczka, z kt rą autorowi udało si  odby  kr tką rozmow  tele oniczną. 
Nie zapominają tych wydarze  r wnie  krewni Stanisława Szczepa skiego i Jana 

ednarczyka.

Pami  o tej załodze wydobył ponownie na wiatło dzienne Dariusz Solarz, kt -
ry wraz z członkami Towarzystwa Przyjaci ł Muzeum w Radomsku był inicjatorem  
wielu wystaw, uroczysto ci i powstania w Radomsku ronda otnik w Wrze nia  
1939 roku . Obecnie wraz z nim grono miło nik w lotnictwa pracuje nad wyja nie-
niem bł dnie oznaczonego grobu lotnik w na Nowym Cmentarzu w Radomsku.

1 wrze nia 2014 r. - wystawa W hołdzie polskim lotnikom wrze nia 1939 r. . rat kpr. strz. 
ndrzej Ustupskiego pan Władysław rozmawia z Czesławem Szczepa skim wnukiem Stani-

sława Szczepa skiego, kt ry z nara eniem ycia ratował krakowskich lotnik w. 
arch. Czesława Polcyna
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Tom XIII (2017)

 
iałystok

  E    R

Wojna  wydarzenie militarne olbrzymiej rangi  oglądana jest przez zaintere-
sowanych tym tematem zwykle poprzez pryzmat wielkich bitew i przemieszcze   
olbrzymich mas wojska na du ym terytorium. Gdyby jednak skr ci  dystans patrzenia  
i zajrze  w głąb wydarze , to okazałoby si , e wojna jest sumą drobnych sytuacji 
drobnych  z punktu widzenia sztab w armijnych  i wida  byłoby wyra nie, e na 

ostateczny rezultat ka dej batalii wpływa odwaga i wysiłek pojedynczego ołnierza.
Jednym z takich epizod w podczas polsko-niemieckiej wojny we wrze niu 

1939 r. był kr tki wypad lotnik w z 55 Samodzielnej Eskadry ombowej ekkiej 
nad obszar Ziemi Radomszcza skiej.

Jak to si  stało, e lotnicy z dalekiej idy znale li si  nad tym terenem, kt ry był 
dla nich zupełnie nieznany  Wcze niej, w okresie pokoju, eskadry z 5 Pułku otni-
czego w idzie operowały nad olbrzymimi obszarami Wile szczyzny, Nowogrod-
czyzny, Podlasia, Polesia i Wołynia. Sporadycznie odwiedzały  Grudziądz, Toru , 
Warszaw , w w, D blin i rak w. Natomiast niebo nad Radomskiem było za-
anektowane  przez lotnik w 1 Pułku otniczego w Warszawie, 2 Pułku otniczego 
w rakowie i 3 Pułku lotniczego w Poznaniu.

Zanim lidzcy lotnicy pojawią si  w okolicach Radomska, nale y par  sł w po-
wi ci  historii 55 eskadry. Jednostka ta od lipca 1928 r. weszła w skład 5 Pułku 
otniczego w idzie. Przez jedena cie lat swojego istnienia nosiła nazw  55 Eska-

dry iniowej. Pierwszy skład osobowy tego oddziału wywodził si  w wi kszo ci  
z krakowskiej 24 Eskadry iniowej, kt rą skierowano do idy, aby zainicjowa  
powstanie tam 5 Pułku otniczego. Pierwsza dziesiątka dwupłatowych i dwumiej-
scowych samolot w typu Potez  100  stanu etatowego  tak e przybyła z ra-
kowa. Od 1930 r. eskadr  przezbrajano w nowocze niejsze samoloty typu Potez 

 tak e dwumiejscowe dwupłaty . Od tego czasu zacz ła zmienia  si  obsa-
da pilot w i obserwator w  krakowscy weterani tra li do innych pododdział w,  
a ich miejsce zaj li, kierowani do idy, absolwenci szk ł lotniczych z D blina  
i ydgoszczy. Nie zawsze udawało si  utrzyma  etatowy stan dziesi ciu samolot w 
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i dziesięciu załóg w eskadrze (zbyt małe były, kierowane do Lidy, przydziały per-
sonelu ze szkół wojskowych, a zbyt duże były ubytki w zabitych i rannych podczas 
licznych kraks lotniczych). Mimo tych trudności jednostka na trwałe wrosła w krajo-
braz Polski północno-wschodniej poprzez nieustanny niemal udział w różnych ma-
newrach i ćwiczeniach, trwających od wiosny do jesieni każdego roku (współpraca 
z jednostkami piechoty, kawalerii i artylerii).

Do rewolucyjnych niemal zmian doszło jesienią 1937 r. W dwueskadrowym 
lidzkim Dywizjonie Liniowym (55 Eskadra Liniowa i bliźniacza 51 Eskadra Linio-
wa) zakończyła się era drewniano-płóciennych Potezów, a na wyposażeniu pojawiły 
się trzymiejscowe (pilot, obserwator i strzelec samolotowy), metalowe dolnopłaty 
typu Karaś. Na nowo przeszkolić trzeba było podoficerów pilotów (w większości 
byli oni absolwentami własnej, pułkowej szkoły pilotażu). Podobnie, do roli strzel-
ców samolotowych, przysposobiono na pułkowych kursach żołnierzy dwuletniej 
służby czynnej. Oficerowie obserwatorzy i nieliczni oficerowie piloci pozyskiwani 
byli z Dęblina.

I w takim stanie Dywizjon Liniowy zastała mobilizacja wojenna w końcu sierp-
nia 1939 r. W wyniku mobilizacji Dywizjon Liniowy podzielono na dwie nierówne 
części. Ta nieco mniejsza, jako 51 Eskadra Rozpoznawcza, przydzielona została do 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Pozostała część, z bardziej doświad-
czonym personelem latającym i naziemnym, wzmocniona jedynym w dywizjonie 
samolotem transportowym typu Fokker F VII, jako 55 Samodzielna Eskadra Bom-
bowa Lekka przydzielona została do nowo utworzonej Brygady Bombowej. Dzie-
więć eskadr Brygady Bombowej (cztery eskadry samolotów bombowych typu Łoś 
i pięć eskadr Karasi) stanowiły odwód Naczelnego Wodza – swoistą lotniczą pięść 
uderzeniową, przeznaczoną do reagowania tylko w sytuacjach krytycznych, gdyby 
nieprzyjaciel uzyskał nadmierną przewagę na jakimś odcinku frontu. 

31 sierpnia 1939 r., po przylocie z Lidy, 55 Samodzielna Eskadra Bombowa 
Lekka (10 rozpoznawczo-bombowych Karasi, samolot transportowy Fokker FVII, 
samolot łącznikowy RWD-8, 16 samochodów z zapasem paliwa, bomb i wyposaże-
nia, 41 lotników z personelu latającego i ok. 150 lotników z personelu naziemnego) 
usadowiła się na lotnisku polowym w folwarku Marynin koło Radzynia Podlaskiego 
i w pogotowiu bojowym (bomby podczepione na wyrzutnikach pod płatami samolo-
tów, załogi w alarmie) oczekiwała na rozkaz do akcji bojowej.

Taki rozkaz nadszedł wczesnym rankiem 3 września. Rozkaz nakazywał roz-
poznanie sytuacji w rejonie Częstochowy i Radomska (przez przerwaną całkowicie 
linię polskiej obrony wlewały się tam od 2 września olbrzymie ilości wojsk nie-
mieckich), a następnie zbombardowanie wykrytych kolumn pancernych i zmotory-
zowanych. Do lotu rozpoznawczego kapitan obserwator Józef Skibiński – dowódca 
eskadry – wyznaczył najbardziej doświadczoną załogę, którą stanowili:
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Zdj cie wykonano, gdy 31 sierpnia 1939 r. na lotnisku polowym wylądował ara  z 55 Samo-
dzielnej Eskadry ombowej ekkiej. Maszyn  opuszczają podporucznik obserwator Czesław  
Podogrodzki i plutonowy pilot Henryk orys. Na kadłubie widoczne godło eskadry  przycza-
jony do skoku tygrys na tle białego, r wnoramiennego krzy a. arch. Zbigniewa Charytoniuka
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- podporucznik obserwator Czesław Podogrodzki, posiadający na swoim koncie  
najwięcej lotów na Karasiu spośród wszystkich obserwatorów 55 eskadry (wliczając 
w to loty wykonane jeszcze podczas szkolenia w dęblińskiej „Szkole Orląt”),
- plutonowy pilot Henryk Borys – szef pilotów 55 eskadry, absolwent kursu wyż-
szego pilotażu,
- kapral strzelec samolotowy Bolesław Leśniewski – jedyny zawodowy strzelec sa-
molotowy w 5 Pułku Lotniczym i jednocześnie instruktor wszystkich pułkowych 
kursów dla strzelców samolotowych. 

Była to stała od jesieni 1938 r. i zgrana ze sobą załoga. Dodać też trzeba, że w ra-
mach poszczególnych załóg wytworzyły się relacje mniej formalne (niż te, wynikające  
z wojskowej podległości służbowej), a bardziej przyjacielskie, powstałe z zalecanej przez 
dowództwo pułku tzw. fraternizacji, czyli zbratania się i przejścia na „ty”, bez względu 
na różnicę stopni wojskowych (rzecz nie do pomyślenia w innych rodzajach wojsk!).

Wytypowana do akcji trójka lotników wskoczyła do motocykla z koszem i już 
za chwilę usiłowała wystartować swoim Karasiem z numerem bocznym „4” na ka-
dłubie. Wystąpiły jednak jakieś zakłócenia przy uruchomieniu silnika, więc wystar-
towano na sąsiedniej, świeżo uruchomionej maszynie, mimo protestów pilota, który 
czuł się „właścicielem” odbieranego mu Karasia.

Po zlokalizowaniu większych skupisk nieprzyjaciela obserwator miał za zadanie 
wysłać na lotnisko odpowiedni meldunek drogą radiową. Tak się jednak nie stało. Ppor. 
Podogrodzki naniósł na mapę wykryte świeżo jednostki niemieckie i zarządził wyko-
nanie jeszcze jednego, szerszego kręgu nad terenem zajętym przez nieprzyjaciela. Pod-
czas wykonywania powtórnego podejścia pilot zauważył tuż pod sobą lecące równole-
głym kursem myśliwce wroga. A niebo było czyste, gdzie nie gdzie tylko poprzetykane 
małymi cumulusami. Plut. Borys (raptus z natury) nie czekał, aż go Niemcy zauważą  
i skierowawszy nos Karasia w dół, wystrzelił serię pocisków do najbliższego samolotu. 
Ostrzelana maszyna zadymiła, wszystkie inne poszły ostro w dół i rozpierzchły się. Pilot 
Karasia zawrócił w stronę nieco większych chmur, licząc na to, że znajdzie tam kryjów-
kę. Nie zdążył. Powracające myśliwce wroga atakowały po kolei. Kapral Leśniewski 
ostrzeliwał się zajadle. Pojedynek trwał jednak krótko. Pilot, trafiony serią przez biodra 
nadludzkim wysiłkiem wyskoczył z poparzoną twarzą z płonącego Karasia, uruchomił 
spadochron i stracił przytomność uderzywszy o ziemię…

Tymczasem na lotnisku w Maryninie wszyscy oczekiwali na jakikolwiek mel-
dunek o wynikach rozpoznania. Radiowy kontakt z załogą ppor. Podogrodzkiego 
urwał się po około 40 minutach od jej startu. Nie zapowiadało to jednak trage-
dii – mogło przecież mieć miejsce zwykłe uszkodzenie radiostacji… Gdy jednak  
minęły ponad dwie godziny i nadal nie było żadnej wiadomości, to prysnęły wszel-
kie złudzenia. Dowódca eskadry podjął decyzję o wysłaniu nad ten sam teren trzysa-
molotowego klucza Karasi z podwieszonymi bombami (każdego Karasia uzbrojono 
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w osiem pięćdziesięciokilogramowych bomb).Wyprawę poprowadził kpt. Szpak – za-
stępca dowódcy eskadry. Start nastąpił o godzinie 10:00. Załogę maszyny prowadzą-
cej klucz stanowili:
- kpt. obs. Adam Szpak,
- kpr. pil. Witold Dukszto,
- kpr. strz. sam. Kazimierz Pacut.

Jeden z bocznych Karasi wyleciał z załogą:
- por. obs. Antoni Lisiński,
- kpr. pil. Jan Okrój,
- kpr. strz. sam. Czesław Harmuszkiewicz.

A w skład trzeciej załogi, najmłodszej wiekiem i stażem lotniczym, wchodzili:
- pchor. obs. Jakub Ciołek,
- pchor. pil. Franciszek Skarpetowski,
- szer. strz. sam. Jerzy Dunajko.

Posuwająca się w kierunku Radomska kolumna nieprzyjaciela odnaleziona  
została w rejonie Pławno-Gidle-Szczerców i zbombardowana z wysokości 1000 me-
trów, mimo silnego ognia artylerii przeciwlotniczej. Trzy maszyny szczęśliwie wró-
ciły na lotnisko, chociaż po drodze „przywitała” je własna artyleria przeciwlotnicza. 
Na podstawie meldunków trzech obserwatorów z pierwszego klucza 55 eskadry 
podjęto decyzję o wysłaniu w ten sam rejon pozostałych dwóch kluczy dowodzo-
nych przez por. Frąckowiaka i ppor. Pytlakowskiego.

W drugim kluczu, w maszynie prowadzącej poleciała załoga:
- por. obs. Tadeusz Frąckowiak,
- kpr. pil. Czesław Borzęcki,
- kpr. strz. sam. Czesław Buziuk.

Pierwszą z bocznych załóg drugiego klucza stanowili:
- pchor. obs. Jan Siwiec,
- ppor. pil. Józef Lach,
- kpr. strz. sam. Stefan Ostolski.

W drugiej załodze polecieli:
- por. obs. Stanisław Przelaskowski,
- kpr. pil. Ludwik Mirończuk,
- szer. strz. sam. Władysław Marczuk.

Drugi klucz obrał inną strategię bombardowania. Nalot przeprowadzono  
z wysokości 500 metrów. Spowodowało to większą celność bombardowania, ale 
jednocześnie Karasie zostały wystawione na dużo skuteczniejszy ogień obrony 
przeciwlotniczej. Poza tym Niemcy nie uwierzyli w to, że poprzedni nalot trzech  
polskich samolotów jest nalotem ostatnim tego dnia i byli dużo bardziej przygo-
towani. Podczas polskiego ataku, celnie trafiony Karaś por. Frąckowiaka, zapalił 
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się natychmiast i zaczął opadać ku ziemi, na las zajęty przez wojska niemieckie.  
Na płomienie i wysoką temperaturę najbardziej narażony był kapral Buziuk, sie-
dzący w odkrytym stanowisku strzeleckim. Nie wytrzymał tego gorąca i na niskiej 
wysokości wyskoczył ze spadochronem, który nie zdążył nawet wysunąć się z po-
krowca. Pozostałe dwie załogi szczęśliwie powróciły do Marynina.

W Karasiu prowadzącym ostatnią trójkę samolotów polecieli:
- ppor. obs. Stanisław Pytlakowski,
- kpr. pil. Stanisław Zarzecki,
- szer. strz. sam. Antoni Iwaniuk.

Towarzystwa dotrzymywała im załoga:
- pchor. obs. Marian Aduckiewicz,
- plut. pil. Wacław Januszkiewicz,
- szer. strz. Stanisław Kowalczyk.

I jeszcze inna w składzie:
- pchor. obs. Stanisław Bećko,
- kpr. pil. Marian Wasiak,
- kpr. strz. sam. January Jachimowicz.

Trzy ostatnie załogi, ostrzeżone przez kolegów z drugiego klucza, wróciły na 
bezpieczniejszy, tysiąc-metrowy pułap bombardowania i po zrzuceniu ładunku po-
wróciły na macierzyste lotnisko.

3 września 1939 r. cała 55 Samodzielna Eskadra Bombowa Lekka rozpoczęła 
swoją wojnę z niemieckim najeźdźcą, atakując nieprzyjaciela wdzierającego się na 
Ziemię Radomszczańską. Na wyprawę wojenną wyruszyło 10 Karasi z 30 lotnikami. 
Jaki bilans tego ataku można sporządzić po latach? Najłatwiej jest obliczyć stra-
ty własne: zestrzelone zostały dwie maszyny, zginęło na miejscu pięciu lotników,  
a jeden ranny trafił do niewoli. Dużo trudniej określić jest straty niemieckie, spo-
wodowane przez lotników 55 eskadry. Dodatkową trudność sprawia fakt, że ko-
lumny nieprzyjacielskie w dniach 2 i 3 września atakowane były przez lotników 
trzech eskadr krakowskich i dwóch eskadr lwowskich. Bezsprzecznie lidzkie Ka-
rasie zrzuciły 3600 kilogramów bomb. Ataki na zmotoryzowane kolumny piechoty 
musiały przynieść rezultaty, gdyż absolutna precyzja celności nie była konieczna. 
Dużo trudniej było trafić posuwające się w rozczłonkowanych kolumnach czołgi, 
które wg relacji kpt. Szpaka trzymały między sobą około osiemdziesięciometrowy 
dystans. Załogi lidzkich Karasi nie były szkolone do atakowania punktowych celów 
ruchomych (do tego potrzebne są nurkujące samoloty szturmowe z prawdziwego 
zdarzenia). Bezpośrednie trafienie w poruszający się czołg było więc bardziej dzie-
łem przypadku, niż zamierzonego działania.

Komunikat naszego Sztabu Głównego bardzo wysoko oceniał rezultaty bom-
bardowań niemieckich jednostek pancernych i zmotoryzowanych. Straty niemieckie 
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oceniał na 40 , dodając do tego dwudniowe unieruchomienie kolumny pancernej. 
Nale y przypuszcza , e straty oszacowano z pewną dozą optymizmu ku pokrze-
pieniu serc .

W obielach Wielkich i w mogile na przyko cielnym placu w ugaju spocz ło 
pi ciu lotnik w z przedwojennego pułku lidzkiego. Są to:

ppor. obs. Czesław PODOGRODZ I
Urodził si  1 stycznia 1914 r. w Mogielnicy koło 

Gr jca jako syn Władysława i ronisławy z domu 
J wicka . W Mogielnicy uko czył szkoł  powszechną  
i w 1932 r. Pa stwowe Seminarium Nauczycielskie M -
skie. Matur  składał w Gr jcu w 1933 r. W latach 1933-
1934 w d bli skiej Szkole Podchorą ych Rezerwy 

otnictwa szkolił si  w grupie obserwator w. Przez na-
st pne dwa lata pracował jako nauczyciel w Gr jcu. Pod-
jął jednak decyzj  o wstąpieniu do wojska, do lotnictwa. 
Od jesieni 1936 r. jako kapral podchorą y rezerwy roz-
począł nauk  na drugim roczniku Szkoły Podchorą ych 

otnictwa w D blinie. Przed promocją na podporucznika 
15 pa dziernika 1938 r.  odbywał praktyk  w lidzkiej 51 

Eskadrze iniowej. Po promocji słu ył w 55 E  i z tą eskadrą wyruszył na wojn . 
Pochowany w ugaju.

kpr. strz. sam. olesław E NIEWS I
Urodził si  30 listopada 1914 r. w Pod wilu, pow. 

Dzisna. W 1934 r. uko czył Szkoł  Podo cer w Pie-
choty dla Małoletnich w remie i rozpoczął słu b  w 
4 Pułku Strzelc w Podhala skich w Cieszynie, gdzie 
uko czył szkoł  podo cerską. W sierpniu 1936 r. zgłosił 
si  ochotniczo do lotnictwa i po miesi cznym kursie szy-
bowcowym w Ustjanowej, zaliczył jesienią wst pny kurs 
pilota u podstawowego. Od listopada 1936 r. był zbroj-
mistrzem w 55. Eskadrze iniowej, a od nast pnego roku 
objął unkcj  instruktora strzeleckiego na kursach strzel-
c w samolotowych. Po mobilizacji przydzielony został 
do grupy strzelc w samolotowych 55 SE . Pochowany 
w ugaju.

arch. Z. Charytoniuka

arch. Z. Charytoniuka
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Nowy nagrobek lotnik w z 55 E  na ugaju. arch. Dariusza Solarza

ugaj - wrzesie  1998 r. Ostatnia wizyta Henryka orysa na grobie koleg w Czesława  
i olesława. Od lewej stoją: Czesław e niewski bratanek lotnika , ks. prob. ntoni acz-
marek, Zbigniew Charytoniuk, por. pil. ogusław Dobrowolski inicjator umieszczenia na 
pomniku widocznej tablicy z pełnymi danymi o poległych lotnikach. Henryk orys w orygi-
nalnym przedwojennym płaszczu lotniczym odprute są tylko z naramiennik w belki pluto-
nowego . arch. Zbigniewa Charytoniuka
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ppor. obs.Tadeusz FR C OWI
Urodził si  19 czerwca 1909 r. w Głuchowie, pow. 

o cian jako syn Szczepana i Gabrieli z domu r li-
czak . W Poznaniu uko czył gimnazjum i tam zdał ma-
tur . W 1929 r. zaliczył jednoroczną Szkoł  Podchorą-
ych Rezerwy Piechoty w Zambrowie i rozpoczął prac   

w pozna skim magistracie jako urz dnik. W 1932 r. zde-
cydował si  na rozpocz cie zawodowej słu by ołnierskiej  
i po sko czeniu Szkoły Podchorą ych Piechoty został 
od 15 sierpnia 1934 r. podporucznikiem w 65 Pułku Pie-
choty. Po roku słu by zdecydował si  na zmian  broni 
i od listopada 1935 r. do sierpnia 1936 r. szkolił si  na 
lotniczym kursie aplikacyjnym dla o cer w z innych 

broni w D blinie. Jako obserwatora przydzielono go do 55 E  w idzie. Od listo-
pada 1937 r. do kwietnia 1938 r. był instruktorem w Eskadrze Szkolnej. Powr cił 
do macierzystej 55 E  i jako porucznik obserwator awans w marcu 1938 r.  słu ył  
w niej do ko ca. Pochowany w obielach Wielkich.

Niemieccy ołnierze przy rozbitym wraku arasia ppr. obs. Czesława Podogrodzkiego na 
ugaju. arch. Muzeum Regionalnego im S. Sankowskiego w Radomsku

arch. Z. Charytoniuka
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kpr. pil. Czesław ORZ C I
Urodził si  6 kwietnia 1916 r. w Sernikach, pow. 

ubart w jako syn Wojciecha i atarzyny z domu Wo-
li ska . W wieku 18 lat zgłosił si  ochotniczo do wojska  
i po odbyciu obowiązkowej, dwuletniej słu by czynnej  
w 44 Pułku Strzelc w resowych w R wnem, w sierp-
niu 1936 r. zgłosił si  do lotnictwa. Po miesi cznym 
szkoleniu szybowcowym w Ustjanowej i rocznej szkole 
pilota u w idzie, wysłany został na kurs wy szego pi-
lota u w Grudziądzu. Po powrocie do idy latał w 55 E   
i z tą eskadrą poszedł na wojn . Pochowany w obielach 
Wielkich.

kpr. strz. sam. Wiktor Czesław UZIU  
Urodził si  w 1918 r. w Suwałkach jako syn Wiktora 

i udwiki z domu yczkowska . Uko czył Pa stwową 
Szkoł  Rzemie lniczo-Przemysłową w Suwałkach lu-
sarz  i od listopada 1937 r. rozpoczął ochotniczo słu b  
wojskową w 5 Pułku otniczym w idzie. Od stycznia 
do kwietnia 1938 r. szkolił si  w pułkowej Szkole Ob-
sługi Uzbrojenia, przez nast pne dwa miesiące w Szkole 
Podo cerskiej. atem uko czył kurs strzelc w samolo-
towych w idzie i dostał przydział do 55 E . Z tą eskadrą 
wyruszył na wojn . Pochowany w obielach Wielkich.

otnicy z dw ch zestrzelonych arasi Podogrodzki, orys, e niewski, 
Frąckowiak, orz cki i uziuk  otrzymali 13 lutego 1940 r. we Francji pochwał   
Naczelnego Wodza  gen. Władysława Sikorskiego za walk  we wrze niu 1939 r. 
Najwy szą jednak ormą uhonorowania poległych lotnik w jest modlitwa i pami  
o nich, kt ra przekazywana b dzie z pokolenia na pokolenie. Wyrazem podzi kowa-
nia niech b dzie opieka nad grobami sprawowana przez lokalne społeczno ci. 

Groby w ugaju i w obielach Wielkich wyznaczają początek szlaku bojowego 
lotnik w z 55 eskadry. W czasie wojny podobnych mogił przyb dzie jeszcze wie-
le. Spo r d trzydziestu lotnik w z idy, kt rzy 3 wrze nia 1939 r. pojawili si  na  
radomszcza skim niebie, wojn  prze yło zaledwie dwunastu M. duckiewicz, 
H. orys, W. Dukszto, J. Dunajko, Cz. Harmuszkiewicz, J. Jachimowicz, S. owal-
czyk, J. ach, J. Okr j, S. Ostolski, S. Przelaskowski i F. Skarpetowski .

arch. Z. Charytoniuka

arch. Z. Charytoniuka
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Olszynki koło obiel Wielkich - pomnik lotnik w z 55 E . Z kwiatami stoi Ireneusz Solarz 
członek Towarzystwa Przyjaci ł Muzeum w Radomsku arch. Dariusza Solarza

Zbigniew Charytoniuk
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Cmentarz w obielach Wielkich - 2 wrze nia 2014 r. Wycieczka autokarowa ladami lotni-
czych miejsc pami ci  zorganizowana w ramach wystawy w W hołdzie lotnikom wrze nia 
1939 r.  w Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku. Prezes Towarzystwa 
Przyjaci ł Muzeum w Radomsku rystyna Filarowska wraz z zaproszonymi go mi składa 
kwiaty na grobie lotnik w z 55 E . arch. Czesława Polcyna

Cmentarz w obielach Wielkich - 2 wrze nia 2014 r. arch. Czesława Polcyna
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Zbigniew Charytoniuk
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Cało  opracowano na podstawie znajdującego si  w londy skim Instytucie 
Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego sprawozdania OT. .II.27 1 7 kpt. dama 
Szpaka z działalno ci bojowej 55 SE  a tak e relacji uzyskanych od lotnik w: 
M. duckiewicza, H. orysa, J. Okroja, S. Przelaskowskiego i F. Skarpetowskiego.

       R
       

pchor. obs. Marian 
duckiewicz

plut. pil. Wacław 
Januszkiewicz

kpr. pil.
Marian Wasiak

kpr. strz. sam.
January Jachimowicz

por. obs.
ntoni isi ski

kpr. pil.
Jan Okr j

kpr. strz. sam. Czesław 
Harmuszkiewicz

pchor. obs.
Jakub Ciołek

por. obs. Tadeusz 
Frąckowiak

ppor. obs. Czesław 
Podogrodzki

plut. pil. Henryk 
orys

kpt. obs.
dam Szpak

kpr. pil
Witold Dukszto

kpr. strz. sam. 
azimierz Pacut

kpr. pil.
Czesław orz cki

pchor. obs.
Jan Siwiec

ppor. pil. J ze  
ach

kpr. pil.
udwik Miro czuk

kpr. pil.
Stanisław Zarzecki

Zbigniew Charytoniuk
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 R
Tom XIII (2017)

 
Towarzystwo Przyjaci ł Muzeum w Radomsku

   M

Towarzystwo Przyjaci ł Muzeum w Radomsku istnieje ju  od 1997 r. W tym cza-
sie brali my czynny udział w yciu miasta i regionu. yli my organizatorami wielu 
wycieczek dla dzieci i dorosłych na terenie całego kraju. Organizowali my wystawy, 
prelekcje i spotkania towarzyskie z zaprzyja nionymi organizacjami i osobami pry-
watnymi. W niniejszym kalendarium ograniczyli my si  tylko do przedstawienia wa -
niejszych uroczysto ci i imprez o charakterze lotniczym, w kt rych brali my udział.

        Plan lmowy programu yło nie min ło
Od lewej: dam Sikorski, Jan abzi ski i Dariusz Solarz w pobli u miejsca katastro y samo-
lotu PZ .37 o  nr 72.182 ppor. obs. Jana Stadnickiego
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Dariusz Solarz

     . Uroczysto  odsłoni cia pomnika.
Od lewej stoją: Dariusz Solarz, Edmunda odanka i Ireneusz Solarz

      Uroczysto  odsłoni cia pomnika ku czci lotnik w z 12 212  
Eskadry ombowej poległych w dniu 4 wrze nia 1939 r. 
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    Objazd ladami lotniczych miejsc pami ci  zorganizowany przez Towa-
rzystwo Przyjaci ł Muzeum w Radomsku.
Członkowie Towarzystwa Przyjaci ł Muzeum, Stowarzyszenia iterackiego Ponad  i Radomsz-
cza skiego lubu olekcjoner w z zaproszonym go ciem Wojciechem Tomaszewskim skła-
dają kwiaty na symbolicznej mogile lotnik w w Gidlach. Od lewej: pilot P  OT Wojciech 
Tomaszewski, Zbigniew Drogosz, Dariusz Solarz, Stanisław Imieni ski, Ryszard Olczyk,  
Ireneusz Solarz i Edmunda odanka 

   . Objazd ladami lotniczych miejsc pami ci . Składanie kwiat w pod  
pomnikiem na polach wsi obiele Małe Olszynki
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    Objazd ladami lotniczych miejsc pami ci . Składanie kwiat w na sym-
bolicznej mogile na polach wsi arsy

    Objazd ladami lotniczych miejsc pami ci . Składanie kwiat w na grobie 
we wsi ugaj
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       Mi dzynarodowy piknik lotniczy zorganizowany  
z okazji 90. rocznicy polskiego lotnictwa oraz 75. rocznicy przelotu Stanisława Skar y skiego  
przez tlantyk.
Od lewej stoją: Ireneusz Solarz, st. chor. szt. Władysław Wlazło, st. chor. szt. Zenon Pawłowski, 
sier . ndrzej Rejman i Dariusz Solarz

       Mi dzynarodowy piknik lotniczy.
W rodku st. chor. szt. Jerzy Smyczek w towarzystwie członk w lubu Senior w otnictwa  
z Miszkolca. Go cie stoją przed repliką samolotu RWD 5 is. Takim samolotem 8 maja 1933 r. 
Stanisław Skar y ski przeleciał tlantyk
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     . Uroczysto  ku czci lotnik w z 12 212   Eskadry ombowej

      Uroczysto  ku czci lotnik w z 12 212   Eskadry ombowej.
Przed atrapą samolotu PZ .37 o  i obok tablicy pamiątkowej od lewej stoją: st. chor. szt. Jerzy 
Smyczek, st. chor. szt. Władysław Wlazło i st. chor. szt. Zenon Pawłowski
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      Uroczysto  ku czci lotnik w z 12 212   Eskadry ombowej.
Pamiątkowe zdj cie uczestnik w uroczysto ci

      Uroczysto  ku czci lotnik w z 12 212   Eskadry ombowej.
Od lewej stoją: Ireneusz Solarz, st. chor. szt. Zenon Pawłowski, st. chor. szt. Władysław Wlazło 
i st. chor. szt. Jerzy Smyczek 
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        . Uroczysto  odsłoni cia tablicy  
po wi conej ppłk. pil. Romanowi Rypsonowi. Od lewej stoją: przewodniczący Rady Gminy 

adzice Zenon liwakowski, w jt gminy adzice Wioletta Pichit, ech Rypson i Piotr Rypson 

      Uroczysto  odsłoni cia tablicy.
Prezes Stowarzyszenia literackiego Ponad  w Radomsku Edmunda odanka recytuje wiersz 
po wi cony ppłk. pil. Romanowi Rypsonowi. Obok stoi prowadzący uroczysto  dyrektor  
Muzeum Regionalnego im S. Sankowskiego w Radomsku rzyszto  Zygma



363

alendarium uroczysto ci lotniczych TPM

      Uroczysto  odsłoni cia tablicy. 
Tomasz Nowak prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku i rystyna  
Filarowska przewodniczą zarządu Towarzystwa Przyjaci ł Muzeum w Radomsku składają 
kwiaty pod tablicą pamiątkową

      Uroczysto  odsłoni cia tablicy.
Członkowie Towarzystwa Przyjaci ł Muzeum w Radomsku. Na pierwszym planie od lewej 
stoją: ndrzej Grochowalski, Ireneusz Solarz, Dariusz Solarz i Edmunda odanka
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     R . Prace wykopaliskowe.
Reporterka NT  Radomsko prowadzi wywiad z Pawłem Piątkiewiczem

     R . Prace wykopaliskowe w miejscu upadku niemieckiego 
samolotu Henschel 126 .
Najmłodsi mieszka cy Radziechowic oglądają wydobyte ragmenty Henschla i zapoznają si   
z historią zestrzelenia niemieckiego samolotu przez polski my liwiec nad ich rodzinną ziemią 
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     R . Prace wykopaliskowe.
Od lewej stoją: Paweł Piątkiewicz ze Stowarzyszenia Perkun  z Poznania, Zbigniew ipigroch 
z Gazety Radomszcza skiej , Dariusz i Ireneusz Solarz z TPM w Radomsku i ukasz Orlicki 
z miesi cznika Odkrywca

     R . Prace wykopaliskowe.
Tabliczki znamionowe z nazwą producenta, rodzajem samolotu GO Flugzeugwerke izenz  
Henschel 126- -1  i numerem cz ci, do kt rych były przymocowane np. 542-0000  8-126. 542
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       . Uroczysto  odsłoni cia pomnika po wi conego  
ppor. obs. Tadeuszowi r lowi i kpr. strz. sam. Ignacemu Mularczykowi z 1 21  Eskadry 

ombowej II Pułku otniczego z rakowa

        Uroczysto  odsłoni cia pomnika.
Uczestnicy uroczysto ci na polach wsi ozy, gdzie spadł samolot z 1 21  Eskadry ombowej
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        Uroczysto  odsłoni cia pomnika.
Na pierwszym planie od lewej Halina ielek, Robert ielek, laudia ielek, prowadzący  
uroczysto  artłomiej Perski i Wiesława Sujecka prezes PTT  w Sieradzu

        Uroczysto  odsłoni cia pomnika.
Na pierwszym planie uczestnicy uroczysto ci Edmunda odanka i Ireneusz Solarz



368

Dariusz Solarz

     R   rtur Frączek z prawej  prezes zarządu Fun-
dacji Fligry i Ireneusz Solarz na kr tko przed lotem, w trakcie kt rego nakr cono ragmenty 

lmu Radomszcza skie Historie . Film w cało ci był po wi cony lotnikom walczącym na 
radomszcza skim niebie i jest dost pny na Youtube  na stronie Fundacji Fligry

     R  adry z lmu Radomszcza skie Historie .
Dariusz Solarz i Ireneusz Solarz w kabinie Cessny 172 Skyhawk 
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     R  adry z lmu Radomszcza skie Historie .
arsy - miejsce upadku samolotu PZ .23 ara  z 1 21  Eskadry ombowej. Pilot plut. Wacław 
uczyłko i kpt. obs. Ste an lberti zdołali si  uratowa  a strz. sam. Mieczysław Mazur zginął

    R  adry z lmu Radomszcza skie Historie .
ugaj - miejsce upadku samolotu PZ .23 ara  z 55 Eskadry ombowej. Pilot plut. Henryk 
orys zdołał si  uratowa  a ppor. obs. Czesław Podogrodzki i kpr. strz. olesław e niewski 

zgin li
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     R  Wystawa.
Edmunda odanka recytuje autorski wiersz O lotnikach  Na drugim planie stoją od lewej: 
Urszula Rorat, Jarosław Skura, olesław artnik i ukasz Orlicki

     R  Wystawa pt. W hołdzie polskim lotnikom wrze nia 1939 r.  
w Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. 
Na pierwszym planie od lewej: Ryszard anaszkiewicz, Dariusz Solarz, rzyszto  Zygma  
dyrektor Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku , nna Milczanow-
ska Prezydent Miasta Radomska i Jacek G bicz przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku 
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 R  Wystawa.

Mapa zestrzele  polskich  
i niemieckich samolot w na 
terenie powiatu radomszcza -
skiego we wrze niu 1939 r. 
oraz gapa lotnicza i emblemat 
2 Pułku otniczego z rakowa

     R  Wystawa.
Organizatorzy wystawy składają kwiaty na Grobie Nieznanego ołnierza w Radomsku.Od lewej 
stoją: Roman dzior ze Stowarzyszenia Historycznego Rudy  w o skich, Marek Rogusz 
z Fundacji Historycznej otnictwa Polskiego w Warszawie, Magdalena Haber prezes zarządu 
Instytutu ada  Historycznych i rajoznawczych, Dariusz Solarz, ukasz Orlicki koordynator 
Grupy Eksploracyjnej Miesi cznika Odkrywca , Jarosław Skura z Radomszcza skiego lubu 

olekcjoner w i dam wiel ze Stowarzyszenia Historycznego Rudy  w o skich
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      onecki wrzesie  2013.
W godz. od 12.00 do 17.00 mo na było obejrze  wystaw  i usłysze  kilka kr tkich prelekcji 
Dariusza Solarza na temat walk lotniczych w pierwszych dniach II Wojny wiatowej

      onecki wrzesie  2013 - Pola Chwały  - wystawa plenerowa 
wyposa enia i uzbrojenia z okresu II wojny wiatowej Park Miejski w o skich
Prezentacja cz ci wystawy Towarzystwa Przyjaci ł Muzeum w Radomsku pt. W hołdzie 
polskim lotnikom wrze nia 1939 r.
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      onecki wrzesie  2013.
Po prelekcji mo na było przeczyta  in ormacje zawarte na planszach i dokładnie obejrze   
wystawione pamiątki i otogra e

      onecki wrzesie  2013.
Dariusz Solarz w trakcie rozmowy z miejscowymi pasjonatami lotnictwa
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      M  O  Składanie kwiat w pod pomnikiem ku czci 
lotnik w z 55 Eskadry ombowej
Od lewej Dariusz Solarz, arbara i Ireneusz Solarz i Ryszad Olczyk

      Składanie kwiat w pod pomnikiem ku czci pchor. strz. sam.  
Mieczysława Mazura z 1 21  Eskadry ombowej.
Od lewej: Dariusz Solarz, Ireneusz Solarz i Edmunda odanka
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         Składanie kwiat w na lotniczym grobie

      Dariusz Solarz zapala lampki na mogile ppor. obs. Czesława  
Podogrodzkiego i kpr. strz. olesława e niewskiego z 55 Eskadry ombowej



376

Dariusz Solarz

     R  Wystawa pt. W hołdzie polskim lotnikom wrze nia 1939 r.  
w Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

     R  Wystawa.
dam ostyra ze Stowarzyszenia otnicza Warszawa  rozmawia z Zo ą Pełką i azimierą 

O cik. Obie panie były naocznymi wiadkami zestrzelenia polskich samolot w przez niemiec-
kie my liwce w dniu 3 wrze nia 1939 r. w okolicy Radomska 
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     R  Wystawa.
Ekspozycja po wi cona załogom samolot w PZ .37 o . W gablotach - cz ci tych samolo-
t w wypo yczone na wystaw  z Muzeum w ełchatowie

     R  Wystawa.
Organizatorzy, rodziny wrze niowych lotnik w i go cie honorowi na tle wystawy
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      M  O  Objazd ladami lotniczych miejsc pami ci   
w ramach wystawy W hołdzie polskim lotnikom wrze nia 1939 r.
Od lewej w asy cie harcerzy stoją: arol Gawora członek zarządu dzkiego lubu Seniora,  
i płk dr dam Wetoszka kierownik atedry Taktyki i Uzbrojenia Wy szej Szkoły O cerskiej Sił 
Powietrznych w D blinie. W rodku arol Wierucki dzki lub Seniora  i Edmunda odanka 

      M  O  Objazd ladami lotniczych miejsc pami ci .
Stanisław Suszczyk wiadek zestrzelenia w dniu 3 wrze nia 1939 r. arasia por. obs. Tadeusza Frąc-
kowiaka opowiada uczestnikom wycieczki szczeg ly tego tragicznego wrze niowego wydarzenia
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       Objazd ladami lotniczych miejsc pami ci .
Uczestnicy objazdu składają kwiaty na lotniczym grobie

       Objazd ladami lotniczych miejsc pami ci .
Gr b trzech lotnik w z 55 Eskadry ombowej i jednego lotnika z 1 21  Eskadry ombowej 
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      Objazd ladami lotniczych miejsc pami ci .
Chwila zadumy nad jedną z niewielu nienaruszonych przez władz  ludową mogił lotniczych. 
Mogiła ppor. obs. Czesława Podogrodzkiego i kpr. strz. olesława e niewskiego znajduje 
si  na placu przy ko ci łku w ugaju koło Radomska

      Objazd ladami lotniczych miejsc pami ci .
Członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Ulisses  w odr bie El bieta Tusi ska, 

nna owalczyk i dam Soba ski składają kwiaty i zapalają znicz na mogile w ugaju
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    -   Uroczysto  po wi cona pami ci wrze niowych lotni-
k w połączona z odsłoni ciem zainstalowanych na grobach odznak lotniczych trzech gap u un-
dowanych przez płk. dr. dama Wetoszk  i odznaki strzelca przez Ireneusza i Dariusza Solarz w

    -   Uroczysto  po wi cona pami ci lotnik w.
Składanie kwiat w na grobie bohaterskich wrze niowych lotnik w
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     R  Pierwsza edycja Dni Organizacji Pozarządowych - Park 
Solidarno ci. Członkowie Towarzystwa Przyjaci ł Muzeum w Radomsku prezentują cz  
wystawy pt. W hołdzie polskim lotnikom wrze nia 1939 r.

     R  Uroczysto  z okazji odznaczenia Edmundy odanki  
złotym krzy em zasługi za działalno  publicystyczną po wi coną polskiemu lotnictwu. rzy  
na sali kon erencyjnej Urz du Miasta Radomska wr czyli gen. dyw. dr sawery Goszczy ski 
i st. chor. szt. Jerzy Smyczek
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Fragment tomiku wierszy Edmundy odanki W hołdzie polskim lotnikom wrze nia 1939 r.
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Dariusz Solarz
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     R  Sympozjum popularno-naukowe pt. Walki otnictwa Pol-
skiego Nad Ziemią Radomszcza ską - Wrzesie  1939  
Galeria Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. Uczestnicy i pre-
legenci.

    R  Sympozjum popularno-naukowe.
Pamiątkowe zdj cie senior w lotnictwa z Cz stochowy i Tomaszowa Mazowieckiego. 
Od lewej stoją: Ryszad rycht, Roman ntonowicz, Edmunda odanka, ppłk. ndrzej Jurek, 
ppłk. Marek Wasiak, ppłk. Edward Seremet i Władysław lecha
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    - R    Uroczysto  osłoni cia tablicy po wi conej piloto-
wi instruktorowi Henrykowi Si dze Oso skiemu 1922 - 1986 .

    - R    Uroczysto  osłoni cia tablicy.
Członkowie lubu Senior w otnictwa w Cz stochowie oraz Edmunda odanka i Dariusz Solarz
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    - R    Uroczysto  osłoni cia tablicy.
Dariusz Solarz, Edmunda odanka i Władysław lecha w hangarze Cz stochowskiego eroklubu

    - R    Uroczysto  osłoni cia tablicy.
Edmunda odanka i Władysław lecha stoją przed samolotem PZ  Mielec n-2 ntonow



388

Dariusz Solarz

Mamy nadziej , e zakupione przez członk w dzkiego lubu Senior w ot-
nictwa, Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku i Towarzystwa Przyja-
ci ł Muzeum w Radomsku łopaty migła wkr tce zostaną zainstalowane na dw ch 
mogiłach znajdujących si  na Nowym Cmentarzu w Radomsku. 

Poni ej wizualizacja mogił z łopatami migieł.

Wykorzystane otogra e pochodzą ze zbior w Dariusza Solarza, Marcina orowieckiego, Edmundy 
odanki, Czesława Polcyna i Janusza ucharskiego
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 Jerzy artnik urodził si  w iestrzykowie w powiecie radomszcza skim 
14 lutego 1941 r. Zmarł 12 stycznia 2017 r. w Radomsku, gdzie został pochowany 
w rodzinnym grobie na Starym Cmentarzu. 
 Zawodowo związany był gł wnie z rolnictwem i takie te  było jego wy-
kształcenie Zaoczne Technikum Rolnicze w Dobryszycach . Przez wiele lat praco-
wał na stanowiskach kierowniczych w Sp łdzielni łek Rolniczych w Dmeninie, 
p niej w Rolniczej Sp łdzielni Produkcyjnej w odr bie oraz w Centrali Mi snej 
w Radomsku. Sprzyjał ruchom wolno ciowym w latach 70. i 80.  w., nale ał do 
NSZZ Solidarno . ył osobą otwartą na drugiego człowieka, zawsze yczliwy 
i optymistycznie nastawiony do ycia. O powa aniu, jakim si  cieszył, wiadczy-
ły tłumy obecnych na jego pogrzebie 16 stycznia. Jego wielką pasją była historia,  
w szczeg lno ci ta dotycząca drugiej wojny wiatowej oraz historia regionu ra-
domszcza skiego. Członkiem radomszcza skiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Historycznego był od 18 stycznia 2008 r. 
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Publikacja ukazała si  dzi ki dotacji ze strony 
Starostwa Powiatowego w Radomsku 

przyznanej w ramach otwartego konkursu o ert na wsparcie
zada  publicznych w zakresie działa  na rzecz 

kultury, sztuki, ochrony d br kultury i dziedzictwa narodowego - 
Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, 

nie przeznaczonych do sprzeda y 
wydawnictw i publikacji tematycznie związanych 

z powiatem radomszcza skim - Zeszyty Radomszcza skie t. III 
oraz 

 rmy - kzo Nobel Dekorative Paints S.p. z o.o.
 rmy - T RME  z Radomska

NIECHCICE Sp. z o.o.
Gminy Wielgomłyny

Gminy Rozprza
Towarzystwa Przyjaci ł Muzeum w Radomsku

www.radomsko.pl www.radomszczanski.pl

www.muzeum.radomsko.pl

www.pgk-radomsko.plwww.esbank.pl

Publikacja ukazała się dzięki dotacji Miasta Radomska 
i Starostwa Powiatowego w Radomsku

w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na 2014 r.
w ramach realizacji zadania publicznego:

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku wspierają:

Miasto Radomsko

Starostwo Powiatowe w Radomsku

ESBank Bank Spółdzielczy w Radomsku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku

Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku

Gmina Rozprza Gmina Wielgomłyny
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 Gmina Rozprza nale y do wi kszych gmin powiatu piotrkowskiego w wo-
jew dztwie ł dzkim. iczy ponad 12 tys. mieszka c w. Zajmuje obszar 162,5 km2.  
Poło ona jest na skraju trasy szybkiego ruchu przyszłej autostrady Gda sk - atowice. 
Przez jej obszar przepływa rzeka ucią a, na kt rej zbudowano zbiornik retencyjny 
Zalew Cieszanowicki o powierzchni lustra 217 hektar w.
 Najstarsze wzmianki o Rozprzy i okolicach pochodzą z I wieku. Jako gr d 
Rozprza istniała ju  w I  wieku przez co zaliczana jest do najstarszych grod w powiatu 
piotrkowskiego. Gr d otoczony osą usytuowany był pomi dzy miejscowo ciami o-
chy sko a obecną Rozprzą, na lewym brzegu ucią y. Dogodne poło enie geogra czne 
sprzyjało rozwojowi osady jako du ego centrum handlowo usługowego i administra-
cyjnego, co doprowadziło do uzyskania praw miejskich w ko cu I  wieku. Dat  ich 
utraty trudno dzi  dokładnie okre li . W pierwszym okresie dziejowym Rozprza miała 
wi ksze znaczenie gospodarcze i administracyjne od pobliskiego Piotrkowa Trybunal-
skiego. Gmina Rozprza jest bardzo atrakcyjnie poło ona, przy wa nych szlakach dro-
gowych tj.: trasie szybkiego ruchu przyszłej Gda sk - atowice oraz drodze krajowej 
Piotrk w Trybunalski - Radomsko. Gmina jest ju  w 100  zwodociągowana i rozbu-
dowuje sie  kanalizacji sanitarnej. Oddane w ostatnim czasie zostały dwie nowoczesne 
oczyszczalnie ciek w w Rozprzy i w Niechcicach. Co roku przybywa nawierzchni 
bitumicznych na drogach gminnych. Sprawnie unkcjonuje system dziewi ciu plac -
wek o wiatowych. W gminie dynamicznie rozwija si  budownictwo indywidualne.
Gmina podj ła starania o utworzenie w Niechcicach, na gruntach obejmujących łącz-
nie obszar 200 hektar w, ł dzkiej specjalnej podstre y ekonomicznej. Tereny po sta-
rej nieaktywnej ju  oczyszczalni ciek w w zachodniej cz ci gminy, wzdłu  trasy 
szybkiego ruchu zwanej gierk wką  znalazłyby dzi ki temu nowe przeznaczenie.  
W tym celu zostały ju  rozpocz te prace nad planem zagospodarowania przestrzen-
nego, kt ry miałby obją  ten obszar. yłaby to najwi ksza stre a ekonomiczna  
w wojew dztwie ł dzkim, i jedna z wi kszych w skali og lnokrajowej. Władze gminy 
wierzą, e specjalne ulgi podatkowe obowiązujące w tego typu stre ach przyciągną 
inwestor w, co wpłynie korzystnie na rozw j ekonomiczny i społeczny całej gminy. 
Szczeg lne nadzieje wiązane są z pojawieniem nowych miejsc pracy.
 Na początku 2011 roku Gmina Rozprza przystąpiła do Stowarzyszenia okal-
na Grupa Działania UD-UJ R ZEM . Dzi ki wstąpieniu do tej struktury pozysku-
jemy rodki na realizacj  projekt w zgłaszanych przez mieszka c w gminy.
 Wizja rozwoju Gminy Rozprza jest mocno związana z utworzeniem w w spe-
cjalnej ł dzkiej stre y ekonomicznej, kt rą to obecnie urz dujące władze traktują prio-
rytetowo. Gmina chciałaby r wnie  w najbli szych latach przekształci  tereny wok ł 
zbiornika Cieszanowickiego w tereny rekreacyjne po to eby rozwija  agroturystyk . 
Ponadto chcieliby my remontowa  budynki komunalne, stra nice OSP, wiejskie domy 
ludowe tworząc w nich miejsca spotka  dla mieszka c w i wietlice rodowiskowe. 

dzie kładziony nacisk na radykalną popraw  dr g gminnych, a przy wsp łpracy  
z samorządem Powiatu Piotrkowskiego r wnie  stan dr g powiatowych.
Urząd Gminy w Rozprzy

l. 900 lecia 3, 97-340 Rozprza, Tel. 44 649-61-08  a . 44 615-80-06, www. rozprza.pl
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 Gmina Wielgomłyny jest poło ona w wojew dztwie ł dzkim, w powiecie ra-
domszcza skim. W latach 1975-1998 razem z innymi 55 gminami tworzyła wojew dztwo 
piotrkowskie. Znaczna cz  jej granic ma naturalny charakter. Na wschodzie wyznacza 
ją rzeka Pilica, na południu du e kompleksy le ne, na p łnocy przechodzi wierzchołkiem 
g ry Chełmo 323 m n.p.m.  . Z zachodu na wsch d, przez obszar gminy przepływa rzecz-
ka iestrzyk wka b dąca dopływem Pilicy, nad kt rą poło one są liczne wsie. Po ałdowa-
ne tereny otaczające Wielgomłyny zalicza si  do wi kszej jednostki geogra cznej, zwanej 
Wzg rzami Radomszcza skimi. Gmina liczy 4669 mieszka c w, ma powierzchni  ponad 
123 km2 i charakter rolniczy. Jest to miejscowo  o starym rodowodzie. Pod nazwą iel-
gy Młyn wymieniona była w ronikach urzelowskich z 1369 r. W I wieku były we 
wsi dwa młyny wodne. Wła ciciele wsi Jakub oniecpolski kanonik gnie nie ski i kra-
kowski oraz jego matka Dorota wdowa po kanclerzu wielkim koronnym Janie oniecpol-
skim, herbu Pob g u undowali w latach 1465-1466 klasztor paulin w. W przyklasztornym 
ogrodzie ro nie około 600-letni dąb szypułkowy stanowiący pomnik przyrody pod nazwą 
Dąb wolno ci . Na terenie gminy zachowało si  te  wiele innych ciekawych zabytko-

wych obiekt w. Są to drewniany ko ci ł z 1773 r. w Niedo pielinie, I -wieczny dw r 
w Sokolej G rze i pochodzący z tego samego okresu dw r w Odrową u. Ten ostatni był 
siedzibą rodziny ntoniny Malewskiej utalentowanej malarki z początku  wieku.
 Do turystycznych i wypoczynkowych miejscowo ci gminy Wielgomłyny zali-
cza si  rz t w, Rudka, Pratkowice, Wola yci ska i łonie. Mikroklimat sosnowych 
las w, nadpilicznych łąk i wolne od przemysłowych zanieczyszcze  powietrze to atuty 
tych miejscowo ci. iczne rzeczki i stawy pozwalają w dkarzom na przyjemne sp dza-
nie czasu. Jesienią w zagajnikach i lasach mo na znale  dorodne okazy wielu gatun-
k w grzyb w. Zwolennicy pieszych w dr wek mają wytyczone 2 szlaki turystyczne. 
Jeden z nich, szlak czerwony prowadzi z Radomska przez Ewin , obiele Wielkie, 
Chełmo, Przedb rz i ąkową G r . Szlak niebieski rozpoczyna si  w rz towie  
i prowadzi doliną Pilicy przez Przedb rz i Skotniki na p łnoc. W 2001 roku powstało 
w rz towie Stowarzyszenie Rodzinnych Gospodarstw groturystycznych w Do-
rzeczu Warty i Pilicy  skupiające kilkana cie gospodarstw o erujących aktywny cało-
roczny wypoczynek i promujące turystyk . Członkowie stowarzyszenia zapraszają na 
spływy kajakowe, spacery, wycieczki rowerowe, konne, w dkarstwo, zbieranie grzy-
b w i runa le nego, a w sezonie zimowym na narciarstwo biegowe i kuligi - ka de  
z gospodarstw ma własną niepowtarzalną o ert . ogate zasoby surowc w mineralnych 
gliny, wiru i piaskowca pozwoliły na rozwini cie produkcji materiał w budowlanych 
na tych terenach. Szczeg lną dbało cią otaczana jest edukacja młodzie y. Funkcjonują 
tu trzy szkoły podstawowe i gimnazjum w Wielgomłynach. Działa iblioteka Publicz-
na w Wielgomłynach. GO iS zapewnia dzieciom i młodzie y bezpieczne kreatywne 
sp dzanie wolnego czasu oraz dost p do kawiarenki internetowej. Młodzi ludzie ko-
rzystają z nowoczesnej i bardzo dobrze wyposa onej Hali Sportowo-Widowiskowej.

Urząd Gminy w Wielgomłynach
ul. Rynek 1,  97-525  Wielgomłyny, tel. 044 787-10-87
www.wielgomlyny.pl, www.wielgomlyny.bip.net.pl
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Dariusz Solarz
NIECHCICE Sp. z o.o.

ul. Matyldy 35, 03-606 Warszawa
NIP 524-27-24-572, REGON 142672241

ul. Zakładowa 8, Niechcice
97-340 Rozprza

Stanisław Tarkowski tel. 798 333 505
e:mail: s.tarkowski@krynicavitamin.plOFERUJEMY

Działki,
domy,
mieszkania
w nowoprojektowanym
osiedlu
w Niechcicach
ul. Zakładowa 8.

Doskonała lokalizacja, sąsiedztwo zabytkowego parku i pałacu.

w nowoprojektowanym




