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Oddział w Radomsku)

Z dziejów Radomska w latach I wojny światowej
Wstęp
W ciągu XIX w. Radomsko z małego, prowincjonalnego miasteczka stało się
średniej wielkości miastem przemysłowym. Kolej żelazna przyciągnęła duże fabryki,
a te dały liczne miejsca pracy. W drugiej połowie XIX i na początku XX stulecia
liczba mieszkańców wciąż wzrastała. Miasto miało swoje problemy, biedę dużej
części społeczności, zaniedbaną infrastrukturę. Bolączki, podobne zresztą jak w innych miastach, można by wymieniać długo. Paradoksalnie jednak dopiero czas I
wojny, który w konsekwencji dał Polsce niepodległość, przyniósł trudności, z jakimi
do tej pory nie musiano sobie radzić. Rzeczywistość wojenna przerosła wszelkie
oczekiwania.
Dzieje Radomska w okresie I wojny światowej były do tej pory podejmowane marginalnie, zajmowano się jedynie pomniejszymi zagadnieniami. To pierwsza
próba całościowego ujęcia tematu. Ideą przewodnią było pokazanie historii miasta
w ciągu czterech wojennych lat z rożnej perspektywy. Praca jest podzielona na kilka
głównych części. Najpierw omawiam pierwsze miesiące wojny w Radomsku, od jej
początku w sierpniu do grudnia 1914 r. Następnie strukturę administracji austriackiej, powiatowej (niektóre zarządzenia miały charakter ogólnokrajowy, inne obowiązywały na terenie obwodu) i miejskiej. W dalszej kolejności nieco miejsca poświęciłem społeczności miejskiej, tzw. życiu codziennemu i gospodarczemu, pomocy społecznej, ochronie zdrowia, kulturze. Na końcu zajmę się kwestiami politycznymi,
stosunkiem do Legionów Polskich oraz w końcu drodze do niepodległości.
W omawianym tu okresie oficjalna nazwa miasta brzmiała Noworadomsk.
W czasie kadencji Rady Miejskiej z lat 1917-1918 zastanawiano się nad zmianą, ale
ostatecznie postanawiano jeszcze nie wracać do historycznej nazwy (stało się to do-
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piero 15 grudnia 1919 r.1). Radomsko pojawiało się już w oficjalnych dokumentach.
Nawet na pieczęci burmistrza umieszczono 10 kwietnia 1918 r. napis „Pieczęć miasta J.K.M-ści Radomska”2. Z tego względu w niniejszej pracy także będę się posługiwało nazwą Radomsko, robiąc wyjątki jedynie dla cytatów źródłowych.

Początek wojny (do końca grudnia 1914 r.)
Pod koniec lipca 1914 r. wśród ludności krążyły wieści o zbliżającej się wojnie. Z uwagą nasłuchiwano nowinek o sytuacji międzynarodowej3. Jedni spodziewali
się jej lada moment, inni wręcz przeciwnie, uważali że w ogóle nie wybuchnie4.
W Radomsku 19 lipca doskonale się bawiono na festynie To`warzystwa Rzemieślniczo-Przemysłowego w lesie „Pociecha”5. O wojnie najpierw tylko rozmawiano, potem pojawiły się jej symptomy. Zamknięto granicę z Niemcami, czego widocznym
znakiem w były gęsi, zawrócone z pruskiej granicy6. 30 lipca ogłoszono mobilizację7, a następnego dnia stan wojenny w całej guberni piotrkowskiej8. Powołanym do
wojska w fabrykach wypłacano pensje, w innych zakładach wstrzymano wypłaty, bo
wywieziono już kasy. Robotnicy zaczęli gromadzić się przed ratuszem. Urzędnicy
rosyjscy masowo wyjeżdżali z miasta. Podróż z Częstochowy przez Radomsko do
Piotrkowa i dalej do Warszawy była praktycznie niemożliwa, wszystkie pociągi zajmowali urzędnicy i ich rodziny. Przestał też działać telegraf (3 sierpnia)9. Obawiano

R. Szwed, Działalność samorządowa Polskiej Partii Socjalistycznej w Radomsku w latach
1919-1939, [w:] O samorządzie terytorialnym w Polsce w XIX i XX wieku. Zbiór artykułów
i rozpraw, Radomsko 2014, s. 430.
2
T.A. Nowak, Sprawozdanie samorządu miejskiego za okres od 1 kwietnia 1917 do dnia 31
maja 1918 r., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XII, 2016, s.113, 124.
3
S. Oczkowski, Dziennik (1914-1915), do druku przygotował Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2014, s. 11.
4
Aniela z Jałowieckich Belinowa, Notatki z początku wojny (1914 r.), do druku przygotował
Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2014, s. 17.
5
R. Sikorski, Przed wielką wojną. Radomsko z lat 1912-1914 w „Gońcu Częstochowskim”,
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. XII, 2016, s. 88-89.
6
A. Belinowa, Notatki…, s. 17.
7
„Nowa Gazeta Łódzka” 1914, nr 172, s. 2; „Nowa Gazeta Łódzka”, Dodatek Nadzwyczajny, 31 lipca 1914 r.; „Goniec Częstochowski” 1914, nr 207, s. 3; A. Belinowa, Notatki...,
s. 18; S. Oczkowski, Dziennik..., s. 12.
8
„Goniec Częstochowski” 1914, nr 209, s. 5.
9
„Goniec Częstochowski” 1914, nr 208, s. 2, nr 216, s. 3; S. Oczkowski, Dziennik..., s. 1112; A. Belinowa, Notatki..., s. 18-19; L. Madej, Rosyjski garnizon wojskowy w Częstochowie
w latach 1831/1832-1914, Kraków 2009, s. 309; G. Mieczyński, I wojna światowa w Radomsku – wypisy prasowe, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VIII, 2014, s. 280.
1
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się głodu i rabunków, każdy chował więc co miał najcenniejszego 10. Przewidywania
nie okazały się płonne. Zaczynała się wojna.

Oddział kozaków, fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku
(dalej MRR)

2 sierpnia Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, a już następnego dnia wojska
niemieckie zajęły Częstochowę11. Radomsko znalazło się w rejonie działań Śląskiego
korpusu Landwehry gen. Remusa von Woyrscha (tzw. Grupa Woyrscha). Po stronie
rosyjskiej znajdowały się oddziały pograniczne oraz jednostki wchodzące w skład
poszczególnych garnizonów (piotrkowskiego czy częstochowskiego). Te jednak nie
podjęły walki z wkraczającymi Niemcami12. By przerwać komunikację na Bobrach
na rzece Warcie wysadzono most kolejowy. Przez Radomsko w nieładzie pędziły
wojska rosyjskie, wyjeżdżali ostatni strażnicy ziemscy. Wieczorem jednak wrócili
i w nocy z 3 na 4 sierpnia w mieście niszczyli składy alkoholu 13. 4 sierpnia wojsko
rosyjskie wróciło do miasta i pogłoska mówiła, że szykowano się do bitwy na BobS. Oczkowski, Dziennik..., s. 13.
„Goniec Częstochowski” 1914, nr 211, s. 2.
12
R. Majzner, Radomsko – miasto „frontowe” (1914 i 1939 r.), [w:] Radomsko. Narodziny
i rozwój miasta, redakcja naukowa Robert Majzner, Radomsko 2017, s. 274-275.
13
S. Oczkowski, Dziennik..., s. 13-14.
10
11
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rach nad Wartą. Inni twierdzili, że żołnierze okopywali się dzień później na cmentarzu, ale okazało się to nieprawdą. Wojsko wycofało się z miasta, wcześniej wysadziwszy zbiornik na wodę (tzw. „pompkę”) na stacji kolejowej oraz zabierając telegraf. Żołnierze wrócili 7 sierpnia. W ciągu następnych dni wyjeżdżali i wracali, natomiast 10 sierpnia uciekli w popłochu14. Tego dnia o godzinie 12.30 do miasta wjechał pierwszy oddział nieprzyjacielski, składający się z 18 niemieckich żołnierzy na
koniach. W mieście spędzili tylko kilka godzin i o godzinie 17 odjechali. Wcześniej
jeden z żołnierzy wygłosił przemówienie łamaną polszczyzną, a na koniec krzyknął:
„Już miasto jest na nasze ręka” i zaczął rozdawać „Odezwę do Polaków”, wydaną
przez naczelne dowództwo wojsk niemieckich i austro-węgierskich15. Więcej wojsk
pojawiło się następnego dnia (150 Prusaków na rowerach 16), zajęli opuszczone rosyjskie koszary17.
Zaczęły się utrudnienia w życiu miasta, ale i jednocześnie pewna normalizacja. Nakazano wszystkim oddać za pokwitowaniem posiadaną broń, która od tego
momentu miała służyć milicjantom sprawującym nocną straż. Nieco staniała żywność, która w pierwszych dniach wojny podrożała. Wszystkie niezamieszkane domy
miały być oznaczone żółtymi kartkami. Dotarły po kilku dniach przerwy gazety częstochowskie i warszawskie. Od 16 sierpnia przez miasto przechodziły duże oddziały
niemieckich wojsk (piechota, kawaleria, samochody). Jedne maszerowały w stronę
Przedborza, inne zatrzymywały się na noclegi w Radomsku. Naprawiono też most na
Bobrach, część żołnierzy transportowano więc koleją. 20 sierpnia przez przypadek
zabił się żołnierz polskiego pochodzenia. W jego intencji odprawiono mszę w kościele i pochowano na miejscowym cmentarzu18. W tych dniach w mieście znajdowały się już duże siły niemieckie19.
Rano 29 sierpnia zaczęły się walki koło Radomska. Od 5.30 do 9 rano
ostrzeliwano miasto szrapnelami20. Niemcy spodziewając się starcia z Rosjanami
J. Majewski, Pamiętnik (1914-1916), do druku przygotował Tomasz Andrzej Nowak, Radomsko 2015, s. 17-18.
15
Tekst przytacza S. Oczkowski, Dziennik..., s. 16 oraz „Bitewnik Łódzki 1914”, nr 3, 2011,
s. 6; J. Majewski, Pamiętnik…, s. 18.
16
J. Majewski, Pamiętnik…, s. 18.
17
„Nowa Gazeta Łódzka” 1914, nr 180, s. 1; S. Oczkowski, Dziennik..., s.14-16. Podobne
zarządzenia obowiązywały w Częstochowie, gdzie rozwieszano je na rogatkach ulic – „Goniec Częstochowski” 1914, nr 215, s.2, nr 222, s. 2 (tu tekst).
18
S. Oczkowski, Dziennik..., s. 17-21.
19
„Nowy Kurier Łódzki” 1914, nr 190, s. 4.
20
O ostrzeliwaniu Radomska pisała Aniela Belinowa (Notatki…., s. 27) oraz Ludwika
Ostrowska („Bitewnik Łódzki 1914”, nr 5, 2012, s. 7; L. Ostrowska, Trochę się zazdrości
tym, co nie dożyli tych czasów…. Dziennik Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna, opracowanie
Jarosław Kita i Piotr Zawilski, Warszawa 2014, s. 69), która podała, że bitwa pod Radom14
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obawiali się, że w mieszkańcy miasta mogą rozpocząć walkę. Wobec tego zatrzymano ławników Jana Szwedowskiego i Franciszka Oczkowskiego jako zakładników21.
Następnego dnia wcześnie rano nad miastem pojawił się rosyjski balon ostrzelany
przez Niemców, którzy jeszcze tego samego dnia wycofali się z Radomska. Wrócili
Rosjanie, a wraz z nimi przybyli polscy ochotnicy (ok. 60) zwerbowani przez Bonawenturę Snarskiego22.

Jeńcy rosyjski na dziedzińcu fabryki Thoneta, fot. ze zbiorów MRR

Na linii Częstochowa-Radomsko-Końskie Niemcy ponieśli dotkliwe straty23.
Nieprzyjaciel jednak wciąż był w pobliżu, Grupa Woyrscha zatrzymała się na przed-

skiem miała miejsce w piątek, 28 sierpnia. Informowała też, że nie słyszała, by były ofiary
wśród ludności cywilnej; T. A. Nowak, Prace przy nowej polichromii w koście św. Lamberta
w Radomsku w świetle wspomnień Jana Brzezińskiego (1913-1918), „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XIV, 2018, s.234.
21
S. Oczkowski, Dziennik..., s. 27-28.
22
Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej ANK), Naczelny Komitet Narodowy (dalej
NKN), sygn. 345, s. 6-7; S. Oczkowski, Dziennik..., s. 30.
23
„Nowy Kurier Łódzki” 1914, nr 214, s.2.
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polu Częstochowy24. Stacjonowały tam aeroplany, które co jakiś czas krążyły nad
Radomskiem. 5 września koło miasta kawaleria rosyjska przechwyciła oddział uciekinierów udających się na Śląsk25. Wokół Radomsk wciąż pojawiały się wojska niemieckie i austriackie26. Żołnierze stacjonujący w Radomsku ciągle brali udział w potyczkach. 8 września27 gruchnęła wieść, że jakiś austriacki oddział znajduje się pod
Pławnem (okazało się, że wszyscy byli Węgrami). Stacjonujący w Radomsku kozacy
rozbili ich doszczętnie28. Do podobnej potyczki doszło 18 września, tym razem w Gidlach. W tej miejscowości doszło też przez pomyłkę do potyczki między oddziałami
niemieckimi. Straty to 16 zabitych i rannych żołnierzy. W tych dniach miały miejsce
liczne walki w okolicach miejscowości Ruda-Bugaj29. W początkowych walkach pod
Radomskiem wzięto wielu jeńców, najpierw wysyłano ich do Piotrkowa, a stamtąd
do Warszawy. Z więzienia piotrkowskiego wywieziono do Warszawy ok. 40 aresztowanych kolonistów niemieckich z okolic Radomska, Sulejowa, Piotrkowa30.
Można powiedzieć, że w tym czasie Radomsko było niczyje, w okolicy krążyły oddziały obu stron. Na przykład 22 września do miasta weszło kilkunastu
Niemców, następnego dnia kolejnych kilkudziesięciu. W tym samym momencie ul.
Strzałkowską i Krakowską jechali rosyjscy dragoni. Zostali ostrzelani, ale nie ponieśli strat. Tego samego dnia z miasta wycofali się Niemcy. Nadal byli w okolicy,
a przez Radomsko szły duże oddziały na Piotrków i Przedbórz31. 23 września w Piotrkowie byli pewni, że Radomsko jest ponownie zajęte przez Niemców. Wzięło się to
stąd, że telegrafiście w Radomsku ktoś powiedział, że Niemcy idą na miasto. Ten
zatelefonował do Piotrkowa z taką informacją, rozłączył się i schował aparat. Nie
dało się tej informacji zweryfikować, bo telefon w Radomsku był wyłączony32. Faktycznie okolicę kontrolowali Niemcy33.
W połowie września Niemcy zaczęli się przygotowywać do dalszych walk,
zagrożony był bowiem Śląsk. Wznawiając walki chcieli nie tylko powstrzymać roR. Majzner, Radomsko – miasto „frontowe”…, s. 277.
„Nowy Kurier Łódzki” 1914, nr 211, s. 3, nr 224, s. 3. W okolicach Pajęczna utworzył się
oddział partyzancki utworzony z chłopów, współpracowali z Rosjanami. Razem zaatakowali
oddział niemiecki - „Nowy Kurier Łódzki” 1914, nr 216, s. 3.
26
„Nowy Kurier Łódzki” 1914, nr 221, s. 3.
27
L. Ostrowska, Trochę się zazdrości tym…, s. 70 - podaje, że miało to miejsce 6 września,
natomiast raport Polskiej Organizacji Narodowej, że 8-10 sierpnia - ANK, NKN, sygn. 345,
s.5.
28
S. Oczkowski, Dziennik..., s.33-34; „Gazeta Radomskowska” 1927, nr 46, s. 6, nr 47, s. 6,
nr 48, s. 2.
29
„Nowy Kurier Łódzki” 1914,.
30
„Nowy Kurier Łódzki” 1914, nr 216, s. 3, nr 218, s. 3, nr 223, s. 3, nr 224, s.3.
31
S. Oczkowski, Dziennik..., s. 39.
32
„Nowa Gazeta Łódzka” 1914, nr 224, s.3.
33
„Nowa Gazeta Łódzka” 1914, nr 229, Wydanie Poranne z 1 października, s. 1.
24
25
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syjską ofensywę, ale odrzucić wojska rosyjskie aż Wisłę i San. Na linię między Częstochowę, Wieluń i Radomsko wciąż przysyłano nowe oddziały niemieckich żołnierzy34. W okolicach miasta wojskowi prowadzili roboty ziemne, do których potrzebowali siły roboczej (chłopi i robotnicy)35. W październiku załamała się niemiecka
ofensywa, za to Rosjanie zaczęli przeć na zachód. Ich ofensywa znana jest pod nazwą „walca parowego”36. 2 listopada Niemcy przygotowując obronę spalili Bartodzieje, Młodzowy, Miłaczki, Stobiecko. Wysadzono tory kolejowe. 4 listopada
Niemcy opuścili Radomsko, niszcząc dworzec kolejowy. Tego samego dnia do miasta wkroczyli Rosjanie. W Radomsku zaczęto grabić spalony dworzec, a żołnierze
i cywile dopuszczali się napadów na Żydów (zachowanie powszechne w tym czasie
w całym kraju)37. Razem z Niemcami wycofali się też legioniści, którzy zaraz po
swoim przyjeździe w początkach października zaczęli pracę propagandową, m.in.
organizując w Kinemie odczyty i rozwieszając odezwy Naczelnego Komitetu Narodowego.
Tuż po wycofanie się Niemców wkroczyli do miasta Rosjanie i przystąpili
do naprawy dworca oraz mostu na Bobrach. Zniszczenia były jednak tak duże, że nie
dało się go szybko naprawić. Zaczął więc powstawać most tymczasowy. Do miasta
ścigały liczne oddziały wojska, które rozlokowały się w fabryce Kohna. Od mieszkańców miasta oczekiwano, że zwrócą wszystkie przedmioty zrabowane z dworca,
czyli podkłady torów i drut telefoniczny38. Jednocześnie w mieście zaczęto szukać
dezerterów z armii carskiej, co wzbudziło w mieszkańcach niepokój, bo wojskowi
przeszukiwali domostwa. Nie aresztowano nikogo, kto popierał legionistów, choć
były takie obawy39.
W tym czasie obok Niemców w okolicach Radomska pojawiały się już wojska austriackie. Były to oddziały Korpusu Kawalerii „Hauer” gen. Leopolda von
Hauera oraz IV Korpusu gen. Karla Tersztyanszkiego von Nàdas. Wchodziły one
w skład Grupy Armii Woyrsch. Ich przeciwnikami była 4. Armia gen. Aleksieja,
działająca na południe od Warty, oraz 5. Armia gen. Pawła von Plehwe.

„Nowa Gazeta Łódzka” 1914, nr 224, s.3.
„Nowa Gazeta Łódzka” 1914, nr 229, Wydanie Poranne z 1 października, s. 1; R. Majzner,
Radomsko – miasto „frontowe”…, s. 278.
36
R. Majzner, Radomsko – miasto „frontowe”…, s. 278-279.
37
S. Oczkowski, Dziennik..., s. 47-51; K. Zieliński, Żydzi pod okupacją Austro-Węgierską w
wyborach do samorządu miejskiego w 1916 roku, „Kwartalnik Historyczny” CIX, 2002, z. 1,
s. 62.
38
S. Oczkowski, Dziennik..., s. 51-56.
39
ANK, NKN, sygn. 345, s.33.
34
35
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Spalony dworzec w Radomsku, fot. ze zbiorów MRR

Żołnierze austriaccy przed spalonym dworcem w Radomsku, for. MRR
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Zniszczony dworzec, fot. ze zbiorów MRR
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Naprawa zbiornika na wodę („pompki”) na dworcu, fot. ze zbiorów MRR
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Zadaniem wojsk rosyjskich było przełamanie frontu między Radomskiem
i rzeką Nidą, wtargnięcie na Śląsk i opanowanie Krakowa. Bezpośrednio pod Radomskiem walczyły oddziały V Korpusu gen. kawalerii Aleksandra Litwinowa oraz
korpus kawalerii gen. L. von Hauera i IV gen. Karla Tersztyanszkiego von Nàdas40.
Między 14 a 17 listopada front w tym rejonie zatrzymał się na linii Bełchatów Kamieńsk41. Od Częstochowy przez Radomsko (na północnym zachodzie od miasta)
w kierunku północnym ciągnęła się linia okopów42. Te austriackie uchodziły za lepiej wykonane, tak przynajmniej oceniała je częstochowska gazeta, która ukazywała
się na terenach kontrolowanych przez Niemców43.
W połowie listopada w mieście był duży ruch wojsk rosyjskich, od strony
Częstochowy słychać było odgłosy kanonad, a od czasu do czasu nad miastem pojawiał się niemieckie aeroplany. 16 listopada jeden z nich zrzucił bombę koło kapliczki
św. Rozalii, która raniła żołnierza44. Pod miastem z braku paliwa musiał wylądować
rosyjski aeroplan. Do Radomska docierały zmienne informacje, jedne plotki mówiły,
że Rosjanie zajęli już Częstochowę, inne z kolei, że Niemcy są już w Pajęcznie. 1920 listopada odgłosy walki dochodziły od strony Brzeźnicy. 20 listopada Rosjanie
przyprowadzili do miasta ok. 40 jeńców austriackich, wśród których byli Polacy,
Niemcy, Węgrzy, Serbowie, Chorwaci, potem kolejnych, łącznie ok. 2 tys. osób45.
Silne walki trwały na północ od miasta, we wsiach Bartodzieje, Młodzowy, Bogwidzowy, Stobiecko Szlacheckie, Józefów (spalony przez Niemców)46. Na zachodzie
i północnym zachodzie z miasta widać było 21 listopada łuny pożarów. Stanisław
Oczkowski i Jerzy Majewski wybrali się 22 i 23 listopada do Józefowa i Ładzic,
gdzie toczyły się ciężkie walki, a okopy usiane były poległymi żołnierzami obu
stron47. W oddali słychać było odgłosy walk, a do początków grudnia na miasto spadały bomby. 24 listopada niemiecki aeroplan zrzucił bombę na klasztor, ale ta nie
eksplodowała48.
P. Orman, K. Orman, Wielka wojna na Jurze. Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne
I wojny światowej między Krakowem a Częstochową, Kraków 2008, s. 75; R. Majzner, Radomsko – miasto „frontowe”…, s. 279.
41
„Goniec Częstochowski”, 1914, nr 349, s. 1-2; A. Knoz, Druga ofensywa Hindenburga
w Polsce. Operacja Łódzka – listopad-grudzień 1914 (z perspektywy naocznego świadka),
[w:] Walki w okolicach Łodzi 1914 r. relacje uczestników i świadków, Łódź 2007, s. 24-25.
42
„Goniec Częstochowski”, 1915, nr 68, s. 61; S. Oczkowski, Dziennik..., s.61.
43
„Goniec Częstochowski” 1915, nr 68, s. 1.
44
J. Majewski, Pamiętnik…, s.42.
45
S. Oczkowski, Dziennik..., s.56-59; J. Majewski, Pamiętnik…, s. 42-43.
46
„Goniec Częstochowski” 1914, nr 356, s. 4, nr 357, s. 1; „Kuryer dla Wszystkich”, 1914, nr
86, s. 2; G. Mieczyński, I wojna światowa …, s. 284.
47
S. Oczkowski, Dziennik..., s. 61-65; J. Majewski, Pamiętnik…, s. 44.
48
J. Majewski, Pamiętnik…, s. 45.
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27 listopada kolejną zrzucono na
rynek i ta już wybuchła, drugą koło wiatraka na Krakowskiej, ale strat w ludziach nie
było. Później bomby zrzucano na rynek, ul.
Krakowską, Kaliską, koło cerkwi, na szkołę
fabryczną. Bomby przeważnie nie wyrządzały szkód ludziom, choć bez ofiar się nie
obyło. W pierwszych dniach grudnia zginął
jeden chłopiec, a drugi był ranny. Do miasta przyjeżdżały pociągi z Piotrkowa,
wśród nich był też rosyjski pociąg pancerny49. Jeszcze w listopadzie 1914 r. przez
miasto przejeżdżało 20-30 pociągów sanitarnych50.
Szczególny wpływ na sytuację
w Królestwie miały walki (połowa grudnia)
w okolicach Radomska. Tutaj wojska niemieckie i austro-węgierskie przeciwstawiły
się wojskom rosyjskim idącym od południowo-wschodnich i północnych okolic
Częstochowy. Rosjanie w połowie listopada wystawili od Radomska do ujścia Nidy
armię w sile 300-350 tys. żołnierzy. Grupa
północna usiłowała ruszyć w kierunku Łodzi, drogę zastąpiły im będące do tej pory
w rezerwie siły sprzymierzonych. Rosjanie na południowym zachodzie od Piotrkowa
oddaleni byli od innej grupy, która cofnęła się w kierunku rzeki Miazga, tylko o 2-3
dni marszu. Rozdzielenie tych dwóch armii było szczególnie ważne dla sprzymierzonych51.
15 grudnia Rosjanie rozpoczęli odwrót na całej linii frontu od Raigrodu,
przez Niepołomice, Wolbrom, Radomsko i Piotrków52. Z Radomska wycofali się 16
„Goniec Częstochowski”, 1914, nr 357, s. 1; S. Oczkowski, Dziennik..., s. 67-69; J. Majewski, Pamiętnik…, s. 46-49; Pociąg pancerny opisuje D. Trojak, Udział rosyjskiego pociągu
pancernego w operacji łódzkiej, „Bitewnik Łódzki 1914”, nr 5, 2012, s. 4.
50
D. Chmielewska, Wybrane problemy z działalności z Zarządu Miasta Noworadomska
1917-1919, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, 2016, z. XV, s. 268.
51
„Goniec Częstochowski”, 1914, nr 349, s. 1-2; Wojna europejska, [w:] Ilustrowany kalendarz wojenny na r. 1916, s. 30.
52
„Goniec Częstochowski”, 1914, nr 353, s.1.
49
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grudnia, dzień wcześniej wysadziwszy most kolejowy blisko domu Joska Najkrona
(prawdopodobnie na ul. Kaliskiej 32), mosty na Narutowicza 25 koło fabryki Kawerego Wünsche, koło Zakrzówka i na Bobrach53. Tego dnia Austriacy po uporczywych walkach pod Brzeźnicą i Jedlnem wkroczyli do Radomska, gdzie wzięto wielu
rosyjskich maruderów do niewoli. W tym dniu wojska austriackie zaczęły szturm
Piotrkowa (34 pułk piechoty imienia cesarza niemieckiego i króla pruskiego Wilhelma I) i Przedborza (oddziały węgierskie 81 pułku piechoty z Nagy-Szeben)54. Front
przeniósł się na wschód, zatrzymał się początkowo koło Przedborza (zajęty 17 grudnia przez 31 pułk), Fałkowa, a potem Końskich55.
W Radomsku skończyły się walki, rozpoczął się trwający 4 lata okres okupacji austriackiej. Początek ich rządów zaczął się od kontrybucji nałożonej na miasto.
Zażądano 30 tys. rubli, ale po interwencji Antoniego Peysera udało się kwotę obniżyć do 20 tys. Pieniądze te miały być gwarancją, że miasto będzie posłuszne nowej
władzy. Częstochowska gazeta propagandowo napisała, że była to kaucja za regularne oświetlenie ulic56. Aresztowano też na krótko 6 obywateli, których uznano za
najbardziej przychylnych Rosji57.

Administracja austriacka i władze miejskie
Komenda obwodowa w Noworadomsku
Po zajęciu miasta przez wojska niemieckie 11 sierpnia ukazało się obwieszczenie burmistrza Juliana Grabowskiego oraz komendanta wojskowego miasta von
Meyera, rotmistrza 11 pułku Strzelców Konnych, o przejściu miasta pod administrację niemiecką58. Od tego momentu na różnych szczeblach, zwłaszcza w okręgu wojskowym pracowało wielu urzędników najpierw niemieckich, a potem austriackich.
Od początku okupacji do Radomska sprowadzono łącznie ok. 200 urzędników59.
Początkowo administrowali tu Niemcy. Jako miejscowy komendant 27 i 28
września występuje major i komendant batalionu 141. Pułku Piechoty Freiherr von

„Goniec Częstochowski”, 1914, nr 357, s. 1; S. Oczkowski, Dziennik..., s.72; J. Majewski,
Pamiętnik…, s.50-51; R. Majzner, Radomsko – miasto „frontowe”…, s. 280.
54
„Goniec Częstochowski”, 1914, nr 355, s. 1.
55
J. Majewski, Pamiętnik…, s.54-55; Wojna europejska, [w:] Ilustrowany…, s. 34.
56
„Goniec Częstochowski”, 1914, nr 357, s. 1.
57
ANK, NKN, sygn. 345, s. 10; „Gazeta Radomskowska” 1931, nr 30, s. 3; S. Oczkowski,
Dziennik…, s. 75.
58
G. Mieczyński, I wojna światowa w Radomsku…, s. 280.
59
D. Chmielewska, Wybrane problemy…, s. 269.
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dem Bottlemberg60. Natomiast 12 października komendantem wojskowym był płk.
Kothe, który tego dnia ogłosił się również naczelnikiem powiatu 61, ale już 15 października naczelnikiem był Royan62. Występuje też komendant placu Freiherr von
Tielman (wrzesień-październik63).
Państwa centralne zajęte tereny Królestwa Polskiego podzieliły miedzy siebie. Radomsko znalazło się w strefie austriackiej i podlegało gubernatorstwu w Lublinie. Austriacy zmienili nieco granice powiatu radomszczańskiego. Powiększono
go o kilka gmin przynależących wcześniej do powiatów częstochowskiego i wieluńskiego. Na przełomie lutego i marca 1915 r. utworzono wojskowy zarząd powiatu,
czyli Komendę Obwodową w Noworadomsku64. Na jej czele stał zawsze wyższy
oficer austriacki, minimum w stopniu pułkownika, którego wyznaczała naczelna
Komenda Armii65. Do kompetencji komend obwodowych należały nie tylko sprawy
wojskowe, ale też cywilne, takie jak sądownictwo, pobór podatków66 (komenda wezwała do zapłacenia zaległych podatków za 1914 i 1915 r.; mieszkańcy się odwoływali, skarżąc się na tragiczną sytuację finansową67), opieka społeczna i medyczna,
rolnictwo, handel, przemysł itp.68
Od 17 grudnia 1914 r. do 1 września 1915 r. na czele Cesarskiej i Królewskiej Komendy Obwodowej w Noworadomsku (CiKKON) stał gen. mjr Ludwik von
Sallmann69. Po nim funkcję objął płk. Karol Petzold (poświadczony od października
Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej APŁ), Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 455,
k. 17, sygn. 456, k. 19 (podaję za: L. Ostrowska, Trochę się…).
61
APŁ, Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 457, k. 19 (podaję za: L. Ostrowska, Trochę
się…); J. Majewski, Pamiętnik…, s. 29.
62
APŁ, Zbiór druków i pism ulotnych, sygn. 458, k. 21, sygn. 459, k. 22 (podaję za: L.
Ostrowska, Trochę się…); J. Majewski, Pamiętnik…, s. 29.
63
ANK, NKN, sygn. 345, s. 4.
64
J. Lewandowski, Austro-Węgierskie Generalne Gubernatorstwo Wojskowe w Lublinie
przed aktem 5 listopada 1916 roku, „Rocznik Lubelski”, 1975, t. 18, s. 132.
65
Szerzej na temat obecności wojsk austriackich pisze w niniejszym tomie Zdzisław Włodarczyk.
66
Dziennik urzędowy ces. i król. Komendy Obwodowej w Nowo-Radomsku, 1917, cz. IV,
s. 26.
67
„Goniec Częstochowski” 1916, nr 59, s. 2.
68
J. Lewandowski, Okupacja austriacka w Królestwie Polskim (1914-1918), „Dzieje Najnowsze”, R. XXX,1984, 4, s. 31; A. Piasta, Organizacja austriackich władz okupacyjnych
szczebla powiatowego i ich pozostałość aktowa na przykładzie k.u.k. Kreiskommando in
Piotrków i k.u.k. Kriskommando in Noworadomsk (1915-1918), „Archeion” 2003, t. 105,
s. 201-218; tenże, Zarys działalności Komitetu Obywatelskiego miasta Radomska w latach
1914-1915, [w:] Radomsko. Narodziny i …, s. 289-290.
69
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT), Akta miasta Radomska
(dalej AmR), sygn. 1314, Pismo Cesarskiej i Królewskiej Komendy Obwodowej w Noworadomsku (dalej CIKKON) do wszystkich Panów Wójtów z 17 sierpnia 1915 r.; S. Oczkowski,
60
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1915 r. do 28 grudnia 1915 r.70). Prawdopodobnie aż do połowy marca 1916 r. nie
powołano komendanta, a jego funkcje sprawował ówczesny zastępca mjr Kajetan
Weber. Od 14 marca na stanowisko komendanta widzimy Franciszka Mussaka, który
poświadczony jest do 6 kwietnia 1917 r.71. Zastąpił go płk. Eugeniusz Dąbrowiecki
(awansowany później na stopień generał majora72). On na stanowisku był przynajmniej od 20 lipca 1917 r. do listopada 1918 r.73
Komendanci mieli swoich zastępców. Pierwszym znanym jest płk. Karol
Matyja (3 lipca - 1 września 1915 r.)74, mjr Kajetan Weber z 6 pułku dragonów
(5 listopada 1915 - marzec 1916 r.75), mjr Franciszek Graf (21-28 maja 1916 r.76),
mjr Roman Żurawski (wrzesień-listopad 1916 r.)77, mjr Aleksander Schamschula (10
maja-1 czerwca 1917 r.78), Fryderyk Ballabene von Ballaberg (lipiec-październik
1918 r.)79. Poza nimi pracował szereg innych wojskowych, ale z nazwiska znamy
tylko niewielu. W listopadzie 1915 r. adiutantem komendy był Ryszard Frank, kpt.
Karol Buszeka audytorem sądu wojskowego, kierownikiem oddziału politycznego
komendy był Tadeusz Makarewicz, którego w listopadzie zastąpił Adam Leszczyński80. We wrześniu 1918 r. funkcję sekretarza komendy pełnił Antonii Olech81. Prezesem sądu wojennego w 1917 r. Dworak82.
Dziennik..., s. 74; A. Piasta, Organizacja austriackich …, s. 204; M. Konieczna, Struktura
ludności i rodzina w Radomsku w świetle spisu z 1915 roku, praca doktorska napisana pod
kierunkiem prof. nadz. dr hab. J. Janczaka i prof. zw. dr hab. W. Pusia, Łódź 2003, BUŁ, rkp.
4504, s. 21.
70
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo CiKKON do burmistrza 16 października 1915 r.; Dziennik
urzędowy…, 1915, nr 16, s. 6.
71
APPT, AmR, sygn. 1352, Obwieszczenie z 30 kwietnia 1917 r.; sygn. 1365, Obwieszczenie
z 6 stycznia 1917 r.; „Gazeta Łódzka” 1916, nr 100, s. 2; Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XI,
s. 47; …, 1917, cz. VII, s.77; S. Sankowski podaje, że miał na nazwisko Mensch – S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska (do 1939 r.), Radomsko 1995, s. 88.
72
Dziennik urzędowy…, 1918, cz. III, s. 33; „Dziennik Narodowy” 1918, nr 50, s. 3.
73
Dziennik urzędowy…, 1917, cz. XII, s. 133; 1918, cz. X, s.115.
74
APPT, AmR, sygn. 1329; Dziennik urzędowy …, cz. VIII, dodatek, z 18 sierpnia 1915 r.;
M. Konieczna, Struktura ludności…, s. 21.
75
APPT, AmR, sygn. 1329; sygn. 1341, Pismo z 22 marca 1916 r.; CiKKP(dalej CiKKP),
sygn. 5, Ogłoszenie z 3 lipca 1915 r.; Dziennik urzędowy …1915, cz. XI, s.2; 1916, cz. IX,
s. 35; gazeta pisze o nim H. Weber - „Nowy Kurier Łódzki” 1916, nr 23, s.2;
76
APPT, AmR, sygn. 1324, Obwieszczenie z 26 maja 1916 r.; sygn. 1343, Odezwa z 23 maja
1916 r.; Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XX, s.119.
77
ANK, NKN, sygn. 345, s. 420, 445.
78
Dziennik urzędowy…, 1917, cz. IX, s.99, cz. X, s. 115.
79
APPT, Cesarska i Królewska Komenda Powiatowa w Noworadomsku (dalej CiKKPN),
sygn. 5, s. 127; Dziennik urzędowy…, 1918, cz. IX, s.102, cz. XI, s. 126.
80
Dziennik urzędowy…, 1915, nr 11, s. 2.
81
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 205, s. 3.
82
„Dziennik Narodowy” 1917, nr 240, s. 3.
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Od 1 października 1915 r. komenda był czynna od 9 do 12 w dni robocze
oraz w ważnych sprawach dla osób spoza miasta od 15 do 1683. Później nieco godziny te zmieniono w odniesieniu do popołudnia. Po przerwie pracę wznawiano od 15
do 18. Pracowano też w niedziele i święta od 9 do 1284.

Austriacki sztab wojskowy w Radomsku z lat 1915-1916, fot. ze zbiorów MRR

Siedziba władz znajdowała się w budynkach poklasztornych, tam gdzie
przed wojną był carski urząd powiatowy. W maju 1918 r. chciano przejąć te pomieszczenia na potrzeby władz miejskich, ale komenda się nie zgadzała, bo zainwestowała w remont ok. 30 tys. koron. Miasto deklarowało, że zwróci część tych kosztów85. Władze powiatowe miały też swoje biura na ul. Strzałkowskiej. Tam w budynku kasy sądowej mieściła się też kasa Komendy Obwodowej86.
Obok władz wojskowych istniały także struktury cywilne, ale o nich wiadomo bardzo mało. Wiadomo, że od grudnia 1915 do listopada 1916 r. starostą powiatu

APPT, AmR, sygn. 1308, Okólnik CiKKON z 28 września 1915 r.
APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 85 (brak daty).
85
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 92.
86
APPT, AmR, sygn. 1308, Pismo CiKKON do Burmistrza z 1 grudnia 1915 r.
83
84

20

Z dziejów Radomska w latach I wojny światowej
był Adam (?) Leszczyński87, a w okresie od października 1917 do marcu 1918 r.
Roman Żurowski88, później Kolanowski, dotychczasowy starosta piotrkowski89.
Co dwa tygodnie odbywały się sesje urzędowe, na których objaśniano zarządzenia władz powiatowych. Wtedy można było też składać swoje petycje. Powinni
brać w na nich udział wójtowie, sekretarze gminni i proboszczowie. Nieobecnością
nie można było potem tłumaczyć nieznajomości przepisów. Czy faktycznie tak się to
odbywało, nie wiadomo. Informacje o takich sesjach mamy tylko dla dwóch przypadków. Zapowiadano je na 18 maja i 11 lipca 1916 r.90
Nowe władze od 1915 r. wprowadzały swoje porządki w różnych dziedzinach życia. O wszelkich zmianach w przepisach informowano poprzez ogłoszenia
i plakaty oraz na łamach Dziennika Urzędowego, wydawanego także w niemieckiej
wersji językowej. Tam pisano również o wydanych wyrokach, zamieszczano ogłoszenia handlowe (głównie dotyczące firm austriackich). Dziennik mógł kupić każdy.
Ukazywał się różnie, w 1915 r. wyszło 16 numerów, rok później aż 50, w 1917 r. 20,
a w 1918 r. 11. Ostatni ukazał się w październiku tego roku. Druki urzędowe można
było drukować tylko na zamówienie władz i dostarczać je za potwierdzeniem odbioru91.
Austriackie władze okupacyjne stworzyły całą strukturę administracyjną92
w różnych dziedzinach. Na terenie powiatu (okręgu) pracowało 27 straży skarbowych93, choć samo Radomsko podlegało oddziałowi skarbowemu w Piotrkowie.
Podobnie było ze służbami porządkowymi, czyli żandarmerią. Utworzono 26 posterunków. Komendy znajdowały się w Radomsku (posterunki w Noworadomsku,
Kletni, Kodrębie, Chełmie, Żytnie, Silniczce), Brzeźnicy Nowej (posterunki w Brzeźnicy Nowej, Wiewcu, Pajęcznie, Siemkowicach, Działoszynie, Ostrowach, Osjakowie) oraz w Kłomnicach (posterunki w Kłomnicach, Mykanowie, Mstowie, Przyrowie, Janowie). Do pewnych zmian doszło od 10 maja 1915 r. Wtedy posterunki ustanowiono w Radomsku (miasto, Stobiecko Miejskie), Radziechowicach, Kletni (Dobryszyce, Brudzice), Kodrębie (Gosławice, Dmenin), Przerębie, Masłowicach, Kobielach (wieś, Wielgomłyny), Żytnie, Silniczce). Jesienią 1915 r. utworzono posterunek
w Wielgomłynach, a ten w Kobielach obsługiwał tylko tę wieś. Jednocześnie zlikwi-

ANK, NKN, sygn. 345, s. 446; „Dziennik Narodowy” 1915, nr 216, s. 2.
„Dziennik Narodowy” 1917, nr 240, s. 3; 1918, nr 70, s. 2.
89
„Głos” 1918, nr 259, s. 3; G. Mieczyński, I wojna światowa…, s. 287.
90
Dziennik urzędowy…, 1915, cz. III, s. 2; 1916, cz. XII, s. 53, cz. XXVII, s. 165.
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Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XI, s. 47-48.
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J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, wydanie
czwarte, Warszawa 1998, s.449.
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dowano ekspozyturę w Pratkowicach94. Często dla żandarmerii nie było odpowiednich siedzib, ale ciężar ich zorganizowania przerzucono na gminy. Podobnie było
w Radomsku, gdzie nakazano burmistrzowi znalezienie odpowiedniego lokalu. Na
jej potrzeby wynajęto więc w październiku 1915 r. dom należący do Joska Najkrona
na ul. Kaliskiej 3295. Służbę w żandarmerii mogli odbywać także Polacy. We wrześniu 1915 r. żandarmem był Stanisław Pijewski, pozostała obsada pozostaje jednak
nieznana96. Kilka razy w 1916 i 1917 r. prowadzono nabór do służby 97. W lutym
1918 r. nadporucznika Puszkara, kierownika wydziału okręgowego żandarmerii,
zastąpił rotmistrz żandarmerii Rudolf Mladek, były komendant w Kielcach 98. Komenda w Radomsku miała od 1917 r. psa policyjnego. W lipcu 1918 r. psem, który
wabił się Ikwa, zajmował się żandarm Michał Ziąber. Od lipca 1918 r. psa mieli też
żandarmi w Kletni, a potem również w Brzeźnicy99.
Niewiele wiadomo o stacjonującym w Radomsku wojsku. Przy Rynku nr 6
znajdowała się siedziba Wojskowej Komendy Stacyjnej100. Żołnierze z 16 batalionu
zapasowego od stycznia 1915 r. kwaterowali przy ul. Dobryszyckiej 5 w domu Łopuszańskiego101. Mieszkańcy niechętnie dawali kwaterunki oficerom, bo ci chcieli
najlepsze mieszkania, często zabierali ze sobą wyposażenie przy przeprowadzce
i przede wszystkim za wynajem nie płacono102.
Nie wiadomo na ile obecność wojska była uciążliwa dla mieszkańców.
Z pewnością niedogodnością były ich ćwiczenia. Zdarzało się, że wojsko ostrzegało
przed planowanymi ćwiczeniami, podczas których miano używać ostrej amunicji.
W 1915 r. ćwiczenia miały się odbywać w rejonie wsi Bogwidzowy, Tomaszów,
Malutkie, Galonki, Zdania, Rożny, Wierzbica, Stobiecko Szlacheckie, Józefów,
Młodzowy103. Plac ćwiczebny był koło fabryki Kohna104.

Dziennik urzędowy…, 1915, , cz. III, s. 7, cz. VI, s. 10, cz. XI, s. 8; 1917, cz. XIX, s. 213.
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo CiKKON do Burmistrza z 12 października 1915 r. i odpowiedź.
96
APPT, AmR, sygn. 1303, Pismo CiKKON do Magistratu z 3 września 1915 r.
97
Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XXI, s.122, cz. XXII, s. 128, cz. XXIII, s. 137-138, cz.
XLIX, s. 327-328, cz. L, s. 331-333; 1917, cz. I, s. 1-3, cz. X, s.101-102, cz. XII, s. 129-130.
98
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 36, s. 3.
99
Dziennik urzędowy…, 1917, cz. I, s.5; 1918, cz. VII, s.84, cz. X, s. 110; cz. XI, s.120.
100
Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XVIII, s. 100.
101
APPT, AmR, sygn. 1305, Zaświadczenie z 21 lipca 1915 r.
102
APPT, AmR, sygn. 1352, Pismo CiKKON do Magistratu z 4 lipca 1917 r.; A. Piasta,
Handel napojami alkoholowymi w Piotrkowie w latach pierwszej wojny światowej, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 18, z. 1, 2017, s. 29-30.
103
APPT, AmR, sygn. 1308, Pismo 16 batalionu do urzędu gminy Noworadomsk z 17 września 1915 r.
104
APPT, AmR, sygn. 1356.
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Po walkach z 1914 r. władze chciały odzyskać każdy sprzęt wojskowy, który
znalazł się w rękach ludności cywilnej. Akcja nie szła najlepiej. Jesienią 1915 r. wypłacano nawet nagrody za odnaleziony sprzęt, zarówno ten ciężki, jak i broń piechoty
oraz pociski. To też nie skutkowało zadowalającymi wynikami, więc urzędnicy
i duchowni mieli informować o obowiązku przekazywania znalezionej broni.
W marcu i kwietniu roku następnego znowu ponawiano nakaz. Przypominano o zakazie przechowywania broni, karą było 2 tys. koron lub pół roku więzienia. A za
znalezienie nieprzyjacielskich map wojskowych przewidziano nagrody pieniężne.
Problemem było też niszczenie urządzeń wojskowych. Zdaje się, że nie było to celowe działanie, uszkodzenia raczej powstawały przez przypadek, bo ludność po prostu chodziła po umocnieniach. Ostrzegano, że grozi za to nawet sąd doraźny.
W grudniu 1917 r. informowani, że gdyby gdzieś wylądował nieprzyjacielski samolot, to nie wolno pozwolić załodze na jego zniszczenie105.
Po intensywnych walkach w okolicy pozostało wiele grobów. Rzadko kiedy
udawało się wojskowym zorganizować pochówek na cmentarzach. Tuż po walkach
powstawały więc groby polowe, często w miejscu boju, niekiedy w okopach. Jeśli
już do pogrzebu dochodziło na cmentarzu, to wojskowi nie informowali o tym administratora cmentarza. Wojsko miało własne rejestry poległych i w księgach parafialnych nie znajdziemy informacji o konkretnych pochówkach106.
Na radomszczańskim cmentarzu jeszcze latem pochowano żołnierza polskiego pochodzenia, który się postrzelił. Kolejne pogrzeby urządzono tu dla Węgrów
zmarłych z ran po potyczce koło Pławna. Wśród nich był porucznik Szabolcs Horthy
(42 lata), brat późniejszego regenta Węgier. Zmarł z ran, a jego zwłoki ekshumowano w 1927 r. z miejscowego cmentarza107.
W marcu 1915 r. burmistrz zwracał się do radomszczańskiego rabina o wskazanie grobów żołnierzy austriacko-węgierskich. Na radomszczańskim cmentarzu
żydowskim pochowano oficera o nazwisku Fiert (?) i 5 żołnierzy wyznania mojżeDziennik urzędowy…, 1915, cz. XII, s. 1-2, cz. XIV, s. 3-4; 1916, cz. XII, s. 54, cz. XIV,
s. 67; 1917, cz. XX, s.226; 1918, cz. VII, s.78.
106
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo Burmistrza do Przewielebnego Księdza Proboszcza Parafii Noworadomsk z 29 marca 1915 r. i odpowiedź z 30 marca 1915 r.
107
S. Oczkowski, Dziennik..., s.33-34; „Gazeta Radomskowska” 1927, nr 46, s. 6, nr 47, s. 6,
nr 48, s. 2. Na temat ekshumacji zob. J. Schubert, Organizacja grobownictwa wojennego w
armii austro-węgierskiej. Dziewiąty Wydział Grobów Wojennych (Kriegsgräber Abteilung)
przy Ministerstwie Wojny – powstanie i działalność w latach 1915–1918, „Architektura Czasopismo Techniczne”, 2009, z. 3; tenże, Służby grobownicze armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej w czasie I wojny światowej (1915-1918), „Architektura Czasopismo
Techniczne”, 2011, z. 16, s. 201-224; Ł. Politański, Cmentarz wojenny w Borowej jako przykład procesu scalania cmentarzy wielkiej wojny 1914-1918 – zarys problematyki, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 16, 2015, s. 65-88.
105

23

Tomasz Andrzej Nowak
szowego. Ich groby mieli wskazać Lewek Witenberg i Josek Wajsberg108. Z podobną
prośbą zwrócono się do proboszcza, ale ten odpowiedział, że miejscowe duchowieństwo nie zajmowało się pochówkami, a miejsce na cmentarzu wskazywał dozór kościelny109.
W okolicy było wiele grobów wojennych. Na przykład na cmentarzu w Bugaju pochowano żołnierzy armii austriackiej i rosyjskiej110. W lutym 1917 r. postanowiono dokonać ekshumacji rozproszonych grobów wszystkich żołnierzy bez
względu na pochodzenie111. W lipcu 1918 r. sprzątano i upiększano groby wojskowe,
piasek i darnie brano z Kowalowca koło strzelnicy przy rzeźni112.

Austriacy przygotowują grób w okolicy Radomska, fot. ze zbiorów MRR

APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo Burmistrza do Pana Rabina Okręgu Bóżniczego w Noworadomsku z 29 marca 1915 r. i odpowiedź z tego samego dnia.
109
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo Burmistrza do Przewielebnego Księdza Proboszcza Parafii Noworadomsk z 29 marca 1915 r. i odpowiedź z 30 marca 1915 r.
110
A. Kaczmarek, Cmentarze parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie, Dmenin 2011, s. 19.
111
APPT, AmR, sygn. 1352, Pismo CiKKON do Magistratu miasta Noworadomska i wszystkich urzędów gminnych w obwodzie z 13 lutego 1917 r.
112
APPT, AmR, sygn. 1383, Pismo burmistrza do CiKKON z lipca 1918 r., brak daty dziennej.
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Grób rosyjskich żołnierzy koło Ładzic, fot. ze zbiorów MRR
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Grób austriackiego oficera w okopach, okolice Radomska, fot. ze zbiorów MRR
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Obwieszczenie dotyczące wyborów powiatowych z 7 grudnia 1917 r., APPT, CIKKP, sygn. 5
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Samorząd powiatowy
Organem samorządu powiatowego był sejmik powiatowy, ale ten zaczął
działać dopiero pod koniec wojny. W Radomsku wybory miały miejsce 17 i 19 grudnia 1917 r. Deputowanych prezentowali w potrójnej ilości wyborcy z trzech kurii:
wielkiej własności ziemskiej, miast i gmin wiejskich. Spośród nich władze wybierały
członków sejmiku113. Wybrano 12 deputowanych: Karola hr. Raczyńskiego, Tadeusza Belinę, Ksawerego Święcickiego, Konrada Spryngera, Leona Siemieńskiego,
Antoniego Kobierzyckiego, Witolda Marczewskiego, Jacka Siemieńskiego, Jana
Biedrzyckiego, Tadeusza Makólskiego, Czesława Walińskiego i Jana Siemieńskiego114. W lutym 1918 r. odbyło się zebranie „Wydziału” sejmiku powiatowego. Na
przewodniczącego wybrano jednogłośnie F. Myślińskiego. Radcą namiestnictwa był
Roman Żurawski, wice sekretarzem ministerialnym Jan Zajas. W sejmiku kurię włościańską reprezentował Józef Czyż115. Wiosną 1918 r. wybierano wspólnego przedstawiciela do Rady Stanu z powiatu radomszczańskiego, piotrkowskiego, dąbrowskiego. Pewnym kandydatem był Leon Siemieński z Żórawia (wiceprezes Zjednoczenia Ludowego)116. Wybrano też Witolda Marczewskiego z Radomska117.
Władze miejskie
W momencie wybuchu wojny wielu mieszkańców wyjechało z miasta. Ilu
wśród uciekinierów było pracowników magistratu, tego nie wiadomo. W 1914 r.
magistrat zatrudniał od 10118 do 25 osób119, tu dane są rozbieżne. Na pewno w pierwszej kolejności z miasta ewakuowali się urzędnicy pochodzenia rosyjskiego i ich
rodziny (choć nie wszyscy zdecydowali się na wyjazd). Miasto i powiat zostały bez
nadzoru urzędniczego. Taka sytuacja wymuszała od lokalnej elity stworzenia jakiejś
namiastki władzy. W takiej sytuacji znajdowało się wiele miast, Radomsko nie było
odosobnionym przypadkiem. Zaraz po wkroczeniu Niemców ustanowiono wojskowego komendanta miasta, ale nadal utrzymano władze miejskiej. 11 sierpnia komenAPPT, CiKKP, sygn. 5, s. 61, 63, 66; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia
ustroju …, s. 449-450; J. Lewandowski, Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 19141918, Warszawa 1980, s. 105.
114
G. Mieczyński, I wojna światowa…, s. 287.
115
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 36, s. 3.
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„Dziennik Narodowy” 1918, nr 77, s. 3, nr 80, s. 3.
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G. Mieczyński, I wojna światowa…, s. 287.
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G. Mieczyński, Wypisy…, s. 281; A. Piasta, Zarys działalności …, s. 296 – poza burmistrzem byli to m.in. kasjer F. Goszczyński, sekretarz Władysław Kaszubski i kancelista Władysław Kaczorowski.
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dant miasta von Meyer wraz z burmistrzem Julianem Grabowskim wydawali wspólnie dokumenty i obwieszczenia120.
Prawdopodobnie już w pierwszych dniach września Grabowski wyjechał
z miasta, formalnie udając się na urlop121. Ze swojej funkcji zrezygnował też jego
zastępca, tłumacząc się podeszłym wiekiem122. Komendant von Meyer mianował
tymczasowo burmistrzem Jana Jurjewa, Rosjanina, który do tej pory był referentem
wydziału wojskowo-policyjnego. Pod okupacją niemiecką nie miał zbyt wielkich
możliwości do działania, nie bez znaczenia był fakt jego pochodzenia. W kontaktach
z miejscowymi Niemcom był pomocny Witold Hoppe, miejscowy adwokat, który
zastąpił Jurjewa. Jemu udało się dla miasto
zrobić znacznie więcej. Głównie chodziło o
ochronę mieszkańców podczas częstych
przemarszów wojsk i przymusowych kwaterunków. Choć były też głosy krytyczne ze
strony mieszkańców, ale nie przybrały jakiś
większych rozmiarów123. Musiał jednak
odejść ze stanowiska, bo dopuszczał się nadużyć. Za łapówki dawał przepustki124. Gdy
miasto znowu przeszło w ręce wojsk rosyjskich naczelnik powiatu Aleksander Kachanow mianował burmistrzem Franciszka
Goszczyńskiego (na dokumentach podpisywał się jako p.o. burmistrza), najstarszego
wiekiem i bardzo poważanego urzędnika magistratu. Przed wojną piastował m.in.
stanowisko miejskiego kasjera. Wielokrotnie też zastępował burmistrza Grabowskiego, można powiedzieć, że właściwie sprawował ten urząd nieformalnie. Doświadczenie i poważanie zdecydowały, że mógł pozostać na stanowisku także po przejęciu
administracji przez Austriaków. W raporcie o sytuacji w mieście zapisano, że przy„Kuryer dla Wszystkich” 1914, nr 93; „Goniec Częstochowski” 1914, nr 222, s. 2;
G. Mieczyński, I wojna światowa..., s. 280, 284.
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J. Medwid, G. Mieczyński, Pieniądz zastępczy Radomska w czasie I wojny światowej,
„Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”, nr 14, 2007, s. 9;
G. Mieczyński, Grabowski Julian Wiktoryn, [w:] Radomszczański Słownik Biograficzny, t. I,
pod red. G. Mieczyńskiego, Radomsko 2017, s. 61-62.
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„Goniec Częstochowski” 1914, nr 216, s. 3, nr 289, s. 1; S. Sankowski, Z dziejów miasta…, s. 88.
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„Goniec Częstochowski” 1914, nr 216, s. 3, nr 289, s. 1; S. Sankowski, Z dziejów miasta
…, s. 88; G. Mieczyński, Raport Oddziału Wywiadowczego Departamentu Wojskowego NKN
o stosunkach w mieście Radomsku i powiecie z 1915 r., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XII,
2016, s. 94-95.
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ANK, NKN, sygn. 345, s. 4.
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chylny stosunek do władz austriackich oraz posiadane cechy spowodowały, że mógł
nadal sprawować urząd125. Wiosną 1915 r. rozeszła się po mieście pogłoska, że
Goszczyński miał być usunięty ze stanowiska, a na jego miejsce miano powołać
dawnego burmistrza Karola Stanisławskiego. W raporcie Naczelnego Komitetu Narodowego pisano, że byłaby to katastrofa dla miasta126. Na urzędzie pozostał do wiosny 1917 r., kiedy władzę objął Stefan Kostecki. Goszczyński został wówczas zastępcą burmistrza.
Mianowani przez władze niemieckie burmistrzowie nie byli jedynym
organem władzy w mieście. Tuż po wybuchu wojny, ale jeszcze przed wkroczeniem Niemców, zawiązano wzorem innych miast, Komitet Obywatelski (KO),
nazywany też Komitetem Bezpieczeństwa Publicznego. Na terenach podległych jeszcze Rosjanom komitety podlegały Centralnemu Komitetowi Obywatelskiemu w Warszawie. Miały za zadanie
niesienie pomocy ludności cywilnej oraz
zastąpienie ewakuowanych urzędów i
instytucji rosyjskich127. Radomszczański
komitet był jedynym w okolicy128. Prawdopodobnie powstał 1 sierpnia, ale pierwsza
wzmianka o jego istnieniu pochodzi z 9 sierpnia 1914 r.129 W jego skład wchodził
burmistrz miasta Julian Grabowski i czterech członków. Na czele komitetu stanął
rejent Feliks Myśliński130, znacząca w mieście i powiecie osoba. To on wyjednał
u gubernatora Jaczewskiego zgodę na powołanie komitetu. Był osobą bardzo wpływową i dobrze ustosunkowaną z administracją rosyjską. Swoją obecność w KO po
prostu miał narzucić. Gdy miasto zajęli Niemcy wyjechał do swojego majątku Wojnowice pod Gidlami. Nie czuł się bezpieczny pod zarządem niemieckim. Jawnie
opowiadał się po stronie Rosji i gdy w końcu na stałe zagościli Austriacy wyjechał
APPT, AmR, sygn. 1303, Pismo burmistrza do C i K komendy obwodowej w Noworadomsku z 27 stycznia 1915 r.; sygn. 1314, Ogłoszenie z 10 lipca 1915 r.; sygn. 1319, Spis
ludności wyznań niekatolickich z 7 czerwca 1915 r.; „Gazeta Łódzka” 1915, nr 194, s. 5-6;
G. Mieczyński, Raport Oddziału Wywiadowczego…, s. 95.
126
ANK, NKN, sygn. 345, s. 89-90; G. Mieczyński, Stanisławski Karol, [w:] Radomszczański
Słownik…, s. 184-185.
127
A. Piasta, Zarys działalności …, s. 290.
128
G. Mieczyński, Raport Oddziału Wywiadowczego …, s. 98.
129
„Goniec Częstochowski” 1914, nr 216, s. 3.
130
G. Mieczyński, Myśliński Feliks, [w:] Radomszczański Słownik…, s. 129-130.
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do Warszawy (potem wrócił)131. Komitet współpracował od początku z naczelnikiem
straży ziemskiej Iwanem Żabickim, który był jednym z inicjatorów jego powstania132.
Prawdopodobnie także 1 sierpnia powołano podległą komitetowi Straż Obywatelską, którą Stanisław Oczkowski nazywał „milicją”133. Była to forma policji
miejskiej, składająca się w dużej mierze z członków straży ogniowej134. Tuż po wyjeździe z miasta Rosjan próbę przejęcia władzy i stworzenia własnej milicji podjął
Narodowy Związek Robotniczy (NZR). Bez powodzenia jednak. Zabrakło do tego
ludzi i umiejętności135. Na 23 września 1914 r. burmistrz Goszczyński zaprosił do
magistratu 18 osób, by wspólnie zastanowić się nad utrzymaniem bezpieczeństwa
w mieście. Imienne zaproszenie wystosowano do: Aleksandra Sabrańskiego, Juliana
Kwapiszewskiego, Antoniego Wtorkiewicza, Andrzeja Pellegriniego, Fabiana Ościka (odmówił), Łukasza Ościka, Tymoteusza Brzeskiego (był chory), Antoniego Żylińskiego, Józefa Opicz, Biernackiego, Adama Mękwińskiego, Witolda Polanowskiego, Rychłowskiego, Kazimierza Borzyma, A. Brilla, Kazimierza Kołodziejskiego
(wyjechał), Aleksandra Ławrenczuka, Michała Świderskiego. W połowie grudnia
1914 r. w skład komitetu wchodzili: S. Imieniński, J. Szwedowski, W. Katuszewski,
Półrola, A. Paciorkowski, M. Świderski, F. Oczkowski, Rozenbaum136.
Pierwszy skład KO nie działał długo. Najpierw z miasta wyjechał burmistrz
Grabowski, a zaraz potem miasto opuścił Feliks Myśliński137. Miasto zostało więc
bez władz i połowy składu komitetu138. Trzeba było go uzupełnić. Od 1 października
(tę datę noszą legitymacje) komitet tworzyli Antoni Peyser139, dyrektor fabryki Thoneta, jako jego przewodniczący, Jan Szwedowski (właściciel cegielni), Antoni Paciorkowski (weterynarz)140, Władysław Katuszewski (przedsiębiorca)141, Antoni
Wolski, Stanisław Imieniński (geodeta), Antoni Wtorkiewicz (sekcja kwaterunkoTenże, Raport Oddziału Wywiadowczego…, s. 96.
„Kuryer dla Wszystkich” 1914, nr 93, s. 2; „Goniec Częstochowski” 1915, nr 218, s. 2;
G. Mieczyński, I wojna światowa..., s. 284.
133
S. Oczkowski, Dziennik…, 11-13.
134
A. Piasta, Zarys działalności …, s. 294.
135
ANK, NKN, sygn. 345, s. 29-30.
136
Akta magistratu miasta Radomska (dalej AMMR), Komitet Obywatelski (dalej KO), Pismo burmistrza Goszczyńskiego z 22 września 1914 r. (kopie w zbiorach autora). Na temat
Kwapiszewskiego, Żylińskiego, Świderskiego, Szwedowskiego, Paciorkowskiego zob. biogramy autorstwa G. Mieczyńskiego, [w:] Radomszczański Słownik …, s. 103, 141-142, 197,
199-200, 222-223.
137
A. Piasta, Zarys działalności …, s. 293-294; G. Mieczyński, Raport Oddziału …, s. 96.
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„Goniec Częstochowski” 1914, nr 289, s. 1.
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G. Mieczyński, Peyser Antoni, [w:] Radomszczański Słownik…, s.
140
Tenże, Paciorkowski Antoni, [w:] Radomszczański Słownik…, s.
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AMMR, KO, Zaproszenie dla członków KO z 15 grudnia 1914 r.
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wa), Julian Kwapiszewski (sekcja kwaterunkowa), ks. Kazimierz Secomski (sekcja
żywnościowa), Fabian Ościk (sekcja furażowa)142. A. Piasta wymienia jeszcze Jana
Husarzewskiego143. W dniu 15 października opaski KO otrzymali: A. Peyser, A. Paciorkowski, J. Szwedowski, W. Katuszewski, A. Bryl, K. Borzym, A. Kołodziejski,
J. Połrola, A. Wolski, Stanisławski, Rychłowski, W. Polanowski, E. Cebertowicz,
Wtorkiewicz, F. Goszczyński, Leopold Parzonka, J. Sienicki, J. Hussarzewski, J. Dominikowski, E. Królikiewicz, J. Kwapiszewski, F. Oczkowski144. Komitet pracował
w sekcjach, do których zapraszano też innych obywateli miasta. 22 października
1914 r. dokonano zmian w komisji opałowej. 22 października 1914 r. w jej poczet
przyjęto Józefa Sienickiego, Antoniego Malasiewicza, Edmunda Królikiewicza.
Prawdopodobnie z którymś z nich w konflikcie był Antoni Żyliński, który w takiej
sytuacji zrezygnował z uczestnictwa w pracach145.
Po zajęciu przez Austriaków miasta w grudniu na krótki czas aresztowano
kilku członków komitetu: A. Paciorkowskiego, J. Husarzewskiego, J. Szwedowskiego, F. Oczkowskiego i S. Kosteckiego (jego już 28 sierpnia, w związku z pracą w fabryce146). W jednym z raportów zapisano, że aresztowanych zostało 6 ludzi, ale na
krótko147.

Legitymacja Antoniego Wtorkiewicza, członka sekcji kwaterunkowej KO z 1 października
1914 r., AMMR, KO (kopia w zbiorach autora)
AMMR, KO, Legitymacje członkowskie KO z 1 października 1914 r.; „Goniec Częstochowski” 1914, nr 216, s. 3, nr 289, s. 1; S. Sankowski, Z dziejów miasta …, s. 88.
143
A. Piasta, Zarys działalności …, s.294.
144
AMMR, KO, Protokół z 15 października 1914 r.
145
AMMR, KO, Protokół sekcji opałowej z 22 października 1914 r.
146
S. Oczkowski, Dzienniki..., s.26.
147
ANK, NKN, sygn. 345, s. 10.
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Zachował się skład KO oraz poszczególnych sekcji. Nie posiada daty, ale
można przyjąć, że pochodzi z połowy lutego 1915 r. Wtedy Komenda Obwodowa
poprosiła o dokładny spis członków. Stanowili go wtedy Antoni Peyser, Feliks Myśliński, Jan Szwedowski, Józef Półrola, Stanisław Imieniński, Władysław Katuszewski, Aleksander Bryl. Zarząd Miasta tworzyli: Franciszek Goszczyński (burmistrz),
Franciszek Oczkowski (ławnik), Majer Rozenbaum (ławnik), Jan Szwedowski (ławnik). Poza tym działały: sekcja finansowa: Antoni Peyser, Stanisław Imieniński, Antoni Wolski; sekcja rozjemcza: Witold Polanowski (przewodniczący), Józef Opicz,
Bronisław Rychłowski, Jan Hussarzewski, Jan Dominikowski, Kazimierz Borzym,
Otton Małachowski, Józef Sienicki; sekcja sanitarna: Bronisław Rago, Józef Stanisławski, Hipolit Zwoliński, Antoni Paciorkowski, Jan Humblet, Karol Borecki, Jan
Królikiewicz; sekcja żywnościowa: ks. Kazimierz Secomski, Karol Stanisławski,
Antoni Paciorkowski, Tadeusz Sadowski, Antoni Surawski, Leopold Parzonka; sekcja kwaterunkowa: Aleksander Sabrański, Julian Kwapiszewski, Antoni Wtorkiewicz; sekcja furażowa: Fabian Ościk, Łukasz Ościk, Michał Blaski; sekcja opałowa:
Antoni Żyliński, Marek Biernacki, Antoni Malasiewicz, Adam Mękwiński; komitet
leśny: Władysław Katuszewski, Aleksander Sabrański, Fabian Ościk, Łukasz Ościk,
Dawid Bugajski, Szlama Szczerański; sekcja robót miejskich i pośrednictwa pracy:
Stefan Kostecki, Antoni Kołodziejski; sekcja Straży Bezpieczeństwa Publicznego:
Michał Świderski, Jan Podolski, Juliusz Łopuszański; sekcja oświatowa: ks. F. Mirecki, ks. Bronisław Kochanowicz, Władysław Maciejski, Konstanty Sadowski, Feliks Zaleski, Leopold Parzonka, Bolesław Peyser; sekcja doraźnej pomocy: Jan Hussarzewski, Feliks Zaleski, Jan Humblet, Maria Kostecka, ks. Franciszek Mirecki,
Franciszek Oczkowski, Dawid Rozenbaum, Mojżesz Rechterman. Zarząd Taniej
Kuchni tworzyli: ks. Franciszek Mirecki, Jan Szedowski, Paweł Fiwek, Ludwik Bartecki, Antoni Paciorkowski, Michał Świderski, ks. Bronisław Kochanowicz, ks. Kazimierz Secomski148.

AMMR, KO, Lista członków Komitetu Obywatelskiego m. Radomska i poszczególnych
sekcji
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Pieczęć Sekcji Doraźnej Pomocy Komitetu Obywatelskiego z jednego z dokumentów

Współpraca między władzą wykonawczą, czyli burmistrzem i KO, nie zawsze dobrze się układała, przynajmniej na początku. Można tak wnioskować po piśmie, jakie burmistrz skierował do komitetu. „Ponieważ zarząd sprawami miejskimi
i piecza o dobro i bezpieczeństwo ogółu z wyboru obywateli miejskich i aprobaty
odpowiednich władz przeszły w ręce Szanownego Komitetu, przeto ja, jako były
zastępca burmistrza i kasjer miejski, na którego odpowiedzialności leży nadzór nad
całością funduszów kasy miejskiej, śmiem najuprzejmiej prosić Szanowny Komitet
o łaskawe komunikowanie mi o zamierzonych i dokonywanych wydatkach na rachunek kasy miejskiej”. Sytuacja finansowa miasta była zła, skoro personel aresztu
miejskiego i urzędnicy i służba magistratu nie mieli wypłacanych pensji za sierpień
i wrzesień 1914 r.149
Nie zawsze dobrze układały się też stosunki z Austriakami. Wiosną 1915 r.
pisano o szykanowaniu Goszczyńskiego przez komendę, oskarżano o przetrzymywanie broni w magistracie. Zrobiono tam rewizję, ale znaleziona broń okazała się własnością komendy. Mówiło się wtedy o odwołaniu Goszczyńskiego, o czym już
wspominałem150.
W raporcie NKN z 1915 r. zapisano, że KO działał dobrze, ale miał szczupłe
kompetencje i głównie ograniczał się do pomocy w szukaniu pracy 151. Komitet stworzył kilka sekcji, dzięki którym mógł wypełniać swoje zadania. Wydaje się, że
wszystkie sekcje nie powstały w jednym czasie. Powoływano je stopniowo, gdy poAMMR, KO, Pismo z 3 października 1914 r.
ANK, NKN, sygn. 345, s. 91-92.
151
G. Mieczyński, Raport Oddziału …, s. 97.
149
150

34

Z dziejów Radomska w latach I wojny światowej
jawiał się konkretne zagadnienie, np. oświatowa w lutym 1915 r.152 Z czasem sekcje
te były przejmowane przez podobne agendy rady miejskiej153.
Po roku działalności komitet był bardzo krytykowany. Zresztą w innych miastach również do komitetów podchodzono bardzo krytycznie. Społeczeństwu nie
podobały się ogólnie zasady powoływania jego członków. Tych wybierano podobnie
jak przed wojną radnych, czyli nominowano najznakomitszych obywateli miasta.
W praktyce wybierano najbogatszych, przemysłowców, inteligencję, przedstawicieli
wolnych zawodów (prawnicy, rejenci, nauczyciele, dziennikarze). Przy czym należy
podkreślić, że to właśnie oni mogli w ciężkich czasach wojny i kryzysu, poświęcić
czas i niekiedy własne pieniądze na działalność społeczną. Głównymi krytykantami
komitetów były środowiska lewicowe, bardziej nastawione na działania niepodległościowe. Członkami komitetów byli bardzo często sympatycy Stronnictwa NarodowoDemokratycznego. To z kolei powodowało, że komitety nie cieszyły się poparciem
władz austriackich, bo endecja była prorosyjska. Taki profil nie podobał się również
środowiskom lewicowym154. Ale zaznaczyć należy koniecznie, że w Radomsku
i całym powiecie Narodowa Demokracja nie była silna, działalność partii praktycznie
zanikła. Co niektórzy tylko krytykowali ideę Legionów. Komitet oskarżano też o postawy antyniepodległościowe, co nie do końca było prawdą155. Do tego dochodziły
uwagi dotyczące bieżącej działalności.
W Radomsku sprawą, która wywoływała duże niezadowolenie i w końcu stała się pretekstem do rozwiązania KO, było podpisanie umowy na elektryfikację Radomska. Kontrahentem miasta w tej sprawie była firma Mariana Starkiewicza z Dąbrowy Górniczej, z którą zawarto umowę na kilkanaście lat. Oskarżano komitet
i magistrat, że uczyniły to po cichu, bez żadnych konsultacji z mieszkańcami miasta.
No i oczywiście, że umowa była niekorzystna finansowo dla miasta156 (o elektryfikacji miasta w dalszej części pracy). Poza tym oskarżano komitet o niechęć do składania sprawozdania finansowego ze swojej działalności. W ogóle domagano się przekazania władzy radzie miejskiej. Trwały w tej sprawie jakieś negocjacje, ale bez
rezultatów. W końcu złożono oficjalną skargę Komendzie Obwodowej, która 2 wrzeAMMR, KO, Pismo z 24 stycznia 1915 r. do A. Peysera; Pismo z 8 lutego 1915 r. do KO;
Pismo z 11 lutego 1915 r do KO.
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„Goniec Częstochowski” 1914, nr 216, s. 3, nr 289, s. 1; APPT, AmR, sygn. 1332, Pismo
z 29 maja 1915 r.; S. Sankowski, Z dziejów miasta …, s. 88; G. Mieczyński, Stowarzyszenia
społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko 2008, s. 34; A. Piasta, Zarys działalności …, s.295.
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…, s.298-299.
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„Goniec Częstochowski” 1915, 189, s. 2, nr 218, s. 2; G. Mieczyński, Stowarzyszenia …,
s. 35; tenże, I wojna światowa..., s. 282; A. Piasta, Zarys działalności …, s.300.
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śnia 1915 r. zawiesiła działalność KO i nakazał wybór rady miejskiej157. Rozwiązanie KO nie było tylko wynikiem niezadowolenia społeczeństwa, dążyły do tego także
władze austriackie. Na terenach okupowanych podporządkowywały sobie samorządy
miejskie. Na przełomie 1915 i 1916 r. zlikwidowano komitety w całym okupowanym
przez Austriaków Królestwie Polskim. Zastąpiono je ciałami doradczymi, podległymi komisarzom rządowym, którzy zastąpili rady miejskie158. Niekiedy nazywano je
Komitetami Doradczymi, do których powoływano najbardziej znanych obywateli
w danym mieście159.
Niedługo potem rozwiązano Centralny Komitet Obywatelski, którego wielu
członków ewakuowało się do Rosji. Po rozwiązaniu CKO we wrześniu 1915 r. pozostali w kraju członkowie za zgodą władz austriackich założyli Główny Komitet Ratunkowy w Lublinie, który miał zajmować się pomocą dla ludności cywilnej. Wśród
delegatów na posiedzenie założycielskie znalazł się Feliks Myśliński. Z radomszczańskiej sekcji doraźnej pomocy powstał Powiatowy Komitet Ratunkowy, na czele
którego stanął Jan Hussarzewski. Siedziba komitetu znajdowała się przy ul. Reymonta 4 w Radomsku160. Ale i te komitety nie cieszyły się przychylnością władz i w końcu też zostały rozwiązane161.
Tu kilka zdań poświęćmy wspomnianym komisarzom rządowym i Radzie
Przybocznej. Nie wiadomo kiedy w Radomsku radę powołano i jakie miała kompetencje. Domyślać się można, że komisarz był przedstawicielem władz cywilnych.
Formalnie władza należała do niego, ale administrowaniem na co dzień zajmował się
burmistrz. On też był czasami określany jako zastępca komisarza. Od 15 grudnia
1915162 do listopada 1916 r. komisarzem (burmistrzem z urzędu) był ppor. Bogucki163. W listopadzie 1915 r. jego zastępcą był F. Goszczyński164. Został dobrze oceniony w raporcie oficera werbunkowego. Pisano, że nie ulegał wpływom komendy
obwodowej, dbał jako komisarz o miasto i porządek w nim oraz o zwalczanie bezroA. Piasta, Zarys działalności …, s. 300-301; G. Mieczyński, Stowarzyszenia …, s. 35.
J. Lewandowski, Okupacja austriacka…, s. 31; tenże, Królestwo Polskie wobec AustroWęgier 1914-1918, Warszawa-Łódź 1986, s. 71.
159
M. Wrzosek, Austriackie władze okupacyjne i samorząd miejski w Kielcach w czasie
I wojny światowej (organizacja i funkcjonowanie), „Kieleckie Studia Historyczne”, t. 13,
1995, s. 184-186.
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G. Mieczyński, Stowarzyszenia …, s. 35.
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A. Piasta, Zarys działalności …, s. 302.
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APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo do wójta gminy Sulmierzyce z 15 grudnia 1915 r.;
„Dziennik Narodowy” 1915, nr 216, s. 2.
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APPT, AmR, sygn. 1334, Pismo Komitetu Doraźnej Pomocy w Noworadomsku z 31
stycznia 1916 r. do CiK Komisarza Rządowego; ANK, NKN, sygn. 345, s. 362, 446, 458.
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bocia165. W lutym funkcję tę pełnił dr Edmund Palla166, w marcu A. Leszczyński167.
We wrześniu 1918 r. z Piotrkowa do Radomska przeniesiono na takie samo stanowisko komisarza dr Leona Kolarzowskiego. Pisano, że był sekretarzem namiestnictwa,
ale potem, że przez trzy lata był komisarzem168. Nie wiadomo kiedy dokładnie zastępcą komisarza cywilnego był Ladislaus Titter von Kłosowski169.

Zarząd miasta, w pierwszym rzędzie drugi od lewej burmistrz Franciszek Goszczyński,
w środku c. i k. komisarz, fot. ze zbiorów MRR

Rada Miejska
W Radomsku po rozwiązaniu KO wyznaczono 12-osobową radę miejską.
W jej skład wchodzili: inż. Stefan Kostecki, dotychczasowy ławnik Jan Szwedowski
(inicjator robót publicznych), Antonii Wolski (nauczyciel), Władysław Katuszewski
(właściciela fabryki), adwokat Witolda Polanowski, Wacław Fryc (przemysłowiec),
Józef Półrola (rolnik), Antonii Wtorkiewicz (rzemieślnik), Fiszer Doński, Szlama
ANK, NKN, sygn. 345, s. 362.
APPT, AmR, sygn. 1341, Pismo z 22 marca 1916 r.; sygn. 1345, Pismo z 25 lutego 1916 r.
167
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo z 14 grudnia 1915 r. do CiK Komendy Obwodowej.
168
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 216, s. 3.
169
APPT, CiKKPN, sygn. 5, wizytówka.
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Szczerański (właściciel domu bankierskiego), Adolf Lewkowicz (przemysłowiec)
i Dawid Bugajski (kupiec)170. Nowością było powołanie do składu rady Żydów.
W gronie KO nie było żadnego. Pomijano ich nie tylko w Radomsku, podobnie było
w innych miastach. Ich brak powodował niepełną reprezentację w gremium zarządzającym miastem. Był to dodatkowy powód do krytyki komitetów171.
Decyzją władz okupacyjnych ogłoszono w sierpniu 1916 r. ordynację wyborczą dla miast Królestwa Polskiego. W największych miastach odbyły się wybory,
w pozostałych 34 miastach mianowano zarządy miast. One decydowały o budżecie,
planie zagospodarowania przestrzennego, obciążeniach finansowych itp. 172 Początkowo wybory miano przeprowadzić także w Radomsku173, ale ostatecznie władze
odłożyły je o rok. Wywołało to niezadowolenie różnych środowisk. We wrześniu
1916 r. w mieście rozlepiono plakaty domagające się przeprowadzenia wyborów.
Odezwy wydano w Warszawie przez Centralny Komitet Robotniczy PPS. Świadczy
to o tym, że jakieś struktury PPS w mieście już działały174. Oczywiście niczego to nie
zmieniło i wyborów w Radomsku nie przeprowadzono.
W zamian Komenda Obwodowa wyznaczyła 32 osoby, mające stanowić zarząd miasta. Oni ze swojego grona mieli wybrać burmistrza, jego zastępcę i 3 ławników175. Odbyło się zebranie zwołane przez Komendę Obwodową w sprawie mianowania radnych. Nie było jednak chętnych do członkostwa w tak wyłonionych władzach. Na zebraniu padały pytania, czy w Radomsku będzie podobnie jak pod okupację niemiecką, gdzie za nieprzyjęcie mandatu groziła kara więzienia. Nieprzeprowadzenie w Radomsku wyborów za błąd uznawały także środowiska NKN. W opinii
oficera piszącego raport, takie zamieszanie wzmacniało tylko opcję promoskiewską176.
Pomimo tego 16 sierpnia 1916 r. mianowano radę, która miała swoją funkcję sprawować przez rok. Powołani jednak nie przyjęli nominacji twierdząc, że nic
nie stoi na przeszkodzie, by odbyły się demokratyczne wybory. W tej sprawie zwrócono się do Rady Stanu argumentując, że miasto jest biedne, zaniedbane i wymaga
zarządu z prawdziwego zdarzenia a nie władz tymczasowych. W dniu 28 grudnia
„Goniec Częstochowski” 1915, nr 218; G. Mieczyński, I wojna światowa..., s. 282.
A. Piasta, Zarys działalności …, s. 300.
172
„Dziennik Narodowy” 1915, nr 198, s. 2; Samorząd miejski dla obszarów Polski podlegających administracji wojskowej austriacko-węgierskiej, s. 3–13; J. Lewandowski, Okupacja
austriacka …, s. 31; S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska, s. 88.
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Dziennik Rozporządzeń Zarządu Wojskowego w Polsce, 1916, cz. XXV, poz. 65, s. 165;
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1916, cz. XLVIII, s. 315-316; G. Mieczyński, I wojna światowa..., s. 283.
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1916 r. Rada Miejska przystąpiła do wyboru burmistrza i jego zastępcy. F. Myśliński
w imieniu rady oznajmił Janowi Zajasowi, zastępcy komisarza cywilnego, że nie
mogą przystąpić do wyboru burmistrza. Radni usłyszeli, że w ich interesie jest jednak wybór swoich władz. Rządy w mieście nadal więc sprawowała Rada Przyboczna
z komisarzem rządowym. Władze w Lublinie odmówiły jednak prośbie radomszczan
w sprawie wyborów i impas trwał do wiosny następnego roku177. Ponownie spotkano
się 14 marca 1917 r., kiedy ustalono wynagrodzenie dla burmistrza (2500 rubli rocznie, 500 na rozjazdy i 500 na mieszkanie, o ile nie będzie mieszkał w ratuszu) i zastępcy (1500 rubli rocznie, 400 na mieszkanie). Ławnicy mieli sprawować swoje
funkcje bezpłatnie. W czasie wyborów burmistrza zwyciężył Stefan Kostecki uzyskując 20 głosów, a Antoni Paciorkowski 4 głosy. 6 kart do głosowania oddano czystych. Przystąpiono do wyboru zastępcy. 13 głosów otrzymał Władysław Katuszewski
a Franciszek Goszczyński 11. Żaden z nich nie zdobył jednak wymaganej większości. W drugiej turze głosowania wybrano F. Goszczyńskiego (17 głosów), który był
też zastępcą komisarza rządowego178.
S. Sankowski podaje, że rada miejska zainaugurowała swoją pracę 1 kwietnia. Natomiast 18 kwietnia 1917 r. odbyły się uroczyste nabożeństwa w kościele oraz
w synagodze w intencji rady i zarządu miasta. W obu wzięły udział delegacje władz
powiatowych (6 osób). Odśpiewano w kościele „Boże coś Polskę”, a w synagodze
„Jeszcze nasza nie zginęła nadzieja”179.
Skład rady miejskiej był dokładnie taki, jaki mianowano w roku poprzednim.
Radę tworzyli więc: Karol Borecki (aptekarz), Adolf Chaskielewicz, (urzędnik fabryki), Fiszel Doński, (kupiec), Joachim Ejchner (kupiec i właściciel realności), Dawid Fajerman (właściciel realności), Szmul Majer Fajerman (fabrykant), Kiwa Filher
(dyrektor Towarzystwa Wzajemnego Kredytu), Wacław Fryc (właściciel realności),
Jankiel Gerychter (właściciel realności), Franciszek Goszczyński (zastępca komisarza rządowego), Mordka Goldberg (blacharz), Stanisław Imieniński (geometra),
Ignacy Kałuziński (majster szewski), Stefan Kostecki (inżynier), Władysław Maciejski (urzędnik fabryki), ks. Franciszek Mirecki (proboszcz), Henryk Mitelman (kupiec), Feliks Myśliński (rejent), Franciszek Oczkowski (mechanik), Antoni Peyser
(dyrektor fabryki), Józef Półrola (mechanik), dr Bronisław Rago (lekarz i właściciel
AMMR, Akta tyczące się wyboru Rady Miejskiej, Protokół z 28 grudnia 1917 r.; Pismo do
ci.k Jeneralnego Gubernatorstwa w Lublinie z 28 grudnia 1916 r. (kopie w zbiorach autora);
„Goniec Częstochowski” 1916, nr 247, s. 3, 1917, nr 22, s.2-3; G. Mieczyński, I wojna światowa..., s. 283.
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realności), Józef Rosenblat (dentysta), Daniel Rosenbaum (kupiec), Wincenty Rutkowski (właściciel realności), Karol Świtalski (piekarz), Jan Szwedowski (właściciel
realności), Szlama Szczarański (właściciel realności), Ludwik Warwasiński (mechanik), Antoni Wtorkiewicz (robotnik fabryczny), Feliks Zaleski (urzędnik fabryczny),
Hipolit Zwoliński (lekarz)180. W składzie rady byli już Żydzi, a poza tym lekarze,
właściciele kamienic, kupcy ale też rzemieślnicy i duchowny katolicki.
Ówczesny system nakazywał wyznaczenie od razu zastępców. Jeśli któryś
z członków nie mógł dalej sprawować swojego mandatu, z automatu zastępowała go
z góry ustalona osoba. Tak właśnie się stało, gdy po zmarł Feliks Zaleski. Jego miejsce zajął kupiec Stefan Pawłowski. Zastępcami byli: Ludwik Bartnik (krawiec), Marceli Biernacki (kupiec), Kazimierz Bodanko, Aleksander Bryl (urzędnik Towarzystwa Ubezpieczeń), Adam Chlewski (urzędnik), Ludwik Chmielikowski (aptekarz),
Alojzy Fijałkowski (szewc), Paweł Fiwek (fabrykant), Berek Gąsiorowicz (kupiec),
Pinkus Glikman (dentysta), Szlama Gosławski (kupiec), Herszlik Grosman (kupiec),
Władysław Henig (kupiec i właściciel realności), Władysław Katuszewski (właściciel realności), Mendel Kupfersztok (kupiec), Adolf Lewkowicz (kupiec), Antoni
Malasewicz (robotnik fabryczny), Aleksander Miętkiewicz (właściciel składu aptecznego), Stefan Pawłowski (kupiec), Witold Polanowski (adwokat), Zajnwel Rabinowicz (kupiec i właściciel realności), Bolesław Rychłowski (urzędnik towarzystwa
ubezpieczeniowego), ks. Kazimierz Secomski, Józef Stanisławski (lekarz i właściciela realności), Michał Świderski (majster ślusarski), Leon Szablewski (właściciel realności), Mordka Szpiro (kupiec i właściciel realności), Jankiel Telman (kupiec
i właściciel realności), Stanisław Tymiński (technik), Ludwik Weinberg (fotograf),
Abraham Zelwer (kupiec i właściciel realności), Antoni Żyliński (kierownik prywatnego zakładu naukowego)181.
Władzą wykonawczą był burmistrz i zarząd miasta. Decyzją komisarza rządowego 12 kwietnia 1917 r. stanowisko burmistrza objął Stefan Kostecki, który na
stanowisku pozostawał do końca kadencji rady182. Jego zastępcą był Franciszek
Goszczyński. Członkami Zarządu Miasta, czyli ławnikami, zostali Pinkus Glikman,
APPT, AmR, sygn. 1346, Protokół z posiedzenia komisji; sygn. 1349, Zawiadomienie
o zebraniu z 20 października 1917 r.; Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XLVIII, s. 315-316;
T.A. Nowak, Sprawozdanie samorządu …, s. 114-115.
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Władysław Katuszewski, Adolf Lewkowicz i Jan Szwedowski183. Skład zarządu
tworzyli więc zastępcy radnych oraz radni Kostecki, Goszczyński i Szwedowski. 24
kwietnia odbyło się wstępne posiedzenie Zarządu Miasta, pierwsze oficjalne miało
miejsce 7 maja. Ustalono, że zebrania zarządu będą we wtorki o godz. 20. Założono
także księgę protokołów. Przejmując władzę podjęto decyzję o sprawdzeniu rachunków za poprzedni rok oraz rachunki taniej kuchni byłego Komitetu Obywatelskiego.
Rada i zarząd w takim składzie funkcjonował do 31 maja 1918 r.184
Sesje odbywały się w sali na piętrze magistratu. Często nie dochodziło do
nich, bo nie było odpowiedniej liczby radnych. Na przykład w maju 1918 r. na posiedzenie zjawiło się tylko 16 radnych. Natomiast sesję z kwietnia 1918 r. uznano za
tajną, ale powody takiej decyzji nie są znane185. Datę 11 lipca 1917 r. noszą projekty: regulaminu Rady Miejskiej, zarządu miasta oraz regulamin jej komisji186.
W styczniu 1918 r. ustalono, że oficjalne dokumenty będą opatrzone pieczęcią taką
jak dawniej187. Obradami interesowała się redakcja „Dziennika Narodowego”, redakcja prosiła więc o stolik dla jej korespondenta188.
Czasy wojny piętrzyły problemy. By je lepiej rozpoznawać i rozwiązywać
Rada Miejska tworzyła komisje, które miały zajmować się konkretnymi zadaniami,
np. stanem sanitarnym miasta czy zaopatrzeniem. Tylko w przypadku niektórych
z nich udało się pozyskać informacje na temat ich składu i działalności. Zostaną one
omówione niżej przy opisywaniu poszczególnych zagadnień.
Wiele uwagi ówcześni radni poświęcali sprawom sanitarnym miasta. Powstanie Komisji Sanitarnej było wynikiem zarządzenia komendanta obwodu z 14 lutego 1915 r. Pierwsze posiedzenie odbyło się 20 lutego. Członkowie komisji postanowili, że będą się spotykać co sobotę o godz. 17 bez wcześniejszych powiadomień189. W maju 1916 dzień spotkań przeniesiono na piątek po pierwszym dniu miesiąca, także o godz. 17. W razie potrzeby miały się odbywać zebrania nadzwyczajne190.
Przez jakiś czas działała równolegle Sekcja Sanitarna KO oraz Komisja Sanitarna. Ta druga miała większe kompetencje i ze względu na zachowane protokoły
wiemy znacznie więcej o jej działalności, o czym niżej. Do zadań sekcji należała
kontrola stanu sanitarnego piekarń, jatek rzeźniczych, sklepów spożywczych, domów
T.A. Nowak, Sprawozdanie samorządu …, s. 117.
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mieszkalnych wraz z placami i podwórkami. Sekcja nie miała prawa karania mandatami za nieporządki, mogła natomiast przygotowywać raporty do miejskiej Komisji
Sanitarnej. Członkowie sekcji zostali wyposażeni w odpowiednie legitymacje wydane przez komisję. Wydano też odpowiednie druczki, na których zapisywano zauważone nieprawidłowości. Każdy z członków miał przydzielony rewir, który miał kontrolować191.
Na czele komisji stał lekarz miejski Bronisław Rago. W jej skład wchodzili
także lekarz Józef Stanisławski, J. Jagodziński, J. Lubański, Pelegrini i A. Rusek.
W składzie komisji zachodziła duża rotacja. W marcu 1916 r. tworzyli ją: Bielecha,
Skowroński, B. Rago, Edmund Królikiewicz, Jan Humblet, Franciszek Oczkowski,
Karol Borecki, komisarz rządowy Bogucki i jego zastępca F. Goszczyński192.
W maju 1916 r. na zebraniu byli obecni Bogucki, Goszczyński, dr Zygfried Schweiger, Zwoliński, Bielecha, nadporucznik Zieliński, K. Borecki, J. Humblet, E. Królikiewicz, F. Oczkowski193. 2 czerwca skład komisji powiększono o K. Stanisławskiego i Józefa Lubańskiego, który przejął rejon po Skowrońskim 194. W sierpniu Zieliński proponował, by dokooptować młodych ludzi (bez nazwisk), którzy braliby udział
w pracach i obradach195. W listopadzie dołączono do grona komisji Juliusza Łopuszańskiego, który wszystkim miał pomagać w ich rewirach196.
W protokole z 9 czerwca 1917 r. czytamy, że Rada Miejska postanowiła zreorganizować stałą komisję i wybrała nowy skład. Wybrano więc: B. Rago, H. Zwolińskiego, F. Oczkowskiego, Stanisława Imienińskiego, Władysława Maciejskiego
(?), Karola Boreckiego, zastępcę burmistrza F. Goszczyńskiego. Członkowie komisji
mieli prawo dołączyć kogoś z mieszkańców miasta. Na zebranie zaproszono Jana
Humbleta, Edwarda Królikiewicza, Karola Stanisławskiego, Antoniego Paciorkowskiego, Bronisława Gutkowskiego, Stanisława Gilena (zrezygnował we wrześniu
z braku czasu197), Dawida Fajermana, Fiszela Dońskiego, Kiwę Fiklera, Dawida Bugajskiego, Adalberta Frydensztacha, Józefa Kraszowskiego, Albina Waszkiewicza,
Wacława Fryca, Stanisława Tymińskiego, lekarza miejskiego Z. Schweigera, Jana
Mękarskiego, Władysława Katuszewskiego. Wszyscy przyjęli propozycję pracy
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w komisji198. Skład powiększono w maju 1918 r. o Jana Łęskiego, Antoniego Gabrysia, Stanisława Kośniewicza (?), Józefa Dudwała, Stanisława Lewickiego, Romana
Brzozowskiego, Zygmunta Półrolę, Bolesława Półrolę, Edmunda Włodarczyka, Bolesława Westycha, Bronisława Piaseckiego, Jana Piotrowskiego (?), Mariana Brycha,
Bolesława Jemacha (?), Władysława Koperskiego, Jana Stępnika199. Ustalono, że będą pracować tak jak dawniej, również otrzymają legitymacje.
Wszystkie zarządzenia komisji nabierały mocy po przyjęciu ich przez Radę
Miejską. W czasie kontroli wszystkie uwagi miały być zapisywane na bloczkach z 3
kartek, z których jedna zostawała w bloczku, druga była wydawana właścicielowi,
a trzecia w razie potrzeby wysłana do magistratu200. W czerwcu 1917 r. uznano, że
powinna powstać jeszcze stała komisja składająca się przynajmniej z 3 członków,
która by sprawdzała stan żywności w czasie targu201, a miesiąc później także techniczno-sanitarna, mająca zbadać sprawę nieporządku u Szykulskiego oraz na innych
placach202. Komisja wykonywała swoje obowiązki, ale nie zawsze układała się dobrze współpraca z innymi instytucjami. W wrześniu 1917 r. członkowie komisji
skarżyli się, że milicja miejska nie słucha poleceń (to ona miała egzekwować zarządzenia)203. Od jesieni 1917 r. prace komisji zanikały. Ostatni protokół w tym roku
pochodzi z września, następny z kwietnia 1918 r. i kolejny z marca 1919 r.204
W ramach Rady Miejskiej działała też Komisja Zdrowia, powołana we wrześniu 1918 r. W jej skład wchodzili: B. Rago (przewodniczący), I. Grubski (zastępca),
Eliasz Mitelman (sekretarz) oraz jako członkowie H. Zwoliński, Wiktor Gosiewski,
Józef Stanisławski, Pinkus Glikman, Józef Rosenblat, Karol Borecki, Wisental, Antoni Gabryś oraz Hertberg, lekarz powiatowy205. Szczegóły jej pracy nie są znane.
W pierwszych dniach czerwca 1918 r. przyjęto sprawozdanie Rady Miejskiej, które wydano drukiem. Dzięki niemu posiadamy dzisiaj nieco informacji statystycznych na temat pracy władz miejskich. W okresie swojego funkcjonowania rada
odbyła 34 posiedzenia, zwyczajne i jedno nadzwyczajne. Ogółem załatwiono 287
spraw, z czego 170 przyjęto, 16 nie uchwalono, 42 odroczono, 59 przyjęto do wiadomości. Z tych uchwalonych warto wymienić przynajmniej kilka. Wysłano depeszę
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hołdowniczą do Tymczasowej Rady Stanu, przyjęto protest przeciw odłączeniu
Chełmszczyzny i Podlasia od ziem Królestwa Polskiego, wysłano też adres hołdowniczy Radzie Regencyjnej i wyasygnowano z kasy miejskiej 15 tys. koron do jej
dyspozycji. Średnio jedno posiedzenie rady miejskiej trwało prawie 4 godziny, a w
każdym z nich posiedzeń brało udział przeważnie 20 członków. Rada powołała 27
komisji, które odbyły 120 posiedzeń normalnych, na których załatwiono 274 sprawy.
W sprawozdaniu wymieniono komisje oraz liczbę ich posiedzeń: regulaminowa (4),
do opracowania regulaminu dla lekarza miejskiego (1), leśna (9), rachunkowa do
sprawowania dokumentów kasowych administracji lasów miejskich (6), rewizyjna
kasy miejskiej (1), do sprawdzenia budżetu gminy żydowskiej (2), do czuwania nad
ewentualną gwarancją kredytowo-materialną udzieloną przez Radę Miejską miejscowemu Komitetowi Aprowizacyjnemu (0 posiedzeń), do opracowania adresu hołdowniczego do Najdostojniejszej Rady Regencyjnej (1), urządzenia uroczystości
Obchodu Kościuszkowskiego (1), Obchodu Uroczystości Konstytucji 3-go Maja (1),
dla urządzenia biura Królewsko-Polskiego Sądu Pokoju (1), mieszkaniowa (0 posiedzeń), kwaterunkowa (0 posiedzeń), budowlana (4), opałowa (2), rozdziału węgla
(11), sanitarna (12), budżetowa (0 posiedzeń), reklamacyjna podatkowa (2), dla
opracowania podatku dla biednych (1), podatkowa (7), podatkowa i do poborów
miejskich (1), kwalifikacyjna wyborcza (37), kontrolująca wywóz produktów żywnościowych (5), dla przygotowania informacji o poborach nauczycielstwa miejskiego
(1), do zakwalifikowania osób mających prawo do nabywania mięsa po cenie ulgowej (2), techniczna dla określenia defektów światła elektrycznego (8). Razem było to
120 posiedzeń, na każde z nich poświęcono prawie 2,5 godziny.
Cytowane tu sprawozdanie ujmuje też podobne dane odnośnie działalności
Zarządu. Odbył on w tym samym czasie 59 posiedzeń zwyczajnych, na których załatwiono 742 sprawy. Pozytywnie 372, 64 nie uchwalono, 78 przekazano do rozpatrzenia radzie, 98 odroczono i 130 przyjęto do wiadomości. Średnio na jednym posiedzeniu załatwiano 12 praw, a brało w nich udział 4 członków. Sześciokrotnie dokonano sprawdzenia stanu kasy miejskiej. W tym czasie personel magistratu składał się
z sekretarza, kasjera, asystenta, 3 poborców i 14 kancelistów. Dochody i wydatki
miasta wynosiły 450.003, 72 koron206.
Siedzibą władz miejskich był oczywiście ratusz. Wiemy, że w październiku
1918 r. zmieniono godziny pracy urzędników. Od tego momentu mieli pracować od
godz. 9 do 15. A gdy podpisano umowę na dostarczanie prądu wrócono do dawnych
godzin, czyli od 9 do 12 i od 15 do 18207. W ratuszu odbywały się posiedzenia Rady
Miejskiej oraz poszczególnych komisji. O pracy samego magistratu wiadomo bardzo
206
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niewiele, np., że w archiwum miejskim panował ogromny bałagan, tak że nie można
było odnaleźć potrzebnych dokumentów208. Gdy kończyła się kadencja postanowiono wydać 500 koron na druk cytowanego wyżej sprawozdania z działalności Rady
Miejskiej i Zarządu209. W maju 1917 r. Radomsko przystąpiło do Związku Miast
Polskich210.
Działania władz miejskich w latach 1917-1918 nie satysfakcjonowała mieszkańców miasta. Wciąż nie porzucili myśli o wyborach do władz miejskich. W grudniu 1917 r. rada miasta wystosowała memoriał do władz w Lublinie o zaliczenie
Radomska do 4 większych miast, co przyspieszyłoby wolne wybory211. W lutym
1918 r. mjr Stanisław Szeptycki, generał gubernator, uznał że Radomsko może zostać objęte częścią rozporządzenia z 18 sierpnia 1916 r., stworzoną bezpośrednio dla
Piotrkowa Trybunalskiego, Kielc, Lublina i Radomia212. Pod koniec marca zaczęto
się więc przygotowywać do wyborów. W pierwszych dniach kwietnia w magistracie
odbyło się zebranie pod kierownictwem ks. F. Mireckiego. Ustalono na nim, że magistrat powinien powiadomić mieszkańców miasta plakatami o obowiązku zgłaszania
do 20 kwietnia kandydatów do listy wyborców. Przed wyborami należało bowiem
opracować listy uprawnionych do głosowania. Wiele osób o tym nie wiedziało. Wybory wzbudzały ogromne zainteresowanie, we wszystkich stowarzyszeniach trwały
narady nad kandydatami213.
Po zamknięciu list okazało się, że zostały zgłoszone dwie grupy kandydatów,
lista chrześcijańska (A) i żydowska (B). Bloki te skupione były w Chrześcijański
Centralny Związek Wyborczy oraz Centralny Komitet Wyborczy Żydowski. Chrześcijański powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości Chrześcijan z Juliuszem Surmackim na czele. Bardzo się starano, żeby żaden chrześcijański
głos nie przepadł. Dlatego w tym celu urządzano szereg spotkań przedwyborczych
dla poszczególnych kurii, na których tłumaczono zasady wyborów214. Gdy listy wyborcze były już ułożone, można było się z nimi zapoznać w magistracie u Jana Jurjewa od 1 do 8 czerwca w godz. 8-12. Na ulicach rozwieszono zawiadomienia o wyborach. Wszystkich wyborców podzielono na 5 kurii, w zależności od ich stanu społecznego. Kuria pierwsza obejmowała osoby z wyższym wykształceniem wykonująAPPT, AmR, sygn. 2/II, k.47.
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 95, s. 2.
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ce związane z nim zawody, np. nauczycieli, lekarzy; druga: przemysłowców, rzemieślników i kupców; trzecia: właścicieli nieruchomości; czwarta: płatników podatku mieszkaniowego (przynajmniej rok przed wyborami); piąta: osoby niespełniające
powyższych warunków215.
Powstała też komisja reklamacyjna i zastrzeżenia do niej można było składać
od godz. 16 do 18 w sali posiedzeń Rady Miejskiej. Do komisji reklamacyjnej weszło 16 osób: J. Surmacki, P. Fiwek, M. Biernacki, Piotr Nowak, A. Chlewski, J. Łopuszański, J. Zjawisny, Antoni Majchrzak, J. Łęski, W. Molik, W. Pągowski, Pinkus
Glikman, J. Mitleman, A. Lewkowicz, F. Doński, D. Bugajski. Legitymacje wyborcze i kartki do głosowania musiały być doręczone wyborcom zaraz po zakończeniu
postepowania reklamacyjnego, najpóźniej do 16 czerwca. Zgodnie z rozporządzeniem wyznaczono dni i godziny do głosowania. Kuria V głosowała pierwsza
w dniu 17 czerwca od 9 do 14 i od 16 do 18, kuria IV 21 czerwca od 9 do 12, kuria
III 21 czerwca od 9 do14, kuria II 24 czerwca od 9 do 13 i od 16 do 17 i kuria I 26
czerwca od 10 do 11216. Powołano miejską komisję wyborczą, do której starosta powołał po jednym przedstawicielu każdej kurii. W skład komisji weszli: A. Paciorkowski, jego zastępcą był J. Surmacki (I kuria), J. Mitelman (II kuria), J. Półrola (III
kuria), Bronisław Gutkowski (IV kuria), B. Westrych (V kuria)217. Wybory odbywały się w Kinemie dla kurii II-V, kuria I głosowała w sali posiedzeń na pierwszym
piętrze magistratu. Tu wybierano zwykłą większością głosów i głosowano tylko na
chrześcijan, bo żydzi nie zgłosili swoich kandydatów. Nie można było zagłosować
w innym dniu niż kuria, do której się należało218. „Dziennik Narodowy” opisał
pierwszy dzień wyborów, czyli 17 czerwca. Starosta Radca Namiestnictwa Roman
Żurawski wyznaczył przewodniczącego komisji wyborczej Antoniego Gabrysia oraz
3 członków: Stanisława Koszelę, Stanisława Adamkiewicza i Lejba Zandberga.
Z kolei przewodniczący wyznaczył z dobrowolnie się zgłaszających dodatkowych
członków Zygmunta Wróblewskiego, Ludwika Purowskiego i Józefa Jeznacha. Decyzją A. Gabrysia S. Koszela miał zajmować się prowadzeniem liczby wyborców,
S. Adamkiewicz sprawdzał liczbę głosujących a Z. Wróblewski był protokolantem.
Obok nich przy wyborach był komisarz wyborczy, czyli starosta Żurawski oraz jego
zastępca Seweryn Siekierski, mężem zaufania był Stefan Pawłowski219.

Dziennik Rozporządzeń Zarządu Wojskowego w Polsce, 1916, cz. XXV, poz. 65, s. 162;
A. Piasta, Piotrkowscy socjaliści wobec wyborów do Rady Miejskiej w grudniu 1916 r.,
„Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 17 (2016), cz. 2, s. 115.
216
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Uprawnionych do głosowania było 3148 mężczyzn, bo tylko oni mogli głosować. Przepisy z 1916 r. dawały bierne prawo wyborcze kandydatom po ukończeniu 30. roku życia, a czynne po 25. Najliczniejsza była kuria V i II, najmniej uprawnionych zaś w I. Podkreślano, że w pierwszych wyborach wzięły udział szerokie
rzesze obywateli miasta, czego dowodziła frekwencja220. Zdecydowanie mniejsze
zainteresowanie wyborami widać u ludności żydowskiej. U chrześcijan w kurii I do
wyborów poszło 87%, w II - 97%, w III - 96%, II - 97,5% a w I - 75%. Frekwencja u
ludności żydowskiej wynosiła: w kurii V - 73%, IV - 85%, III - 67%, II - 78%, dla I
nie ma danych. Starosta podkreślał, że wybory odbyły się pod każdym względem
wzorowo221.
Rozkład głosów z podziałem na kurie
Kuria

Głosowało

Oddane głosy

B
294
83
78
927

A
850
110
440
180

B
228
70
54
727

A
860
110
440
180

22

17

-

brak
danych

Uprawnionych

V
IV
III
II

Ogółem
1278
196
540
1112

I

22

A
984
113
462
185

B
224
70
54
brak
danych
brak
danych

Nie wzięło
udziału w %
A
B
13
27
3
15
4
33
2,5
22
25

-

Opracowano na podstawie: „Dziennik Narodowy” 1918, nr 144, s. 6, nr 153, s.2.

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej
Kuria
V

A
B
A

IV
III

B
A
B

220
221

Radni
J. Łęski, B. Westrych, M. Bruch, S. Pawłowski, J. Łopuszański,
Stanisław Koszela, L. Bartnik, J. Kałużyński
Hersz Krauze, Izydor Orbach
W. Maciejski, J. Krassowski, S. Tymiński, A. Chlewski, S. Bobotek,
M. Biernacki
P. Glikman, J. Rozenbaum, J. Rozblatt, L. Winberg
A. Wolski, J. Kwapiszewski, dr J. Stanisławki, Ł. Ościk, L. Łęski, J.
Ciesielski, Antoni Kołodziejski, W. Molik, J. Fryc
Fiszel Doński

„Dziennik Narodowy” 1918, nr 153, s. 2.
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 144, s. 6.
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II
I

A
B
A

S. Kostecki, Franciszek Sałwacki
J. Mitelman, A. Lewkowicz, H. Mitelman, D. Bugajski, D. Rozenbaum, J. Michalec, Sz. Najmark i M. Goldberg
F. Mirecki, F. Myśliński, B. Rago, inż. Leopold Janczur, z A. Żyliński, H. Zwoliński, A. Peyser, J. Husarzewski, K. Borecki, L. Warwasiński.

Opracowano na podstawie: „Dziennik Narodowy” 1918, nr 144, s. 6.

Na 50 radnych przypadło 35 chrześcijan i 15 żydów. Dodatkowe szczegóły
z wyborów znamy jedynie w odniesieniu do kurii I. Wybrani radni dostali po 17
głosów. Ich zastępcami zostali ks. Kazimierz Secomski, Konstanty Brzeski, ks. Bronisław Kochanowicz, Stanisław Wieczorek, ks. Stanisław Maternowski, Bolesław
Peyser, Konstanty Sadowski, Franciszek Oczkowski, Stanisław Szykulski, Bolesław
Rychłowski222. W grudniu 1918 r. z zasiadania w radzie z powodu zdrowia zrezygnował Hipolit Zwoliński, jego zastępcą był ks. Kazimierz Secomski223. W październiku 1918 r. radni wybrali przez aklamację ławników: Michała Świderskiego, Karola
Stanisławskiego, Fiszera Dońskiego, L. Bartnika, L. Wajnberga, Władysława Maciejskiego224.
4 lipca 1918 r. o godz. 17 po raz pierwszy zebrała się nowo wybrana Rada
Miejska. Na pierwsze posiedzenie przybył starosta, zebranie zagaił dotychczasowy
burmistrz S. Kostecki. W porządku obrad był wybór prezydenta, dwóch wiceprezydentów, ławników oraz uchwalenie budżetu. Jednak B. Rago zaproponował, by te
decyzje odłożyć do 15 lipca, bo blok chrześcijański nie podejmował jeszcze w tym
zakresie żadnych ustaleń. W ten sposób pierwsze zebranie właściwie nie doszło do
skutku225. To zaplanowane na 15 lipca już się odbyło, na nim również obecny był
starosta. Dyskutowano od godz. 17 do 21.30. Uchwalono pensję dla prezydenta
w kwocie 12 tys. koron rocznie, 50% dodatku drożyźnianego, 6 tys. na mieszkanie
i rozjazdy. Pierwszy wiceprezydent miał otrzymywać połowę tych kwot, a dla drugiego zastępcy przyznano 4 tys. Znacznie mniej, ale on miał pracować w biurze tylko
doraźnie. Z wyboru prezydenta wyłączyli się z kurii V H. Krauze i Izydor Orbach.
Wydali oświadczenie, że prezydium miasta jest wyrazicielem większości, od której
dzielą ich interesy klasowe. W związku z tym żadnego udziału w wyborach prezydenta i wiceprezydentów brać nie będą.

APPT, AmR, sygn. 1408, Protokół z wyborów.
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 142v.
224
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 231, s. 3.
225
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Głosowanie było tajne, na 48 głosujących 38 głosów otrzymał S. Kostecki,
K. Borecki 2 i H. Zwoliński 1 głos. Kostecki oświadczył, że wyboru nie przyjmuje.
Został wybrany na podstawie tzw. listy kompromisowej, a na jednym z zebrań
przedwyborczych bardzo ostro krytykowano jego dotychczasowe rządu. Powiedział,
że są tu godniejsi od niego. Jeśli nie wybiorą innego, to w ciągu dwóch tygodni złoży
rezygnację na ręce komendanta. Oświadczył jeszcze, że zaproponowana pensja dla
prezydenta jest za mała, poza tym pominięto przy wyborze dwóch członków starej
rady. Nakłaniano go do zmiany decyzji, ale nie zmienił zdania226.
18 lipca odbyło się kolejne zebranie. Na burmistrza zaproponowano Antoniego Paciorkowskiego, ale ta kandydatura nie zyskała przychylności władz austriackich227. Do 7 sierpnia 1918 r. urząd prezydenta pełnił S. Kostecki 228. Następnym
prezydentem miasta został Franciszek Goszczyński, a jego zastępcą Ludwik Warwasiński. Jednak Goszczyński długo na stanowisku nie wytrwał. Widzimy go jeszcze
we wrześniu 1918 r.229 Potem zrezygnował, ale kiedy dokładnie, tego nie udało się
ustalić. Franciszek Goszczyński poprosił władze miejskie o wypłacenie mu należnej
emerytury, ale tę decyzję odłożono do czasów wznowienia prac państwowej komisji
emerytalnej. Jednak by nie zostawiać go bez środków do życia, przyznano mu zapomogę. Były burmistrz prosił również o wypłacenie ostatniej pensji i wydanie 15 korcy węgla oraz prawo do zajmowania lokalu w magistracie do lipca 1919 r. 230
Do czasu nowych wyborów władzę sprawował Warwasiński, którego z tą
funkcją widzimy 14 listopada231. Wiceprezydentami zostali Antoni Wolski i Ludwik
Warwasiński232. Władze miasta w takim kształcie pracowały do maja 1919 r., kiedy
przeprowadzono kolejne wybory.
Administracja miasta
Zarzadzanie miastem to nie tylko praca radnych, burmistrza i członków zarządu. Swój wkład mają też urzędnicy, którzy pracowali w miejskiej administracji
i jednostkach podległych miastu. W 1914 r. w magistracie pracowało 15 lub 25
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 159, s. 2.
APPT, AmR, sygn. 1401; sygn. 2/II, k. 114v; „Głos” 1918, nr 302, s. 2.
228
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229
APPT, AmR, sygn. 1401, Pismo do Moszka Icka Tobiasza z 11 lipca 1918 r.; Pismo do
W. Paulusa z września 1918 r.; sygn. 1403, Ogłoszenie Magistratu z 25 września 1918 r.
230
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APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 133, 135v; R. Szwed, Samorząd miasta Radomska w latach
1918-1939, [w:] O samorządzie …, s. 409.
232
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 21 grudnia 1918 r.; sygn. 2/II,
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urzędników. Te rozbieżności wynikają zapewne z tego, że nie określono dokładnie,
czy chodzi o ludzi pracujących bezpośrednio w ratuszu, czy także tych, którzy byli
zatrudniani przez miasto, ale pracowali w służbach podległych. W ciągu opisywanych tu lat liczba zatrudnianych powiększała się tak, że w marcu 1918 r. magistrat
miał już 76 pracowników233. W październiku 1918 r. utworzono w magistracie wydział elektrowni miejskiej, którą miasto zaczęło prowadzić na własną rękę234.
W każdym urzędzie niezmiernie ważną rolę odgrywa skarbnik, ale w przypadku Radomska nie wiemy, kto zajmował tę funkcję. Innym ważnym urzędnikiem
jest sekretarz. Na tym stanowisku widzimy w lutym i marcu 1915 r. Jana Jurjewa235.
Był Rosjaninem, więc przynajmniej na początku okupacji nie mógł pełnić ważnych
funkcji. W maju i czerwcu 1915 r. sekretarzem był niejaki Kowalski, który w dokumentach pojawia się do końca 1915 r.236 W 1917 r. pozostawał w bliżej nieznanym
konflikcie z władzami miasta237. Ponownie na Jana Jurjewa, jako sekretarza, napotykamy w styczniu 1918 r. We wrześniu tego roku był sekretarzem wydziału administracji. Prosił wówczas o 6 tygodni urlopu na poratowanie zdrowia. Przyznano mu
także jakiś zasiłek. Ponownie widzimy go w październiku 1918 r. 238 Nic nie wiadomo o pozostałych urzędnikach. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej mówi, że zatrudniano kasjera, asystenta, 3 poborców i 14 kancelistów239.
Dużą grupę urzędników miejskich stanowili milicjanci, czyli osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w mieście. Wraz z początkiem
wojny z miasta uciekli nie tylko urzędnicy, ale też ówczesna policja. Wraz z powołaniem KO utworzono też Straż Obywatelską, rzadziej nazywaną Komitetem Bezpieczeństwa Publicznego czy Milicją Obywatelską, w skład której weszli członkowie
straży ogniowej240. Wydaje się, że strażacy pełnili rolę pomocniczą. Tak można wywnioskować z cytowanej niżej instrukcji. Obok siebie wymienia się bowiem strażaków i milicjantów.
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 53, s. 3.
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Prawdopodobnie straż powołano do życia 3 sierpnia. Przypuszczać można,
że była to odpowiedź na zapowiedzi, znane już od 2 sierpnia, że nazajutrz z miasta
wyjedzie policja241. Zapowiadało się, że miasto zostanie bez służby porządkowej.
Stąd konieczność powstania własnej służby. Pierwszym komendantem został Stefan
Kostecki, a od 4 sierpnia Bronisław Więckowski. Gdy wyjechał z miasta zastąpił go
od 4 września Michał Świderski, który pełnił tę funkcję do końca 1916 r. Zastępcami
komendanta byli Kałusiński (Kałkusiński?), Lubański i Starzyński242. Do straży
wstąpiło ok. 60 osób, głównie strażaków243. Już w sierpniu 1914 r. zajmowali się
patrolowaniem rogatek miasta, niekiedy wraz z żołnierzami niemieckimi. Zachowała
się „Instrukcja dla naczelników oddziałowych straży OO (Ochotniczej Obywatelskiej? – przyp. TAN) w Radomsku”. Miała 15 punktów. Naczelnicy oddziałowi pełnili 12-godzinną służbę. Straż powinna słuchać poleceń komendantury bezpieczeństwa publicznego, zachowywać tajemnicę służbową, zwłaszcza w „zleceniach dyskretnych”, takich jak rewizje żywności. Wszystkie czynności powinny być wykonywane energicznie, ale grzecznie, lecz w stosunku do opornych trzeba stosować siłę
fizyczną. W ciągu dnia należy przeprowadzić dwa raz kontrolę posterunków straży
i milicji obywatelskiej, a w nocy zaś trzygodzinny patrol oraz sprawdzenie posterunków. Za wzięcie łapówki groziło usunięcie ze służby i publiczne napiętnowanie.
Z miasta nie wolno było wywozić żadnych artykułów żywnościowych, chyba że ktoś
posiadał na to specjalne zezwolenie podpisane przez członka Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego lub Sekcji Żywnościowej. Rogatki stały na głównych ulicach miasta: Krakowskiej, Strzałkowskiej, Przedborskiej, Piotrkowskiej, Dobryszyckiej,
Brzeźnickiej, Częstochowskiej, a w dni targowe i jarmarczne dodatkowo także na
Rolnej, Stodolnej, Długiej. Strażnicy winni być przy szlabanie na rogatce i mieć
czujne oko na wywóz towarów. Dyżur trwał 4 godziny. Oprócz rogatek dyżurowano
też w remizie (2 strażaków), biurze milicji (1) rynku (1), dwóch służyło w lotnym
oddziale, który w ciągu 4 godzin powinien obejść miasto. Zabronione było wykonywanie zleceń osób postronnych, każda czynność musiała być meldowana naczelnikowi oddziału lub komendantowi MO244.
Z rozkazu milicji 12 sierpnia wszyscy radomszczanie posiadający broń mieli
ją złożyć w magistracie. Przejęli ją milicjanci, których tak chciano uzbroić do noc„Goniec Częstochowski” 1914, nr 289, s. 1; S. Oczkowski, Dzienniki..., s. 12; A. Piasta,
Zarys działalności …, s. 295.
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nych patroli w mieście. Członkowie milicji nie nosili mundurów, na rękach mieli za
to opaski z literami SO, czyli Straż Obywatelska245. Poza tym mieli czapki, legitymacje i przypisane do każdego milicjanta numerki246. Do zadań milicji miejskiej należała pilnowanie czystości w mieście, przeprowadzali kontrole w sklepach i piekarniach.
Kontrolowali też prostytutki, doprowadzali je na badania lekarskie. Ustalali sprawców wykroczeń, miejsce zamieszkania, sprawdzano czy podane w pismach dane są
prawdziwe itp. Niektórzy pracowali czasami po 12 godzin na dobę. Z poświęceniem
swoją pracę wykonywał Otton Małachowski. Komendant prosił więc KO o jakąś
dodatkową gratyfikację dla niego (otrzymał, ale nie wiadomo ile)247.
Szczególne zasługi dla bezpieczeństwa mieli wachmistrz Sokół, komendanci
posterunków żandarmerii Dymecki i Kubicki. To oni wytropili w 1916 r. szajkę,
która trafiła do więzienia248.
Wśród milicjantów zdarzały się przypadki łamania prawa. Wiadomo, że w
styczniu 1915 r. Aleksander Kotarbiński został złapany za przyjęcie łapówki od prostytutki. Nie wiadomo, czy został za to wydalony ze służby czy tylko czasowo zawieszony. Zapisano jedynie, że musiał oddać atrybuty swojej funkcji, czyli czapkę
i legitymację249. Z kolei w listopadzie 1915 r. skazano Bolesława Kałka, Antoniego
Klekowskiego, Adama Gałwę i Wincentego Łęskiego na dwumiesięczne więzienie
za to, że Kałek wypuścił z więzienia osadzonego, a pozostali uwolnili za łapówkę
mieszczan od dostaw podwód250. Już w listopadzie 1915 r. przymierzano się do zlikwidowania milicji miejskiej, którą miała zastąpić policja miejska251. Tak się w końcu stało, milicja obywatelska działała do końca 1916 r.252
W listopadzie 1915 r. zatrudnionych było 12 milicjantów: Wincenty Walicki
(inspektor), który zarabiał 50 rubli miesięcznie, Józef Lubański (pomocnik inspektora) z pensją 40 rubli. Pozostali zarabiali po 30 rubli: Walerian Ząbek, Jan Kusiński,
Ignacy Łęski, Roch Kusiak, Adam Plutecki, Jan Olszewski, Antoni Michalski, Marian Iskrzyński, Tomasz Woźniak, Józef Kaliszczak253. W marcu 1917 r. służyli
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Zygmunt Fiwek i Jan Waszczyk254. Jesienią 1917 r. w milicji miejskiej pracował
inspektor, sekretarz, 3 starszych milicjantów (Kusiński, Żąbek, Hiszpański), milicjant sanitariusz, milicjant ordynariusz i 11 milicjantów posterunkowych, z których
9 pełniło służbę w dzień a 2 w nocy. Taka kadra musiała wystarczyć na 23 tys.
mieszkańców. Miasto było podzielone na 9 rewirów policyjnych. Wynagrodzenie nie
zmieniło się w stosunku do stanu z 1915 r. Nadal nie posiadali umundurowania
i uzbrojenia. Mieli jedynie czapki z granatowego sukna z białym pokrowcem oraz
metalowy herb miasta, a na rękach opaski255. W 1918 r. czyniono starania o zakup 40
kompletów umundurowania w Częstochowie256.
W październiku 1917 r. służyli: Wincenty Walicki (42 lata, wykształcenie
średnie, były sekretarz powiatu), Stanisław Olszewski (42 lata, wykształcenie średnie, były urzędnik kolejowy, sekretarz milicji w 1917 r.), Jan Kusiński (33 lata, wykształcenie elementarne były dozorca fabryczny), Walerian Ząbek (31 lat, wykształcenie elementarne), Józef Hiszpański (33 lata, wykształcenie elementarne, fryzjer),
Ignacy Łęski (29 lat, wykształcenie elementarne), Roch Kusiak (44 lata, wykształcenie elementarne, były rosyjski strażnik ziemski, w 1918 r. był oskarżany o jakieś
nadużycia), Adam Plutecki (42 lata, wykształcenie elementarne, były rosyjski strażnik ziemski), Wojciech Broszczyński (42 lata, wykształcenie elementarne, były woźny kasy powiatowej), Stanisław Gadziński (53 lata, wykształcenie elementarne, rzeźnik), Marcin Iskrzyński (43 lata, wykształcenie elementarne, stolarz), Józef Kaliszczak (34 lata, wykształcenie elementarne, ślusarz), Piotr Braszczyński (33 lata, wykształcenie elementarne, kotlarz), Stefan Langos (33 lata, wykształcenie elementarne,
malarz), Antoni Michalski (28 lat, wykształcenie elementarne, ślusarz), Jan Olszewski (26 lat, wykształcenie elementarne, ślusarz), Ignacy Lesiński (25 lat, wykształcenie elementarne, stolarz), Edward Łęski (22 lata, wykształcenie elementarne, „chodził do szkoły”)257. Praca w milicji miejskiej była atrakcyjna, więc w lipcu 1918 r.
utworzyła się kolejka oczekujących na przyjęcie258.
W czasie wojny milicjantami byli również: Adam Waszczyk, Stelmaszczyk,
Tadeusz Kotarbiński, Jan Podolski, Balcerowicz, Józef Walczykowski, Adam Mękwiński, Władysław Müller, Zygmunt Fiwek, Teofil Bok, Stanisław Waliński, Antoni Wolnicki, Antoni Klekowski, Franciszek Mielczarek, Jan Łągiewka, Franciszek
sygn. 1376, Protokół z 18 lutego 1918 r.; sygn. 1376, Skarga A. Migockiej z 10 marca 1918
r.; sygn. 1390, Pismo inspektora milicji do burmistrza z 7 sierpnia 1918 r.; AMMR, Rachunki, Lista płacy Milicji Miejskiej za listopad i grudzień 1915 r. (kopia w zbiorach autora).
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Łęski, Julian Wroński, Teofil Żabicki, H. Gardziński, Antoni Bugalski, wachmistrz
P. Tokarski (sierpień 1918 r.)259, Wincenty Stanikowski, Józef Dyguda260.
Na czele milicjantów miejskich stał inspektor. Z nazwiska znamy Walickiego, który zrezygnował ze służby w październiku 1918 r.261 Zastąpił go przodownik
milicji Ludwik Karbowski z Piotrkowa262. W listopadzie 1918 r. przedstawił listę
policjantów, których należało zatrudnić: Stefan Langos, Bronisław Kowalczyk, Piotr
Gacek, Szczepan Woźniak, Feliks Nitecki, Ludwik Pawłowski, Antoni Jędrzejczyk,
Stanisław Woźniak, Antoni Bugalski, Antoni Nowak, Aleksander Fidler, Adam Kruszyński263.
W maju 1918 r. władze miasta miały się zwrócić do komendy obwodowej
o zwrot kosztów utrzymania milicji, co pozwoliłoby nowym władzom zreorganizować ją264. W listopadzie tego roku policję przeniesiono z siedziby Państwowej Straży
Policyjnej do gmachu ratusza265. Na działania milicji narzekał lekarz miejski, twierdząc, że wykonują jego polecenia z wielkim opóźnieniem266.
Władze miasta dużo uwagi musiały poświęcać dbałości o miejskie lasy (zajmowały powierzchnię 2288 mórg, a miejskie pola 953 mórg267). W sytuacji, gdy
powszechnie brakowało węgla, drewno stawało się podstawowym środkiem do
ogrzewania. Chodziło nie tylko o należyte gospodarowanie źródłem dochodów dla
miasta, ale przede wszystkim o zapobieganie rozkradania lasów. Szukano w 1915 r.
pomocnika leśniczego lasów miejskich268. W pierwszym roku wojny lasami miejskimi zajmował się Fabian Ościk, który w 1917 r. ubiegał się o zapłatę za tę pracę 269.
Później w celu ochrony lasów powołano komitet leśny. Znany jest jego skład
z 1917 r.: Fiszel Doński, S. Imieniński, W. Katuszewski, F. Oczkowski, Józef Półrola, Daniela Rosenbaum, Świtalski, Szlama Szczerański270. By zapobiegać kradzieżom
należało pełnić dyżury w lesie, co było dosyć uciążliwym obowiązkiem. W listopa„Dziennik Narodowy” 1918, nr 185, s. 2.
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dzie 1917 r. ustalono, że członkowie komisji do spraw gospodarowania lasami (komitet leśny?) będą takie dyżury prowadzić co drugi dzień. Zatrudniono również leśniczego. Obowiązki te powierzono tymczasowo F. Ościkowi, który miał już doświadczenie w tej pracy. Ale okazał się osobą nieodpowiednią. Swoje obowiązki
wykonywał powierzchownie i nie składał sprawozdań. Dodatkowo nie informował
o nielegalnych wycinkach drzewa, o tym że jeden z pomocników gajowego na terenach leśnych zbudował dom. Sprawa zrobiła się poważna, więc szukano winnego,
który dopuścił do zatrudnienia tak nieodpowiedzialnej osoby. Goszczyński i Szwedowski bronili się, że to poprzedni zarząd zdecydował się na taki krok. Nic nie wskazywało, że źle będzie się wywiązywał z pracy. W końcu kiedyś był pomocnikiem
leśniczego Knake (?) i dobrze sprawował te obowiązki, pilnował lasów podczas
przemarszów wojsk i gdy chłopi z nich bezprawnie korzystali. Ościk nie mógł wyegzekwować należności wobec siebie i poszedł z tym do sądu. Tam przyznano mu rację
i dostał zapłatę za drewno. Ale miasto musiało szukać innego pracownika. Dawano
nawet ogłoszenia w warszawskiej gazecie i szukano odpowiedniej osoby w okolicy.
Problem z lasami narastał. W lipcu 1918 r. po kilku miesiącach starań do sądu z miastem poszedł też Alojzy Stanisławski, który kiedyś też zajmował się miejskimi lasami. O co jednak w tej sprawie chodziło, nie wiadomo. W styczniu 1918 r.
objazdowym lasów był Jan Zawadzki, który prosił o pozostawienie go na stanowisku. Innym był Antoni Ślaski. Jako wynagrodzenie przyznano mu 65 rubli, na
utrzymanie konia dostał 35 rubli i deputat drewna opałowego. W marcu 1918 r. tymczasowo przyjęto na posadę leśniczego inż. Michalewskiego, ale rozmowy na ten
temat się przeciągały. Od października przywrócono do pracy dawnego gajowego
Antoniego Sikorskiego. Leśniczym na 3 miesiące próby miał zostać Jan Czarniowski, natomiast zwolniono gajowego obrębu Folwarki Władysława Szuberta za niedbałe wykonywanie obowiązków. W listopadzie znowu był wakat i zatrudniono nowego (nazwisko nieczytelne)271. W 1917 r. miasto zatrudniało 5 gajowych272.
Do grona urzędników miejskich należy też zaliczyć strażników sieci telegraficznej. Telegraf w Radomsku prowadzili Jan Dominikowski (?) i Antoni Surawski
(?), po wkroczeniu wojsk austriackich wszystkie linie zostały zajęte dla celów wojskowych. Właściciele zostali bez dochodów, ale z licznym personelem 273. Na potrzeby wojska w październiku 1914 r. Niemcy połączyli polową komunikację telefoniczną między Piotrkowem a Radomskiem, Częstochową i Wrocławiem 274. Stan sieci
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 41-44v, 49v, 51v-52, 59-59v, 70, 74v, 82, 106, 107v, 126v127,136.
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należało ciągle kontrolować. Do tego miasto zatrudniało najpierw 12 osób 275. Byli to:
Ignacy Szczepański, Andrzej Piotrowski, Józef Dyguda, Józef Hiszpański, Władysław Osoczyński, Stanisław Baran, Stefan Sieczka, Jan Sobczyński, Jakub Wtorkiewicz, Kazimierz Nowak, Józef Pierzak, Karol Grabowski, Wawrzyniec Młynarczyk,
Stanisław Piotrowski. Zarabiali po 12,60 koron. Jesienią było tylko 3: Grabowski,
Szczepański, Baran. Potem ich liczbę ustalono na 9276. Nie mieli mundurów, ale na
rękawach mieli naszytą literę T277. Musiały istnieć jakieś problemy z pilnowaniem
linii, bo o tym obowiązku władze przypominały w styczniu 1918 r. 278 W listopadzie
tego roku zmieniono dotychczasowe zasady utrzymania linii telegraficznej. Każda
gmina miała zapewnić służbę nadzorczą linii, miano wytypować zaufanych ludzi, by
bez przerwy mieli pod opieką sieć na danym terenie279.

Społeczność miasta
Liczba mieszkańców
Od przełomu XIX i XX w. liczba mieszkańców miasta ciągle wzrastała.
W 1893 było to 11.023 mieszkańców280, w 1908 r. - 18.069 osób, rok później 18.620 (katolików - 9540, żydów - 8471, protestantów 305)281, w 1910 - 19.217,
1911 - 20.068, 1912 r. – 21.158282, a w 1913 r. 20.627 radomszczan (11.372 chrześcijan i 9255 żydów)283. W 1914 r. liczbę mieszkańców obliczono na 21.487 osób284.
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Wybuch wojny spowodował spadek do 16.947 osób, czyli o 4540 osób. Choć ówczesna gazeta przesadnie podawała, że ubyła połowa mieszkańców 285. Władze miasta
zdawały sobie sprawę, że spadek liczby mieszkańców jest spowodowany emigracją
robotników i inteligencji z powodu wojny. Z tego tytułu mogło ubyć ok. 2-3 tys.
osób, jak szacowano w lutym 1915 r.286 Jednak jednodniowy spis ludności z maja
tego roku pokazał, że spośród stałych mieszkańców miasta poza domem przebywało
tylko 148 osób. Wydaje się, że można tę różnicę wytłumaczyć tym, że wielu robotników z miejscowych fabryk na stałe w mieście nie mieszkało.
28 maja 1915 r. władze austriackie przeprowadziły jednodniowy spis powszechny. Przed przystąpieniem do spisu zalecano dokładne sprawdzenie ksiąg meldunkowych, a już w czasie spisu sprawdzenie wszystkich miejsc, gdzie mogły przebywać osoby z jakiegoś powodu chcące się ukryć i nie poddać ewidencji. Spisem
zajmowali się komisarze spisowi, którzy chodzili od domu do domu i sprawdzali
rzeczywisty stan ludności miasta. Wcześniej właściciele sporządzali karty spisowe,
ale te się do dnia dzisiejszego nie zachowały. Ten materiał stał się podstawą pracy
doktorskiej Małgorzaty Koniecznej. Autorka dysponowała jedynie niekompletnymi
sumariuszami spisowymi, nie wszystkie się zachowały287. Dane statystyczne oparła
więc tylko na tych, które dotrwały do naszych czasów. Są to imienne zestawienia
mieszkańców z części ulic.
Dotychczas w literaturze podawano, że liczba mieszkańców miasta w 1915 r.
wynosiła blisko 16.538 osób288. Wyniki spisu jednodniowego każą tę liczbę podnieść
o prawie 500 osób, a konkretnie do 16.947 osób, w tym 746 nieletnich289. To nie
jedyne dane statystyczne z tego roku pokazujące liczbę mieszkańców miasta. Są też
informacje zebrane w lipcu 1915 r., kiedy władze miasta ustalały liczbę osób, które
będą pobierały kartki na żywność. Dane z maja i lipca różnią się o 1145 osób. O tyle
więcej ujęto w lipcu, kiedy karty wypełniali właściciele domów. Wykazywano większą liczbę, by uzyskać większe przydziały żywności290. Starając się o karki żywnościowe w każdy możliwy sposób starano się zwiększyć liczbę domowników (np.
o tych, którzy wyjechali), więc uzyskane w ten sposób dane mogą być w jakiś sposób
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zawyżone. W zestawieniach wydanych kart chlebowych i na cukier występują spore
różnice. Nie wiadomo z czego one wynikają. Domyślać się można, że czasami wydawano je łącznie dla miasta i przemieść, np. Bartodziej. W grudniu 1917 r. wydano
22.101 kartek na cukier. W styczniu roku następnego 21.516 (choć pobrano do rozdysponowania 22.173)291, ale w tym samym miesiącu kart chlebowych wydano
20.983292. W lutym – 23.827 lub 24.256, w marcu – 24.238, w kwietniu 21.511 lub
23.909 cukrowych293. Wydaje się, że aż tylu mieszkańców miasto w tym czasie nie
miało. Jedynym wytłumaczeniem takiego wzrostu jest wliczanie do puli kart żywnościowych także mieszkańców wsi, które dopiero z czasem staną się dzielnicami miasta (Bartodzieje, Stobiecko Miejskie i inne). Nie wszyscy, którzy karty otrzymywali
byli stałymi mieszkańcami miasta i po jakimś czasie wyjeżdżali. Pierwszy powojenny spis powszechny pokazał, że w 1921 r. Radomsko miało 18.732 mieszkańców 294.
Oczywiście istniał obowiązek meldunkowy. Nie wolno było przebywać w mieście
bez zgłoszenia tego faktu władzom. Przypominano właścicielom hoteli i domów
noclegowych o obowiązku prowadzenia ksiąg meldunkowych dla obcych 295. Ewidencje należało prowadzić według dawnego rosyjskiego wzoru 296. Nie wszyscy się
z tego obowiązku wywiązywali. Za takie zachowania nakładano kary, np. 20 koron
na Moszka Miedzińskiego w 1915 r.297
Małgorzata Konieczna dokonała analizy wyników spisu pod różnym kątem.
Do dziś jej praca nie została wydana drukiem, wydaje się więc celowe jak najdokładniejsze przytoczenie wyników jej pracy. Jeszcze raz należy przypomnieć, że
wszystkie dane statystyczne oparte są tylko na zachowanych spisach, bowiem dla
kilku ulic nie zachowały się do dnia dzisiejszego.
Najwięcej osób mieszkało na ulicach Przedborskiej i Kaliskiej (razem 47%),
dalej w Rynku (18,9%). Najmniej na ul. Piotrkowskiej (0,9%) i Powiatowej (3,6%),
a na pozostałych ulicach od 6,3 do 8,3%. Dane z tych ulic dają łącznie 7019 mieszkańców i ta wielkość jest przedmiotem badań statystycznych Małgorzaty Koniecznej.

APPT, AmR, sygn. 1380, Pismo CiKKON do magistratu z 15 stycznia 1918 r.; sygn.
1400, Wykaz wydanych kart cukrowych na miesiąc styczeń.
292
APPT, AmR, sygn. 1380, Wykaz wydanych kart chlebowych na styczeń 1918 r.
293
APPT, AmR, sygn. 1380, Wykazy wydanych kart.
294
Pierwszy powszechny spis Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 r. Mieszkanie.
Ludność. Stosunki zawodowe, „Statystyka Polski”, t. 16, Województwo łódzkie, Warszawa
1927; I. Szumlas-Majzner, Społeczne oblicze …, s. 211.
295
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo CiKKON do Burmistrza z 18 kwietnia 1915 r.; Dziennik
urzędowy…, 1918, cz. X, s.108-109.
296
Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XII, s. 53-54.
297
APPT, AmR, sygn. 1307, Pismo CiKKON do M. Miedzińskiego z 7 września 1915 r.
291
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Cytowana tu autorka zebrane materiały przeanalizowała także pod kątem płci. Okazuje się, że kobiet było o 10,2 % więcej niż mężczyzn298.
Mieszkańcy miasta z podziałem na ulice w 1915 r.
Ulica
Powiatowa
Piotrkowska
Rynek
Kaliska
Rolna
Stodolna
Przedborska
Brzeźnicka
Przedborskie
Glinianki
Razem

Kobiet
154
28
726
810
328
304
854
148
293

Mężczyzn
99
32
603
812
220
277
823
297
211

Razem
253
60
1329
1622
548
581
1677
445
504

%
3,6
0,9
18,9
23,1
7,8
8,3
23,9
6,3
7,2

3645

3374

7019

100

Źródło: M. Konieczna, Struktura ludności…, s. 67-69.

Wiek mieszkańców
Wiek
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-więcj
Razem

Kobiety
574
461
448
514
277
271
169
213
141
206
88
119
41
55
56
3633

Mężczyźni
521
512
450
368
221
217
168
193
165
176
109
100
65
52
45
3362

Razem
1095
973
989
882
498
488
337
406
306
382
197
219
106
107
101
6995

%
15,7
13,9
12,8
12,6
7,2
7,0
4,8
5,8
4,4
5,5
2,8
3,1
1,5
1,5
1,4
100

Źródło: M. Konieczna, Struktura ludności…, s. 69-70.

298

M. Konieczna, Struktura ludności…, s. 68-69.
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Dzieci i młodzież stanowiły ogółem 49,9% badanej populacji. Dziewczęta to
49% badanych kobiet, a chłopcy 51% mężczyzn. Ponad połowa dzieci nie przekroczyła 10 roku życia (53,7%). Jeśli przyjmiemy 14 lat jako wiek przejścia dziecka
w okres młodzieńczy, to 74,2% było poniżej tego wieku. Wśród dzieci do 7 lat widać
niewielką nadwyżkę dziewczynek. Może to potwierdzać tezę o nadumieralności
chłopców w najmłodszych przedziałach wiekowych. W świetle tabeli najwięcej było
dzieci do 5 roku, najmniej zaś po 70 roku życia. W przypadku dzieci podawano często wiek w dniach, tygodniach czy miesiącach. Dużą grupę stanowiły osoby w przedziale 16-21 lat, a więc ci którzy najczęściej migrują w poszukiwaniu pracy. Tu jest
duża grupa służących, robotników, wyrobników. W 24 kartach nie podano wieku
osoby. Autorka badań przypuszcza, że może sami nie wiedzieli, kiedy się urodzili,
albo z jakiś powodów chcieli ukryć wiek. Najstarszy mieszkaniec miał 100 lat, a kobieta 94 lata299. W 1917 r. obserwowano wzrost śmiertelności dzieci i niemowląt w
czasie zwiększonej zachorowalności na tyfus. W 1914 r. zmarło 180 a w 1917 r.
ponad 280300.
Część mieszkańców w momencie spisu nie przebywała w Radomsku z różnych powodów. O tym także mówią dane spisowe.
Ludność poza miejscem zamieszkania w maju 1915 r.
Miejsce pobytu
szpital, sanatorium
na służbie w innym mieście
na robotach w Prusach
podwody
na wojnie
za granicą
nie wiadomo
inne
razem

Liczba
3
38
15
5
41
8
32
6
148

Kobiety
1
18
7
4
1
31

Mężczyźni
2
20
8
5
41
8
28
5
117

%
2,1
25,7
10,1
3,3
27,7
5,4
21,6
4,1
100

Źródło: M. Konieczna, Struktura ludności …, s. 90.

W świetle powyższej tabeli poza miastem w momencie spisu było 148 osób.
Największe grono stanowili mężczyźni (117 osób), którzy byli na wojnie (41), czyli
zostali zmobilizowani do rosyjskiej armii. Nieco mniej znajdowało się na służbie
w innym mieście, 15 osób wyjechało do pracy do Prus. Natomiast aż w 32 przypadkach rodziny nie posiadały informacji, gdzie dane osoby się znajdują.
299
300

M. Konieczna, Struktura ludności …, s. 69-71, 110-111.
R. Szwed Radomsko, red. S. Turski, Lublin b.r.w., s. 15.
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Jak przypadki przebywania poza domem wyglądały w praktyce? Otóż na
przykład Szczepan Kośny był z pochodzenia Niemcem. Po wybuchu wojny został
aresztowany i wysłany do Rosji jako poddany pruski. W Radomsku została jego żona
Katarzyna, która prosiła w 1915 r. o zaświadczenie, że od lat byli obywatelami miasta. Taki dokument był jej potrzebny do starań o zapomogę od władz niemieckich.
Znalazła się bowiem w bardzo trudnej sytuacji, a na utrzymaniu miała nie tylko siebie, ale także troje dzieci301. Z kolei Stanisław Schabowski (?) robotnik z fabryki
Kohna w grudniu został wzięty jako wozak. Żona została bez środków do życia. Jej
także potrzebne było zaświadczenie, podobnie jak rodzinie Józefa Góreckiego, który
również zostawił żonę i czworo dzieci. On z kolei został wzięty do podwód w styczniu 1915 r.302

Prowizoryczna korespondencja jeńca wojennego zaadresowana do Gidel z miejscowości Jarcewo dnia 22 października 1917 r., fot. ze zbiorów Michała Półroli

Wielu mieszkańców powiatu i samego miasta służąc w carskiej armii dostało
się do niewoli austriackiej lub niemieckiej. Ich rodziny często nie wiedziały, że mogą
się starać o ich uwolnienie. Należało w tej sprawie napisać podanie, umotywować
np. trudną sytuacją rodzinną, zawodową i uzyskać poświadczenie tego faktu przez

301
302

APPT, AmR, sygn. 1304, Prośba Katarzyny Kośnej z 30 lipca 1915 r.
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo Józefy Schabowskiej z października 1915 r.
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gminę i proboszcza303. Jesienią 1915 r. zaczęły się więc mnożyć prośby o pozwolenie
na powrót członków rodziny z Niemiec. Podania należało składać w gminie, a po
pozytywnym zaopiniowanie w komendzie powiatowej. Wójtowie mieli zdecydować,
czy powrót jest zasadny ekonomicznie i nie niesie za sobą jakiś niebezpieczeństw.
Chęć ściągnięcia członków rodziny do domu wykorzystywali przeróżni oszuści.
Władze ostrzegały o pokątnych pisarzach i adwokatach, którzy oferowało za duże
opłaty załatwienie zwolnienie jakiegoś jeńca. Wmawiali, że muszą w tej sprawie
jechać do Wiednia, a to pociągało koszty, które oczywiście musi pokryć rodzina.
Wyjaśniano więc, że każdy może złożyć pismo w urzędzie bez opłat. W 1916 r.
z austriackiej niewoli wróciły 44 osoby z terenu powiatu, nie wiadomo czy wśród
nich byli mieszkańcy miasta304. Byli i tacy, którzy w środku wojny decydowali się na
wyjazd do Ameryki, gdzie byli już członkowie ich rodzin. Do takiego wyjazdu w
kwietniu 1916 r. szykowało się kilka osób305.
Trudna do określenia liczba mieszkańców powiatu i miasta w 1916 r. znajdowała się na terenie Rosji. Pod koniec wojny często w prasie pojawiały się ogłoszenia o poszukiwaniach członków rodziny306. W 1917 r. wrócił lekarz Eliasz Mitelman,
a w roku następnym z rodziną adwokat Bronisław Więckowski, przed 4 lat powołany
jako rezerwowy porucznik. Podobnie pod koniec wojny wrócił lekarz Ignacy Gurbski307.
Latem i jesienią 1914 r. nie wszyscy Rosjanie zostali ewakuowani, wielu
z różnych powodów pozostało. W październiku 1915 r. wydano zarządzenie, umożliwiające wyjazd rosyjskim urzędnikom i ich rodzinom308. Nie wiadomo, ile osób
skorzystało z tej okazji. Natomiast pod koniec wojny zaczął się trend odwrotny. Po
rewolucji w Rosji o prawo powrotu starali się dawni urzędnicy rosyjscy w Radomsku. Po przymusowym przesiedleniu wróciła do Radomska Emma Akatow. Prosiła
o wy-dzierżawienie kawałka ziemi na zasadzenie ziemniaków (nie otrzymała zgody)
309
. Wrócił też Aleksander Kachanow. W mieście na czas wojny została jego żona,
mieli tu kamienicę na ul. Krakowskiej.
W czasie wojny istniały również migracje czasowe. Do miasta trafiali uciekinierzy z terenów przyfrontowych. W miejscowych fabrykach przetrzymywano jeńAPPT, BW, sygn. 4, s. 103;AmR, sygn. 1308, Okólnik CiKKON z 26 października 1915 r.
Dziennik urzędowy…, 1915, cz. XI, s. 4; 1916, cz. III, s. 4, cz. VII, s. 7; cz. XIII, s. 150.
305
„Gazeta Łódzka” 1916, nr 100, s. 2.
306
„Gazeta Łódzka” 1916, nr 55, s. 5; „Dziennik Narodowy” 1917, nr 143, s. 4; 1918, nr 37,
s. 4, nr 52, s. 4, nr 77, s. 4, nr 1, s. 6, nr 95, s. 3, nr 96, s. 2.
307
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 244, s. 4; G. Mieczyński, Mitelman Eliasz, [w:] Radomszczański Słownik…, s. 123-124, tenże, Gurbski Ignacy, [w:] tamże, s. 63-64.
308
Dziennik urzędowy…, 1915, cz. XI, s. 2; J. Lewandowski, Królestwo Polskie pod okupacją
austriacką 1914-1918, Warszawa 1980, s. 57-58.
309
APPT, AmR, sygn. 1382, Prośba E. Akatow 23 września 1918 r.
303
304

62

Z dziejów Radomska w latach I wojny światowej
ców wojennych nim przewieziono ich dalej310. W początkach stycznia 1915 r. mieście było wielu uciekinierów z guberni radomskiej311, a w grudniu w mieście umieszczono ewakuowanych z Wołynia. J. Majewski pisze, że najpierw przyjechała grupa
260 osób, w tym starzec liczący 111 lat. Umieszczono ich w fabryce Thoneta. Kilka
dni później do miasta trafiła kolejna partia przesiedleńców, tym razem aż 400 ludzi312. Grupa Żydów z Wołynia przyjechała także w 1917 r. W mieście osiedlano się
przez cały opisywany tu okres kierując się przeświadczeniem, że tu łatwiej będzie się
utrzymać, znaleźć pracę. Było to w przypadku Radomska złudnym przekonaniem.
Innym powodem mogły być więzy rodzinne, ktoś z bliskiej rodziny już tu mieszkał.
Tak było w przypadku Cyny Rozencwajg z Koniecpola. W Radomsku mieszkał od
dawna jej syn, który mógł zaopiekować się matką i dwójką rodzeństwa. Antoni Rutkowski natomiast otrzymał po powrocie z niewoli austriackiej nakaz osiedlenia się
nie w rodzinnej Warszawie, ale w Radomsku. Tu znalazł zatrudnienie w Domu Handlowo-Przemysłowym „Dźwignia” przy Krakowskiej 3, należącym do inż. L. Janczura i J. Kowalczyka. Z kolei Leon Berkowicz z Piotrkowa został zatrudniony
w gimnazjum Ludwiki Weintraub (dostał na to pozwolenie). Inni prosili o zgodę na
jakiś czas, np. chcieli się kształcić na kursach dla nauczycieli313.
W sytuacji permanentnego kryzysu zaopatrzeniowego wzrost liczby mieszkańców był czynnikiem niekorzystnym. Władze miasta starały się więc kontrolować
napływ nowych mieszkańców. Chcąc zamieszkać należało mieć zgodę władz miasta314. W maju 1918 r. ograniczono wydawania kart legitymacyjnych315. Tych, którzy
już się tu osiedlili, starano się nakłaniać do powrotu w rodzinne strony316.
Struktura narodowościowa i wyznaniowa mieszkańców miasta
Okupacja niemiecka a potem austriacka nie spowodowała ograniczeń w życiu religijnym miasta. W czasie walk w okolicach miasta oraz kilka miesięcy później
(3 czerwca 1915 r.) nie wolno było używać kościelnych dzwonów. Było to istotne
„Nowy Kurier Łódzki” 1915, nr 216, s. 2; Dziennik urzędowy…, 1916, cz. I, s. 2.
„Gazeta Łódzka” 1915, nr 5, s. 2-3, nr 9, s. 2.
312
„Gazeta Łódzka” 1916, nr 30, s. 1; J. Majewski, Pamiętnik…, s. 99.
313
APPT, AmR, sygn. 1400, Pismo C. Rozencwajg do Prezydenta z 25 maja 1918 r.; Pismo
A. Rutkowskiego do magistratu z 3 października 1918 r.; sygn. 1401, Prośba Kazimiery Olszewskiej z 22 października 1918 r.; Prośba Józefa Gniewaszewskiego z 14 czerwca 1918 r.;
Prośba L. Berkowicza z 30 września 1918 r.; G. Mieczyński, I wojna światowa …, s. 283.
314
APPT, AmR, sygn. 1382, Prośby; sygn. 1403, Prośba E. Akatow 23 września 1918 r.;
sygn. 1392, Pismo Magistratu do CiKKP z 25 czerwca 1918 r.
315
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 86v.
316
APPT, AmR, sygn. 1313, Pismo CiKKON do Zarządu miasta Noworadomska i wszystkich i wszystkich panów wójtów z 10 grudnia 1915 r.
310
311
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dla mieszkańców, bo zniesienie tego zakazu znalazło odbicie nawet w jednym z pamiętników. Nowością były msze z kazaniami po niemiecku czy węgiersku dla żołnierzy, którzy przebywali akurat w Radomsku317. W listopadzie 1915 r. jezuici mieli
zjawić się w powiecie z misjami, proszono wójtów o udzielenie im pomocy 318.
Wciąż używany był kościół pofranciszkański, w którym często odbywały się nabożeństwa związane z rocznicami narodowymi. Franciszkanie do Radomska już na
stałe wrócili pod koniec 1918 r. Pierwszym gwardianem po powrocie był o. Romuald
Wojtal. Początkowo zakonnicy mieli do swojej dyspozycji tylko dwa pomieszczenia
w klasztorze. 15 lutego rząd uznał klasztor za ich własność, ale z braku innych pomieszczeń nadal pozostały tam dotychczasowe urzędy319.
Wojna nie wpłynęła na stosunki wyznaniowe w mieście. Wśród mieszkańców miasta dominowali oczywiście katolicy, dalej byli żydzi, ewangelicy oraz prawosławni. Tych w 1915 r. pomimo wycofania się Rosjan z miasta rok wcześniej
nadal zostało w Radomsku 49 osób320. Szczegóły podaje zestawienie tabelaryczne.
Struktura wyznaniowa
Wyznanie
rzymsko-kat.
mojżeszowe
ewangelickie
prawosławne
ogółem

Mężczyźni
4038
3048
118
23
7607

Kobiety
5372
3825
117
26
9340

Razem
9430
7233
234
49
16947

Źródło: APPT, AmR, sygn. 1319, Wynik jednodniowego spisu ludności dokonanego w dniu
28 maja 1915 r.; Spis ludności wyznań niekatolickich z 7 czerwca 1915 r.; M. Konieczna,
Struktura ludności …, s. 65-66.

Przy ważnych uroczystościach, takich jak inauguracja kadencji nowej Rady
Miejskiej czy podczas obchodów świąt, odbywały się nabożeństwa w kościele i synagodze. Brali w nich udział przedstawiciele władz powiatowych i miejskich.
W 1918 r. Jakub Michalec i J. Tyberg prosili o zgodę na utworzenie domu modlitwy
pod nazwą „Mizrachi” przy Krakowskiej 7. Prośbę popierał dozór bóżniczy, ale nie

S. Oczkowski, Dziennik..., s.47; J. Majewski, Pamiętnik…, s. 36, 53, 75.
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo CiKKON do Wszystkich Panów Wójtów Obwodu Noworadomsk z 29 października 1915 r.
319
S. Sankowski, Przyczynki do …, s. 241.
320
Dane dla powiatu radomszczańskiego podaje K. Zieliński, Żydzi pod okupacją…, s. 63.
317
318
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wiadomo, czy władze wydały zgodę321. W synagodze modlono się również za poległych322. W styczniu 1918 r. rabinem był Izrael Rabinowicz323.
Uroczysta msza wraz z udziałem kapeli wojskowej odbyła się w dniu urodzin cesarzowej Zyty 9 maja 1917 r.324 Sporadycznie do modlitw używano także
cerkwi. Tak się stało 8 maja 1917 r., kiedy władze wydały zgodne na nabożeństwo
dla prawosławnych z miasta i powiatu. W armii austriackiej byli też żołnierze wyznania grekokatolickiego. Kolejne nabożeństwo miało się odbyć w lipcu tego roku325. Radomszczańscy ewangelicy jeszcze przed wojną zaczęli budowę swojego
kościoła, ale jego oddanie do użytku miało miejsce dopiero w latach 20. W czasie
wojny parafia dla okolicznych ewangelików znajdowała się w Dmeninie.
Jak podkreśla M. Konieczna nie zaobserwowała w danych spisowych małżeństw mieszanych, ale związki występujące w konkubinacie już się zdarzały. Taki
związek tworzył katolik i żydówka326.
Istniały jednak podziały na linii katolicy - żydzi. To były dwa wyznania i
dwie narodowości żyjące obok siebie. Analizowane tu źródła nie mówią o konfliktach, postawach typowo wrogich. Jednak można zauważyć istniejący podział. Społeczność żydowska miała własne organizacje pomocowe, kulturalne, szpital zakaźny.
Słusznie zauważa Aleksy Piasta, że w składzie Komitetu Obywatelskiego nie było
Żydów327. Trudno odpowiedzieć, czy ich do tego gremium nie dopuszczono, czy
może nie było chętnych do pracy. Bo przedstawiciele Żydów byli już jednak w składzie mianowanej a potem wybieranej rady miejskiej.
Wojna w niewielkim stopniu zmieniła strukturę narodowościową w Radomsku. Jeszcze przed wojną, albo tuż po jej zakończeniu, z miasta wyjechała część obcokrajowców, których do miasta ściągnęła praca. Dużym pracodawcą była Metalurgia, należąca do Francuzów. Zapewne Niemcy czy Austriacy pracowali w fabrykach
Thoneta i Kohna. Wszyscy oni mogli uciekać przed wojną, tak jak ewakuowani Rosjanie. Pomimo tego w połowie 1915 r. mieście zostało 12 Francuzów i aż 176 osób
podających się za Rosjan. Co ciekawe 1762 osób zadeklarowało narodowość żydowską. To prawie 25% wszystkich wyznawców judaizmu w mieście. Mowa tu o stałej
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ludności, bo w czasie wojny do miasta przybywali na określony czas urzędnicy austriaccy.
Mieszkańcy miasta według narodowości
Narodowość
polska
austriacka
francuska
niemiecka
rosyjska
żydowska
razem

Kobiety
2615
1328
7
12
88
922
3645

Mężczyźni
2424
1
5
16
88
840
3374

Razem
5039
2
12
28
176
1762
7019

%
71,8
0,03
0,17
0,39
2,51
25,1
100

Źródło: M. Konieczna, Struktura ludności…, s. 73

Życie codzienne
Wojna i okupacja austriacka trwająca 4 lata w znaczący sposób wpłynęły na
tzw. życie codzienne i to w różnych aspektach. Zmiany zaczęły się już latem 1914 r.,
wiele z nich zaczęło obowiązywać od 1915 r.
Ostatnie tygodnie przed wybuchem wojny zdominowane były przez niepewność, czy wojna faktycznie się rozpocznie. Potem strach wywoływały ruchu wojsk,
walki wokół miasta i w nim samym, ostrzeliwanie go ze szrapneli, wkraczanie na
zmianę do Radomska Niemców, Rosjan a potem Austriaków. Wraz z nimi pojawiały
się pierwsze zarządzenia, które wywracały do góry nogami dotychczasowe życie. Na
przykład nie wolno było się gromadzić na ulicach. Mieszkańcy przestrzegali tych
zasad, więc w sierpniu gdy po raz pierwszy Niemcy zajęli miasto, nie było widać
objawów wojny. Nawet ceny na targu nieco potaniały. Utrudnienia rzecz jasna były.
Na ulicach było większy ruch, dużo samochodów, które przywożono pociągami. Ze
szpitala usuwano Polaków, szykując miejsce dla rannych żołnierzy329. Doskwierał
brak informacji, brakowało gazet330.
Wybuch wojny a potem działania wojenne na obszarze między Częstochową
a Piotrkowem od samego początku spowodował trudności komunikacyjne. Później
czekano na naprawę uszkodzonych torów kolejowych i traktów (w październiku
1914 r. naprawiano drogę z Radomska do Piotrkowa331). Wydarzeniem był przyjazd
Była to kobieta w wieku 35 lat, której mąż był na wojnie.
S. Oczkowski, Dziennik..., s 24; J. Majewski, Pamiętnik…, s. 19-29.
330
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331
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328
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3 stycznia 1915 r. pierwszego pociągu po zakończeniu walk 332. Od tego momentu
sytuacja już się poprawiła. Wznowiono kursowanie pociągów. Codziennie o 7 rano
jechał przez Radomsko pociąg w kierunku Granicy i wracał tego samego dnia o
18333. Na początku wojny nie można było swobodnie podróżować nawet po najbliższej okolicy. By przemieszczać się po guberni piotrkowskiej w 1914 r. należało mieć
przepustkę od niemieckiej komendantury334. Każdy podróżujący musiał wystarać się
o przepustkę, którą po powrocie należało zwrócić. Wiele osób tego przepisu nie
przestrzegało i nakładano na nich kary (20 koron). Ukarani starali się o ich umorzenie (np. Herszlik Radoszycki, E. Bugajska, Józef Orbach, Herszlik Berliner, Hersz
Blumsztajn, Jakub Kleiner), ale bez skutku. Specjalne pozwolenie należało mieć, gdy
ktoś chciał przyjechać do Radomska nawet na krótko. W Wiedniu pracował Icek
Majlech Klajmer, który chciał przyjechać do rodziców na paschę. O zgodę w jego
imieniu prosił ojciec335.
Od 1915 r. sytuacja komunikacyjna nieco się poprawiła. By przemieszczać
się po powiecie w lutym 1915 r. wystarczyły karty tożsamościowe, a ci którzy
mieszkali w bezpośrednim sąsiedztwie frontu, musieli mieć przepustki wydane przez
niemieckich wojskowych336. Chcąc wyjechać w stronę Sosnowca trzeba było mieć
przepustki, potem je zniesiono na rzecz miesięcznych paszportów. By taki paszport
wyrobić składało się podanie, zdjęcie oraz płaciło 3 korony337. Chcąc podróżować do
Warszawy, czyli na tereny zajęte przez Niemcy należało wcześniej posiadać zezwolenie władz niemieckich338, a do samych Niemiec trzeba było mieć paszport i legitymację wystawioną przez niemieckie władze339. Nie było łatwo go uzyskać. Do wniosku o paszport należało załączyć napisane po niemiecku podanie do Generalnego
Gubernium w Warszawie. Drukowane formularze można było kupować w radomszczańskiej drukarni. Zachowało się wiele decyzji odmownych, ale nie podawano
przyczyny. Nieco łatwiej było uzyskać pozwolenie na podróż na tereny okupowane
przez Austrię. Tu wystarczyła „karta identyczności” (legitymacja)340, która od maja
1916 r. upoważniała już tylko do podróżowania na terenie powiatu. Do dalszych
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wyjazdów konieczny był paszport, który kosztował 10 koron341. W dalszą podróż,
np. do Wiednia wybierano się w celach zawodowych. W 1915 r. zezwolono lekarzowi Józefowi Stanisławskiemu na 6-dniowy wyjazd do Wiednia w celu zasięgnięcia opinii lekarskiej342. W 1917 r. Icek Najkron wyjechał do Wiednia na kurację343.
Brak komunikacji pociągał za sobą organiczne możliwości przekazywania
informacji. Nie tylko bezpośrednio przez ludzi, ale także poprzez gazety. Sami okupanci, na początku niemieccy, również ograniczali dostęp do prasy. Tak było w pobliskiej Częstochowie, gdzie we wrześniu 1914 r. zabroniono sprzedaży gazet łódzkich, piotrkowskich i warszawskich. Te miast były jeszcze pod kontrolą rosyjską,
z punku widzenia Niemców przekazywały nieprawdziwe informacje 344. Sytuacja nie
poprawiała się na początku 1915 r., kiedy walki na naszych terenach już ustały i zaczynała się pewna stabilizacja. W marcu 1915 r. gazety ze Śląska, z Łodzi czy Częstochowy przychodziły do Radomska z 3-4 dniowym opóźnieniem345.
Trudności z komunikacją niejako automatycznie powodowały zakłócenia
w pracy poczty. Z wielka ulgą odnotowano 16 października 1914 r., że wznowiła
pracę346. W maju 1915 r. dopuszczono ruch pocztowy na terenach zajętych przez
Austriaków. Początkowo przyjmowano tylko zwykłe i wartościowe listy. Zapowiadano, że wkrótce przyjmowane będą czeki i kasy oszczędnościowe. Miał też zostać
uruchomiony telegraf347. Nie wolno było pisać do Niemiec i terenów okupywanych
przez Niemcy. Listy przyjmowane w Radomsku powinny być otwarte. Listy do
Ameryki mogły być pisane tylko po niemiecku lub polsku według zamieszczonego
wzoru. W szablonach znajdowała się już formułka, że piszący są zdrowi, ale potrzebują wsparcia finansowego348.
Wciąż istniała cenzura, do czego społeczeństwo było przyzwyczajone z czasów rosyjskich. Ślady cenzury widać w gazetach, np. wychodzącym w Piotrkowie
„Dzienniku Narodowym”, w którym od czasu do czasu rzucały się w oczy puste
przestrzenie na gazetowych kolumnach.
Jednak pewne zmiany od początku okupacji austriackiej zachodziły. Mowa
tu o języku polskim, który stał się pełnoprawnym językiem urzędowym349. Już po
rewolucji 1905 r. zaczynał pojawiać się w przestrzeni publicznej, dopuszczalne były
„Gazeta Łódzka” 1916, nr 129, s. 6.
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szyldy i tablice informacyjne w języku polskim i rosyjskim. Za czasów austriackich
jednak polski stał się pełnoprawnym językiem.
Od połowy 1915 r. rosyjskiego przestano też używać w księgach metrykalnych. Miały być prowadzone od 1 czerwca na nowych drukach, które można było
nabyć w drukarni Gelbarda350. Wiosną 1915 r. zabroniono używania rosyjskiego
w sprawach sądowych. Wszędzie obowiązywał polski i niemiecki351.
W marcu 1915 r. władze obwodu nakazały kupcom i przedsiębiorcom usunięcie rosyjskich napisów352. Według nowego zarządzenia (zapoznało się z nim 157
osób) każdy sklep, zakład przemysłowy i publiczny powinien mieć szyld w języku
polskim wraz z imieniem i nazwiskiem właściciela353. Nie dopuszczano możliwości,
by sklep pozostawał bez szyldu. Na czas potrzebny na wykonanie nowego, nakazywano zaopatrzyć się w jakiś tymczasowy354. Wtedy też zapewne zniknął szyld rosyjski z ratusza355, za to wraz z legionistami pojawił się na nim biały orzeł 356. Pierwszy
raz zawieszono go na początku wojny, ale Niemcy kazali go zrzucić. Odbiło się to
bardzo nieprzychylnym echem w mieście357. W listopadzie 1918 r. również usuwano
napisy, ale wtedy chodziło o te niemieckie. Milicja sprawdzała, czy wszędzie znikały358.
Od 1915 r. obowiązywał lewostronny ruch na drogach359. W dniu 3 lutego
1915 r. ruch na ulicach Radomska na jakiś czas w ogóle wstrzymano. Wiązało się to
z przejazdem przez miasto austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Karola Franciszka360. Natomiast od 8 sierpnia 1916 r. obowiązywał zakaz jazdy na rowerach
ludności cywilnej. Kara za nieprzestrzeganie tego zakazu wynosiła 2 tys. koron lub
pół roku więzienia. Prawdopodobnie chodziło o oszczędności gumy, wykorzystywanej też w rowerowych oponach361.
Wiosną 1915 r. ustalono nowy przelicznik miar i wag. Życia nie ułatwiał system monetarny. Na początku wojny powszechne były rekwizycje, za które płacono
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kwitami rekwizycyjnymi. W marcu 1916 r. ostrzegano, że kwity rekwizycyjne będą
skupywane tylko od osób, które widnieją na kwicie. Nie warto więc skupywać ich
w celach spekulacyjnych362. Obowiązywały aż trzy systemy pieniężne (a właściwie
cztery). Powodowało to konieczności ustalania co jakiś czas wzajemnego kursu
owych walut w stosunku do siebie363. Utrzymano ruble, a poza nimi w obiegu były
niemieckie marki i austriackie korony. Wzajemne relacje między rublami i markami
a potem koronami były odgórnie regulowane364. Kurs się zmieniał, zawsze na niekorzyść rubla. Wszelkie zmiany były ogłaszane publicznie, m.in. poprzez plakaty365.
Gdy po raz pierwszy ustalono kurs (1 rubel równy 2 markom), od razu wszystko
podrożało. Sztuczny kurs bardzo utrudniał życie i wszyscy życzyli sobie unormowania stosunków pieniężnych366. Początkowo ludzie bardzo niechętnie podchodzili do
marek i koron. Zdarzały się sytuacje, że odmawiano ich przyjmowania (np. kobieta
sprzedająca jaja367) lub po ustalonym kursie (ukarano za to kilku kupców grzywna po
300 koron grzywny dla każdego)368. Największą wartość miały waluty ze szlachetnych kruszców. Z czasem zaczęło brakować nawet drobnych monet miedzianych,
które wycofano ze względu na miedź, przydatną do produkcji amunicji.
Już na początku wojny zaczęły się więc pojawiać pieniądze zastępcze w postaci papierowych bonów. Takie pieniądze o różnych nominałach pojawiły się również w Radomsku. 3 sierpnia wydało je Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Metalurgicznego. Wydrukowano nominały: 50 kopiejek oraz 1, 3 i 5-rublowe. 1 września
miała miejsce kolejna emisja, tym razem o nominałach: 25 i 50 kopiejek, 1, 3 i 5rubli. Bony były gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie Oddział w Częstochowie369. 30 sierpnia 1914 r. swoje bony wydały władze miejskie. Prawdopodobnie jednak nie weszły do obiegu. Późnym latem pojawiły się też środki płatnicze
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Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Znane są również bony wydawane od 9 listopada do 22 lutego 1915 r. przez Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe370.
Pojawiało się też w obiegu sporo banknotów fałszywych, o czym też władze
informowały371. W Częstochowie zaczęto fałszować rosyjskie pieniądze. Wiosną
1916 r. ktoś wypuścił fałszywe pięciorublówki, a można je było rozpoznać po słabym papierze. W listopadzie 1917 r. wycofano banknoty o wartości 50 koron372.

Obwieszczenie o zmianie kursu rubla, APPT, CiKKP, sygn. 5
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Obwieszczenie o zmianie kursu rubla, APPT, CiKKP, sygn. 5
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Obwieszczenie o zmianie kursu rubla, APPT, CiKKP, sygn. 5
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Obwieszczenie o fałszywych banknotach, APPT, CiKKP, sygn. 5
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Na terenie miasta należało liczyć się z licznymi patrolami wojskowymi, które mogły legitymować przechodniów373. Powodem do kontroli mogło być ubranie.
W zaborze rosyjskim popularne były szynele, czyli obcisłe płaszcze, noszone przez
wojskowych, urzędników, uczniów i studentów. Stanisław Oczkowski wielokrotnie
były pytany przez żołnierzy niemieckich i austriackich, czy jest studentem czy żołnierzem, bo taki płaszcz nosił374. Noszący rosyjskie płaszcze wojskowe mogli być też
brani za zbiegłych jeńców (oferowano nagrody za ich schwytanie375). Zalecano więc
posiadaczom takich płaszczy przerobienie ich, by nie wzbudzał żadnych podejrzeń376. Zabronione było natomiast posiadanie pełnych mundurów rosyjskich377.
Niewiele wiadomo o stosunkach z okupantem. Na pewno tuż po wybuchu
wojny Rosjanie byli uważani za swoich, Niemcy, Austriacy i Węgrzy za wrogów. Do
Polaków służących w ich armiach, bądź w Legionach, również podchodzono bardzo
nieufnie. Gdy miasto przechodziło z rąk do rąk, wprost cieszono się z powrotu Rosjan i martwiono się, że muszą się wycofywać378. Od początków okupacji, najpierw
niemieckiej, potem austriackiej, nie dochodziło do poważnych incydentów. Jedynie
podczas pierwszego pobytu Niemców w sierpniu miały miejsce brutalne zachowania,
rekwizycje bez pokwitowań i uliczne awantury. Wojska niemieckie zachowywały się
tak w całym Królestwie, pozostawiając po sobie złe wspomnienie. Na szczęście nie
doszło do bezmyślnego zniszczenia miasta, tak jak to miało miejsce w Kaliszu. Wydaje się, że zupełną plotką była informacja prasowa, że we wrześniu 1914 r. Niemcy
rozstrzelali 14 osób379. Łódzka gazeta wychodziła wówczas jeszcze na terenach kontrolowanych przez Rosjan, należy więc brać pod uwagę, że był to przekaz typowo
propagandowy. Chyba, że chodzi tu o osoby, które zastrzelono przy przekraczaniu
granicy380.
Już jesienią 1914 r. w stosunkach Niemców z miejscowymi było inaczej. Zapewne pojawiły się jakieś instrukcje dla wojska. Kilku chłopów nie miało żadnych
kwitów za pobranie konie, przyprowadzili tylko świadków i na tej podstawie uzyskali zapłatę. Podobnie sklep Spółki Spożywczej, który wydał towarów za 400-500 marek, też otrzymał zapłatę. Bezwzględnie Niemcy zachowywali się wycofując się po
„Goniec Częstochowski” 1915, nr 69, s. 1
S. Oczkowski, Dziennik..., s.17, 45, 74.
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raz pierwszy z Radomska. Zabierali z okolicznych wsi co się dało. W tym samym
czasie stosunek ludności do Niemców był obojętny, wykonywano polecenia, handlowano, ale jednocześnie bano się powrotu Rosjan. Najwięcej od Rosjan cierpieli
Żydzi, którzy pod okupacją niemiecką nieco odetchnęli. Byli przez carskie wojsko
i policję maltretowani. Mówiło się też w mieście o pogromie, na szczęście do niego
nie doszło. W początkach 1915 r. znowu uciążliwe stały się rekwizycje, bo Austriacy
i Niemcy płacili za nie kwitami bez pokrycia. Zresztą proponowane stawki były najniższe i nie oddawały rynkowej wartości zabieranych towarów. Do miasta dotarły
informacje, co na początku wojny wydarzyło się w Kaliszu i Częstochowie381. Stosunek do Austriaków i Niemców był stały, nikt niczego dobrego się po nich nie spodziewał, ale na złą opinię zapracowali sobie Węgrzy. Rabowali z bronią w ręku co
się tylko dało, szczególnie negatywne nastawienie do nich mieli chłopi. Bariera językowa i zupełna niemożliwość porozumienia się obu stron tylko potęgowała antagonizmy. O ile jeszcze w miastach poprzez akcje propagandowe Austriakom udało się
zyskać jakąś przychylność, o tyle na wsi tylko narobiono sobie wrogów382.
Część osób narażona była na bezpośrednie represje ze strony okupantów. Na
początku wojny aresztowany pod zarzutem agitacji był Antoni Kałczyński. W więzieniu spędził kilka miesięcy383. Pod koniec sierpnia aresztowano na krótko dyrektora Metalurgii Jana Hussarzewskiego i inż. Stefana Kosteckiego. W tym samym czasie, gdy wokół miasta trwały walki, zakładnikami zostali ławnicy Jan Szwedowski
i Franciszek Oczkowski. Gdyby w mieszkańcy zaczęli walkę mieli zostać rozstrzelani384. W Radomsku jednak nikt o oporze nie myślał. W początkach stycznia 1915 r.
aresztowano członków KO, o czym była już mowa. Poza nimi także urzędników
Jurjewa i Tołstika385. Dwa ostatni byli z pochodzenia Rosjanami, więc to mógł być
powód. Wielkie wrażenie w mieście wywarło aresztowanie dyrektora szpitala Józefa
Stanisławskiego, jego szwagra i woźnego szpitala386.
W 1915 r. wydano instrukcję dla gmin, jak witać przybyłego komendanta
obwodu lub gubernatora. W czasie powitania obecni powinni być przedstawiciele
ANK, NKN, sygn. 345, s. 4-7, 15, 30; S. Lehnstaedt, Dwie (różne) okupacje? Polityka
gospodarcza Niemiec i Austro–Węgier w Królestwie Polskim w latach 1915–1918, „Dzieje
Najnowsze”, t. XLV, 2013, z. 1, s. 28; T. A. Nowak, Częstochowa na łamach „Gazety Łódzkiej” i „Nowego Kurjera Łódzkiego” (1914-1918), [w:] Częstochowa w czasie pierwszej wojny światowej. Historia. Język. Kultura, redakcja naukowa Grzegorz Majkowski, Częstochowa
2014, s. 374.
382
ANK, NKN, sygn. 345, s. 34-35. Wspominał o tym też Edward Wilk z Chełma – T.A.
Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku, Radomsko 2005, s. 143.
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kościoła i gminy żydowskiej. Należało wcześniej uprzątnąć teren, usunąć żebraków.
W przypadku przyjazdu dostojnego gościa miały być przysyłane osobne zarządzenia387. 5 lipca 1918 r. do Radomska przyjechał generał-gubernator Liposzczak. Na
dworcu witali go komendant obwodu E. Dąbrowiecki oraz burmistrz S. Kostecki 388.
Na ulicach zdarzały się przypadki „nieodpowiedniego” zachowania mieszkańców miasta wobec oficerów austriackich i urzędników. Burmistrz miał wydać
odpowiednie zarządzenia co do ruchu na ulicach i placach. We wrześniu wprost nakazano funkcjonariuszom milicji i straży ogniowej oddawanie honorów urzędnikom
i oficerom austriackim. Ostrzegano, by nie dochodziło do takich sytuacji, jak w Piotrkowie, gdzie za niewłaściwe zachowanie musiano ukarać kilka osób. Ofiarą incydentu z żołnierzem austriackim był Stanisław Oczkowski, który trafił na jedną noc
do aresztu po kłótni z żołnierzem austriackim389.
Wiosną 1915 r. raportowano, że ludność nie ma dostępu do komendanta obwodu. Przeszkodą był adiutant por. Franke, węgierski Żyd, który nie znał polskiego
i był wrogo usposobiony do Polaków. Ludność z kolei nie znała niemieckiego. Wzajemne kontakty były więc bardzo utrudnione. Skarżono się, że podania do władz
w różnych sprawach bywały nieuwzględniane. Duży wpływ na komendę mieli Żydzi
(zasługa Farnke?), fałszywie oskarżono pracownika magistratu Piaseckiego, któremu
zrobiono awanturę i usunięto z pracy390. W urzędach zatrudniono niewielu Polaków.
W Komendzie Obwodowej pracował Antoni Peyser, który znał niemiecki, ale w opinii oficera werbunkowego Legionów, często przekazywał fałszywe informacje.
W ogóle komendant obwodu i jego ludzie nie starali się poznać miejscowych stosunków391. To się stopniowo zmieniało, tak przynajmniej pisała gazeta 392. W podobnym
tonie pisano w jednym z raportów w 1916 r. Jednak urzędnicy chcąc pomagać miejscowej ludności musieli przestrzegać przepisów i słuchać zwierzchników, którzy
nadal sami nie znali języka polskiego393. Nie zawsze więc spełniali oczekiwania petentów.
Uciążliwa była godzina policyjna. Zaczęła obowiązywać od momentu wkroczenia do miasta Niemców. Zarządzono, że nie wolno wychodzić na ulicę od godziny 21.00 do 4.00 rano. Za przebywanie na ulicy w tym czasie groziła kara 10 koron.
APPT, AmR, sygn. 1326, Pismo CiKKON do wszystkich panów wójtów obwodu noworadomskiego z 4 czerwca 1915 r.
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W każdym frontowym domu miały być oświetlone okna od ulicy przez całą noc
i bramy na podwórza powinny być pootwierane394. Z miasta można było swobodnie
wychodzić, ale wjazd był możliwy tylko ulicą Kietlińską. Na rogatkach stały patrole
pruskie i miejscowej milicji395. Niewiele się zmieniło po przejęciu administracji
przez Austriaków. W marcu 1915 r. zmieniono godzinę policyjną, obowiązywała od
godz. 22396. Od grudnia 1915 r. restauracje i cukiernie w Radomsku mogły być
otwarte do 22, a w pozostałych gminach do 21397. Wszystkie inne lokale w Radomsku, także przemysłowe i handlowe, musiały być zamknięte do godz. 21, a w gminach do 19398. 18 sierpnia 1915 r. wydłużono ruch uliczny do godziny 23, sklepy
mogły być otwarte do 22399. Tak ustalona godzina policyjna utrzymała się do 1918 r.
Osoby, które z racji wykonywanego zawodu lub funkcji nie mogły przestrzegać ustalonych godzin, musiały postarać się u władz powiatowych o stosowne przepustki.
Tak było np. z pracownikami miejskiej piekarni400.
W trudnej sytuacji byli właściciele lokali gastronomicznych. Wyproszenie
gości z lokalu, to wprost straty finansowe. Nic więc dziwnego, że dochodziło do
łamania przepisów o godzinie policyjnej. Za takie przewinienie ukarano mandatem
na 100 koron Adolfa Perkowicza, właściciela lokalu przy Brzeźnickiej. Bezskutecznie prosił o zmniejszenie kary401. Podobny zarzut postawiono właścicielowi sklepu
Majera Pińczowskiego przy ul. Kaliskiej 33402. Zabawa u Fryberga (nie wiadomo,
gdzie miał lokal) przeciągnęła się aż do 4 rano. Również nie chciał płacić 100 koron
i bezskutecznie się odwoływał403. Można było się starać o prawo do dłuższego
otwarcia. Tak zrobił Józef Brzeczkowski, który miał cukiernię i restaurację na ul.
Powiatowej. Zgodę otrzymał na dwa miesiące i mógł zamykać o godz. 22, ale za ten
przywilej musiał zapłacić 25 koron na rzecz ubogich. Okazało się jednak, że nawet
mimo przedłużonego czasu nie był w stanie zarobić na tę opłatę 404. Takie zezwolenie
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo CiKKON do Magistratu z 16 maja 1915 r.; S. Oczkowski,
Dziennik..., s.14-16. Podobne zarządzenia obowiązywały w Częstochowie. Rozwieszano je na
rogach ulic – „Goniec Częstochowski” 1914, nr 215, s.2, nr 222, s. 2 (tu tekst).
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otrzymał również Stanisław Meysztowicz, który na Powiatowej 13 miał szynk 405.
Odrzucono natomiast podanie w tej samej sprawie Leizora Tencera. Chciał dłużej
mieć otwartą restaurację w Hotelu Polskim. Odmówiono mu tłumacząc, że goście
mogą spożywać posiłki w swoich pokojach406.
Ograniczenia istniały także w odniesieniu do sklepów, trafików (kiosków)
czy salonów do golenia. Mogły być czynne od godz. 8 do 10 przed południem i między 17 a 19 po południu. Przepisom tym nie podlegały apteki, restauracje i cukiernie.
W styczniu 1916 r. zmieniono zapisy co do odpoczynku niedzielnego. Teraz sklepy
spożywcze mogły być czynne od 8 do 10 a zakłady fryzjerskie od 8 do 14. Po południu w Radomsku od godz. 14 do 15, a poza miastem od 13-14. W marcu 1916 r.
wprowadzono przepis mówiący, że sklepy żydowskie, które były zamknięte w sobotę, mogą być otwarte w niedzielę do 10 i między 12 a 13. Wszystkie sklepy spożywcze mogły pracować do 10 i potem od 12 do 13. Żadnych zmian nie wprowadzono
wówczas u fryzjerów. W maju 1916 r. częściowo zmieniono przepisy. W niedziele
i święta sklepy ze słodyczami mogły być w Radomsku czynne od 8 do 10 i od 12 do
22407. W Boże Ciało 1915 r. nakazano zamknąć wszystkie sklepy w rynku w godzinach 11-13408. Kolejna zmiana przepisów miała miejsce jesienią tego samego roku.
W niedziele i święta wszystkie sklepy pracowały od 8 do 11, a spożywcze dodatkowo od 17-18. W Boże Ciało, Boże Narodzenie i Wielkanoc mogły pracować tylko
spożywcze w godz. od 8 do 10. Salony do golenia i łazienki publiczne w niedziele
i święta były czynne do 14, a w wymienione przed chwilą święta do 11. Apteki, kawiarnie i mleczarnie pracowały do 22 w Radomsku, a w innych miejscowościach do
21. Komenda obwodowa mogła zarządzić wcześniejsze zamknięcie. Mogła też pozwolić większym restauracjom, kawiarniom i cukierniom na dłuższe otwarcie. Spod
ustawy o odpoczynku niedzielnym wyłączone zostały firmy i zakłady, które nie mogły przerywać swojej działalność. Sklepy żydowskie z wyjątkiem spożywczego mogły być zamknięte w sobotę. Ale w niedziele i święta podlegały takim przepisom jak
chrześcijańskie409.
Dla bardzo wielu mieszkańców miasta problemem było zakwaterowanie.
Mała ilość mieszkań stała się w pewnym momencie prawdziwym problemem społecznym. Problem zaczął być chyba widoczny w połowie 1917 r. W mieście skarżono się na „lichwę mieszkaniową”, tj. podnoszenie czynszów, w sytuacji, gdy w mieście panowało ogromne bezrobocie i głód. Wielu osobom groziły eksmisje, bo właAPPT, AmR, sygn. 1304, Pismo CiKKON do S. Meysztowicza z 12 czerwca 1915 r.
APPT, AmR, sygn. 1307, Pismo CiKKON do Leizora Tenzera z 13 października 1915 r.
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ściciele podnosili czynsz nawet o 40-100% rocznie, a potem jeszcze więcej. Domyślano się zmowy właścicieli domów. Powołana do rozwiązania problemu komisja nic
w tej sprawie nie zrobiła, interweniowano więc u burmistrza 410. To też nic nie dało.
Kamienicznicy podnosili ceny i bez skrupułów pozbywali się swoich lokatorów. 25
stycznia 1918 r. w siedzibie resursy przy ul. Kaliskiej 26 doszło do zebrania Stowarzyszenia Lokatorów. Zapisało się ok. 250 osób. Do zarządu wybrano P. Glikmana,
J. Krassowskiego, Edwarda Królikiewicza (właściciel dwóch nieruchomości w Łodzi
i Częstochowie), Henryka Mitelmana, Jakuba Mitelmana, Stanisława Niemica, Stefana Pawłowskiego, S. Polanowskiego, Wita (adwokat), Ludwika Weinberga. Zastępcami byli Bartnik, Bugajski, Wal, Jan Dominikowski, Salomon Połtawski. Komisję rewizyjną tworzyli Karol Borecki, Leopold Janczur, Ludwik Teter, ich zastępcami byli Bolesław Kaniewski, Józef Rozenblat411. W marcu okazało się, że pierwsze
zebranie było tylko informacyjnym. Kolejny raz spotkano się 3 marca w szkole
A. Żylińskiego przy Żabiej 5. Znowu była pełna sala, tym razem zjawiło się ponad
350 osób412. Z kolei 30 marca do Kinemy miało przyjść aż 1500 osób. Wszyscy bali
się o mieszkania, swoje obawy wyrażały zwłaszcza żony mężczyzn będących na
wojnie. Ceny wynajmu poszły w ostatnim czasie w górę od 100 do 300%. Jednym z
głównych winowajców miał być Berek Landau, nazywany „Fałszywą Czterdziestówką”, bo oskarżano go też o lichwę. On swoim lokatorom podnosił cenę
o 250%413. Następne zebranie odbyło się 7 kwietnia 1918 r. w Kinemie. Około 400
osobom wymówiono mieszkania, nie byli w stanie płacić nowych stawek414.
W czerwcu wzywano wszystkich zainteresowanych do informowaniu o zatargach
z właścicielami415. W końcu pojawiły się odgórne zakazy podnoszenia cen416. Właściciele kamienic w przypadku zalegania z czynszami oddawali sprawy do sądu.
Sądy nie miały wyjścia i zasądzały eksmisje. Ten w Radomsku dziennie w lipcu
wydawał po 30-40 wyroków eksmisyjnych. Przewodniczył sędzia Imieniński, ławnikami byli M. Świderski i F. Doński. Na 36 żądań natychmiastowej eksmisji
uwzględniono 6. Resztę odrzucono, bo skoro lokatorzy płacili należności, to nie powinni tracić mieszkania417.

APPT, AmR, sygn. 1349, Pismo z 4 czerwca 1917 r., Pismo Izraela Tencera z 25 czerwca
1917 r.
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W gazetach pisano o rozwydrzeniu właścicieli domów. By pozbyć się lokatorów utrudniali im życie jak tylko mogli. Zatykali kominy, demontowali okna
i drzwi, zrywali dachy żeby deszcze zalewały mieszkania. Być może jednym przykładów takiego działania było zamknięcie wodociągu w kamienicy przy Rynku nr
7418. Mieszkania tracili ludzie, którzy w jednym miejscu mieszkali po 20-30 lat.
W lipcu 150 rodzin pozostawało bez dachu nad głową. Podobna sytuacja miała miejsce także w innych miastach. W Lubinie odbył się zjazd lokatorów. Z Radomska
wydelegowano tam Królikiewicza i Weinberga. Aktywny w walce z tą patologią był
Stanisław Niemiec. Często organizował poufne spotkania na ten temat, wysyłał depesze do lubelskiej centrali stowarzyszenia lokatorów, ministerstwa sprawiedliwości
i gubernatora oraz Rady Stanu419. W końcu Rada Stanu uchwaliła wstrzymanie eksmisji420. Zahamowało to patologię, ale nadal brakowało mieszkań. W listopadzie
1918 r. nawoływano mieszkańców do udostępniania kwater dobrowolnie. Powołano
komisję kwaterunkową oraz po 2 osoby z każdej ulicy. Tak sprawdzano na każdej
ulicy ilość mieszkań421.
Szczupłe możliwości zarobkowania, np. poprzez wynajem mieszkań, ograniczały kwaterunki wojskowe. W pamiętnikach z tamtego okresu wiemy, że w początkowym okresie wojny za noclegi i wyżywienie wojsko przeważnie płaciło. Potem
z płaceniem musiało być gorzej. Wojsko za kwatery był winne mieszkańcom od
1914 do 1 stycznia 1918 r. 47.364 koron i 34 halerze oraz 79.680 rubli i 50 kop.422
Albo więc nie płacono wcale, albo z opóźnieniem. Stąd niechęć do kwaterowania
wojskowych423. Wojsko z tego tytułu miało długi u Stanisława Sroki, dzierżawcy
Hotelu Krakowskiego. Starał się o odzyskanie dużej kwoty, ale odesłano go do komendy powiatowej, a ostatecznie usłyszał, że wszystko zostanie uregulowane w
przyszłości424.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Porządku w mieście po ewakuacji administracji rosyjskiej zaczęli pilnować
ochotnicy skupieni w Milicji Obywatelskiej. Oczywiście podczas pobytu wojsk jednej czy drugiej stronie najwięcej do powiedzenia mieli zawsze wojskowi. To się nie
zmieniło przez cały okres okupacji austriackiej. Porządku na terenie powiatu strzegła
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 26 sierpnia 1918 r.
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 152, s. 2; „Głos [Wieczorny]” 1918, nr 174, s. 1; nr 180,
s. 1; nr 185, s. 2.
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„Dziennik Narodowy” 1918, nr 157, s. 3.
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APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 131v.
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APPT, AmR, sygn. 2/II, k 95.
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żandarmeria, a w mieście milicja miejska. Obie służby ze sobą współpracowały425.
Jesienią 1917 r. władze okupacyjne przygotowywały się do utworzenia policji państwowej. W związku z tym pytano magistrat o szczegóły działania (finanse, kadry)
milicji miejskiej426.
Czas wojny sprzyjał rozprzężeniu społecznemu. Gdy tylko z miasta wycofali się Rosjanie, wysadzili dworzec kolejowy, był to sygnał do grabieży 427. W takich
momentach cierpiała też ludność żydowska, zaczynały się grabieże jej mienia, czasami pogromy, choć akurat w Radomsku skończyło się na tym pierwszym czynniku.
Głównie rabowano żydowskie sklepy. Ale gdy do miasta wkroczyli Niemcy, oni też
dopuszczali się takich ekscesów428. Jest to schemat znany z każdej wojny bez względu na czas. W każdej społeczności istnieje część społeczeństwa, która żyje z łamania
prawa. Wojna tylko zwiększa taki margines. Z jednej strony jest to właśnie rozprzężenie społeczne, a z drugiej dla niektórych osób konieczność.
Pewną nowością były kwestie związane ze szpiegostwem (zapewne z tym
związany był zakaz hodowli gołębi pocztowych), dezerterami i pomocą im. Problem
z dezerterami i zbiegłymi jeńcami, którzy zwiększali bandytyzm istniał jeszcze
w lecie 1918 r. Podobnie jak w czasie pokoju pod ścisłą kontrolą była broń palna (jej
nielegalne posiadanie było przestępstwem)429. O prawo do noszenia posiadania broni
prosił Fabian Ościk, który opiekował się miejskimi lasami. A w nich często dochodziło do kradzieży drewna, nie mógł więc pozostawać bezbronny430.
Katalog przewinień nie odbiegał od normy z czasów pokoju. Dopuszczano
się oszustw, ale i poważnych czynów, zagrożonych nawet karą śmierci. Za przestępcami ogłaszano listy gończe, publikowane w prasie 431 oraz Dzienniku Urzędowym.
Do publicznej wiadomości podawano także zapadłe wyroki. W listopadzie 1915 r.
ukarano kupca Berka Zuckermana z Kraśnika. W Radomsku robił jakieś interesy
i pomagał sobie w nich wręczając pewnemu oficerowi łapówkę w postaci złotego
zegarka. Dostał za to 3 miesiące więzienia. W styczniu 1916 r. sąd polowy w Radomsku skazał Franciszka Włocha „za przekroczenie ustanowionych urządzeń
i środków zapobiegawczych” (6 tyg. więzienia), Wincentego Lotka za kradzież
(3 miesiące ciężkiego więzienia), Piotra Hanulaka za kradzież (2 dni aresztu garnizo„Goniec Częstochowski” 1916, nr 59, s. 2.
AMMR, Akta Sądu Pokoju, Pismo z 26 października 1917 r.
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S. Oczkowski, Dziennik..., s 48-50; J. Majewski, Pamiętnik…, s.38-39.
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„Gazeta Łódzka” 1915, nr 17, s. 2; S. Oczkowski, Dziennik..., s.26-27, 50-51; J. Majewski,
Pamiętnik…, s. 36, 39; K. Zieliński, Żydzi pod okupacją …, s. 62.
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Dziennik urzędowy…, 1915, cz. XII, s. 3, cz. XIII, s. 2; 1916, cz. V, s. 6, cz. VIII, s. 22, cz.
XV, s.76, cz. XVI, s. 82, cz. XXVII, s. 167-169, cz. XXXI, s. 196-198; 1917, cz. XV, s.177;
1918, cz. VIII, s.92-93.
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nowego), Rywkę Pacanowską za stręczenie do nierządu (2 miesiące aresztu garnizonowego), Jana Gzika i Franciszka Gzika za kradzież (5 i 6 miesięcy ciężkiego więzienia), Ludwika Suwarta i Andrzeja Suwarta za pobicie (8 miesięcy obostrzonego
więzienia), Anszela Krymałowskiego, który dopuścił się zbrodni potwarzy (2 lata
ciężkiego więzienia), Józefa Bardzija, Jana Garncarza, Filipa Urbańskiego i Aleksandra Stanisławskiego za kradzież (odpowiednio 4 miesiące ciężkiego więzienia,
3 miesiące, 3 miesiące, 14 dni obostrzonego więzienia za współudział), Józefa Jarosza za kradzież (7 dni ciężkiego więzienia)432. Plagą były kradzieże koni w okolicy433. W tym katalogu przestępstw dominują kradzieże, pobicia czy próby przekupstwa urzędników, czyli przestępstwa pospolite. Są też poważniejsze, jak występek
przeciw publicznym instytucjom i zarządzeniom, wyłudzenia, wymuszenia, albo
wręcz kryminalne, czyli gwałt (6 miesięcy aresztu garnizonowego) oraz gwałt
z „przyrzeczeniem ślubu” (2 miesiące aresztu garnizonowego)434.
Skazywano za morderstwa, bójki, pobicia, kradzieże (złodzieje przyjeżdżali
tu nawet z Warszawy435). Niektóre przypadku wynikały ze zwykłego awanturnictwa,
ale tworzyły się także całe szajki żyjące z napadów. Wysokie wyroki na kilku bandytów ogłoszono we wrześniu 1915 r.436 Do zuchwałych napadów w samym Radomsku
dochodziło w 1918 r. Wówczas nieznani sprawcy napadli w lipcu w mieszkaniu przy
ul. Powiatowej (dom Rozenbaumów, na wprost komendy powiatowej) na Marię,
żonę rotmistrza Dordy. Do domu weszło 3 bandytów, mieli latarki kieszonkowe
i noże. Jeden ze złodziei podszedł do niej, ale nie wyrządził żadnej krzywdy, bo
udawała że śpi. Zrabowano z mieszkania 4 tys. koron oraz biżuterię o wartości 60
tys. koron. Kobieta po pół godzinie zawiadomiła żandarmerię. Tej samej nocy napadnięto na mieszkanie Dembczyków przy Częstochowskiej, gdzie ich łupem padły
rzeczy na kilka tysięcy rubli, na Jadwinówce skradziono krowę o wartości 1800 rubli. Za wskazanie sprawców wyznaczono nagrodę w kwocie 2 tys. koron437. Rozeszła
się w mieście plotka, że napadnięto na Stanisława Niemca i obdarto go z ubrań. Ten
jednak dementował to w oświadczeniu w gazecie438. W lipcu 1918 r. dochodziło do
wielu napadów i kradzieży. Wobec tego w mieście i powiecie nie wolno było choDziennik urzędowy…, 1915, cz. XII, s. 6; 1916, cz. VI, s. 2-3, cz. XIX, s. 108-109, cz.
XXIII, s. 142-145.
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dzić po godz. 23. Wszelki ruch końmi w zaprzęgu i luzem od 22 do 4 rano był zabroniony. W tych samych godzinach miały być zamknięte bramy domów. Przed
zamknięciem gospodarz ma się upewnić czy w piwnicy albo na strychu nikt się nie
schował439.
Za niektóre przestępstwa groziła kara śmierci440. W grudniu 1915 r. sąd wojskowy w Radomsku wydał wyrok śmierci za morderstwo na gajowym. Skazano na
rozstrzelanie Józefa Włodara z Tomaszowa w gminie Kobiele, który zabił gajowego
Stanisława Krawczyka441. W 1916 r. 10 osób było oskarżonych o wiele zabójstw na
tle rabunkowym w okolicy. 7 oskarżonych skazano na śmierć przez powieszenie,
jednego mężczyznę na 16 lat ciężkich robót, drugiego na 20 lat, ostatni czekał na
rozprawę. Wyrok wykonano 21 lutego 1916 r., a na egzekucję na Kowalowiec przyszło ponoć 10 tys. osób442. W 1917 r. sądzono w Radomsku dwóch zabójców małżeństwa Anny i Jana Broszkiewczów z Jankowic443. W 1918 r. wydano wyrok dożywotniego więzienia za morderstwo w Jedlnie444. Do zabójstw dochodziło też w centrum miasta. 18 czerwca 1918 r. zabito kogoś na rynku (pogrzeb na koszt miasta)445.
Karane było również nielegalne posiadanie broni. By mieć ją legalnie, także
myśliwską, należało mieć urzędowe pozwolenie. W Dzienniku Urzędowym drukowano nazwiska osób, którym przyznani prawo posiadania broni myśliwskiej. Takie
pozwolenie mogło być również cofnięte446.
Wiele z przestępstw było pochodną bardzo złej sytuacji gospodarczej,
zwłaszcza w odniesieniu do żywności. Skazywano za przemytnictwo i monopol zbożowy, podbijanie ustawowych cen, ubój bez pozwolenia, kradzież węgla, kur, cukru447. Machul Jakubowicz z ul. Żabiej 16 za zawyżanie cen na mąkę dostał 48 godzin aresztu, jego kontrahent czyli sprzedający z Krzywanic, 5 dni i grzywnę 50 koron448. Ewa Kupfersztoch mieszkająca w Rynku skazana została na 30 kron lub 4 dni
APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 123.
Dziennik urzędowy…, 1918, cz. VIII, s.92-93; „Goniec Częstochowski” 1916 nr 34, s. 23, nr 54, s. 2; GŁ 1916, nr 100, s. 2.
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aresztu za sprzedaż porucznikowi Eugenowi Bauerowi szpulki nici za 10 koron. Karolinę Schatz z Rynku skazano za sprzedaż rzemyków do ostróg nadporucznikowi
rezerwy Iosefowi Bohunec za 6 koron (grzywna 40 koron lub 4 dni aresztu)449. To
były przestępstwa gospodarcze, wynikające z bardzo trudnych warunków gospodarczych w latach wojny. Prawdziwym zagrożeniem był jak zwykle pospolity bandytyzm.
Od czasu do czasu skazani mogli liczyć na amnestię. W grudniu 1915 r.
ogłoszono ją z okazji 67. rocznicy panowania Franciszka Józefa. Darowany kary
17 więźniom i 6 skazanym na areszt w tutejszym areszcie polowym. Amnestię ogłoszono również okazji aktu 5 listopada 1916 r., podobnie w 1917 r., ale wyłączono
skazanych za podbijanie cen. Okazją było też powołanie Rady Regencyjnej450.
Sądownictwo
Po ucieczce administracji rosyjskiej zaprzestały działania także sądy, kancelarie rejentów i hipoteki. W ramach KO zaczęła więc pracować Komisja Rozjemcza.
Powołana została 18 sierpnia i działała prawdopodobnie do 11 listopada 1914 r.
W tym czasie rozpatrzyła 134 sprawy, dotyczących głównie naruszeń porządku
w mieście oraz z powództwa cywilnego. Do jej kompetencji należały sprawy niecierpiące zwłoki, tj. przestępstwa (kradzież, przywłaszczenie, samowole, gwałty
publiczne, naruszenie przepisów sanitarnych, obelgi słowne i czynne) oraz wszelkiego rodzaju spory cywilne, popełnione w czasie trwającej wojny. W sprawach cywilnych sekcja miała pobierać opłaty. Wszystkie wyroki powinny być zapisywane
w specjalnej księdze. Od 23 września w jej skład wchodzili jako członkowie: Witold
Polanowski, Józef Gieze, Bolesław Tychłowski i Edmund Cebertowicz. Poza tym
także Bronisław Więckowski, Ignacy Gurbski, pomocnik notariusza Aleksander Ławreńczuk (sekretarz), adwokat Kazimierz Borzym (egzekutor), Otton Małachowski
(sekretarz)451, księgowy Metalurgii Eugeniusz Goszczyński. W pewnym momencie
z miasta wyjechali Gurbski i Więckowski, więc dokonano zmian. Do składu dołączyli Piotr Pisarzewski, Konstanty Sadowski, Władysław Katuszewski. Z tego grona
ubył jeszcze Goszczyński. To nie był koniec zmian, bo wkrótce z miasta wyjechali
Pisarzewski i Ławreńczuk, Sadowski uchylał się od wypełniania obowiązków,
a Katuszewskiego powołano w skład KO. Kolejny skład tworzyli: adwokat Witold
Dziennik urzędowy…, 1917, cz. XV, s.180, cz. XVIII, s.209-210; 1918, cz. II, s. 17;
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 83, s. 3, nr 86, s. 3.
450
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Polanowski, J. Gieze, Bolesław Rychłowski, Edmund Cebertowicz, Kazimierz Borzym, Otton Małachowski (sekretarz). 24 października dokooptowano Jana Hussarzewskiego i Jana Dominikowskiego. Natomiast niemieckie władze wojskowe dodały do składu 4 członków komisji na ławników Cesarskiego Sądu Powiatowego, przez
co rozszerzono zakres działania komisji na cały powiat. Ale jednocześnie ograniczono kompetencje tylko do rozpatrywania spraw cywilnych452.
Tuż po ustabilizowaniu się frontu w początkach 1915 r. przystąpiono do organizowania na zajętych terenach sądownictwa. W pierwszym okresie utrzymano
sądownictwo KO, dopiero z czasem zaczęto reformę sądów. Kompetencje sądów
gminnych i sądów pokoju nie uległy zmianie, na stanowiska sędziowskie mianowano
przeważnie dotychczasowych sędziów. Instancją odwoławczą dla sądów gminnych
i sądów pokoju było sądownictwo komend powiatowych. Sądy wojskowe obejmowały żołnierzy oraz wyższe sądownictwo karne w stosunku do osób cywilnych453.
1 maja 1915 r. na nowo zaczęły działać sądy gminne. Mieściły się w dotychczasowych miejscach (Brzeźnica Nowa, Działoszyn, Gidle, Janów, Kłomnice,
Miedźno, Mstów, Noworadomsk, Osjaków, Pajęczno, Popów, Soborzyce, Strzelce
Małe). W lipcu 1916 r. Stobiecko Miejskie wyłączono z sądu gminnego w Radomsku
i przyłączono do sądu miejskiego. Nadal miał używać nazwy sąd pokoju, ale dla
okręgu wiejskiego. W 1916 r. na miejsce sądów gminnych i sądów pokoju wprowadzono jednolite sądy pokoju. Wiadomo, że sąd w 1916 r. w Radomsku mieścił się
w domu Szwarca na ul. Powiatowej 5454.
1 września 1917 r. utworzono sądy królewsko-polskie, był to początek przechodzenia sądownictwa w ręce polskie. Sądem niżej instancji był sąd pokoju, który
orzekał w sprawach mniejszej wagi, w poważniejszych sądziły sądy okręgowe455.
Władze miejskie poproszono o wyznaczanie 10 kandydatów na ławników. Miały być
to osoby o nieskazitelnej opinii, ukończenie gimnazjum lub podobnego zakładu naukowego nie było konieczne. Do sądu okręgowego wyznaczono Jan Hussarzewskiego, M. Rozenbauma, Feliksa Myślińskiego, Ludwika Warwasińskiego, Stanisława
Achemryczka (?). Natomiast ławnikami sądu pokoju zostali Antoni Peyser, Glikman
Pinkus, Jan Szwedowski, Franciszek Oczkowski, Władysław Maciejski. Jednocze-

G. Mieczyński, Stowarzyszenia …, s. 34; A. Piasta, Zarys działalności …, s.296.
Dziennik urzędowy…, 1915, cz. IV, s. 3; 1916, cz. VIII, s. 15-16; J. Lewandowski, Sądownictwo w Królestwie Polskim w czasie I wojny światowej. Okupacja austro-węgierska,
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XXIX, 1974/21, s. 225-234; tenże,
Królestwo Polskie pod okupacją…, s. 49.
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śnie wskazano ich zastępców456. W październiku 1918 r. sąd okręgowy zwrócił się do
Rady Miejskiej z prośbą o wyznaczenie ławników. Rada takie osoby skazała, ale sąd
bez konsultacji mianowała F. Myślińskiego, jako ponoć wskazanego przez Komitet
Ratunkowy. Rada wystąpiła z pytaniem, dlaczego tak się stało. Dalszy ciąg sprawy
nie jest znany457.
Królewsko-Polski Sąd Pokoju otwarto we wrześniu 1917 r. bardzo uroczyście, o czym informowały plakaty. Sędzią został dr Turzyński, dotychczasowy sędzia
z ramienia władz okupacyjnych458. We wrześniu 1917 r. miasto wynajęło na 3 lata
pomieszczenia w domu Najkrona przy Kaliskiej 32 za 3 tys. koron rocznie 459. Problemy lokalowe powróciły w lipcu 1918 r. Do tej pory mieścił się we wspólnym
budynku z sądem miejskim, ale potrzebował większej liczby pomieszczeń460.
W 1917 r. sędzia śledczym był Achenbach 461.
Odsiadki za drobniejsze przewinienia odbywano zapewne w miejskim areszcie przy ratuszu462. Swój miało także wojsko i to prawdopodobnie w nim odbywano
kary aresztu garnizonowego. W sierpniu 1915 r. urządzono go na ul. Przedborskiej
w domu fabryki „Fortuna”, należącej do Goldberga463. Ale fabryka miała na nowo
ruszyć, musiano więc znaleźć nowe miejsce464. Wybór padł na fabrykę Bersona, którą miano kupić na ten cel465. Ponownie areszt polowy miał być przeniesiony w styczniu 1918 r.466, ale tu szczegółów nie znamy. W czerwcu 1915 r. robotnik cegielniany
Leopold Chądzyński dał schronienie zbiegowi ze szpitala, który był oskarżony
o rabunek. Dostał za to karę 2 miesięcy ciężkiego więzienia. Pod koniec 1915 r.
z więzienia polowego uciekł mieszkaniec Łodzi467. Jakiś więzień uciekł też z aresztu
w 1916 r.468
AMMR, Akta Sądu Pokoju (kopie w zbiorach autora), Pismo z 20 sierpnia 1917 r. oraz 23
sierpnia 1917 r.
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Życie gospodarcze
Bezrobocie
Wojna wstrzymała pracę największych zakładów przemysłowych, w tym
dwóch fabryk mebli469. Po wkroczeniu Austriaków z 25 fabryk pracowało tylko 5470.
Przed wojną same duże fabryki mebli zatrudniały łącznie ponad 2200 osób.
W 1913 r. w fabryce Kohna pracowało 975 osób, u Thonet 1134 a u Wünsche - 136.
W Metalurgii, kolejnej wielkiej fabryce, ok. 800471. W tym samym roku pozostałe
zakłady z różnych branży mogły dawać pracę jeszcze ok. 350 ludziom, a W 1915 r.
zapisano, że u Thoneta i Kohna pracowało przed wojną ok. 1500 osób, a w Metalurgii 800472. Oczywiście nie wszyscy byli radomszczanami, trudna do oszacowania
liczba robotników pochodziła z okolicznych wsi. Nie mniej jednak momentalnie
pojawił się problem bezrobocia w mieście. Zresztą problem braku pracy nie dotyczył
tylko Radomska, ale również powiatu. W poszczególnych obwodach działały urzędy
pośrednictwa pracy473.

Informacja Urzędu Pośrednictwa Pracy, APPT, CiKKPN, sygn. 5

R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko…, s. 30.
D. Chmielewska, Wybrane problemy…, s. 269.
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J. Wojarska, Powstanie i rozwój…, s. 47, 50, 53, 55-57, 81, 82.
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G. Mieczyński, Raport Oddziału…, s. 104.
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W Radomsku biuro w październiku 1917 r. mieściło się na parterze budynku
przy ul. Kaliskiej 36. Pracowało w godz. 9-12 i 15-18, a niedziele i święta od 9 do
12. Kierownikiem był Antoni Bielewicz. W grudniu 1917 r. biuro przeniesiono do
budynku Metalurgii474.
Także władze miasta próbowały walczyć z bezrobociem organizując prace
społeczne. Bezrobotnych zatrudniano przy budowie nowego targowiska, osuszano
bagna przy ul. Żabiej, pogłębiano i regulowano Radomkę. Tak zajęcie znajdowało
ok. 200 osób475. Jesienią 1915 r. miejskie władze pytały kierownictwo fabryki Kohna, czy możliwe jest wznowienie produkcji. Odpowiedź przyszła odmowna. Wojna
ograniczyła zapotrzebowanie na produkty fabryki, istniały trudności w zakupie maszyn i drewna. Podobne problemy mało Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Metalurgicznego476. Sytuacja nie zmieniła się wiosną następnego roku. Nadal nie pracowała
większość fabryk. Działała fabryka mebli Wünsche, kilka tartaków, fabryka cykorii,
zakłady mechaniczno-ślusarskie, odlewnie, młyny parowe477. Mogło w nich pracować łącznie mniej niż 400-500 osób. Wiosną 1918 r. zapowiadano powstanie fabryki
obuwia ekonomicznego Józefa Minca przy Kaliskiej 40478.
W początkowym okresie wojny nie chciano pracować u Austriaków. Pod
koniec grudnia szukali chętnych do budowy okopów i naprawy dróg. Podobnie
w czerwcu 1915 r. Za pracę płacono, ale chętnych nie było, co zresztą obserwowano
też w innych rejonach kraju479. W 1916 r. już na siłę wcielano do batalionów robotniczych. W opinii oficera NKN płacono tam bardzo źle. Od pracy udawało się zawsze wymigiwać Żydom, co wzbudzało niechęć Polaków. Niechęć do pracy w takich
zorganizowanych grupach wynikała też z obaw, że zamiast do pracy trafią do wojska
i na front480.
Rąk do pracy brakowało w Austrii, Węgrzech i na Śląsku, gdzie potrzebni
byli pracownicy rolni, robotnicy do zakładów metalowych, szewcy i krawcy481. Były
APPT, CiK KPN, sygn. 5, s. 54, 86.
„Goniec Częstochowski” 1915, nr 1, s. 4, nr 134, s. 4.
476
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J. Majewski, Pamiętnik…, s. 54, 75, 77; M. Przeniosło, Stosunek chłopów Królestwa Polskiego do wojsk i władz rosyjskich, niemieckich i austriackich w latach 1914-1918, „Dzieje
Najnowsze”, R. XXX, 1998, nr 4, s. 44.
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kwietnia 1917 r.; sygn. 1400, Pismo Stanisławy Skąpskiej do Prezydenta Noworadomska z 24
grudnia 1917 r.; Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XXIX, s. 180-181, cz. XXXV, s.232, cz.
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474
475

89

Tomasz Andrzej Nowak
osoby, które się na taki wyjazd decydowały. W maju i czerwcu 1915 r. kilka osób
wyjechało do pracy w zakładach Skody (Józef Jamrozik, Bolesław Westrych i Antoni Kanisiewicz)482. Wiosną 1918 r. do pracy w Austro-Węgierzech wyjechało 381
osób, w tym 10 dzieci. W mieście pojawiła się pogłoska, że prawie wszyscy zginęli
w katastrofie kolejowej, co było nieprawdą483. Zachęcano również do pracy na kolei
wojskowej484. Oferty pracy były też w okolicy485, ale nie zawsze atrakcyjne.
W 1918 r. plakatami informowano, że szukano chętnych do pracy w folwarku Młodzowy. Oburzano się jednak, że oferowano w zamian bardzo małe wynagrodzenie486.
W grudniu 1915 r. prowadzono nabór na strażników skarbowych i posady pomocników, ale nie było wielu chętnych. W tym celu należało się zgłaszać w tzw. „domu
francuskim”, należącym do Metalurgii487. Poszukiwany był też pomocnik leśniczego
w lasach miejskich488, a w styczniu 1918 r. jedna z restauracji szukała pianisty489.
Wiele osób chciało prowadzić własny biznes. Na każdą formę działalności
gospodarczej należało mieć zezwolenie. Nie inaczej było pod panowaniem austriackim. Pozwolenie na handel na terenie okupowanym można było otrzymać w Radomsku490. Magistrat wydał np. zgodę na handel mięsem w Przerębie Jankielowi Daichowi491.
Od 1915 r. występowano do władz o zgodę na założenie własnej działalności. Trudno powiedzieć, czy za dużą liczbą podań stały przepisy i konieczność odnowienia koncesji, czy może był to wynik sytuacji gospodarczej. Z braku innej możliwości zarobkowania postanawiano utrzymywać się z handlu, często ulicznego.
Osoby chcące zająć się sprzedażą na ulicach występowały do władz austriackich
o stosowne pozwolenia. Wydawano zgodę tylko na handel artykułami wymienionymi w taksie maksymalnej. Starano się o zezwolenie na handel herbatą, ciastkami,
papierosami, pieczywem, zakąskami492. Najczęściej chęć podjęcia takiego zajęcia
argumentowano złymi warunkami bytowymi.
Faktycznie do handlu ulicznego uciekali się najbiedniejsi. Gdy w styczniu
1915 r. wprowadzono opłaty od ulicznego handlu herbatą, kwota 2 koron tygodnioAPPT, AmR, sygn. 1304, Pismo CiKKON do Magistratu z 29 lipca 1915 r.; CiKKPN,
sygn. 5, Ogłoszenie z 8 marca 1918 r.
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wo okazała się zbyt wielka dla najbiedniejszych493. Herbatą na szklanki mogła handlować Helena Bagińska. Miała też zgodę na sprzedaż owoców w domu przy Przedborskiej 32494. Z kolei Haja Altman mogła sprzedawać herbatę na szklanki i przekąski w rynku. Nie otrzymała jednak zgody na handel papierosami 495. Można było także prowadzić normalną herbaciarnię. Zgodę na nią dostała też Sara Goldman, ale
musiała znaleźć odpowiedni lokal496. Na ul. Strzałkowskiej herbaciarnię mogła prowadzić Teofila Kozierowska497. W lutym 1915 r. wydano pozwolenie na otwarcie
herbaciarni Hanie Pytowskiej, ale już na sprzedaż wina zgody nie dostała498.
O prawo na handel ciastkami, cukierkami, papierosami i innymi drobnymi
artykułami spożywczymi prosiła Rojza Cybuch z ul. Krakowskiej, mieszkająca w
domu Porębińskiego. Pomagać miała jej 14-letnia córka. Wstawił się za nią magistrat
pisząc, że jej mąż wyjechał do Ameryki i pozostawił ją wraz z 5 dzieci bez środków
do życia499. Z odmową musiał się też pogodzić Kuźma Nojer 500. Nie wiadomo jak
rozpatrzono prośbę Estery Brin z ul. Przedborskiej (mieszkała w domu Goldberga).
Tak jak dotychczas chciała handlować na ulicach z koszyka cukierkami i ciastkami501.
Na uliczny handel gazetami zezwolono Franciszkowi Majdzikowi. Wymieniono tytuły i ceny, jakie mógł oferować. Sprzedawał po 18 halerzy: „Katowitzer
Zeitung”, „Breslauer Zeitung”, „Schlesischer Kurier”, „Kuryer Poznański”, za 23
halerze „Dziennik Poznański”, za 13 halerzy „Kuryer Łódzki”, „Górnoślązak i Polak” za 12 halerzy, „Goniec Częstochowski” i „Gazetę Częstochowska” po 13 halerzy502. Pozwolenie na handel gazetami („Nowa Reforma” za 20 halerzy, „Czas” za 20
halerzy, „Naprzód” za 14 halerzy, „Wiadomości Polskie” za 24 halerze, sprowadzać
„Katowitzer Zeitung” i „Oberschlesischer Kurier” po 20 halerzy) otrzymał także

APPT, AmR, sygn. 1303, Pismo Sprzedawaczy dla armii do komendanta miasta z 11
stycznia 1915 r.; Pismo burmistrza do C i K komisarza cywilnego z 15 stycznia 1915 r.
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Stefan Pawłowski503. W lutym 1915 r. prawa handlowania gazetami otrzymał Sucher
Karafka: „Neue Lodzer Zeitung” – 10 halerzy, „Katowitzer Zeitung” - 20 halerzy,
„Oberschlesischer Courier” – 20 halerzy, „Schlesischer Zeitung” - 20 halerzy, „Berliner Tagblatt” – 25 halerzy, „Dziennik Poznański” – 25 halerzy, „Kurier Poznański”
– 20 halerzy, „Górnoślązak” – 10 halerzy, „Goniec Częstochowski” – 10 halerzy,
„Kuryer Łódzki” -10 halerzy. Wszystkie powinny mieś cenę w widocznym miejscu504.
Popularnością wśród handlujących cieszył się dworzec kolejowy i jego okolice. W lutym 1915 r. z prośbą o pozwolenie na handel na dworcu i ulicach pomarańczami, cukierkami i papierosami zwracał się Moszek Abramowicz. W tym miejscu
już wcześniej handlowała jego córka Tauba. Zezwolenia jednak nie otrzymali 505.
Zgody nie dostali na handel także Jakub i Augusta Łuszczanowscy. Oni chcieli
sprzedawać artykuły spożywcze506. Zgody nie dostała też Regina Freiman, która
chciała handlować herbatą i ciastkami na peronie dworca507.
Dobrym miejscem były okolice hoteli. Blisko dworca znajdował się Hotel
Krakowski. W jego pobliżu pieczywo chciał sprzedawać Kałma Najer, ale odmówiono mu ze względu na duży ruch w tym rejonie miasta 508. O tym, że jest to dogodne
miejsce dla sprzedaży wiedziano także przed wojną. Ktoś więc prosił (nazwisko nieczytelne) o dalszą zgodę, ale odpowiedź władz nie jest znana509. W tym miejscu pieczywem, papierosami, zapałkami i artykułami spożywczymi chciał handlować dawny stolarz, Szlama Koniecpoler510. Mąż Rywki Zoberman przebywał w Ameryce,
więc musiała się sama utrzymywać. Koło Hotelu Krakowskiego chciała sprzedawać
bułki, owoce i papierosy511.
Od zawsze handlowano też w samym rynku. O zgodę w tym miejscu prosił
Lejb Fajerman. W domu Litmanowicza chciał sprzedawać pieczywo i ciastka512.

APPT, AmR, sygn. 1303, Pismo CiKKON do Stefana Pawłowskiego z 10 marca 1915 r.;
sygn. 1304, Pismo CiKKON do S. Pawłowskiego z 17 czerwca 1915.
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Bajla Birenbaum przy domu Szpiry chciała mieć stragan513. O dalszą zgodę na handel w rynku zwracała się Raja Joskowicz. Tak jak do tej pory chciała handlować
pomarańczami, cukierkami i papierosami514. Estera Zyser z ul. Kietlińskiej (dom
Ryfli Rabinowiczowej) prosiła o prawo sprzedaży na stoliku w rynku drobnymi artykułami spożywczymi oraz gotowymi ubrankami dla dzieci 515. Na ul. Powiatowej
w drewnianej budce Chaskel Żółty chciał handlować herbatą z rumem, kawą, ciastkami, cukierkami, piwem i papierosami516. Jankiel Offmann mógł na nowo zacząć
wyrób cukierków, zalecano mu jednak ścisłe przestrzeganie zaleceń sanitarnych517.
Kupcy w rynku od stycznia 1915 r. płacili podatek w wysokości 20 halerzy do stołu518.
Szlama Rozenblaum zaświadczał, że mieszkający w jego domu Hejnoch
Gronek dobrze się sprawuje i można mu wydać pozwolenie na handel towarami spożywczymi w lokalu przy ul. Kaliskiej 23519. Komuś (nazwisko nieczytelne) nie wydano zgody na handel spożywczy i artykułami tytoniowymi (ze względów sanitarnych lokalu przy Kaliskiej )520. Jakub Majer Ejchler otrzymał pozwolenie handlu na
jarmarkach pończochami i cholewkami oraz ich naprawę521. W maju 1918 r. władze
miasta wydały zgodę na założenie sklepiku Helenie Baryła przy Częstochowskiej 14,
w którym miała sprzedawać owoce i drobne artykuły spożywcze. Na Kaliskiej koło
przytułku chciał handlować (włoszczyzna, woda sodowa, owoce) Mikołaj Marczyk522.
Władze nie dawały zezwoleń każdemu, kto chciał. Zwracano uwagę, że ze
względów sanitarnych taka forma sprzedaży powinna być ograniczona. Jeśli już ktoś
miał zezwolenie dostać, to powinny być to osoby najbiedniejsze523. Poza tym handlarze uliczni tamowali na ulicy ruch. Zalecano usunięcie handlujących z najwęższych
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chodników i ulic524. Ruchu nie mogli też tamować liczniejsi niż przed wojną żebracy525.
Jesienią 1915 r. zakazano handlu obwoźnego, można było handlować jedynie
na targach. Natomiast w maju roku następnego już wprost nakazano, by w miejscowościach, w których były targi, handel odbywał się tylko tam. Latem targ miał się
odbywać od 7 do 16, a zimą od 8 do 15. Na koniec należało plac targowy posprzątać526. To nie jedyne obostrzenia, jakie pojawiły się wraz z Austriakami.
Już na początku 1915 r. zarządzono, by sklepy spożywcze były otwarte w soboty i dni świąteczne. Dotyczyło to także sklepów żydowskich. Za niestosowanie się
do zarządzenia mogła grozić utrata prawa do działalności handlowej. Budziło to opór
żydowskich sklepikarzy, ale przepis wprowadzono dlatego, że w te dni na postoje
zatrzymywały się transporty wojskowe527. Komenda obwodowa uspokajała, że przepis odnosi się do sobót, w które faktycznie wojsko będzie przejeżdżać i dotyczy
sklepów z najpotrzebniejszymi produktami. Obiecywano, że w miarę możliwości
informacje o transportach wojska będą podawane wcześniej528.
Pod kontrolą władz austriackich znalazły się także hotele i restauracje. Już
w styczniu 1915 r. burmistrz miał przedstawić wykaz wszystkich restauracji, hoteli
i garkuchni działających w mieście wraz z cennikami potraw529. Tu pozwolenia wydawano przede wszystkim tym, którzy prowadzili restauracje i piwiarnie jeszcze
przed wojną, np. Berek Grosman, Mendel Klenberg (nie ma go w spisie) 530. Początkowo odmówiono prawa prowadzenia piwiarni Berkowi Grosmanowi, bo nie było
jasne, czy w 1914 r. miał prawo do takiej działalności. Gdy przedstawił stosowne
dokumenty koncesję otrzymał531.
Najwięcej w mieście było piwiarni. W rynku prowadzili je: Izaak Bugajski,
na ul. Kaliskiej Gabriel Goldberg, Paulina Kalicka, Abram Muszyński (w 1915 r.
Rozencwajg), przy Brzeźnickiej Mordka i Estera Bram, Dwojra Landau, Michał
Łacisz, na ul. Stodolnej Roman Potyralski, przy Powiatowej Władysław Dłużewski,
a na Bugaju Kowalski. Dużo piwiarni było na Przedborskiej. Prowadzili je tu: Aleksander Majewski, Ludwik Puzowski, Bolesław Pieszczyński, Szymon Opczasiak,
Wincenty Rembiela, Antoni Fijałkowski, Bolesław Szubert, na Krakowskiej Ruchla
APPT, AmR, sygn. 1303, Pismo CiKKON do Magistratu z 12 lutego 1915 r.
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo CiKKON do Magistratu z 18 września 1915 r.
526
Dziennik urzędowy…, 1915, cz. XI, s. 4; 1916, cz. XX, s. 112-114.
527
APPT, AmR, sygn. 1303, Pismo C i K komendy do Burmistrza z 12 lutego 1915 r.
528
APPT, AmR, sygn. 1303, Pismo CiKKON do Burmistrza z 22 lutego 1915 r.
529
APPT, AmR, sygn. 1303, Pismo CiKKON do burmistrza z 25 stycznia 1915 r.
530
APPT, AmR, sygn. 1303, Pismo Burmistrza do C i K Komendy Obwodowej z 3 i 13 lutego 1915 r.
531
APPT, AmR, sygn. 1303, Korespondencja Burmistrza i CiKKON z lutego i marca 1915 r.
524
525
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Kałka, Wiktoria Nowak, Jadwiga Moryń, na Strzałkowskiej Berek Grosman, Tichon
Wasilnik, Stanisław Nowicki oraz na św. Rozalii Ludwik Węgrzyński, Józef Zawada, Władysław Kempa. Znacznie mniej było restauracji. W rynku był dwie, jedna
Marcelego Rynkowskiego i druga Władysława Fryca. Na ul. Przedborskiej 13 restaurację miała Pelagia Majewska, Adam Jędrzejczyk na Brzeźnickiej, a Kazimierz Bodanko i Rajzer Tencer na ul. Kaliskiej532. Tymczasowo zezwolono Bronisławie Nowakowskiej na prowadzenie restauracji i sprzedaży w niej alkoholu w rynku w domu
Szwarca533. W początkach 1915 r. restaurację prowadził także Adolf Abram Lewkowicz534. Nie dano pozwolenia na restaurację Izaakowi Bugajskiemu 535. W 1918 r.
restaurację na ul. Powiatowej prowadziła Stanisława Meysztowicz536. Pod koniec
1917 r. restaurację i klub ziemiański w resursie na Kaliskiej 25 prowadził Stefan
Wolniak. Kawiarnię i restaurację „Pod Motylem” na rogu ul. Powiatowej i Piotrkowskiej miał M. Krzemiński537, a Skierski miał bufet na dworcu538.
Wszyscy chcący prowadzić taką działalność musieli wykupić na początku
okupacji patenty na 1915 r. Należność z tego tytułu można było rozłożyć na dwie
raty. Nie wszyscy jednak je wykupili, choć za ich brak groziła kara i zamknięcie
lokalu539. Na przełomie 1914 i 1915 r. w mieście powstało wiele miejsc, w których
był dostępny alkohol. Pojawił się prawie w każdym sklepie spożywczym, a nawet
w mieszkaniach prywatnych. W ocenie władz miejskich zwiększało to pijaństwo
i pogłębiało biedę. Zwrócono się więc do komendy obwodowej z prośbą o zamknięcie otwartych samowolnie sklepów i restauracji540. W listopadzie 1915 r. za nielegalne prowadzenie wyszynku przy ul. Krakowskiej 12/II skazano na karę więzienia 8
i 14 dni Sprinzę Finkiewicz, córkę Herszlika oraz Etlę i Surę Moszkowicz, córki
Kasrila541. Od 15 lutego 1916 r. 4 właścicieli restauracji mogło sprzedawać napoje
alkoholowe542. W lokalach gastronomicznych i hotelach obowiązywały ceny maksymalne. Projekty cenników musiały być zatwierdzane przez władze okręgu i po
APPT, AmR, sygn. 1303, Spis właścicieli piwiarni i restauracji w m. Noworadomsku
w 1914 r.; Pismo Burmistrza do kasy miejskiej z 16 czerwca 1915 r.
533
APPT, AmR, sygn.1303, Pismo CiKKON do Bronisławy Nowakowskiej z 21 maja 1915 r.
534
APPT, AmR, sygn. 1306, Wykaz właścicieli i cen z 27 stycznia 1915 r., zatwierdzony
przez CiKKON 4 lutego 1915 r
535
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo CiKKON do I. Bugajskiego z 31 marca 1915 r.
536
APPT, AmR, sygn.1376, Podanie z 23 marca 1918 r.
537
„Dziennik Narodowy” 1917, nr 295, s. 4.
538
„Dziennik Narodowy” 1917, nr 240, s. 4, nr 241, s. 4.
539
APPT, AmR, sygn. 1303, Okólnik (brak daty).
540
APPT, AmR, sygn. 1303, Pismo Burmistrza do C i K Komendy Obwodowej z 13 lutego
1915 r.; sygn. 1342, Pismo CiKKON do wszystkich panów wójtów z 27 lutego 1916 r.
541
APPT, AmR, sygn. 1303, Pismo CiKKON do Burmistrza z 2 listopada 1915 r.
542
„Gazeta Łódzka” 1916, nr 38, s.1.
532
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pozytywnym zaakceptowaniu wywieszone w widocznych miejscach 543. W zestawieniu tym pominięto dom noclegowy Kaszyela Gacanowskiego z ul. Kaliskiej, który
w późniejszym czasie przedstawił cennik do zatwierdzenia544. Odgórne ceny przy
ciągle wzrastającej drożyźnie często powodowały, że prowadzenie np. restauracji
bywało mało opłacalne545.
Koncesje na alkohol przyznawały komendy obwodowe, określały też teren
dla konkretnych osób546. Oczywiście nielegalna produkcja alkoholu była zabroniona.
Już pod koniec 1915 r. zezwolono na swobodny wywóz spirytusu do innych obwodów. W czerwcu 1918 r. w domu Czajczyńskiego przy Strzałkowskiej 15 zabrano
6,5 wiader spirytusu547. Handlem win zajmowali się Bronisława Nowakowska, SzlaAPPT, AmR, sygn. 1306, Pismo CiKKON do Burmistrza z 14 lutego 1914 r.; Wykaz
właścicieli i cen z 27 stycznia 1915 r., zatwierdzony przez CiKKON 4 lutego 1915 r.
544
APPT, AmR, sygn. 1306, Pismo Burmistrza do CiKKON z 27 lutego 1915 r.; sygn. 1306,
Wykaz właścicieli i cen z 27 stycznia 1915 r., zatwierdzony przez CiKKON 4 lutego 1915 r.
Butelka piwa – 40 halerzy, szklanka herbaty – 10 halerzy, ciastko zwyczajne – 10 halerzy,
kieliszek rumu i wódki – po 20 halerzy; w restauracji Adolfa Abrama Lewkowicza: butelka
piwa – 40 halerzy, kieliszek wódki i rumu – po 15 halerzy, szklanka kawy – 25 halerzy,
szklanka herbaty – 15 halerzy, ciastko zwyczajne – 15 halerzy, ciastko jabłkowe – 18 halerzy,
obiad z 4 dań – 2 korony, kotlet z kartoflami – 1 koronę, kieliszek koniaku – 25 halerzy;
w piwiarni Mordki Brama: kieliszek wódki i rumu – po 20 halerzy, butelka piwa – 40 halerzy, butelka wina zwyczajnego – 2 korony i 60 halerzy; piwiarnia Gabriela Goldberga: kieliszek wódki, rumu, szklanka piwa i herbaty – po 15 halerzy; w Hotelu Krakowskim Sroki
i Berlinera: za mirmer (?) – 2 korony; w cukierni Józefa Brzęczkowskiego: szklanka herbaty
– 20 halerzy, szklanka kawy – 40 halerzy, ciastko – 20 halerzy; w domu noclegowym Moszka
Landaua: obiad z 4 dań – 1 koronę i 60 halerzy, z 3 dań - 1 koronę i 20 halerzy, szklanka
herbaty – 10 halerzy, nocleg – 70 halerzy; w Hotelu Polskim Leisora Jemera (?): nocleg
w pokoju pojedynczym – 3 korony (numer pojedynczy), 4 korony (numer podwójny), obiad
z 3 dań – 2 korony, kieliszek koniaku i rumu – po 30 halerzy, szklanka herbaty –
15 halerzy, kufel piwa – 50 halerzy, mały kufel – 15 halerzy, duży kufel – 25 halerzy; w domu noclegowym Icka Wintera: nocleg w numerze pojedynczym – 3,5 korony, w podwójnym
- 5 koron, obiad z 3 dań – 2 korony, szklanka herbaty – 20 halerzy, butelka piwa – 50 halerzy;
handel win Dawida Moszka Frydmana: butelka wina krymskiego - 1,40 koron, butelka koniaku – 5,80; w piwiarni Berka Grosmana: butelka piwa – 40 halerzy, kieliszek wódki, rumu
i herbaty– po 10 halerzy, ciastko – 10 halerzy; cukiernia Marcelego Rykowskiego: kliszek
wódki, koniaku, rumu – po 15 halerzy, obiad – 1 koronę, szklanka herbaty – 20 halerzy,
szklanka kawy – 30 halerzy, ciastko – 20 halerzy; dom noclegowy Szlamy Jakubowicza:
kieliszek wódki – 10 halerzy, butelka piwa – 40 halerzy, obiad z 3 dań – 1,50 korony, szklanka herbaty – 10 halerzy, nocleg – 1 koronę, szklanka kawy – 12 halerzy; w domu noclegowym Jakuba Cymermana: szklanka herbaty – 10 halerzy, ciastko – 10 halerzy, nocleg – 40
halerzy, obiad – 1 koronę; w handlu win Szlamy Litmanowicza: butelka wina węgierskiego –
4 korony, butelka koniaku – 5 koron.
545
A. Piasta, Handel napojami …, s.28.
546
Tamże, s. 22.
547
Dziennik urzędowy…, 1916, cz. I, s. 4, cz. XVII, s. 85-97, cz. XXIII, s.134-137, cz.
XXXIV, s. 213-219; „Dziennik Narodowy” 1918, nr 133, s. 3.
543
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ma Litmanowicz i Moszek Frydman548. W 1915 r. Komitet Obywatelski był przeciwny wydaniu zezwolenia Izraelowi Moszkowiczowi na otwarcie hurtowego składu
win, wódek i trunków. Argumentowano, że w mieście jest już wystarczająca liczba
miejsce, gdzie można alkohol kupować. Moszkowicz był przedstawicielem częstochowskiej firmy „Gold” i władze miasta nie chciały utrudniać działalności miejscowym firmom549. Podobnie odmówiono rozszerzenia działalności na handel wódkami
i koniakami Mendlowi Heszbergowi, prowadzącemu piwiarnię przy ul. Przedborskiej550. Z odmową spotkali się też bracia Moszek i Herszllik Bugajscy. W rynku
chcieli prowadzić handel win i likierów w zamkniętych butelkach551.
W mieście można było w początkach 1915 r. skorzystać z dwóch cukierni,
należących do Józefa Brzęczkowskiego i Marcelego Rykowskiego. Były też dwa
hotele, jeden nazywany Hotelem Polskim (prowadził go Leisor Jemer) i Hotel Krakowski (od 1912 r. prowadził go Stanisław Sroka na rogu ul. Kaliskiej 44 i Powiatowej552). Poza tym istniały cztery domy noclegowe prowadzone przez Moszka Landaua, Icka Wintera, Szlamę Jakubowicza, Jakuba Cymermana. Ustawowe ceny obowiązywały także w nich. Ustalono ile ma kosztować pokój z jednym łóżkiem, ile
z dwoma czy trzema. Podobnie ile kosztował ręcznik, świece. Zastrzegano też, że
pościel powinna być czysta553. Dokładny cennik opracowano też dla dorożek554, łaźni555 czy zakładów fryzjerskich556. Wiosną 1915 r. narzekano na bardzo drogie usługi
radomszczańskich dorożkarzy. Miały być to „przedpotopowe powozy stojące na

APPT, AmR, sygn. 1303, Spis właścicieli piwiarni i restauracji w m. Noworadomsku
w 1914 r.
549
APPT, AmR,sygn.1303, Pismo Komitetu Obywatelskiego do CiKKON z 21 lutego 1915 r.
550
APPT, AmR, sygn. 1303, Prośba Mendla Heszberga do CiKKON z 3 lutego 1915 r., Pismo Burmistrza do CiKKON z 13 lutego 1915 r.
551
APPT, AmR, sygn. 1303, Pismo CiKKON do Magistratu z 5 września 1915 r. oraz odpowiedź z 4 października 1915 r.
552
G. Mieczyński, Firmy radomszczańskie w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog, Radomsko 2013, s. 194.
553
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 42; Dziennik urzędowy…, 1917, cz. XVI, s. 190.
554
Dziennik urzędowy…, 1917, cz. XVI, s. 190. Dorożka jednokonna z miasta na dworzec
korony, dwukonna 3 korony, w nocy 2,50 i 3,50 koron (w drugą stronę tyle samo). Jednokonną w obrębie miasta za każde zaczęte pół godziny 3 korony, w nocy 3,50 korony, dwukonną
4 i 4,50 w nocy. Za umieszczenie na koźle bagażu podręcznego 30 halerzy. Za jazdę poza
miasto według umowy.
555
Dziennik urzędowy…, 1917, cz. XVI, s. 191. Za kąpiel w wannie I klasy, kaflowej –
2 korony, w emaliowanej 1,50 korony, prześcieradło 50 halerzy, ręczni k 30 halerzy. Czas
kąpieli to godzina, dłużej płaci się podwójnie.
556
Dziennik urzędowy…, 1917, cz. XVI, s. 191. Golenie brody I rzędu 80 halerzy, II rzędu 50
halerzy, strzyżenie 1 korona i II klasa 80 halerzy, czesani i fryzowanie głowy, wąsów lub
brody 1 korona, mycie głowy szamponem po 1 koronie.
548
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rynku”. Takie obserwacje miał przybysz, który chciał się dostać do Przedborza. Spadły wtedy duże śniegi i za taką drogę dorożkarze zażyczyli sobie 30 rubli557.
Odgórnie ustalone ceny miały zahamować ich wzrost. Ceny zmieniały się
wraz ze zmianami w sytuacji gospodarczej kraju. W pierwszych miesiącach wojny
mieszkańcy ze wzrostu cen byli nawet zadowoleni, bo żywność sprzedawali wojsku.
Później wzrost cen zaczęli odczuwać wszyscy558. W Radomsku sytuacja i tak nie
była zła w porównaniu z Łodzią559. Lekarstwem na drożyznę miały być odgórnie
ustalane ceny normalne i maksymalne na konkretne produkty560. O aktualnych cenach informowano plakatami oraz publikacją cenników w Dzienniku Urzędowym561.
Za ich nieprzestrzeganie groziły wysokie kary, np. w 1915 r. 2000 koron lub pół roku
więzienia562, a w sierpniu w sierpniu 1917 r. 300 koron563. W każdym sklepie i lokalu
cenniki powinny wisieć w widocznym miejscu564.
Aprowizacja
Ceny galopowały, bo realia wojny powodowały braki w zaopatrzeniu praktycznie w każdej dziedzinie życia. Z różnych rzeczy można zrezygnować, ale nie
z żywności a zimą z opału. Aprowizacja stała się najważniejszym zadaniem władz na
każdym szczeblu, od gminnych przez miejskie po powiatowe. Nad brakami próbowano zapanować na dwa sposoby, poprzez regulację cen oraz system kartkowy. Problemy z zaopatrzeniem zaczęły się wraz z momentem wybuchu wojny. Przerwana
komunikacja spowodowała, że zaopatrzenie zaczęło szwankować. Gdy wojna się
przeciągała rozpoczął się ogólnoeuropejski kryzys. Gospodarki uczestników wojny
zostały bowiem przestawiona na produkcję wojenną.
W każdej gminie miał powstać komitet ratunkowy, który powinien opracować plan zasiewów i odpowiadać za jego energiczne wprowadzanie w życie. Na wsi
„Nowiny” 1915, nr 45, s. 2.
„Goniec Częstochowski” 1915, nr 38, s.2; J. Majewski, Pamiętnik…, s.19, 26.
559
„Gazeta Łódzka” 1915, nr 144, s. 1.
560
APPT, AmR, sygn. 1352, Obwieszczenie z 30 kwietnia 1917 r.
561
Dziennik urzędowy…, 1916, cz. VIII, s.16-17, cz. XVI, s.80-82, cz. XXII, s. 130-132, cz.
XXV, s. 152-155, cz. XXVI, s. 160-163, cz. XXX, s. 189-192, cz. XXXIII, s. 206, cz.
XXXIV, s.223-226, cz. XXXVI, s. 243, cz. XXXVII, s.251-254, cz. XLI, s. 273, cz. XLII, s.
276-279, cz. XLVII, s. 310-314, cz. L, s. 337-341; 1917, cz. I, s.5-6, cz. IV, s.30-33, cz. VII,
s. 69-73, cz. IX, s. 95-99, cz. X, s.110-114, cz. XIII, s.159-163, cz. XV, s.181-185, cz. XVII,
s. 200-203, cz. XIX, s.217-221, cz. XX, s. 228-232; 1918, cz. I, s.7-11, cz. II, s. 18-22, cz. III,
s.29-33, cz. IV, s. 45-49, cz. V, s. 59-63, cz. VI, s. 70-73, cz. VII, s.85-89, cz. IX, s.98-101,
cz. X, s.111-114, cz. XI, s. 122-125
562
„Gazeta Łódzka” 1915, nr 338, s.1.
563
APPT, AmR, sygn. 1347, Pismo CiKKON z 25 sierpnia 1917 r.
564
APPT, AmR, sygn. 1380, Obwieszczenie z 25 stycznia 1918 r.
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w skład danego komitetu powinien wchodzić wójt, nauczyciel, ksiądz, właściciel majątku. Nie wolno było tolerować nieużytków565. Tereny zajęte przez Austrię miały
głównie charakter rolniczy, co nie było z austriackiego punktu widzenia złe. Bo
aprowizacja w cesarstwie była fatalna. Polskie ziemie stały się więc rezerwuarem
żywności dla austriackiej armii. Nadzorowano więc cały proces produkcji żywności,
od zasiewu aż po żniwa, a potem dystrybucję zbiorów. Podobnie było z pozostałymi
produktami. Polskie ziemie zostały poddane eksploatacji w każdym zakresie 566.
Aprowizacją miasta miał się zajmować powołany przez KO Komitet Aprowizacyjny, który istniał przez cały okres wojny (w marcu 1918 r. siedziba przy
Przedborskiej 42567), ale nawet po rozwiązani KO był niezależny od władz miejskich.
Później radni miejscy powoływali branżowe komisje, mające zajmować się najbardziej istotnymi problemami miasta (np. zaopatrzenia w mięso lub węgiel)568. Sekcja
opałowa i żywnościowa zajmowały się sytuacją zaopatrzeniową w mieście. Jej
członkowie docierali czasami do innych miast, gdzie udawało im się dokonywać
zakupów na potrzeby Radomska.
W styczniu 1917 r. powołano komitety aprowizacyjne. W Radomsku składał
się z 4 reprezentantów komendy obwodowej, dwóch zastępców wyznaczonych przez
Obwodowy Komitet Ratunkowy, jednego przedstawiciela zarządu miasta. Komitet
powinien obradować 2 razy w miesiącu, a wyniki zapadały większością głosów, choć
w przypadku równowagi, przeważał głos przewodniczącego569. Przedstawiciele z Radomska wzięli udział w zjeździe komitetów aprowizacyjnych i ich podpisy widnieją
na wydanej 27 kwietnia 1917 r. Rezolucji Zjazdu Aprowizacyjnego. Podpisali się
Feliks Myśliński, Antoni Peyser, Jan Gałwa570. W grudniu 1919 r. sprawy aprowizacji przejęło miasto. Prezes Komitetu Aprowizacyjnego (bez nazwiska) mówił jak
ciężko pracowali przez 4 lata, jak ich szykanowano, ale niestrudzenie stali na swoim
stanowisku. Dzięki ich oszczędnościom uzbierali ok. pół miliona koron, które przekazali miastu. Jan Szwedowski zaproponował, by za te pieniądze wybudować szkołę
średnią, przez co robotnicy mieliby pracę. Antoni Peyser chciał te środki podzielić na
szkołę średnią, łaźnię i dokończenie budowy ochronki Towarzystwa Dobroczynności. W końcu przeznaczono 150 tys. na łaźnię, a resztę na szkołę 571.
APPT, CiKKPN, sygn. 5, Obwieszczenie z 26 września 1916 r.; Dziennik urzędowy…,
1916, cz. XI, s. 48-49; 1917, cz. II, s.12.
566
S. Lehnstaedt, Dwie (różne) okupacje?..., s. 22-23, 25; J. Lewandowski, Królestwo Polskie
pod okupacją…, s. 54.
567
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 68, s. 2.
568
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 8; T.A. Nowak, Sprawozdanie samorządu miejskiego …, s.125.
569
Dziennik urzędowy…, 1917, cz. II, s. 15.
570
https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/291909/content (data dostępu 04.09.2018 r.).
571
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 138v; G. Mieczyński, Stowarzyszenia …, s. 34-35.
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Przerwy w dostawach w 1914 r. nie były jeszcze takie uciążliwe. Dowóz
żywności był niemożliwy, gdy w okolicy miasta dochodziło do walk. W momencie
stabilizacji i zajęcia miasta przez jedną ze stron na dłużej, transporty mogły na nowo
docierać. Przejęcie naszych ziem pod panowanie austriackie i przesuniecie się frontu
na wschód nie spowodowało, że zaopatrzenie wróciło do normy sprzed wojny. Początkowo nawet odnotowywano spadki cen, bo sprowadzano produkty (węgiel i naftę) z Niemiec572, ale z upływem lat sytuacja wciąż się pogarszała. W październiku
1914 r. Towarzystwo Dobroczynności dla Chrześcijan prosiło KO o żyto z zapasów
komitetu na potrzeby ochronki. Zboża w tym czasie nie można było już kupić573.
Musiały to być jeszcze przejściowe trudności, bo jeszcze w lutym 1915 r. miasto
mogło pozytywnie odpowiedzieć na prośbę Sosnowca i Dąbrowy o dostawę żywności574. W kwietniu 1915 r. Komenda Obwodowa sprowadziła mąkę ziemniaczaną.
Ogłaszano, że będzie ją można kupić po 35 halerzy za kilogram w domu Szablewskiego na Przedborskiej575. W lutym 1915 r. pisano do Komendy Obwodowej, że
z powodu ciągłych rekwizycji okolicy grozi „głód mięsny”576.
W pierwszych miesiącach 1915 r. w mieście przeprowadzano spisy zapasów
żywności. Potem należało zgłaszać władzom wszelkie zmiany w tym zakresie 577.
W żywność zaopatrywano się przede wszystkim w najbliższej okolicy. Wiosną
1915 r. odczuwano brak produktów wiejskich578. Robiono duże zakupy w okolicy.
Pytano np. Tadeusza Belinę ze Strzelec Wielkich, czy w jego majątku można nabyć
zboże i ile by kosztowało579. Potem już tak miasto ratować się nie mogło. Sytuację
pogarszały małe zbiory, które bywały konsekwencją słabych zasiewów. Wojna nie
sprzyjała także tej sferze gospodarki. Chłopom brakowało koni, głównej siły pociągowej. Oczekiwano, że w tej sferze będzie pomagać wojsko, ale nie zawsze było
chętne do użyczania swoich koni. Do pracy w polu używano więc wszystkich zwierząt, które do tego się nadawały, w ostateczności także krów. By nie powtórzyła się
sytuacja z 1915 r . w następnych latach władze powiatowe przypominały o należytym przygotowaniu się do zasiewów i prac polowych. Nie wolno było tolerować
nieużytków580. W maju 1918 r. dokładnie sprawdzano powierzchnie pod uprawy, bo
„Gazeta Łódzka” 1915, , nr 5, s. 2-3, nr 144, s. 1; S. Oczkowski, Dzienniki..., s. 49, 83.
AMMR, KO, Pismo do Komitetu Obywatelskiego z 3 października 1914 r.
574
J. Majewski, Pamiętnik…, s.59.
575
APPT, AmR, sygn. 1308, Pismo Ogłoszenie Magistratu z 23 kwietnia 1915 r.
576
AMMR, KO, Pismo do CiK KO z lutego 1915 r.
577
Dziennik urzędowy…, 1915, nr 3, s. 6.
578
„Goniec Częstochowski” 1915, nr 179, s. 3; J. Majewski, Pamiętnik…, s. 89.
579
AMMR, KO, Pismo do T. Beliny (brak daty).
580
APPT, CiKKPN, sygn. 5, Obwieszczenie z 26 września 1916 r.; Dziennik urzędowy…,
1916, cz. XI, s. 48-49; 1917, cz. II, s.12.
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tylko tak można sprawiedliwie dzielić zbiory581. Zimą 1916 r. zakazywano konsumpcji pszenicy jarej przeznaczanej na zasiew. Rok później zastrzegano, że nie wolno
robić dużych zapasów zboża, jedynie na własne wyżywienie i na nowy zasiew. Nawet mając zboże nie wolno było go zmielić we własnym młynie napędzanym kieratem, co najwyżej żarnami582. By zmielić je w młynie potrzebne było zezwolenie,
a młynarze mieli obowiązek prowadzenia rejestrów zmielonego zboża. Zakazywano
też robienia zapasów zboża na dłużej niż 2 miesiące583.
Podstawowym produktem spożywczym był chleb. Jego wypiekiem nie mógł
się zajmować każdy. Należało spełnić wymogi sanitarne, więc już wiosną 1915 r.
niektóre piekarnie były zamknięte. Przed czynnymi piekarniami już od godz. 3 nad
ranem ustawiały się kolejki. Chleb przeważnie nie był wypiekany z czystej mąki
pszennej lub żytniej. Trzeba było ją zmieszać z różnymi dodatkami, np. otrębami
albo mąką ziemniaczaną, jęczmienną lub żytnią. Za nieprzestrzeganie tego przepisu
groziły surowe kary pieniężne584. W lipcu 1917 r. Komisja Sanitarna wnioskowała,
by piekarzom wydawać już zmieszaną mąkę585.
W lutym 1915 r. Komenda Obwodowa zwracała uwagę, że w mieście sprzedaje się dużo pieczywa „zbytkowego”. Pytała KO, czy ten nie uważa, że w ciężkich
czasach wojny powinno się wzorem innych krajów ograniczyć wypiekanie takiego
pieczywa586. W marcu 1915 r. prawo wypieku pieczywa „zbytkownego” posiadali:
Brzęczkowski z ul. Powiatowej, Rykowski z Rynku, Abram Grosberg z ul. Przedborskiej oraz Majer Eszklich. Wszystkie inne piekarnie powinny zaprzestać działalności,
chyba że wypełniły stawiane wymogi, wówczas mogły zajmować się wypiekiem
pieczywa zwyczajnego587. W kwietniu 1915 r. skonfiskowano miejscowym piekarzom bułki upieczone z pszennej mąki i ukarano ich grzywną po 2 korony 588.
W 1916 r. zabronione było wyrabianie chleba z mąki pierwszej jakości. Chleb powinien być produkowany przemysłowo w bochenkach o wadze 1 funta (niespełna pół
kilograma). Natomiast nie wolno było wyrabiać przemysłowo drobnych wypieków,

APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 100.
Dziennik urzędowy…, 1916, cz. IV, s. 2; 1917, cz. XIII, s.135-137, cz. XV, s.177.
583
APPT, CiK Komenda Powiatowa w Noworadomsku, sygn. 5, s. 13, Obwieszczenie z 28
sierpnia 1916 r.
584
„Nowy Kurier Łódzki” 1915, nr 88, s. 2, nr 111, s. 3
585
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 23 lipca 1917 r.; „Dziennik Narodowy” 1918, nr 58, s. 2-3.
586
AMMR, KO, Pismo do KO z 18 lutego 1915 r.
587
APPT, AmR, sygn. 1306, Pismo CiKKON do Magistratu z 7 marca 1915 r.
588
„Gazeta Łódzka” 1915, nr 103, s. 2; „Nowy Kurier Łódzki” 1915, nr 115, s. 3.
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czyli bułek589. Od marca 1917 r. można było już wypiekać chleb tylko jednego gatunku.
W Radomsku do sprzedaży chleba i mąki były upoważnione sklepy i piekarnie. Na Kaliskiej 8 w sklepie aprowizacyjnym, u Karola Świtalskiego pod nr 21, na
tej ulicy także u Majer Szytenberg. W kilku miejscach na Przedborskiej: pod nr 16
u Szlamy Dykermana w domu Świderskiego, u Lejbusia Eilenberg w domu Bessera,
u Daniela Jakubowicza u Majewskiej oraz u Moszka Kosa w domu Bugajskiego.
Podobnie na ul. Krakowskiej: u Chaima Bornszteina, Chaskiela Krauskopfa pod nr
14. Mieszkańcy ul. Brzeźnickiej mogli się zaopatrywać u Stefana Stępnia, Dawida
Glikiera i Gitli Hampel, na Częstochowskiej zaś u Wincentego Rutkowskiego pod nr
17. Na Żelaznej u Franciszka Nowakowskiego, a na Bartodziejach u Władysława
Chmielewskiego i Antoniego Hiszpańskiego oraz Edmunda Hinza w Rynku 11.
Sklepy aprowizacyjne na Kaliskiej 8 i Przedborskiej 16 prowadził Obwodowy Komitet Ratunkowy. Zaopatrywały je piekarnie Szlamy Dykermana z Przedborskiej 14,
Szmula Eilenberga w dom Półroli, Eisiga Teichnera ze Strzałkowskiej i Mordki
Abracha z Rynku. Te piekarnie nie mogły prowadzić samodzielnej sprzedaży, miały
skupić się tylko na zaopatrzeniu obu sklepów. Co tydzień pobierali mąkę na podstawie list konsumentów potwierdzonych przez magistrat. Kto chciał mógł kupić nie
chleb, ale samą mąkę. Należało to jednak zgłosić piekarzom, a ci powinni ten fakt
odnotować i zgłosić Komitetów Aprowizacyjnemu. Zupełny zakaz sprzedaży chleba
panował w restauracjach590. W styczniu 1918 r. ponowiono obowiązujące zakazy:
wypieku i sprzedaży białego pieczywa, ciastek, pączków itp. Ponadto sprzedaży
chleba na ulicach i drogach, zakaz podawania w restauracjach w każdy poniedziałek
i czwartek potraw z mąki591.
W sytuacji narastającego kryzysu w zaopatrzeniu, dużym sukcesem władz
miasta było uruchomienie miejskich piekarni. Zaplanowano je w połowie 1917 r.,
ruszyły we wrześniu, a już pod koniec roku przynosiła kasie miejskiej dochody. Początkowo piekarnia miała być tylko jedna, ale potem powstała też osobna dla Żydów.
Powstanie piekarni nadzorowali z ramienia zarządu miasta W. Katuszewski (chrześcijanin) i A. Lewkowicz (żyd). Na ich barki spadło znalezienie odpowiednich lokali,
przystosowanie ich do wymogów, zatrudnienie pracowników, zapewnienie opału
i dostaw mąki. Każda z piekarń nich miała swojego kierownika. Jednym był Franciszek Nowakowski a drugim Herzlik Nejman. Szacowano, że każda z nich będzie
wypiekać po 3 tys. funtów chleba na dobę (1 funt to 0,4 kg)592. W grudniu 1918 r.
Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XLIV, s.293.
Dziennik urzędowy…, 1917, cz. VII, s.64-65; APPT, AmR, sygn. 2/II, k.23v.
591
APPT, AmR, sygn. 1380, Obwieszczenie z 25 stycznia 1918 r.
592
APPT, AmR, sygn. 2/II, k.17v, 18v, 19v-20, 23; D. Chmielewska, Wybrane…, s. 272-273.
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piekarnię miejską przestał prowadzić Władysław Katuszewski, a w jego miejsce
zajął się tym radny Antoni Gabryś593. Przez jakiś czas nie pracowała piekarnia nr 2
(chrześcijańska), bo brakowało mąki. Planowano nawet jej zamknięcie w maju
1918 r., ale na nowo zaczęła prace dzięki staraniom robotników 594. Od tego momentu
prowadził ją Polski Ogólno-Robotniczy Związek Zawodowy. Mieściła się wówczas
przy ul. Powiatowej 1 w domu Zukiera Goldberga. Później miał ją przejąć Józef
Gwiec (?)595.
Zmieniały się też przysługujące racje chleba i mąki na osobę. W grudniu
1915 r. przysługiwało ok. pół kilograma chleba na osobę dziennie (był niesmaczny)596. Od stycznia 1916 r. było to już 250 gram chleba na osobę (w tym dzieciom)597
i ok. 200 gram mąki598. W 1917 r. zmniejszono racje ilości mąki dla bezrolnych do
140 gramów599. Na początku września 1917 r. zwiększono racje chleba ze 177 do
302 gram na osobę. Radny J. Szwedowski zaproponował, by dla robotników rację
zwiększyć do 604 gram. Bo ze względu na drożyznę nie są w stanie kupować mięsa
i słoniny czy kaszy i nabiału. Poparł go L. Warwasiński i rada projekt przyjęła.
Zmiany miały być wprowadzone w ciągu kilku dni, ale tak szybko nie dało się tych
ustaleń zrealizować. Na to potrzeba było kilkunastu dni, co oczywiście nie podobało
się robotnikom600. Polski Ogólno-Robotniczy Związek Zawodowy w 1917 r. domagał się większego udziału robotników w Komitecie Aprowizacyjnym i Wydziale
Aprowizacyjnym601.
W marcu 1918 r. doszło do zmniejszenia racji chleba. Wiązało się to z ograniczonym przydziałem zboża, do miasta miało trafiać tylko 39 wagonów miesięcznie. Ucierpiała na tym najbardziej miejscowa biedota602. Rolnikom przysługiwało
200 gram zboża na dobę, tj. po 20 kg na osobę do nowych zbiorów603. Nie wolno
było wypiekać białego pieczywa, podawać chleba w lokalach gastronomicznych, do
restauracji goście mogą przynosić swój chleb604. W listopadzie 1917 r. w chrześcijańskiej piekarni za pół kilograma chleba płacono 34,99 halerzy, a w żydowskiej
APPT, AmR, sygn. 2/II, k.141v.
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 90, s. 2-3, nr 119, s. 2.
595
APPT, AmR, sygn. 1391, Pismo Burmistrza do Z. Goldberga z 10 października 1918 r.;
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 232, s. 3.
596
J. Majewski, Pamiętnik…, s.99.
597
APPT, CiKKP, sygn. 5, s.2.
598
J. Majewski, Pamiętnik…, s.101; „Gazeta Łódzka” 1916, nr 38, s.1.
599
Dziennik urzędowy…, 1917, cz. VI, s. 64.
600
„Dziennik Narodowy” 1917, nr 218, s. 2.
601
G. Mieczyński, I wojna światowa…, s. 286.
602
APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 114; „Dziennik Narodowy” 1918, nr 61, s. 3.
603
APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 145.
604
APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 76; Dziennik urzędowy…, 1917, cz. X, s. 102-104.
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36,99 halerzy. Różnicę w cenie tłumaczono mniejszą ilością mąki dostarczonej do
piekarni pierwszej605.
Władze austriackie dążyły również do pełnej kontroli nad obrotem i spożyciem mięsa. W lutym 1915 r. przeprowadzono spis i znakowanie bydła (145 sztuk)
i koni (doliczono się ich 100)606. W listopadzie 1916 r. ogłoszono, że wobec zmienionej sytuacji znikła obawa rekwizycji wartościowych zwierząt hodowlanych
i nie ma potrzeby ich znakowania607. Spis bydła w całym obwodzie przeprowadzono
w marcu 1918 r.608 Na sprzedaż zwierząt hodowlanych należało otrzymać stosowne
zezwolenie.
W listopadzie 1916 r. wprowadzono ograniczenia w handlu mięsem, nie
wolno nim było handlować, we wtorki i piątki, potem też w czwartki i soboty
(w sklepach musiały być podane wagi i ceny). W te dni zabraniano także spożywania
mięsa. W kwietniu 1917 r. na dni bez mięsa wyznaczono środy i piątki. Ubój można
było prowadzić w poniedziałki, środy, piątki i soboty. Od jesieni tego roku wolno
było dokonywać uboju w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8-14. Dni bezmięsne wycofano w czerwcu 1917 r. Brakowało ziemniaków i zboża, próbowano
więc zastąpić je mięsem609.
Nie wolno było też dokonywać uboju na własną rękę. W Radomsku działała
rzeźnia (miała swój regulamin), z której musieli korzystać mieszkańcy kilku okolicznych gmin (Brudzice, Dmenin, Dobryszyce, Gidle, Gosławice, Kobiele, Masłowice,
Noworadomsk, Przerąb, Radziechowice, Stobiecko Miejskie, Wielgomłyny; jesienią
1917 r. wyłączono Przerąb i Masłowice, pod koniec roku Brudzice i Gidle, gdzie
urządzono osobne rzeźnie610). Był to kolejny problem dla władz miasta, związany
z jej utrzymaniem. W czasie działań wojennych zarekwirowano z niej niektóre elementy wyposażenia. A dodatkowo woda w studni była zanieczyszczona. Trzeba było
w rzeźni wymienić motor przy pompie wodnej, poprawić dach, doprowadzić oświeAPPT, AmR, sygn. 2/II, k. 31v; D. Chmielewska, Wybrane…, s. 272-273.
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo Magistratu do komendanta ubojni z 6 lutego 1915 r.; Stan
zwierząt domowych – tabela. W tabeli ujęto konie i bydło. Spis sporządzono z podziałem na
poszczególne ulice. Na ul. Przedborska - u 37 osób, Krakowska – 26, Brzeźnicka – 6, Glinianki – 30, Bugaj – 5, św. Rozalii – 5, Żabia – 6, Częstochowska – 9, Strzałkowska – 8,
Stodolna – 6, Długa – 6, Kietlińskie Glinianki – 25.
607
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo CiKKON do wszystkich Panów Wójtów w Obwodzie
z 16 listopada 1916 r.
608
APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 102; „Dziennik Narodowy” 1918, nr 52, s. 3, nr 60, s. 3.
609
Dziennik urzędowy…, 1916, cz. IX, s. 26-27, cz. XLVI, s. 293-294; 1917, cz. VII, s.63, cz.
X, s.107. Inne dni bezmięsne podaje A. Piasta w Piotrkowie. Tam obowiązywały w poniedziałki i czwartki, a w środy i piątki bez ziemniaków - Piotrkowski Ekspres Żelazny 2 IX
1846-2 IX 2016. Jednodniowa gazeta okolicznościowa, s. 8.
610
Dziennik urzędowy…, 1917, cz. IV, s.28; 1918, cz. I, s. 3-4.
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tlenie, potem konieczny był remont kieratu. Pomimo defektów została uruchomiona
pod koniec 1917 r. W połowie roku następnego wzbogaciła się o żelazne kotły zamówione w Sosnowcu, co kosztowało 3800 rubli. Obsługiwała duży obszar, ale obowiązujące taryfy za ubój był niskie i nie pokrywały kosztów. Rzeźnia generowała
więc straty, o czym informowano władze w Lublinie611. Proszono władze powiatowe
o podniesieni opłat za korzystanie z niej. Do marca 1915 r. rzeźnią miejską kierował
Judka Bugajski, potem KO uwolnił go z obowiązków612. W listopadzie 1918 r. zarząd nad rzeźnią miejską oddano porucznikowi wojsk polskich Leszczyńskiemu 613.
Cały ówczesny powiat liczył nieco ponad 61,5 tys. mieszkańców. Władze
okręgu wyznaczały miesięczne limity ilości sztuk zwierząt do uboju. Miasto Radomsko limity miało największe, ale nie oznacza to, że mogły one sprostać zapotrzebowaniu. Wciąż czyniono starania o ich zwiększenie614. W 1917 r. radomszczańska
ubojnia dysponowała zgodą na ubój 1220 sztuk bydła rogatego. Byłyby znacznie
mniejsze, ale w połowie roku zwiększono je ponad dwukrotnie. W tym samym roku
przysługiwał limit na 250 cieląt, 350 owiec oraz 670 świń. W przypadku tych zwierząt limity miesięczne też się zmieniały. Czasami można było ubić 30 sztuk a czasami 100 czy 160. Do października 1918 r. zezwolenie opiewały na 1820 sztuk bydła,
czyli był podobny do tego z roku poprzedniego. Zwiększył się za to przydział na
cielęta (420 sztuk), zmniejszył na owce (160), a na podobnym poziomie utrzymał się
dla świń (610)615.
To były oczywiście wielkości narzucone przez władze, które zapewne nijak
się miały do rzeczywistości. Nie było możliwości, by w pełni kontrolować obrót
mięsem. Nielegalny ubój i handel kwitł w najlepsze. Wachmistrz M. Ziąber z milicjantem Michalskim aresztowali w lutym 1918 r. Szajdlę Jakubowicz, która zabiła
3 byczki, a mięso z nich chciała sprzedać. Kobietę aresztowano, a mięso przejęła
miejska aprowizacja. W maju 1917 r. rząd gubernialny przysłał do radomszczańskiego Komitetu Ratunkowego 2 tony słoniny, by sprzedać ją po ustalonej cenie najbiedniejszym. Zamiast tego L. Parzonka, urzędnik aprowizacji, trzymał ją u siebie,
a ludzie przepłacali. Gdy zjawiła się kontrola, tłumaczył się, że nie wiedział po jakiej
D. Chmielewska, Wybrane…, s. 275.
AMMR, KO, Pismo do J. Bugajskiego z 10 marca 1915 r.
613
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 133.
614
Dziennik urzędowy…, 1916, cz. III, s. 5, cz. XXXI, s. 195, cz. XLVII, s. 301-303, 305;
1917, cz. XVII, s. 196; APPT, AmR, sygn. 1346, Protokół z posiedzenia komisji aprowizacyjnej. Inne rzeźnie były w Brzeźnicy, Koniecpolu, Przyrowie, Wancerzowie i Działoszynie.
615
Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XLVII, s. 301-303, 305, cz. L, s. 334; 1917, cz. IV, s.29,
cz. VI, s. 53, cz. VII, s. 64, cz. X, s.107, cz. XII, s. 132, cz. XIII, s.151, cz. XV, s.178, cz.
XVII, s.196, cz. XIX, s.214, cz. XX, s. 224; 1918, cz. I, s. 4, cz. II, s.17, cz. III, s. 28, cz. IV,
s. 44, cz. V, s. 58, cz. VI, s. 68, cz. VII, s. 78, cz. IX, s.96, cz. X, s.107, cz. XI, s. 121, cz. I,
s. 3-4.
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cenie prowadzić sprzedaż. W marcu 1918 r. zauważono, że rzeźnicy w dużych ilościach sprzedawali mięso wędliniarzom, dlatego brakowało dla innych. Mięso opieczętowano i od tego momentu handel miał się znajdować pod większą kontrolą milicji miejskiej616.
Zwierząt na ubój i samego mięsa wciąż brakowało. W czerwcu 1916 r. wzywano do zwiększenia hodowli drobiu. Ważną informacją było wskazanie miejsca,
gdzie można było kupować cielęta (składnica poborowa w Radomsku). Braki mięsa
niektórzy chcieli uzupełniać dziczyzną, choć funkcjonował zakaz polowania w lasach miejskich. Zabroniony był też handel sarniną, podobnie jak zakładanie sideł na
kuropatwy. Od września 1917 r. nie wolno było polować w święta 617. W 1917 r. władze miasta starały się w Lublinie o pożyczkę w kwocie 50 tys. koron na zakup mięsa,
ale delegaci nic w tej sprawie nie uzyskali. W czerwcu pożyczono 5 tys. koron od
komendy okręgowej i postanowiono pilnie podjąć próbę zakupu bydła na rzeź dla
biednych. W lipcu pożyczono kolejne 4 tys. Komenda potem darowała te pieniądze
straży ogniowej618.
W sytuacji permanentnych braków w dostawach oraz ciągłej drożyzny środkiem zaradczym był system kartkowy619. Przysługiwały każdemu zameldowanemu
mieszkańcowi miasta. Gdy ktoś nowy się osiedlił, pierwszą czynnością powinno być
wpisanie się na listę osób, którym przysługiwały kartki żywnościowe. Kartki odbierało się w magistracie620. Po raz pierwszy kartki wprowadzono 1 września 1915 r. na
chleb621. W ciągu 3-4 dni ponad 21 tys. mieszkańców musiało je odebrać. Należało
to zrobić w określone dni, inaczej prawdo do nich przepadało622. Problemy z dystrybucją kartek były też później, a winą obciążano za to Komisję Aprowizacyjną
i A. Peysera623. Magistrat posiadał 22 tys. kart chlebowych, z czego wydał 21 641,
a do dalszej dyspozycji pozostało 359. Sam urząd wykazywał zapotrzebowanie na
1000 kart624. W lipcu 1917 r. ustalono, że karty chlebowe będą odbierać właściciele

„Dziennik Narodowy” 1917, nr 251, s. 2; 1918, 36, s. 3, nr 68, s. 2.
Dziennik urzędowy…, 1915, cz. XII, s. 3, cz. XIII, s. 2; 1916, cz. V, s. 6; cz. XXIV, s. 149150; 1917, cz. VII, s. 64, cz. XV, s.177.
618
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 6v, 10, 11, 28v; D. Chmielewska, Wybrane problemy…, s. 271.
619
D. Chmielewska, Wybrane…, s. 272-273.
620
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 91, s. 3.
621
„Nowy Kurier Łódzki” 1915, nr 251, s. 2.
622
„Goniec Częstochowski” 1916, nr 247, s. 3, 1917, nr 22, s.2-3; G. Mieczyński, I wojna
światowa..., s. 283.
623
„Goniec Częstochowski” 1916, nr 247, s. 3; APPT, AmR, sygn. 1380, Wykaz wydanych
kart na grudzień 1917 r.; Wykaz wydanych kart na grudzień 1917 r.; Pismo CiKKON do
magistratu z 15 stycznia 1918 r.
624
APPT, AmR, sygn. 2/II, k.17v, 18v, 19v-20, 23; D. Chmielewska, Wybrane…, s. 272-273.
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domów za pokwitowaniem dla swoich lokatorów (też potwierdzali odbiór)625. Poza
chlebem kartki obowiązywały także na cukier. J. Majewski wspomina o nich w grudniu 1915 r.626

Kartka na chleb i mąkę z lutego 1917 r., fot. ze zbiorów AGAD, MGGL, sygn. 2026 (Zbiory
Zdzisława Włodarczyka)
625
626

APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 10.
J. Majewski, Pamiętnik…, s.99.
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Gdy w kwietniu 1918 r. Ryfka Kohn urodziła trojaczki, natychmiast zjawiła
się po należne jej kartki na cukier627. Mimo systemu kartkowego cukier wciąż drożał.
Na jedną kartkę przysługiwał 1 funt miesięcznie (ok. pół kilograma). Z racji małej
ilości cukru obniżono w listopadzie 1917 r. przydział na głowę z pół na ¼ funta miesięcznie. O większy przydział cukru prosili w 1918 r. handlarze herbatą na rynku628.
W cukier swoich członków zaopatrywały działające w mieście stowarzyszenia. Tak było w przypadku Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysłowego629, Związku Robotników Żydowskich (25 kart cukrowych), Towarzystwa Dobroczynności
Żydów „Talmud Tora” (25 kart), Towarzystwa Opieki nad Legionistami (25 kart),
Taniej Kuchni Żydowskiej (20 kart). Ponownie cukru brakowało jesienią 1917 r.
W mieście mówiło się, że dotrze do miasta, gdy Centrala Zbożowa wyśle zboże do
Galicji630. W październiku 1917 r. wyznaczono sklepy, w których można było kupić
cukier. Dostępny był u M. Biernackiego na Brzeźnickiej, S. Pawłowskiego na Krakowskiej, Koska Najkrona w Rynku, Icka Eisena na Przedborskiej, S. Rabinowicza
z Kaliskiej, Hirsza Szmulewicza (bez adresu), Lajbusia Rosenberga na Kaliskiej,
Feiwla Rosenzweiga (bez adresu), a także w Stowarzyszeniu „Zorza” na Piotrkowskiej, Stowarzyszeniu „Łączność” na Krakowskiej, Stowarzyszeniu „Gwiazda” na
Kaliskiej, Stowarzyszeniu Urzędników na Przedborskiej631.
W styczniu 1918 r. wydano 21.516 kart cukrowych632, w lutym podniesiono
jego ceny633. Miasto żyło plotką, że wszystkie zapasy cukru w mieście zostaną wywiezione do Wilna, potem Kijowa i Petersburga. Referent wydziału handlowego,
sędzia Pomianowski, uspokajał, że po 15 stycznia będzie normalnie wydawany na
kartki634. W lipcu 1918 r. wykryto aferę cukrową. Dochodziło do nadużyć związanych z kartkami, dopuszczał się ich woźny magistratu i 4 pracowników drukarni
Pańskiego. Nieprawidłowości wykrył dzierżawca sklepu aprowizacyjnego przy
Brzeźnickiej M. Biernacki. Sprawców oczywiście aresztowano i osadzono w areszcie635. W związku z nadużyciami przy kartach aprowizacyjnych wyrzucono z pracy
urzędników Bolesława Piaseckiego i Mieczysława Spaczyńskiego636.
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 95, s. 2.
APPT, AmR, sygn. 1380, Prośba do burmistrza z 12 marca 1918 r.; sygn. 1400; CiKKPN,
sygn. 5, s. 70, 105; Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XXIV, s.148-149; 1917, cz. V, s.37, cz.
XII, s.131; 1918, cz. VIII, s. 93-94.
629
„Goniec Częstochowski” 1916, nr 59, s. 2.
630
„Dziennik Narodowy” 1917, nr 241, s. 2.
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APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 45.
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APPT, AmR, sygn. 1400, Potwierdzenie odbioru kart cukrowych.
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APPT, AmR, sygn. 1380, Obwieszczenie z 6 lutego 1918 r.
634
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 12, s. 3.
635
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 158, s. 2.
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APPT, AmR, sygn. 2/II, k.63.
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Także w 1916 r. wprowadzono kartki na ziemniaki637. Wiosną 1918 r. na
osobę przypadało 2 kg ziemniaków tygodniowo, rolnikom przyznano dwa razy tyle.
Reszta poddawana była rekwizycji638. W marcu 1918 r. wstrzymano prywatny obrót
ziemniakami, ale od 20 marca plakatami ogłaszano, że rozpoczęła się sprzedaż ziemniaków w większych ilościach639. W październiku tego roku sprowadzono 2 tys. korcy ziemniaków (1 korzec to ok. 120 kg), które miały być rozprowadzane w czasie
kryzysu640. Chcąc dobrze zarobić na ziemniakach kupowano wcześniej prawo do
zbiorów z całego pola. Potem zebrane ziemniaki można było znacznie drożej sprzedać641.
Problemy z dostępnością dotyczyły całego szeregu innych produktów. Już
w 1914 r. zaczęło brakować soli. W sprawie jej zakupu wydelegowano S. Imienińskiego, który otrzymał z kasy miejskiej 1000 rubli na ten cel. Ten wyjazd rozliczył
dopiero w listopadzie 1918 r. Po 4 latach zwrócił 300 rubli, 200 rubli uznano za
koszty podróży. Za resztę kupił sól642. W styczniu 1916 r. pisano, że na terenie obwodu dochodzi do zamiany drobiu i bydła na sól, której brakowało. Władze ostrzegały, że to oszustwo, bo soli wcale nie zabraknie. Ale jednocześnie hurtowo można
było ją kupować tylko z Austrii. W styczniu 1917 r. podrożała do 42 halerzy za kilogram w detalu643, w lutym 1918 r. trzeba było płacić już 66 halerzy za kilogram644.
W styczniu 1918 r. dochodziło do nieprawidłowości przy rozprowadzaniu soli przez
miejscowy syndykat rolniczy645. Od 11 października 1918 r. sól była wydawana za
okazaniem kart chlebowych po ok. pół kilograma na osobę. Można ją było pobrać
w sklepach Stowarzyszenia Urzędników w rynku, Stowarzyszenia „Gwiazda” na
Kaliskiej, Stowarzyszenia „Zorza” na Piotrkowskiej, u Wernera na Krakowskiej,
Biernackiego na Brzeźnickiej, Janczyka na Przedborskiej, Rabinowicza w Hotelu
Krakowskim. Mieszkańcom, którzy nie posiadali kart chlebowych, przysługiwała
taka sama ilość w sklepie Gumlińskiego na Kaliskiej (Hotel Polski). Wydawanie soli
trwało cały październik. Jednak taka ilość soli była niewielka w stosunku do potrzeb.
Nie mogła wystarczyć najbiedniejszym, którzy często gotowali kartoflankę646.

„Gazeta Łódzka” 1916, nr 129, s. 6.
APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 145.
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„Dziennik Narodowy” 1918, nr 60, s. 3, nr 68, s. 2.
640
„Dziennik Narodowy” 1917, nr 241, s. 2.
641
APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 52.
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APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 132-132v.
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Dziennik urzędowy…, 1916, cz. II, s. 3, cz. XXVII, s. 166-167; 1917, cz. III, s. 23.
644
APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 108.
645
APPT, AmR, sygn. 1380, Pismo CiKKON do magistratu z 30 stycznia 1918 r.
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„Dziennik Narodowy” 1918, nr 236, s. 4.
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Jeśli chodzi o produkty żywnościowe to właściwie nie było takich, które
można by dostać bez problemu. Braki występowały w odniesieniu do wszystkich.
Również w przypadku produktów żywnościowych ustalano ceny maksymalne, ogłaszane na każdy miesiąc. Miały zapobiegać drożyźnie. Aktualne cenniki drukowano
w Dzienniku Urzędowym647. Problemy dotyczyły produktów wytwarzanych na miejscu, w każdej wsi. Tak było z mlekiem, masłem, którego ceny wciąż rosły, jajkami
(zdarzało się ich szmuglowanie do miasta)648. W kwietniu 1918 r. wprowadzono
zakaz farbowania jaj649. W 1916 r. nałożono karę 20 koron na Szaję Grosmana za
wywóz masła bez pozwolenia650. W tym samym roku zakazano handlu śmietaną,
która mogła być wykorzystywana tylko do robienia masła. Wyznaczono normy spożycia przetworów młynarskich. Od 1917 r. nie podlega żadnym ograniczeniom obrót
owocami651. Monopol na zakup owoców w 1917 r. miała firma z Lublina, w Radomsku z jej ramienia działał Abe Semmel652. Wciąż rosły nawet ceny cykorii. W lipcu
1918 r. wszedł w życie zakaz wywozu miodu poza obwód. Nie wolno było bez pozwolenia przerabiać wosku pszczelego, kto miał więcej niż 10 kg, powinien ten fakt
zgłosić. Wszystkie posiadane nadwyżki należało przekazywać władzom653. Powszechne było szukanie zamienników. I tak np. zamiast herbaty polecano jałowiec
lub kasztany. W maju 1918 r. władze powiatowe apelowały do ludności wiejskiej
zbieranie surogatów herbaty654.
Niekiedy towary rekwirowano i zdarzały się przypadki, że kupcy oferowali
zajętą żywność, co oczywiście było niedozwolone655. Policjant M. Ziąber w 1918 r.
złapał szmuglerów, którzy do Częstochowy wywozili zboże i mąkę. Do transportu
używano pociągów656, a głową tego interesu był dróżnik. W proceder zamieszani byli
trzej bracia Kaszuwarowie. Złapano też J. Sikorskiego ze Stobiecka Miejskiego,
u którego znaleziono 3 korce zboża ( ok. 400 kg) i 1 worek mąki657. Nie wiadomo, co
szmuglowano w 1917 r., kiedy podczas kontroli wozów z Przedborza, pasażer Chaskiel Waksberg zabrał paczkę z wozu i chciał uciekać. Został postrzelony wraz z Ka-
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imenem Nirembergiem. Odwieziono ich do Przedborza a wozy z kontrabandą zarekwirowano658.
Stałym problemem był niekontrolowany wywóz żywności i innych deficytowych produktów z miasta659. Jeszcze w marcu 1915 r. Tomasz Nowakowski
otrzymał zgodę na wysłanie rodzinie w Sosnowcu wagonu warzyw660. To się jednak
szybko skończyło.
Im dłużej trwała wojna, tym sytuacja się pogarszała. Na łamach prasy oskarżano więc decydentów o wynikły z tego wzrost śmiertelności, zwłaszcza dzieci 661.
W styczniu 1915 r. z głodu zmarła młoda kobieta z okolic miasta662. Zakazywano też
wywozu ziemniaków663, w ogóle nie wolno było sprzedawać ziemniaków nabytych
od producentów (kwiecień 1918 r.). Starano się zwalczyć nielegalny obrót zbożem,
przypominając, że grozi za to kara finansowa i więzienie664. W czerwcu 1917 r. zabroniono wywozu z miasta żywności, nafty, zapałek, mydła, wina i piwa, chyba że
do miejscowości w obwodzie, ale mając na to pozwolenie665. W lipcu 1918 r. by zapobiec wywożeniu żywności proponowano, by zamknąć prowizoryczne budki,
w których handlowano żywnością. Ustalono, że należy wziąć je pod ściślejszą
ochronę666.
W czerwcu 1917 r. obawiano się już powszechnego głodu 667. Doszło nawet
do wystąpień ludności na tle głodowym668. O złej sytuacji informowano w styczniu
1918 r.669 W marcu 1918 r. ponownie doszło do rozruchów, bo przez kilka dni brakowało chleba. Tłum wtargnął do piekarni aprowizacyjnej. Interweniowała policja
i żandarmeria, z tłumu padły w jej kierunku strzały. Żandarmeria odpowiedziała
strzałami w powietrze. Kilka lat później na ławie oskarżonych zasiedli: Antonina
Grodzińska, Władysław Kulawiak, Henryk Połoński, Józef Lipiński, Jan Szwed, Jan
Połoński, Stefan Wurst, Abram Dutkiewicz, Lejbuś Goldberg, Mikołaj Lisowski,
Leon Cygankiewicz, Feliks Kania, Mikołaj Ślepicki, Jan Jachowicz670.
„Dziennik Narodowy” 1917, nr 49, s. 3; G. Mieczyński, I wojna …, s. 283.
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Produktem pierwszej potrzeby jest też opał. Na początku wojny często linia
kolejowa nie działała, żaden transport z Zagłębia i Śląska nie mógł dotrzeć z węglem. To się zmieniło, gdy front przesunął się na wschód. W styczniu 1915 r. przywieziono 40 wagonów węgla i wagon nafty671. W grudniu 1915 r. upoważniono do
handlu węglem z Dąbrowy radomszczańską filię Piotrkowskiego Towarzystwa Rolniczego, a konkretnie kupca hurtowego Chaskiela Rozenbluma z ul. Strzałkowskiej
5672. Jesienią 1917 r. przyznano 6 koncesji na składy opałowe. Otrzymali je Leopold
Janczur z ul. Krakowskiej, Josek Frydman z Powiatowej, Stanisław Imieniński
z Częstochowskiej, Zelik Cynkiewicz w rynku, Walenty Chutkiewicz na Brzeźnickiej i Wolf Fajerman na Przedborskiej. Tylko te firmy otrzymywały węgiel do sprzedaży. Jednej rodzinie przysługiwały 2 korce673.
Dostawy węgla kierowane do miasta z Generał Gubernatorstwa były stanowczo za małe. Jeszcze w 1917 r. w mieście powołano specjalną podkomisję do obrotu
węglem. Zasiedli w niej burmistrz S. Kostecki, Józef Nowicki, Ludwik Warwasiński.
Dystrybucją zajmowała się też komenda obwodowa, która przyjmowała zapisy. Od
18 października 1917 r. działał Powiatowa Komisja dla Podziału Węgla. W listopadzie oszacowano niezbędną ilość węgla dla miasta na 3650 ton. Pod koniec 1917 r.
do Radomska dostarczono 248 wagonów węgla. Sytuacja nie zmieniła się wiosną
1918 r., węgla wciąż było mało, więc ograniczano sprzedaż 674. W magistracie przydziałem zajmował się urzędnik o nazwisku Mystkowski675. W maju miano jechać do
Lublina lub Dąbrowy w sprawie węgla. Komisja powiatowa do stycznia dostała tylko
10 wagonów676. Jednej rodzinie przysługiwały 2 korce (ok. 256 kg)677. W styczniu
1918 r. zdecydowano, że jednorazowo można kupić już nie 10 a 5 korcy (ok. 640
kg)678. Problemy z opałem mieli nie tylko pojedynczy mieszkańcy, ale także instytucje charytatywne. Towarzystwo Talmud Tora, które prowadziło przytułek, prosiło
o węgiel, ale miasto mogło przyznać tylko torf679. Dochodziło do kradzieży węgla
z pociągów, w związku z tym częste były wypadki śmiertelne 680. W styczniu 1916 r.
ogłoszono maksymalne ceny węgla dla kilku miejscowości, w tym dla Radomska.
Cena uzależniona była od odbiorcy. Inną przewidziano dla gmin, komitetów aprowi„Gazeta Łódzka” 1915, nr 5, s. 2-3, nr 9, s. 2.
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zacyjnych, przytułków, zakładów produkcyjnych i hurtowników. Obowiązywał zakaz wykorzystywani gazu i elektryczności do ogrzewania681. W ogóle zalecano oszczędność elektryczności682.
Jeśli nie było węgla, to siłą rzeczy przerzucano się na drewno. Wiosną
1915 r. trzeba było udowodnić władzom powiatowym prawa do serwitutów, czyli
m.in. do korzystania z lasów. Biednej ludności zezwolono do końca wojny na wybieranie z lasów rządowych pniaków po ściętych drzewach. Wywóz drewna z wszystkich lasów wymagał pozwolenia683. W marcu 1915 r. KO prosił Komendę Obwodową o zgodę na wycinkę drewna na opał w lasach rządowych684.
Ciągłe problemy z dostawami węgla sprawiły, że zaczęło się poszukiwać alternatywnego źródła opału w postaci torfu. Na terenach podległych miastu były takie
złoża. Władze miasta zaplanowały cały proces od wydobycia po dystrybucję
w składnicach opałowych. W momencie, gdy wyczerpały się zasoby w miejskich
lasach, trzeba było skorzystać z prywatnych złóż. Te najbliżej były w majątku Radziechowice. Z pewnymi trudnościami, ale udało się te torfowiska wydzierżawić.
Z kasy wypłacano rocznie 1100 rubli na ręce właściciela Radziechowic. Kontrakt
opatrzony był możliwością podwyższenia tej kwoty na życzenie A. Walczaka, właściciela terenów. Wydzierżawiono od niego 150 prętów kwadratowych po 10 rubli za
każdy. Zysk dla miasta z torfowisk w 1918 r. oszacowano na 432 korony 85 halerzy.
Najubożsi mieszkańcy miasta otrzymywali torf za darmo. Wiosną 1918 r. wyasygnowano z kasy miejskiej 5 tys. marek na kolejne maszyny służące wydobyciu torfu.
Zastanawiano się też nad używaniem węgla brunatnego685. Od lata 1918 r. na nowo
czyniono starania o dalsze prawo do eksploatacji torfu w Radziechowicach (będących pod zarządem władz powiatowych). Miasto miało też oferty w tym zakresie od
osób prywatnych, ale ze względu na cenę musiano je odrzucać. Ostatecznie prawo do
wydobycia torfu kupiono od prywatnego właściciela w Radziechowicach 686.
Mieszkania trzeba było nie tylko ogrzać, ale także oświetlić. Nie wolno było
gromadzić na zapas nafty, która też była na kartki687. Duże braki odnotowano w marcu 1918 r., a w kolejnym miesiącu w ogóle wstrzymano wydawanie nafty688. HandlaDziennik urzędowy…, 1916, cz. V, s. 6; 1918, cz. IV, s 36-37.
APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 44.
683
Dziennik urzędowy…, 1916, cz. III, s. 5, cz. VIII, s. 20.
684
AMMR, KO, Pismo do Komendy Obwodowej z 16 marca 1915 r.
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„Dziennik Narodowy” 1918, nr 119, s. 2.
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APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 101, 102, 107, 108v. Na temat wydobycia torfu zob. J. Kapuściński, Szkice z dziejów wsi w Radomszczańskiem (XIX-XX w.). Wydobycie torfu w Woźnikach, „Zeszyty Wiejskie”, z. XVII, 2012, s. 225-239.
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„Nowy Kurier Łódzki” 1916, nr 23, s. 2; Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XLVI, s.295.
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APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 92, 141.
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rze naftą musieli się rozliczać z kartek, nie dostali kolejnej partii, jeśli nie rozliczyli
poprzedniej. Biuro kontrolne znajdowało się u Jakuba Mitelmana689. Oczywiście
istniał nielegalny rynek. W styczniu 1918 r. na Bartodziejach wachmistrz Tokarski
znalazł beczkę nafty ze szmuglu690. Byli i tacy, którzy na rożne sposoby wywozili
z miasta naftę i świece (od października 1917 r. na kartki691). W listopadzie 1918 r.
zastanawiano się, jak ten proceder ograniczyć692. W mieszkaniach można oświetlać
tylko 3 pomieszczenia i kuchnię693. Woskiem można było handlować tylko mając
stosowne zezwolenie694.

Fragment zarządzenia o konieczności oszczędzania elektryczności, APPT, CiKKPN, sygn. 5

Dziennik urzędowy…, 1917, cz. XVII, s. 194-196.
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 12, s. 3.
691
APPT, CiKKPN, sygn. 5, Obwieszczenie z 22 września 1917 r.; Dziennik urzędowy…,
1917, cz. XVII, s. 194; 1918, cz. III, s. 26.
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APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 137v.
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Dziennik urzędowy…, 1918, cz. IV, s 36-37.
694
APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 135; Obwieszczenie z 6 września 1917 r.;
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Obwieszczenie dotyczące handlu świecami, APPT, CiKKPN, sygn. 5
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W celu lepszej kontroli przyznawano koncesje na handel poszczególnymi
wyrobami. Nie można było na własną rękę wyrabiać mydła, monopol miała fabryka
z Radomia695. Skórami, kośćmi, klejem skórnym, tłuszczami w okręgu mógł handlować Henoch Wiener z Kaliskiej 29, a w maju 1917 r. Szymsze Krakowski, także
z Kaliskiej 29 i Litman Żarski z Przedborskiej 40. Żarski i Krakowski mogli też handlować masłem w obwodzie. Przywilej handlu skórami zdobyli w Radomsku Izrael
Brauner, Calek Besser, Chaskiel Besser, Moszek Besser, Abraham Blum, Taube
Herszamn, Jakub Aron Lachman, Mendel Spira. Taki przywilej w Brzeźnicy, Gidlach czy Działoszynie posiadali inni kupcy696.
Handel jajkami na większą skalę posiadało kilku kupców. W grudniu 1915 r.
Jakub Telman z Radomska dostał pozwolenie na ich skupowanie i wywóz do Austrii.
Miał też prawo udzielania dalszych koncesji na terenie obwodu. W sierpniu 1916 r.
wprowadzono kolejne ograniczenia w handlu jajami. Obok Telmana mógł je skupywać też Szlama Goldberg z Radomska. Dla swej działalności mieli przydzielone
poszczególne gminy. Niedługo potem Telmana odsunięto a na jego miejsce wyznaczono Abrahama Faktora z Radomska697. Buraki w powiecie mógł skupować tylko
Herman Blass i Spółka z Radomska. Zboże należy odstawiać do Polskiej Centrali
Zbożowej. Wielu się z tego wyłamywało, więc próbowano zachęcać do przestrzegania przepisów argumentując, że jest to nieobywatelska postawa698.
Niełatwo było też zdobyć tytoń. Koncesję na handel nim miało Towarzystwo
Spożywcze „Łączność” z ul. Krakowskiej 2, które dzierżawiło ją od kogoś ze Lwowa. Miało monopol na tereny na wschód od linii kolejowej, na zachód miał kupiec
z Pajęczna. Składnice tytoniu były w Radomsku i Pajęcznie, od maja 1917 r. również
w Kłomnicach. Lokalni handlarze mieli przydzielone gminy, gdzie mogli się zaopatrywać. Braki w zaopatrzeniu w tytoń były ogromne. W lutym 1918 r. przyszedł
transport i od razu ustawiały się kolejki. Pojawiły się oskarżenia, że niektórzy wykorzystując znajomości dostawali po kilkadziesiąt paczek. Tak miał robić Paciorkowski, który przestraszony ponoszonej odpowiedzialności, miał prosić, by nie donoszono o tym żandarmerii699. Handlujący w detalu musieli mieć specjalne pozwolenia.
Początkowo można było handlować tytoniem na ulicy, ale od marca 1915 r. zabro-

APPT, CiKKPN, sygn. 5, Ogłoszenie z 12 września 1917 r.; Dziennik urzędowy…, 1917,
cz. I, s.4.
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Dziennik urzędowy…, 1917, IX, s. 90-91, cz. XIII, s.154.
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Dziennik urzędowy…, 1915, cz. XIII, s. 4; 1916, cz. XXXI, s. 193-194, cz. XXXIV, s. 221
-222.
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APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 50-51.
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Dziennik urzędowy…, 1916, cz. III, s. 9; 1917, cz. IX, s. 91; „Dziennik Narodowy” 1918,
nr 27, s. 2.
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niono tego 700. Od 1917 r. na terenach okupowanych przez Austrię tytoniem mogły
handlować tylko wdowy i sieroty poległych na polu walki701. Oczywiście odgórnie
były też ustalane ceny, które wciąż rosły702.
O tym jak cennym produktem był tytoń, niech świadczy zajście do jakiego
doszło w jednym z domów. W dniu 19 lipca 1916 r. między godz. 13 a 14 do mieszkania Teodora Hanke przy Rolnej 11 wszedł plutonowy straży skarbowej Władysław
Leszczyński, z pochodzenia Rusin, w towarzystwie jeszcze jednego strażnika skarbowego. Zauważyli pustą tytoniarkę. Zapytali, gdzie jest reszta tytoniu. Gdy usłyszeli, że żadnego tytoniu nie ma, zaczęli rewidować gospodarza, który mówił, że dopiero wstał z łóżka po chorobie. Nic to nie dało, Leszczyński chwycił go za gardło
i dwukrotnie rzucił na stół. Hanke pytał go „gdzie jest to oswobodzenie, któreście
ogłaszali plakatami”, „to tak postępujecie z ludźmi, którzy wam dzieci swoje dali do
pomocy”. Urzędnik chwycił za szablę i chciał go uderzyć. Powtarzał, że jak znajdzie
tytoń to będzie „po mordzie bił”. Gospodarz pod wpływem tego zajścia dostał boleści i chciał wyjść z domu. Znowu zaczęto go szarpać, chwytać za gardło i rzucać na
stół. W końcu zaprowadzono go do magistratu. W jego domu żadnego tytoniu nie
znaleziono. Był tym zajściem oburzony i złożył skargę, w której pisał, że zaufał cesarzowi oddając syna do Legionów a w zamian tak się go traktuje703.
Życie w latach wojny upływało dla dużej części mieszkańców miasta pod
znakiem bezrobocia, permanentnych niedoborów produktów pierwszej potrzeby i rosnących z roku na rok cen. W marcu i kwietniu 1918 r. strajkowali szewcy, zecerzy
i kamasznicy704.
Problem ten dotyczył wszystkich, także pracujących dla magistratu. Wiemy,
że w 1917 r. burmistrz wraz z dodatkami (mieszkaniowy i rozjazdy) zarabiał 2500
koron, wiceburmistrz 1500, sekretarz (było dwóch) po 900, kasjer 700, inspektor
milicji miejskiej 600, pomocnik inspektora milicji 480, stróż przy rzeźni miejskiej
300, pensje 20 milicjantów po 360705. Nie wystarczało na życie. W urzędzie miasta
pracowało łącznie 76 osób. Wielu z nich pensje miało ustalone jeszcze przed wojną.
Ówczesne stawki nijak miały się do realiów wojennej drożyzny. Zawiązali więc stowarzyszenie, by wspólnie powalczyć o poprawienie swojego bytu. Na zebraniu był
wiceburmistrz Goszczyński, Stanisław Olszewski (sekretarz milicji), Walerian Ząbek
700
APPT, AmR, sygn. 1303, Ogłoszenie C i K Komendy Obwodowej z 12 lutego 1915 r.;
Pismo Burmistrza do CiKKON z 4 marca 1915 r.
701
„Gazeta Łódzka” 1916, nr 5, s.1.
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Dziennik urzędowy…, 1915, nr 14, s. 3; 1916, cz. XXIII, s.139-140; 1917, cz. VII, s. 6667, cz. IX, s.92.
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APPT, BW, sygn. 8, s. 230-231.
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„Dziennik Narodowy” 1918, nr 54, s. 3; nr 96, s. 2.
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APPT, AmR, sygn. 1374. Wrócić do tego.

117

Tomasz Andrzej Nowak
(milicjant). Postanowiono, że tymczasowo należy się przyłączyć do Polskiego Ogólno-Zawodowego Związku. Wybrano jednak własny zarząd, który tworzyli Gosiewski
(prezes, delegat do Związku), Jana Jurjew (zastępca prezesa), Stanisław Olszewski
(delegat do Związku), Józef Kozakiewicz i Wacław Kaczmarek (delegat do Związku
jako zastępca). Głównym organizatorem spotkania był Jurjew, któremu podziękowano za zaangażowanie. On sam zaś dziękował za liczne przybycie. Wzniósł okrzyk
„Niech żyje niepodległa Polska, niech żyje przyszły rząd polski i zrzeszenie pracowników miejskich”. Zebrani krzyknęli trzy razy „niech żyje”. J. Kozakiewicza upoważniono do zbierania składek po 2 koron, ale zwolniono z nich najbiedniejszych.
W grudniu pracownicy magistratu mieli mieć uchwalone pensje, ale nie odbyła się
sesja. W maju 1918 r. urzędnikom postanawiano wypłacać dodatek drożyźniany, tym
najlepiej zarabiającym 75% pensji, innym 100 a nawet 125%706. Dodatki drożyźniane
mieli też milicjanci i nauczyciele707. W październiku wszyscy pracownicy prosili
o 100% podwyżki. Nie podjęto jednak w tym zakresie żadnych decyzji, zostawiając
je w gestii nowych władz miasta708. W 1918 r. z funkcji zrezygnował burmistrz
S. Kostecki, mówiąc m.in. że zaproponowana pensja jest zbyt niska.
Gospodarce państwa austro-węgierskiego przestawionej na tory wojenne było potrzebne prawie wszystko. Kryzys wojenny powodował, że wprowadzano szereg
zakazów i ograniczeń w swobodnym obrocie towarami. Kontrolowano obrót przeróżnymi produktami. Albo wszystkie nadwyżki rekwirowano, albo dokonywano
spisów ilościowych. Stąd stałym elementem życia pod okupacją były rekwizycje. Na
początku wojny za zabrane przedmioty i produkty płacono kwitami rekwizycyjnymi,
potem było już z tym gorzej. W 1915 r. informowano, że zapłata za rekwizycję należy się tylko tym, którzy bez niej mogliby popaść w biedę. Wszelkie kwity dłużne
należało realizować w Piotrkowie. Chyba, że dotyczyły okupacji niemieckiej, wówczas w tym celu należało się udać do Częstochowy. Tu wyznaczono termin realizacji
do 1 czerwca 1916 r., potem wszystkie należności przepadały 709. Przed rekwizycjami
chroniono się jak się tylko dało. A odbywały się zarówno w mieście, jak i w okolicy710. Chłopi nie chcieli dawać na nie podwód. Więc odbywały się w asyście wojska
i to na koszt danej gminy711.
Bardzo cenne były metale, bo z nich wyrabiano broń. Już na początku wojny
z domów zabierano miedziane garnki, co opisywał S. Oczkowski712. W lipcu 1915 r.
„Dziennik Narodowy” 1917, nr 295, s.6; 1918, nr 53, s. 3, nr 57, s. 3, nr 119, s. 2.
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 32, 54, 87.
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zachęcano do sprzedaży wszelkiej miedzi, potem znalezione przedmioty miały być
po prostu rekwirowane713. Przypominano, że przedmioty z miedzi powinny być oddane, w zamian otrzymywało się żelazne zamienniki.
Ofiarą wojny padał nawet drobne monety miedziane czy niklowe. Wymiana
niklowych 20-halerzówek na żelazne trwała do końca 1916 r. W październiku 1917 r.
zajęto wszystkie klamki, barierki, znaki reklamowe z brązu i miedzi. Należało je
odstawiać do Icka Szpiro lub do komendy obwodu, gdzie otrzymywało się pokwitowanie. Ostrzegano, że później te przedmioty będą zabierane bez zapłaty 714. Mosiężne
klamki zamieniano na inne, ale te przez jakiś czas nie docierały do miasta, musiano
więc przedłużyć termin ich oddawania715. W listopadzie tego roku należało władzom
zgłosić wszystkie zapasy żelaza716. Istniała obawa, że rekwizycji będą też podlegać
kościelne dzwony. Jednak do tego nie doszło. W niektórych kościołach były nieużywane dzwony (może uszkodzone), znaleźli się duchowni, którzy chętnie by je oddali
za opłatą717. Najbardziej uciążliwe były rekwizycje żywności. Po prostu nie można
było robić żadnych zapasów. Działo się tak od początków okupacji, zabierano zboże,
zwierzęta, choć wojsko miał swoje bydło na ubój. W początkach 1915 r. płacono
z rekwizycje pieniędzmi, ale za to w cenach znacznie poniżej targowych718.

APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 1, Ogłoszenie z 3 lipca 115 r.
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Obwieszczenie o przedłużeniu terminu oddawania klamek, APPT, CiKKP, sygn. 5
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Ogłoszenie o zbiórce miedzi, APPT, CiKKP, sygn. 5
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Obwieszczenie o obowiązki zgłaszania zapasów żelaza, APPT, CiKKP, sygn. 5
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Rekwirowano prawie wszystko: bydło (także dojne719), nadwyżki ziemniaków720, zboża (objęte monopolem należało dostarczać do Metalurgii - tu był główna
składnica lub w inne wskazane miejsca)721, wosk pszczeli722, błonki ze ślepych kiszek bydlęcych. Trzeba było sporządzić spis zapasów suszonych śliwek i powideł,
melasy, cukru723. Brakowało też żywności dla zwierząt. Niszczenie pokrzyw czy
wypasanie bydła było surowo zabronione (maj 1918 r.)724. W 1916 i 1917 r. zajmowano zapasy słomy i siana725, w październiku 1917 r. nakazano gromadzenie wrzosu
jako paszy i ściółki726. Instruowano jak zamienić liście na paszę727, przypominano, że
ściółka leśna też była cenna, należało więc zbierać ją tylko rękoma lub grabiami
drewnianymi. Gdy brakowało paszy dla zwierząt, niektórzy zaczęli i na niej oszukiwać, na przykład dodając do niej gips i piasek728.
Ale nie tylko zwierzęta i żywność były cenne dla gospodarki. Poza tym także
skóry zwierzęce. W kwietniu 1918 r. znaleziono nielegalną garbarnię przy Stodolnej
47, w stodole należącej do Wincentego Paska. Było tam 96 skór wołowych i cielęcych, wartości kilkuset tysięcy koron (należały do Rozberga i spółki)729. W marcu
1916 r. zarekwirowano całą wełnę owczą. Zapowiedziano, że będzie przymusowo
wykupywana (w obwodzie miał się tym zajmować kupiec z Radomska Maks Eckstein)730. W 1917 r. jednemu z mieszkańców żandarmeria zarekwirowała sukno. Prosił
magistrat o zaświadczenie, że nie był kupcem i nabył je dla na własny użytek731. Nie
wolno było bowiem swobodnie handlować tekstyliami732.
Władze nakazywały zbieranie pokrzyw, które zastępowały dobrze bawełnę.
Brakowało pasów rozpędowych skórzanych i konopnych733, podobnie było z workami (wprowadzono zakaz obrotu nimi)734. W czerwcu 1916 r. na cele wojskowe
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zajmowano szmaty, wełnę, odpadki sukienne, sierść, papier. Zajęto zapasy gliceryny
i wszystkiego co służy do produkcji mydła. Podobnie rzepak735, korę do garbowania736, przędzę konopną, lnianą i płótno, skóry zwierzęce, łój i kości, watę świeżą
i zużytą, wosk pszczeli, krochmal737.
Zapotrzebowanie na tłuszcze powodowało, że w ich pozyskiwaniu posuwano
się bardzo daleko. By zdobyć tłuszcze techniczne wykopywano w kości padłych
zwierząt, w miejscach gdzie prowadzono ubój. Można było to robić tylko za pozwoleniem władz738 Pod koniec 1915 r. prawdopodobnie podczas takich prac na Kowalowcu zasłabł mężczyzna, który zmarł w szpitalu739.
Od samego początku wojny cenne było konie, czyli siła pociągowa. Rekwirowano je razem z wozami740. Konie na podwody dla wojska zabezpieczono u Jacentego Ciesielskiego. Skarżył się na to w 1915 r. Tłumaczył, że jest kaleką i jego i tak
marny koń jest jedynym źródłem utrzymania. Woził nim piasek. Jednocześnie prosił
o wstawienie się za nim u dyrekcji fabryki Kohna, która zaprzestała wypłacania mu
zapomogi za wypadek podczas pracy. W tej sprawie odesłano go do dyrekcji fabryki.
Konia chyba skreślono z listy podwodów, ale zabroniono szukania pomocy (żebrania?) w okolicznych wsiach741. Konie i wozy podlegały ewidencji. W lipcu 1915 r.
w całym powiecie przeprowadzono przegląd koni. W Radomsku spis odbywał się na
placu koło cerkwi. Ewidencja pokazała, że 36 osób miało konie i wozy, a często
zdarzało się, że miano tylko wozy742. W 1916 r. doszło w całym kraju do masowej
konfiskaty koni. W Radomsku ustanowiono rządową stację ogierów. Wiosną 1917 r.
zorganizowano klasyfikację środków przewozowych, czyli koni, które wszystkie
należało okazać743.

Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XXVIII, s.173, cz. XXIII, s.138-139.
APPT, CiKKPN, sygn. 5, s. 30; Obwieszczenie z 16 kwietnia 1918 r.; Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XLIX, s.329.
737
Dziennik urzędowy…, 1916, cz. II, s. 2, X cz, XIX, s. 179, cz. XXXIII, s. 204, 220-221,
cz. XL, s. 265, cz. XLVI, s.295-296; 1917, cz. IV, s.26, cz. X, s.104-106.
738
APPT, CiKKPN, sygn. 5, Obwieszczenie z 1918 r.; Dziennik urzędowy…, 1916, cz.
XLIV, s. 284-285.
739
APPT, AmR,sygn. 1310,Pismo Magistratu do szpitala św. Aleksandra z 20 grudnia 1915 r.
740
„Nowa Gazeta Łódzka” 1914, nr 179, 10 września, wydanie II.
741
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo J. Ciesielskiego do CiKKON z 10 lipca 1915 r.; odpowiedź Magistratu z 4 sierpnia 1915 r.
742
APPT, AmR, sygn. 1314, Pismo CiKKON do Pana Burmistrza i wszystkich panów wójtów z 2 lipca 1915 r.; Spis koni i wozów w m. Noworadomsku; Ogłoszenie burmistrza z 10
lipca 1915 r.
743
Dziennik urzędowy…, 1916, cz. VI, s. 1; 1917, cz. II, s.11; APPT, AmR, sygn. 1356, Pismo CiKKO do Komisarza Rządowego z 11 lutego 1917 r.; J. Lewandowski, Królestwo Polskie wobec…, s. 72.
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Obwieszczenie o zajęciu łodyg i pokrzyw, APPT, CiKKP, sygn. 5
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Obwieszczenie o zajęciu kory garbarskiej, APPT, CiKKP, sygn. 5
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Konie miały wielką wartość, władze więc pilnowały, by nawet prywatni właściciele należycie o nie dbali. W styczniu 1916 r. nakazywano dokładnie je podkuwać, bo często tego nie robiono. Przez to zwierzęta cierpiały i zmniejszała się wydajność. Władze zauważyły, że znęcano się nad zwierzętami, m.in. bijąc je i nakładając zbyt duże ciężary na wozy. Za takie dręczenie przewidziana była kara do 100
koron lub 10 dni aresztu. Konie musiano również chronić przed chorobami. Szpital
dla koni był w pobliskim Zakrzewie, ale po pół roku działalności zlikwidowano go
w lipcu 1916 r. Każdy przypadek świerzbu u koni należało zgłaszać władzom 744. Nie
wolno było jeździć końmi w nocy, a na pastwiska nocą można było je wyprowadzać
tylko w obrębie danej miejscowości. Kupować można było je na targu, ale bez pośredników. Na kupno poza targiem i nie do celów gospodarczych trzeba było mieć
pozwolenie. Zabroniona była sprzedaż do niemieckiej strefy okupacyjnej, ale przepis
nie był przestrzegany. Kupowano konie od wojska. Jeśli taki padł w ciągu 3 tygodni
od zakupu, nowy właściciel miał prawo do odszkodowania. Potem jednak cofnięto
ten przepis, ograniczając się tylko do ostrzeżenia, że każdy kupujący powinien pamiętać o ryzyku745.
Wojsko i administracja korzystało z prywatnych koni, biorąc je na tzw. podwody. Płacono za nie, ale często było to raczej nieszczęście niż okazja do zarobku,
bo oznaczało podróż daleko od domu. Mężczyźni spędzali poza Radomskiem wiele
miesięcy. Żony prosiły więc władze wojskowe o zaświadczenia, że ich mężowie
zostali wzięci na podwody (zarówno jesienią 1914 r. jak i w styczniu 1915 r.) przez
armię i należy się za to zapłata746. Latem 1915 r. ustalono ceny za godzinę podwodów (za rozpoczętą godzinę 50-60 halerzy). Od czerwca 1917 r. podniesiono opłaty
za godzinę z 60 halerzy do 1,25 korony. Zapewnienie podwód na potrzeby urzędników powiatowych spadło na urząd miasta747.
Nieco miejsca trzeba poświęć gospodarce miasta, która też znalazła się przez
wojnę w trudnej sytuacji. Wielu płatników wyjechało, nie wiadomo gdzie przebywali
a zaległości rosły, inni nie byli w stanie płacić w ogóle748. Jesienią 1914 r. kasa miejska nie była w ogóle zasilana wpływami. 1 października zdecydowano, że na potrzeby miasta zostanie zaciągnięta pożycza w kwocie 3 tys. rubli w Anonimowym TowaDziennik urzędowy…, 1916, cz. I, s. 3, cz. V, s. 7, cz. VIII, s. 21, cz. XXVIII, s.176; 1917,
cz. VI, s. 53-54, cz. XIV, s.169.
745
Dziennik urzędowy…, 1915, cz. XI, s. 4; cz. XII, s. 3; cz. XIII, s. 3; 1916, cz. V, s. 3-4;
1918, cz. VI, s. 67, cz. X, s. 110.
746
APPT, AmR, sygn. 1305, Prośba Józefy Schabowskiego do Magistratu z 5 października
1915 r.; Marianny Góreckiej z 4 października 1915 r.; Marianny Bednarskiej; Karoliny Plotki
z 4 października 1915 r.
747
Dziennik urzędowy…, 1915, cz. VI, s.6; 1917, cz. XIII, s.157; 1918, cz. I, s.2-3.
748
APPT, AmR, sygn. 2/II, k.127, 129.
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rzystwie Metalurgicznego Przemysłu. Dyrektor radomszczańskiej fabryki Jan Hussarzewski zgodził się wesprzeć miasto nieoprocentowaną pożyczką, ale pod warunkiem, że dług zostanie spłacony najszybciej jak się da. Ewentualnie pieniądze te zostaną zaliczone na poczet przyszłych podatków. W październiku 1914 r. pisano, że
miasto miało zdeponowane u gubernatora piotrkowskiego 15 tys. rubli. Nie wiadomo jednak, czy udało się je odzyskać, choć takie starania czynili ławnicy Oczkowski
i Szwedowski749. Sytuacja finansowa miasta jeszcze się pogorszyła, gdy 17 grudnia
1915 r. nałożono na miasto kontrybucję w wysokości 30 tys. rubli, zmniejszoną
dzięki interwencji Antoniego Peysera do 20 tys. Złożyli się na nią najbogatsi mieszkańcy miasta. 20 stycznia 1915 r. pieniądze miastu zwrócono, ale tylko 15 tys.750
W lutym 1915 r. 33 osoby zwróciło się do KO z prośbą o oddanie im wyłożonych
pieniędzy, ale nie wiadomo czy tak się stało751. Od początków 1915 r. zaczęto ściągać należności od dłużników. Ale przeważnie bywało tak, że właściciele nieruchomości nie chcieli płacić i odsyłali do swoich lokatorów, przeważnie bardzo biednych
ludzi. Czasami urzędnik magistratu nakładał areszt na jakiś majątek dłużnika i dopiero to skutkowało. 5 stycznia udało się ściągnąć 182,84 rubli752.
Nie wiemy jak wyglądały sprawy finansowe miasta w czasie wojny, jakimi
dochodami kasa miejska operowała i jak się one miały do wydatków. Dopiero sprawozdanie Rady Miejskiej z kadencji 1917-1918 cokolwiek mówi o tym aspekcie
życia miejskiego. Dochody czerpano z dzierżaw majątku miejskiego, podatków od
właścicieli nieruchomości i przemysłowców, podymnego, podatku latarnianego, od
handlujących towarami. Do tego dochodziły zyski ze sprzedaży drewna z lasów
miejskich, opłaty za paszporty, ogłoszenia kinematograficzne i teatralne, ze składki
szkolnej. Udawało się też ściągać podatki zaległe. Z tych źródeł przychód od 1 kwietnia 1917 r. do 31 maja 1918 r. wyniósł 450.003,72 koron. Najwięcej kosztów pochłaniała administracja i milicja. Poza tym wydawano na najem lokali, utrzymanie
czystości i porządku w mieście, szkół, szpitali i zakładów dobroczynnych, instalację
oświetlenia na ulicach. Spłacano również długi. Zdarzyły się nieprzewidziane wydatki, np. dla Rady Regencyjnej, stypendia i dodatki drożyźniane. Wydatki wyniosły
tyle samo co dochody753. W 1917 r. obniżono podatek od nieruchomości z 10 do
6%754. Być może w ten sposób chciano w jakiś sposób ulżyć podatnikom w ciężkich
czasach. W 1918 r. budżet miasta wyniósł 3 mln koron. Udało się go zrównoważyć
przez zaciągnięcie pożyczki w wysokości 370 tys. koron oraz z zysków z aprowizacji
AMMR, KO, Pisma F. Goszczyńskiego z 3 października 1914 r.
S. Oczkowski, Dziennik …, s. 83.
751
AMMR, KO, Pismo do KO z 5 lutego 1915 r.
752
AMMR, KO, Wykaz wyegzekwowanych sum.
753
T.A. Nowak, Sprawozdanie…., s. 120-123.
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APPT, CiKKPN, sygn. 5, Obwieszczenie z 27 września 1917 r.
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miasta. Komisja finansowa (pod przewodnictwem Epsteina) postulowała zaciągnięcie pożyczki w kwocie 500 tys. koron. Dla pracowników magistratu zarezerwowano
pieniądze na dodatki drożyźniane755.
W 1917 r. zarząd miasta zajął się kontrolą własności miejskiej. Bo jak się
okazało, część gruntów została zagrabiona przez mieszkańców. W listopadzie tego
roku wznowił się konflikt ze Stobieckiem Miejskim o pastwiska. Mieszkańcy Stobiecka napadli i dotkliwie pobili milicjantów miejskich i technika Kołodziejskiego,
który na polecenie burmistrza wytyczał nowe działki na Kowalowcu. Władze miasta
skierowały tę sprawę do komendy powiatowej756. Od sierpnia 1917 r. folwark św.
Ducha dzierżawił Hipolit Kempa757. Na gruntach miejskich wydzielano działki rolne,
które oddawano w dzierżawę758.
Ważnym elementem miejskiego majątku były lasy. Jak już było wspominane
z braku węgla z oczywistych powodów sięgano po drewno. Lasy należące do miasta
były więc narażone na kradzieże. Próbowano zatrudniać do ochrony lasów odpowiednich ludzi, ale nie zawsze się to udawało. Na stanowiskach leśniczych była duża
rotacja. W 1918 r., pod koniec kadencji władz miejskich, stwierdzono, że gospodarka
leśna miasta jest dobra, a sprawę zatrudnienia leśniczego zostawiono nowym władzom759.

Pomoc społeczna
Wybuch wojny praktycznie z automatu spowodował znaczne zubożenie mieszkańców kraju. Z problemem tym starano się uporać na różnych szczeblach ówczesnej administracji. Pierwszą instytucją zajmującą się pomocą społeczną w kraju był
Centralny Komitet Obywatelski. Po jego rozwiązaniu we wrześniu 1915 r. na terenach zajętych przez Austrię utworzono Główny Komitet Ratunkowy, z siedzibą
w Lublinie, a niedługo potem dla terenów pod zarządem niemieckim Radę Główną
Opiekuńczą. Im podlegały struktury na niższych szczeblach administracji (komitety
powiatowe i miejskie) 760. W Radomsku przy ul. Kaliskiej 1 mieścił się Obwodowy
G. Mieczyński, I wojna światowa …, s. 284.
APPT, AmR, sygn. 2/II, s. 36-36v; D. Chmielewska, Wybrane…, s. 273.
757
APPT, AmR, sygn. 2/II, k.16v.
758
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 221, s. 4, nr 222, s. 4, nr 223, s. 3.
759
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 95, s. 2.
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Ł. Faszcza, Okoliczności powołania Rady Głównej Opiekuńczej, „Białostockie Teki Historyczne”, t. 15, 2017, s. 141, 146, 154; M. Przeniosło, Rada Główna Opiekuńcza w latach
1915-1918 – władze, struktura wewnętrzna, formy aktywności, [w:] Dzieje biurokracji, t. IV,
cz. 2, pod red. Artura Góraka, Krzysztofa Latwca i Dariusza Magiera, Lublin-Siedlce 2011,
s. 607.
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Komitet Ratunkowy761. Być może to w tym gronie zasiadał od września 1916 r. F.
Goszczyński762. W 1918 r. kierował nim F. Myśliński763. Na krótko utworzono w
Radomsku gubernialny komitet pomocy, szybko go jednak rozwiązano 764.
Największe fabryki, dające zatrudnienie nie tylko radomszczanom, ale także
chłopom z okolicy, przestały pracować765. Inni trafili z armią carską na front, a z austriacką na podwody. Byli też i tacy, którzy przed wojną wyjechali np. do Ameryki,
a teraz nie było z nimi kontaktu, nie przysyłali też pieniędzy. Ci którzy pracowali
i tak nie dostawali pełnej pensji i jeszcze zalegano z nimi za 2 miesiące. W takiej
sytuacji byli urzędnicy i nauczyciele w styczniu 1915 r.766 Bez środków do życia
nagle znalazło się kilka tysięcy osób. W początkowym okresie wojny pomoc najbiedniejszym była jednym z ważniejszych zadań władz miasta.
W lipcu 1915 r. komenda obwodowa w Radomsku przysłała do Częstochowy listy osób walczących na froncie, a których rodziny potrzebowały zapomóg767.
Rodziny żołnierzy służących w carskim wojsku pomocy szukały w magistracie. Bardzo często dochodziło tam do awantur i to na tyle poważnych, że poproszono o oddelegowanie do urzędu funkcjonariuszy żandarmerii 768. W styczniu 1915 r. z lasów
rządowych (leśnictwo Gidle) wydano drewno 207 rodzinom rezerwistów 769. Pod
koniec grudnia 1917 r. radni zastanawiali się nad pomocą dla rezerwistek. W końcu
postanowiono pomoc 175 najbiedniejszym rodzinom i z zapasów miejskich wydano
im po ¼ sążnia (sążeń – 2,1 m) drewna gałązkowego i jednym sążniu torfu. Od grudnia do końca kwietnia 1918 r. miano wygospodarować z kasy miejskiej po 1000 koron miesięcznie na pomoc dla chorych kobiet i dzieci. F. Oczkowski zaproponował,
by taka pomoc była udzielana nie tylko rezerwistom, ale wszystkim, którzy występują w spisach Komitetu Ratunkowego, czyli ok. 200 rodzinom. Pomysł poparto.
Uchwalono też specjalny podatek na biednych, a jego wysokość miała być ustalona
po poznaniu potrzeb w tym zakresie770.
Rodziny rezerwistów to nie był jedyny problem. W mieście mieszkali jeszcze dawni urzędnicy, którym rząd carski powinien płacić emerytury. By poznać skalę
problemu magistrat zaczął sporządzić zestawienie wszystkich, którzy mieli do niej
„Goniec Częstochowski” 1916, nr 149, s.3.
ANK, NKN, sygn. 345, s. 421.
763
„Dziennik Narodowy”
764
„Dziennik Narodowy” 1915, nr 203, s. 2-3; 1918, nr 36, s. 3.
765
R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko…, s. 30.
766
„Goniec Częstochowski” 1915, nr 38, s.2.
767
„Goniec Częstochowski” 1915, nr 170, s. 3.
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APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo CiKKON do Magistratu z 7 sierpnia 1915 r.
769
AMMR, KO, Pismo ze stycznia 1915 r. (data dzienna nieczytelna).
770
APPT, AmR, sygn. 1400, Wykaz rezerwistek proszących o udzielenie zapomogi; „Dziennik Narodowy” 1917, nr 295, s. 6.
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prawo. Zaległości sięgały przeważnie lipca i września 1914 r. Różnice wynikały
zapewne z tego, że obowiązek wypłacania pieniędzy ciążył na różnych instytucjach771.
Spis zamieszkałych w mieście osób, które pobierały pensje emerytalne od rządu
rosyjskiego
Imię i nazwisko /adres

Wiek
67
58
76
65

Zajmowane kiedyś stanowisko
były burmistrz
były sekretarz magistratu
były radny, sekretarz
były referent powiatu

Kwota
roczna
900
315
810
450

Antoni Tołstikowski vel
Tołstik
Ludwik Kośmiński,
ul. Bugaj 14
Helena Fiszenko,
ul. Kaliska 2
Helena Otto,
ul. Powiatowa 3
Antonina Falska

67

były naczelnik poczty

700

Zalegano
od
1 IX 1914
1 IX 1914
1 IX 1914
1 VIII
1914
1 IX 1914

Karol Stanisławski
Stanisław Poczyński
Seweryn Wodzynowski
Józef Sienicki

49

były sekretarz komisarza

336, 27

1 XII 1914

55

wdowa po oficerze

102,15

1 VII 1914

77

wdowa po pastorze

109, 98

1 IX 1914

38

94

1 V 1914

Wanda Witkowska
Jan Gabor
Ludwika Glińska

30
72
85

79
144 (?)
225

1 IV 1914
1 IX 1914
1 VII 1914

Józef Leszczyński,
ul. Św. Rozalii 20
Helena Świdzińska
Zofia Stelmaszczyk,
ul. Św. Rozalii 26
Jakub Brylik
Adolf Kępiński
Franciszek Zawadzki, ul.
Krakowska 74
Maria Surmacka, ul. Żelazna 13
Bolesław Banaszkiewicz,
ul. Częstochowska 20
Jan Cygankiewicz, ul.
Żabia 18

66

wdowa po urzędniku
pocztowym
sierota po rotmistrzu
były dróżnik
wdowa po urzędniku
archiwiście
puczer (?)

225

1 X 1914

68
54

wdowa po sędzim
wdowa po dróżniku

810
43,20

1 VII 1914
1 X 1914

76
60
62

były nauczyciel
były nauczyciel
były nauczyciel

120
463
1100

1 VII 1914
1 VII 1914
1 IX 1914

54

była nauczycielka

720

1 IX 1914

44

były maszynista

567

76

były zwrotniczy

120

1 VIII
1914
1 VIII
1914

771

APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo CiKKON do Magistratu z 14 września 1915 r.
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Andrzej Gajda, ul. Krakowska 30
Ewa Ślaska, ul. Częstochowska 25
Franciszek Napora, ul.
Żelazna 5
Józef Wroński, ul. Żelazna
37
Jan Kubas, ul. Żelazna 27

68

były zwrotniczy

112

76

wdowa po zwrotniczym

105

76

były zwrotniczy

90

68

były brechowy (?)

90

68

były wagmajster

140

Franciszek Włodarczyk
Karolina Bombka, ul.
Żabia 18
Maria Suchodolska
Piotr Podolski

67
48

były tragarz
wdowa po strażniku

72
150

32
69

wdowa pod strażniku
były telegrafista kolejowy

150
300

Konstanty Sadowski
Antoni Anczyński
Adam Zielonka, ul. Kaliska 40
Józef Starostecki, ul. Długa 26
Karol Stefański
Stanisław Łopusiński, ul.
Żelazna 43
Klemens Szwed, ul. Częstochowska 13
Jan Gronczak
Franciszek Tortoński
Marianna Mastalerz, ul.
Stodolna 48
Józef Kaczmarczyk, Bugaj
dom Szwarca
Henryk Kuszyński, ul.
Żelazna 19
Waleria Kasprzykowska,
Stodolna 11
Józef Gnoiński, ul. Częstochowska 25
Franciszek Adamisz,
Przedborskie Glinianki 24
Apolonia Glas, u. Przedborska 72
Josek Grosberg, ul. Brzeźnicka 15
Stanisław Majewski,
Brzeźnickie Glinianki 114

60
80
60

były nauczyciel
dymisjonowany żołnierz
dymisjonowany żołnierz

724
36
36

1 IX 1914
1 VIII
1914
1 III 1914
1 IX 1914
1 IX 1914

64

dymisjonowany żołnierz

72

1 IX 1914

72
70

dymisjonowany żołnierz
dymisjonowany żołnierz

72
72

1 IX 1914
1 IX 1914

67

dymisjonowany żołnierz

36

1 IX 1914

73
77
78

36
72
36

1 IX 1914
1 IX 1914
1 IX 1914

36

dymisjonowany żołnierz
dymisjonowany żołnierz
wdowa po dymisjonowanym żołnierzu
dymisjonowany żołnierz

90 kop.

1 IX 1914

64

dymisjonowany żołnierz

36

1 IX 1914

49

wdowa pod strażniku

225

1 VII 1914

67

dymisjonowany żołnierz

36

1 IX 1914

52

dymisjonowany żołnierz

72

1 IX 1914

40

36

1 IX 1914

70

wdowa pod dymisjonowanym żołnierzu
dymisjonowany żołnierz

36

1 IX 1914

37

dymisjonowany żołnierz

36

1 IX 1914

132

1 VIII
1914
1 VIII
1914
1 VIII
1914
1 VIII
1914
1 VIII
1914
1 X 1914
1 VII 1914
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Jan Bałut, ul. Częstochowska 23 (?)
Bartłomiej Kornicki, ul.
Częstochowska 13
Jan Michalak, ul. Piotrkowska
Maria Mondroch, ul.
Brzeźnicka 7 (?)
Jan Stadnicki, ul. Św.
Rozalii 26
Konstanty Golakowski,
Brzeźnickie Glinianki
Józef Olszewski, ul. Częstochowska 5
Walenty Kmieciński, ul.
Rynek 5
Wiktoria Kwiatkowska, ul.
Krakowska 42
Józef Jasiński, ul. Piotrkowska 4
Szymon Madejczyk, ul.
Stodolna 5
Piotr Gryglik, ul. Bugaj 18
Antoni Cygankiewicz, ul.
Długa 20
Józef Gnoiński, ul. Częstochowska 25
Jadwiga Ginter, ul. Długa
41
Maria Worwong

69

dymisjonowany żołnierz

36

1 IX 1914

72

dymisjonowany żołnierz

72

1 IX 1914

69

dymisjonowany żołnierz

72

1 IX 1914

76

dymisjonowany żołnierz

36

1 IX 1914

78

były zwrotniczy

120

1 X 1914

68

dymisjonowany żołnierz

36

1 IX 1914

86

72

1 IX 1914

71

dymisjonowany żołnierz,
pozostała żona Maria l. 57
dymisjonowany żołnierz

36

1 IX 1914

58

wdowa po stróżu

72

1 IX 1914

76

dymisjonowany żołnierz

72

1 IX 1914

66

były dróżnik

57,60

1 VII 1914

40
66

dymisjonowany żołnierz
były zwrotniczy

36
90

1 IX 1914
1 X 1914

67

były zwrotniczy

80

1 X 1914

58

wdowa po starszym robotniku (?)
wdowa po dróżniku

43,20

1 IX 1914

64,80

Anna Wilkoszewska,
wdowa po Norbercie,
naczelniku stacji, ul.
Strzałkowska 16
Moszek Herszlikowicz,
zm. 19 I 1915, ul. Przedborska 3
Adam Belka
Ludwik Firek, Brzeźnickie
Glinianki 17
Markiel Szczycki
Aron Rajcher, ul. Brzeźnicka 15
Antoni Kil, Przedborska
40
Włodzimierz Mazalewski,

-

otrzymywała przez 1913
rok, od dwóch lata nie
wypłata wstrzymana

187,50

1 VIII
1914
1 VIII
1914

63

36

1 IX 1914

73
40

dymisjonowany żołnierz,
została żona Estera i 3
dzieci
dymisjonowany żołnierz
dymisjonowany żołnierz

36
57

1 IX 1914
1 IX 1914

63
39

dymisjonowany żołnierz
dymisjonowany żołnierz

36
39

1 IX 1914
1 IX 1914

42

dymisjonowany żołnierz

36

1 V 1914

38

syn po kapitanie armii

52,50

1 IX 1914

58
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ul. Dobryszycka dom Kuśmierka (?)
Jan Kwec, ul. Brzeźnicka
25

78

Wanda Balicka, ul. Rynek
dom Szpiro
Maria Pawłowa, ul. Rynek
2
Michalina Filipowiczowa,
ul. Rynek 6

67
78
50

rosyjskiej, zm. 8 VII
1915, pozostał wdowa
Jadwiga l. 43 i 5 dzieci
dymisjonowany żołnierz,
zm. 10 V 1915, pozostała
wdowa Agata l. 58
wdowa po podpułkowniku
wdowa po generale lejtnancie
wdowa po woźnym magistratu

36,50

1 IX1914

394,32

1 VII 1914

572,50

1 VII 1914

60,29

1 VIII
1914

Źródło: APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo CiKKON do Magistratu z 14 września 1915 r.

Rodzinom rosyjskim, które pozbawione były środków do życia przyznano
zapomogi. Było to 60 halerzy na osobę dziennie dla każdego członka rodziny we
wspólnym gospodarstwie. A ci, którzy mieszkali sami otrzymywali po 1 koronie.
Urzędnicy rosyjscy mający prawo do emerytury otrzymywali je maksymalnie w połowie należnej wysokości. Oczywiście prawo do emerytury należało udowodnić.
W kwietniu 1916 r. informowano, że urzędnicy ci mogą się starać o zapomogi tylko
do 20 kwietnia, potem zgłoszenia nie będą przyjmowane. Wchodziły w tym czasie
w życie nowe regulacje w tym zakresie. Emeryturę wypłacano w pełnej kwocie, o ile
nie wynosiła ona więcej niż 20 koron miesięcznie (10 rubli). Jeśli należność z tego
tytułu zamykała się w przedziale 20-40 koron, wówczas wypłacano w kwocie 20
koron. Połowę należności wypłacano przy emeryturze przekraczającej 40 koron. Te
same zapisy odnosiły się do wdów i sierot. Nadal też utrzymano zapomogi w dotychczasowej wysokości 60 halerzy dziennie dla każdego członka rodziny, mającego
powyżej 5 lat życia. Dzieci do 5 roku otrzymywały 30 halerzy. Mieszkający samotnie mieli prawo do 1 korony dziennie. Ogólna suma pobieranych zapomóg przez
członków jednej rodziny nie mogła przewyższać 45 koron miesięcznie. Nieco gorsze
warunki miały rodziny żołnierzy rosyjskich. Im przyznano 40 halerzy i połowę tej
kwoty dla małych dzieci. Tu ogólna suma zapomogi nie mogła przekraczać 30 koron
miesięcznie772.
Pomoc w postaci zasiłków była też konieczna w przypadku osób cywilnych,
pracujących dla armii austriackiej. Dorośli w 1916 r. dostawali 40, a dzieci do lat 5
po 20 halerzy dziennie. Od 1 maja 1916 r. zasiłki przyznano w takiej samej wysokości (ale nie więcej jak 30 koron miesięcznie) woźnicom cywilnym. Zasady zmieniły
Dziennik urzędowy…, 1915, cz. XI, s. 2; 1916, cz. V, s. 6, cz. XIV, s. 65, cz. XXI, s.123124.
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się w kwietniu 1917 r. Robotnicy, którzy w trakcie służby doznali nie ze swojej winy
uszczerbku na zdrowiu i nie mogli pracować, otrzymać prawo do zapomogi w kwocie 1 korony, o ile byli samotni. Ci z rodzinami dostawali po 60 halerzy dziennie.
Gdy taki robotnik musiał wynajmować mieszkanie dodatkowo przysługiwało mu
prawo do następnych 40 halerzy dziennie. Ale taki dodatek nie mógł przewyższać
płaconego przez niego czynszu. Rodzina robotnika, który zmarł albo został zabity
podczas służby, otrzymywała na każdą dorosłą osobę 40 halerzy dziennie, a dzieci
poniżej 5 lat po 20 halerzy. Ogół zasiłków dla całej rodziny nie mógł przekraczać 30
koron miesięcznie. Ale do tej kwoty nie wliczało się zasiłku na utrzymanie niezdolnej do pracy głowy rodziny. Żona robotnika, który uległ wypadkowi i dzieci do 15
roku życia, również mogły starać się o zasiłek na życie bez względu na ich zdolność
do pracy. Inni członkowie tylko w sytuacji, gdy nie mogli znaleźć pracy. Wszystkie
zasiłki traktowano nie jak należność, ale „datki z łaski”, które w każdej chwili mogły
być cofnięte, o ile będą wymagały tego istniejące stosunki773.
Wsparcia potrzebowały też rodziny legionistów. Wypłacano im różne kwoty,
w zależności od sytuacji rodzinnej. Zasiłek wynosił od 80 halerzy do 5 koron dziennie. Ich wypłacanie rozpoczęto w 1916 r.774 W kwietniu tego roku Biuro Werbunkowe Radomsku wypłacało je 47 osobom775. Wsparcie nie było przyznawane z automatu, trzeba było się o nie starać. Tak na przykład robiła Anna, żona Józefa Kila776.
Przy komendzie obwodowej działała komisja zasiłkowa, którą kierował F. Goszczyński777.
Zasiłki wypłacane rodzinom legionistów w lipcu 1916 r.
Imię i nazwisko
Bańska Jadwiga
Bąbińska Irena
Bąbińska Maria
Boczkowska Elżbieta
Bok Rozalia
Brylska Rozalia
Cykowska Stanisława
Dobrakowska Katarzyna
Dudziński Franciszek

Miejsce zamieszkania
Radomsko
Wola Jedlińska
Wola Jedlińska
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko

Przyznano
od

5 IX 1914
5 V 1915
19 III 1915
23 VI 1915
5 IX 1914

Dziennie
koron
2
1,20
1,60
1,20
3
1,20
1,60
1,20
3,10

Wypłacono
62
37,20
49,60
37,20
93
37,20
96,10
37,20
96,10

Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XXXIII, s. 210, cz. XXXV, s. 232; 1917, cz. XIII, s. 155157.
774
R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko…, s. 44.
775
ANK, NKN, sygn. 345, s. 291.
776
APPT, BW, sygn. 5, s.7.
777
APPT, BW, sygn. 8, s. 190.
773
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Dyonisow Zuzanna
Frejno Florentyna
Frejno Katarzyna
Fuchs Małka
Fiałkowska Rozalia
Gluksman Icek
Goniewicz Michalina
Gosławska Wiktoryna
Gruszczyński Antoni
Górecki Antoni
Górecka Maria
Gumińska Antonina
Hankl Teodor
Iwanowicz Maria
Jamrozik Anna
Janik Anna
Kardas Antoni
Kierociński Aleksander
Kmieć Stanisława
Kmieć Józef
Kowalska Józefa
Kochan Antoni
Kowalska Józefa
Kowalski Władysław
Koszela Tomasz
Kossek Franciszka
Kozłowska Dorota
Kotarbiński Aleksander
Kotarbiński Jan
Kruszyńska Maria
Krejeza Maria
Kusińska Maria
Kuszyńska Stanisława
Kuliś Maria
Gotschalk Irena
Kusińska Franciszka
Kubicki Kazimierz
Kutak Leon
Kuszyńska Stanisława
Lesiak Konrad
Łakoma Maria
Łakoma Maria
Ławreńczuk Maria
Matuszewska Lucyna
Maniecka Maria
Marszałek Józefa

Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Gidle
Brzeźnica
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Kocierzowy
Radomsko
Radomsko
Ruzia
Zamoście
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Młodzowy
Krzywanice
Radomsko
Radomsko
Kamieńsk
Radomsko
Dziepółć
Dmenin
Radomsko
Radziechowice
Działoszyn
Radomsko
Krzywanice
Cykarzew
Radomsko
Brudzuce
Krzywanice
Krzywanice
Radziechowice
Radomsko
Radomsko
Kruszyna
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14 V 1915
19 II 1915
1 II 1916
5 III 1915
23 III 1915

17 XI 1915
17 XI 1915
26 X 1915
20 VIII 1915
5 VI 1915

5 V 1915
26 IV 1915
4 IX 1915
5 III 1915

5 V 1915
12 II 1915

6 V 1915
17 III 1915

4,80

148,80

3,60
2,50
3
2,40
0,80
0,80
1,20
0,80
3
2,40

111,60
77,50
93
74,40
24,80
24,80
37,20
24,80
93
74,40

3
5
3
1

93
155
93
31

2,10
4
3

65,10
124
93

2,40
3
1
2
3,60
2,40
3,60
3,60
1,60

74040
93
31
62
111,60
597,60
111,60
111360
49,60

1,20
4,20
3,60
1
2,50
0,60
3
1,60
2
1,20
1
1,20
3,60

37,20
130,20
111,60
31
77,50
18,60
93
49,60
62
37,20
31
37,20
111,60

Z dziejów Radomska w latach I wojny światowej
Mączewski Feliks
Mielczarek Anna
Mika Agnieszka
Miedziejewska Adolfina
Misztalska Maria
Michalska Maria
Nita Maria
Nizikowska Janina
Norberciak Maria
Nodzińska Helena
Nowakowska Zofia
Pletko Jadwiga
Plachno Franciszka
Porzerzyńska Franciszka
Podgajnik Antoni
Podleska Michalina
Pogoda Grzegorz
Rybak Walenty
Sikorska Maria
Ślusarska Sabina
Służewska Anna
Sowińska Zofia
Sroka Tomasz
Starostecki Jan
Stanik Katarzyna
Stawska Maria
[nieczytelne]
Synałkowska
Michał [nieczytelne]
Tyl Balbina
Tyl Bolesław
Walczykowski Józef
Walenta Emilia
Wiązowski Józef
Wiciński Aleksander
Wójcik Idzi
Wójcik Józefa
Zabrońska Emilia
Zielińska Maria
Zygała Ludwika
Żalek Antonina

Rzeki
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Brzeźnica
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Mstów
Radomsko
Radomsko
Działoszyn
Radomsko
Radomsko
Kodrąb
Kruszyna
Kietlin
Sulmierzyce
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Silniczka
Radomsko
Radomsko
Krzywanice
Wola Wydrzyńska
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Radomsko
Mstów
Trzebce
Radomsko
Radomsko
Mstów
Wierzbica
Radomsko

28 IV 1915
5 V 1915
4 IX 1914

12 V 1915
28 II 1915
10 X 1914
10 X 1914
2 III 1915

15 V 1915
1 X 1914
5 V 1915

4 III 1915
22 III 1915
30 XII 1915

23 III 1915
20 VIII 1915

3,20
3
2,40
2,40
2
2,50
0,80
2,50
3
4
3
1,20
1,20
3
4
3,20
2
2
3,60
1,20
4
3
4,20
2
2
480
0,80

1155,20
93
74,40
74,80
62
77,50
24,20
77,50
93
124
93
37,20
37,20
93
124
99,20
62
62
219,60
37,20
124
93
130,20
62
124
55,80
93
43
24,80

3
4
1,60
2
2,40
2,40
4
4,40
1,20
1
2

93
124
49,60
62
74,40
74,40
124
136,40
37,20
31
62

Źródło: APPT, BW, sygn. 4, s. 95-98, sygn. 7, s. 62-63 64-65.
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Rodziny legionistów oczekiwały wsparcia nie tylko w takiej formie. Zdarzało się, że rodzina chciała odwiedzić swojego legionistę daleko od domu. Przeważnie
wtedy, gdy ten przebywał w szpitalu. Katarzyna Frejno (lat 27) prosiła komendanta
obwodu o wsparcie na podróż do Nowego Targu. Wraz z córkami Jadwigą (10 lat)
i Adelą (2 lata) chciała jechać do chorego męża Wacława, kaprala Legionów, który
przebywał tam na leczeniu. Ale nie wiadomo czy dostała wsparcie i czy w ogóle
pojechała778. 24 lipca 1916 r. o zasiłek w kwocie 200 koron prosił Feliks Mączewski,
którego syn Władysław był ranny i przebywał w szpitalu w Krakowie. Zaliczkę tę
prosił ścignąć z zasiłku wojskowego, który miał odebrać 1 sierpnia779.
Bieda doprowadzała do tragedii. W styczniu 1915 r. z głodu miała umrzeć
pewna kobieta780. Trzy lata później, także w styczniu, pewien głuchoniemy z ul. Rolnej próbował z bezradności popełnić samobójstwo. Miał na utrzymaniu dwoje małych dzieci. Cała rodzina nie miała butów i ubrań. Mężczyzna utrzymywał rodzinę
z żebrania. W końcu dostał jakąś zapomogę i pracę przy sprzątaniu ulic781. Bliżej
nieznanemu Gnoińskiemu zmarło w 1918 r. dziecko i nie miał pieniędzy na pogrzeb.
Prosił władze miasta o jakiekolwiek wsparcie782. W podobne sytuacji musiało być
więcej osób, bo miasto refundowało zakup trumien już w 1915 r.783
Kobiety nierzadko decydowały się na uprawianie nierządu. Trzeba koniecznie podkreślić, że wiele z nich do prostytucji zostało zmuszonych przez nagłe pogorszenie się ich sytuacji materialnej. Wybuch wojny spowodował zamknięcie fabryk,
mężowie czy ojcowie mogli zostać zmobilizowani do wojska lub zabrania do podwód. Kobiety czasem z licznym potomstwem zostawały same784.
Wśród dzieci powszechne było żebranie. Władze miejskie wzywały mieszkańców miasta do zwalczania tego procederu. Dochodziło nawet do takich sytuacji,
że rodzice będący w dosyć dobrej sytuacji wysyłali dzieci na żebry. Zachęcano by
zamiast żebrać potrzebujący udawali się do magistratu, gdzie działał „fundusz biednych”785, który zbierał datki na swoją działalność. Pod koniec 1917 r. z funduszu
wypłacano pieniądze na buty i pończochy786. Biednym wydawano torf, którym mogli

APPT, BW, sygn. 5, s. 9.
APPT, BW, sygn. 8, s. 255.
780
„Goniec Częstochowski” 1915, nr 38, s.2.
781
APPT, AmR, sygn. 1400, Protokół z 3 stycznia 1918 r.
782
APPT, AmR, sygn. 1377, Prośba L. Gnoińskiego z 26 sierpnia 1918 r.
783
APPT, AmR, sygn. 1401, Pismo do stolarza Józefa Lipińskiego, bez daty; sygn. 2/II,
k. 127v; AMMR, Rachunki, Polecenia wydania trumny.
784
A. Stawiszyńska, Walka ze zjawiskiem prostytucji i jej konsekwencjami i w Łodzi w latach
Wielkiej Wojny, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 15, 2014, s. 117-135.
785
APPT, AmR, sygn. 1352, Obwieszczenie z 29 kwietnia 1917 r.
786
APPT, AmR, sygn. 1372, Pismo burmistrza do kasy miejskiej z 17 grudnia 1917 r.
778
779
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ogrzewać mieszkania i wypłacano zapomogi pieniężne787. Istniał nawet w mieście
podatek na biednych. Ustalono, że w 1918 r. będzie wynosił 7540 rubli i tę kwotę
podzielono na wszystkich mieszkańców w zależności od ich zamożności788.
Zorganizowane formy pomocy prowadziły różne instytucje charytatywne.
Swoje mieli chrześcijanie i żydzi. W czasie wojny działały: Towarzystwo Dobroczynności dla Chrześcijan (prowadziło ochronkę dla bezdomnych), Towarzystwa
Dobroczynności „Ostatnia Posługa”, Żydowskie Towarzystwo Pomocy Ubogim
i Chorym „Linas Hacedek”, Żydowskie Towarzystwo Pomocy Ubogim i Chorym
„Linas Hacedek”. Duży wkład w pomoc najbiedniejszym miała też Liga Kobiet Pogotowia Wojennego789.
W mieście działały tanie kuchnie, pierwsza powstała już pod koniec 1914 r.,
a w początkach roku następnego wydawała 350 obiadów dziennie (w większości
bezpłatnie). Nie była w stanie nakarmić wszystkich chętnych790. Ta forma pomocy
najbiedniejszym w warunkach wojennych była uważana za najlepszą 791. Początkowo
takie instytucje nie radziły sobie najlepiej. W styczniu 1915 r. przewidywano, że
jedna z takich kuchni niedługo upadnie i przestanie działać792. Jeszcze w tym samym
roku powstawały kolejne kuchnie. Prowadził ją Komitet Doraźnej Pomocy (przewodniczący J. Hussarzewski) i Stowarzyszenie Rzemieślnicze. Wydawano 600 obiadów dziennie. Druga kuchnia była przeznaczona dla inteligencji. Gospodarzem taniej
kuchni był Paweł Fiwek, a prezesem Jan Szwedowski793. Być może chodzi tu o kuchnię, którą prowadzono w Resursie Rzemieślniczej przy ul. Kaliskiej 25, gdzie
znajdowała się siedziba Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysłowego794. W styczniu 1916 r. w Radomsku przebywał generał-gubernator lubelski baron Dieler, który
zwiedził tanią kuchnię i dom dla dzieci. Podczas swojej wizyty ofiarował na ten cel
tysiąc koron oraz znaczną sumę na inne cele charytatywne795.
W maju 1917 r. władze miasta opracowały projekt wydzierżawienia miejskich gruntów najbiedniejszym. Z miejskich nieużytków rolnych wydzielono wówczas około 200 działek po 50 prętów kwadratowych każda (ok. 200 m kw.). Oddano
APPT, AmR, sygn. 1400, Lista wydanego torfu, drzewa i zapomogi pieniężnej dla biednych rodzin chrześcijańskich.
788
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 90, s. 2-3.
789
APPT, AmR, sygn. 1400, Prośba Heleny Kozakiewicz z 8 stycznia 1918 r.
790
G. Mieczyński, Radomsko w „Kurjerze Warszawskim” z lat 1894-1914 – wypisy prasowe,
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je w ręce najuboższych na jeden sezon. Dzierżawcy otrzymali też kartofle do zasadzenia, nawóz i narzędzia do pracy w polu. Kilka miesięcy później zarząd miasta
zajął się ustaleniem cen za zbiory z działek – 22 korony za korzec ziemniaków
(1 korzec to ok. 120 litrów). We wrześniu 1917 r. postanowiono wydzielić kolejne
150 działek o pow. 50 prętów każda i 20 jednomorgowych. Znajdowały się przy
ulicach Brzeźnickiej, Dobryszyckiej i Przedborskiej796.
Pomoc organizowały różne środowiska, także spoza miasta. Przede wszystkim dla biednych przysyłano pieniądze. W każdej gminie działały komitety ratunkowe i za ich pośrednictwem przekazywano pomoc. Wiosną 1915 r. na rzecz biednych
6 tys. koron przekazał węgierski komitet ratunkowy. Połowę kwoty przeznaczono na
zakup żywności dla kuchni ludowej w Radomsku, a drugą połowę na pokrycie najpotrzebniejszych potrzeb najbiedniejszych ludzi w powiecie797. Poznański Komitet
Pomocy przekazał wiosną 1915 r. 4000 marek na rzecz Radomska 798. W grudniu
tego roku berliński komitet ratunkowy nadesłał dla biednych w Radomsku 400 kołder i wielką ilość bielizny799. W 1916 r. z okazji Wielkanocy władze powiatowe wypłaciły wsparcie finansowe. W Radomsku chrześcijanie otrzymali 1500 a Żydzi 700
koron. W tym samym roku z okazji urodzin cesarza wydano zasiłki dla kuchni
w kwocie 2 tys. koron, Żydowskiemu Komitetowi Ratunkowemu 1 tys. koron, warsztatom stolarskim dla chłopców 500 koron, kilku ochronkom, m.in. w Radomsku
520 koron. W październiku z okazji imienin cesarza chrześcijański komitet ratunkowy otrzymał 3 tys., a żydowski 2 tys. koron. Kuchni ludowej z tej samej okazji przyznani 2 tys. koron, a na urządzenie herbaciarni 3 tys. koron. Rok później w sierpniu
z okazji cesarskich urodzin szpitalowi przekazano 3 tys. koron, kuchni ludowej 2500
koron i tyle samo żydowskiej kuchni ludowej, ochronce dla dzieci 1 tys. koron,
ochronce przy kuchni ludowej 500 koron, Polskiej Macierzy Szkolnej 1 tys. koron800.
11 kwietnia 1918 r. postanowiono wypłacać co miesiąc z kasy miejskiej po 200 koron dla Komitetu Ratunkowego jako zapomogę na prowadzenie sali zajęć tego komitetu. Co miesiąc miano też przekazywać po 300 koron dla Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan na utrzymanie ochronki dla biednych dzieci. Obie zapomogi
były wypłacane do czasu wprowadzenia podatku na biednych801.
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W akcję pomocową włączała się też komenda powiatowa organizując zbiórki. W 1915 r. zbierano środki pieniężne na ciepłą odzież dla dzieci. Z Radomska
wpłacali Feliks Myśliński, Józef Nowacki i Jan Humblet (wszyscy po 20 koron).
Łącznie zebrano 2200 koron, z czego 1000 przeznaczono na młodzież szkolną z Radomska (800 na obuwie i 200 na odzież). Drugi tysiąc dla Brzeźnicy, Pławna, Gidel,
Janowa, Przyrowa, Rudnik, Stobiecka Szlacheckiego. Wykonanie obuwia i odzieży
zlecono miejscowym rzemieślnikom. Zbiórki prowadzono też w 1916 r. Przed rozpoczęciem roku szkolnego zbierano pieniądze, za które kupowano buty dzieciom
szkolnym. Najpierw było to 85 par butów i 14 ubrań. Następnie, we wrześniu 1916
r., podsumowano kolejne zakupy butów, ubrań i wyżywienia. W chrześcijańskiej
spółce szewców z Radomska zamówiono 131 par za 2003 korony, ubrania dla 33
dzieci w chrześcijańskiej szwalni za 380 koron i 90 halerzy, ciepłe śniadania dla
dzieci ze szkoły męskiej za 16 koron i 10 halerzy, razem 2400 koron. W kasie obwodu zostało 211 koron i 3 halerze, które były rozdysponowane jesienią na zakup obuwia. W 1918 r. z okazji nowego roku chrześcijańska kuchnia ludowa dostała 1 tys.
koron, żydowska 800, szpital 1 tys. koron, ochronka dla dzieci (Towarzystwo Dobroczynności) 500 oraz 4 kuchnie szkolne 600 koron802. Na cele społeczne wpłacano
pieniądze przy różnych okazjach. Taką mógł być pogrzeb. 28 grudnia 1917 r. zmarł
Feliks Zaleski, członek zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej. By uczcić jego pamięć
złożono ofiary na ochronkę Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan. Pieniądze
wpłacali F. Myśliński - 25 rubli, M. Soczołowska - 20 rubli, Stanisław Byczyński 50 kor., Miętkiewicz 5 rubli, na Polską Macierz Szkolną Buczyński z Ciężkowic - 25
rubli, a zarząd koła Macierzy zamiast wieńców przekazał 100 koron803.
W 1917 r. kasa miejska miała wypłacać po 1 tys. koron zapomogi miesięcznie wybranym rodzinom. Zadaniem wyznaczonych ławników (J. Szwedowskiego
i A. Lewkowicza) był wybór 20 biednych rodzin chrześcijańskich i 15 żydowskich.
Ostateczną listę przedstawiono burmistrzowi do zatwierdzenia804. Pod koniec marca
1918 r. władze miejskie przystąpiły do wypłacania zapomóg najbiedniejszym, których było w mieście ok. 500. Przyznawano im 10 koron oraz 1 pud (16,38 kg) drewna opałowego i 6 pudów torfu (98,28 kg). Pieniądze pobierali w magistracie u pana
Loszka, a drewno i torf na rogu Częstochowskiej i Mineralnej805. W 1918 r. wobec
zbliżającej się zimy zdecydowano o wydawaniu biednym bez względu na wyznanie
po 5 łupek drewna lub 1 kupce obciosanych gałęzi na 4 rodziny. Władze przypomiDziennik urzędowy…, 1915, cz. XIII, s. 5, cz. XIV, s. 1-2, cz. XV, s. 1-2; 1916, cz. II, s. 2,
nr IX, s. 1, cz. XXXVI, s. 240; 1918, cz. I, s. 1-2.
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nały, że należy prowadzić ścisłą kontrolę wydawanego drewna806. Zdarzały się też
przypadki wynajmowania najbiedniejszym mieszkania. Tak zrobiono w 1917 r., kiedy biednej rodzinie opłacano mieszkanie u Michała Ciesielskiego807.

Opieka zdrowotna
O zapewnieniu mieszkańcom opieki zdrowotnej pomyślano już w chwili powoływania do życia Komitetu Obywatelskiego. Między kilkoma działającymi w jego
ramach sekcjami, była również sekcja sanitarna. W jej skład wchodziło 20 osób,
m.in. Edmund Cebertowicz i lekarz Hipolit Zwoliński. Sekcja ściśle współpracowała
z miejską Komisją Sanitarną, na czele której stał lekarz Bronisław Rago. Powstanie
miejskiej komisji nakazały 14 lutego 1915 r. austriackie władze powiatowe. W jej
skład wchodzili obok B. Rago także lekarz Józef Stanisławski, J. Jagodzński, J. Lubański, Pelegrini i A. Rusek. We wrześniu 1917 r. powołano Komisję Zdrowia
w składzie: B. Rago (przewodniczący), I. Gurbski (zastępca), dr Eliasz Mitelman
(sekretarz), oraz jako członkowie H. Zwoliński, Wiktor Gosiewski, Józef Stanisławki, Pinkus Glikman, Józef Rosenblat, Karol Borecki, Wisental, Antoni Gabryś oraz
Hertberg, lekarz powiatowy808.
Od początków wojny obok siebie działały więc dwie instancje, mające dbać
o higienę w mieście. Przy czym sekcja Komitetu Obywatelskiego posiadała ograniczone możliwości działania. Miała za zadanie kontrolować stan sanitarny piekarń,
jatek rzeźniczych, sklepów z artykułami spożywczymi, a także same domy mieszkalne i ich obejścia. Członkowie sekcji nie mogli nikogo karać mandatami, ograniczali
się jedynie do sporządzania raportów dla miejskiej komisji sanitarnej809. Miasto zostało podzielone na rewiry (najpierw 7, potem 10), by łatwiej członkowie sekcji mogli wykonywać swoje obowiązki810. Członkowie komisji otrzymali legitymacje wydane przez magistrat, a od czerwca 1916 r. przepustki pozwalające poruszać się po
mieście także nocą. Chodziło o kontrolowanie pracy piekarni, pracujących także
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nocami811. Należyty stan sklepów i jatek był też przedmiotem zainteresowania władz
powiatowych, które wydały odpowiednie zarządzenia w tym względzie812.
Nie wiadomo, czy zły stan był zawsze, czy obniżenie standardów przyniosła
wojna. W czasie walk nikt o takich sprawach w mieście nie myślał. Na ulicach panował więc brud, widoczny bardzo dobrze zwłaszcza na rynku813. Sprawą należytego
utrzymania czystości w mieście zajęły się władze austriackie już w pierwszych miesiącach swojego urzędowania. Nakazano skontrolować stan jatek, piekarń, podwórzy, dziedzińców kamienic i ulic814. Na właścicieli zaniedbanych posesji posypały się
mandaty. Szerzej o tym aspekcie życia miasta piszę w części poświęconej wyglądowi
miasta.
Przeglądowi należało poddać też wszystkie miejsca użyteczności publicznej.
Źle było z miejskimi łaźniami. W styczniu 1915 r. działała łaźnia na ul. Krakowskiej.
Jej dzierżawcą był Tojwa Strobiński i wydaje się, że ta była przeznaczona dla ludności chrześcijańskiej. Bo źródła mówią w tym samym czasie też o żydowskiej łaźni.
Tę z kolei dzierżawił Mojżesz Tischof (Fischof), ale w styczniu 1915 r. była nieczynna. Nie mniej jednak zalecano, by obie były często kontrolowane 815. Kąpiel
w łaźni Tojwy Strobińskiego w wannie I i II klasy kosztowała 1 koronę i 20 halerzy,
prześcieradło 20 halerzy, ręcznik i mydło po 10 halerzy, a skorzystanie z łaźni od
osoby 30 halerzy816. Domyślać się można, że zamknięta łaźnia Tischofa nie była
przystosowana do zaleceń określonych przez władze austriackie. Dzierżawca chciał
ją uruchomić w kwietniu 1915 r. Zwracał się z prośbą o zgodę na udostępnienie
choćby połowy łaźni. Ale okazało się to niemożliwe. Nakazano przystosować cały
budynek według zaleceń i wówczas poprosić o kontrolę817. W końcu udało mu się
sprostać oczekiwaniom, ale nie na zawsze. W lipcu 1917 r. ponownie zamknięto jego
łaźnię, bo stwierdzono w niej uszkodzone sanitariaty i ogólny brak porządku818. Obie
łaźnie miały charakter świecki. Na ul. Przedborskiej znajdowała się też łaźnia rytualna i ją również milicja miejska miała często kontrolować 819. W marcu 1918 r. pisano,
że na dobrą sprawę w mieście nie ma się gdzie wykąpać. Łaźnie były bardzo nieAPPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 18 marca 1916 r.; Protokół Komisji
Sanitarnej z 7 lipca 1916 r.; Protokół Komisji Sanitarnej z 22 lipca 1918 r.; Protokół Komisji
Sanitarnej z 23 września 1918 r.
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chlujne, brudne, w obu nie było poczekalni, trzeba czekać w ciasnych i brudnych
korytarzach. Poza tym brak ogrzewania, brudne wanny i zniszczone kanapy. Wzywano odpowiednie służby do przeprowadzenia kontroli820.
Kontroli poddawano także piekarnie. Na początku września 1915 r. przeprowadzono inspekcje w sklepach i piekarniach. Posypały się kary. Za brudną podłogę
i resztki starego ciasta ukarano karą (30 koron) Moszka Icka Kossa821, Mordkę Rozencweiga za brud w sklepie, podobnie Szlomo Szapsę, Izraela Landaua822 (po 20
koron) i Jakuba Bugajskiego (100 koron). Od nałożonych kar dowoływano się, ale
bez rezultatu823. Za brak porządku 50 koron kary zapłacił w lipcu 1916 r. Mozes Kos
z ul. Przedborskiej824. Komisje sanitarne dokonały oględzin wszystkich piekarń
w mieście, na niektórych właścicieli nałożono kary po 100 koron. Były i takie, które
polecono zupełnie zamknąć825.
Szpitale
Od pierwszej połowy XIX w. działał w mieście szpital, ale realia wojny pokazały, że nie był w stanie sprostać potrzebom. Mieściło się w nim tylko ok. 40 chorych, a od 1919 r. 75826. W czerwcu 1915 r. brakowało miejsca w obu szpitalach.
Szukano miejsca, gdzie można by wystawić barak dla 20 chorych. Magistrat miał
zaproponować kilka lokalizacji, czy jednak tak się stało, nie wiadomo 827. W tym samym czasie nakazano, aby w pawilonie zakaźnym szpitalu było jedno łóżko z kompletem pościeli na wypadek zarazy828. Widmo epidemii towarzyszyło miastu przez
cały okres wojny, po jej zakończeniu zresztą również.
Już wiosną 1915 r. miastu groziły epidemie chorób zakaźnych, zwłaszcza tyfusu plamistego (dur plamisty) i czarnej ospy. Zagrożenie było na tyle duże, że lekarz powiatowy Adolf Parecki wystąpił z projektem utworzenia oddzielnego oddziału zakaźnego przy szpitalu miejskim. Do jego pomysłu przychylono się i taki oddział
powołano 4 marca 1915 r. na wspólnym posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego
i władz miasta. Szpital miejski był szczupły, więc na jego terenie utworzenie oddziału było niemożliwe. Trzeba było szukać dogodnego miejsca. Na ten cel pozyskano
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 73, s. 3.
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pomieszczenia w kamienicy przy ul. Krakowskiej 73, należącej do Aleksandra Kachanowa, carskiego naczelnika powiatu829. Dotychczasowych lokatorów wykwaterowano do lokali zastępczych. Na ten cel wyasygnowano kwotę 5408 koron i 60
halerzy. Oddział miał tylko 8 łóżek. Zatrudniał jednego lekarza, felczera, sanitariusza
oraz personel pomocniczy w postaci kucharki i praczki. Miejsce mieli tu znaleźć
chorzy na tyfus plamisty i czarną ospę830. W 1917 r. szpital epidemiczny tymczasowo przekazano pod zarząd magistratowi, obawiano się wybuchu epidemii. W szpitalu było 27 łóżek żelaznych i 10 drewnianych831.
Kachanow lata wojny spędził poza Radomskiem (w mieście została jego żona), do miasta wrócił dopiero w lipcu 1918 r. Wtedy prosił o usunięcie z jego domu
szpitala. Nie było innego lokalu, więc odmówiono, ale płacono kwartalnie 100 koron
za okres od sierpnia 1917 r., kiedy był on w zarządzie miasta832.
Szpital główny na ul. Strzałkowskiej oraz epidemiczny na Krakowskiej nie
wystarczały. Wciąż brakowało w nich miejsca. W lipcu 1918 r. lekarz Wiktor Gosiewski postulował budowę nowego szpitala miejskiego i łaźni833. Na postulacie jednak się skończyło i nowy szpital w Radomsku powstał dopiero 100 lat później.
W realiach wojny uciekano się do tworzenia kolejnych miejsc, w których można
było kierować chorych zakaźnie. Powstał na ul. Długiej w domu należącym w październiku 1917 r. do Tomasza Kowalskiego834, potem pisano, że mieścił się u J. Stanisławskiego835. W lipcu 1918 r. postulowano urządzenie domu izolacyjnego dla
chorych na tyfus i ich rodzin836. Ustalono, że będzie się mieścił w tym samym miejscu, czyli w domu Stanisławskiego (drewniany barak dla chorych na tyfus na Długiej
istniał do 1927 r.837). W takiej sytuacji właściciel zażądał w październiku podwyżki
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czynszu do kwoty 500 rubli rocznie838. Budynek wymagał remontu i przystosowania
do nowych celów, na co już maju wyasygnowano 5 tys. koron839. Być może koszty
utrzymania spowodowały, że szpital ten chciano przenieść w styczniu 1919 r. do
koszar na Bugaj, ale te były potrzebne wojsku. W końcu znaleziono miejsce w pomieszczeniach Metalurgii na ul. Powiatowej, gdzie kiedyś mieściła się tania kuchnia.
Należało jednak usunąć lokatorów840. Znalazło się tam miejsce na 50 łóżek, ale to
była niewystarczająca ilość, by jednocześnie hospitalizować wszystkich chorych
w jednym czasie. Brano pod uwagę również urządzenie szpitala w pomieszczeniach
fabryki Wünsche na Bartodziejach841. Szpital na ul. Powiatowej zlikwidowano dopiero w 1922 r.842 Swój szpital epidemiczny mieli również Żydzi w domu Molika na
Polnej (Rolnej). Nie wiadomo kiedy powstał, na pewno funkcjonował już w marcu
1917 r.843 Później przeniesiono go prawdopodobnie na ul. Przedborską.
Od wieków na ul. Kaliskiej przy Radomce znajdował się szpital i przytułek
dla biednych. Jednak jego stan był katastrofalny. Zwrócono się do sejmiku powiatowego, aby czasowo wziął ciężar jego utrzymania na siebie. Nie wiadomo jednak,
jaka była decyzja844. Wydaje się, że przytułek nie był wykorzystywany jako obiekt
szpitalny.
Obok szpitali powołano też do życia miejskie ambulatorium. Powstało prawdopodobnie wiosną 1918 r. Jego tworzenie powierzono W. Gosiewskiemu. Na wyposażeniu ambulatorium miała być lampa kwarcowa, co miało kosztować 2 tys. koron845. W lipcu tego roku przyjęło aż 1365 chorych846. Liczba ta jasno pokazuje, że
było potrzebne. Jednak brakowało pieniędzy na jego prowadzenie. We wrześniu
W. Gosiewski prosił kolegów lekarzy, by zechcieli pracować w ambulatorium, a do
władz zwracał się o pieniądze na środki opatrunkowe847. Wtedy też sygnalizował, że
ambulatorium przestaje pracować z braku opatrunków. Magistrat wysłał jednego
APPT, AmR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 23 września 1918 r.; sygn. 2/II,
k. 128v.
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z urzędników do Warszawy, by tam postarał się je kupić848. W październiku I. Gurbski zaproponował, by w sytuacji kiedy lekarz miejski nie może podołać swoim obowiązkom, utworzyć posadę lekarza ambulatoryjnego dla biednych i lekarza szkolnego do wizytowania szkół miejskich849. Obowiązki lekarza szkolnego przejął W. Gosiewski. Za tę prace miał zarabiać 10 koron za godzinę, co dawało ok. 500 koron
miesięcznie. Komisja wysokość honorarium określiła na 25% ogólnych poborów
lekarza miejskiego. Po dyskusji przyjęto ryczałt w wysokości 125 koron miesięcznie850.
Miejska opieka zdrowotna borykała się oczywiście z problemami finansowymi. Dopiero pod koniec 1917 r. zaczynano spłacać długi za lekarstwa z apteki
Karola Boreckiego, które przekazywał do szpitala w 1914 i 1915 r. (659 rubli i 82
kop.)851 W kwietniu 1918 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 2,5 tys. koron na ambulatorium, 2 tys. koron na lekarstwa dla biednych za 3 poprzednie miesiące i kolejne 2 tys.
na przyszłe 3 miesiące852. Od pierwszych miesięcy 1915 r. władze nakazały prowadzenie dziennych i nocnych dyżurów lekarskich853. W lipcu 1917 r. wnioskowano
o bezpłatne leki dla biednych854.
Opiekę lekarską w mieście zapewniali miejscowi lekarze. W Radomsku
mieszkał i praktykę prowadził Bronisław Rago855, Józef Stanisławski856, Hipolit
Zwoliński. Pod koniec wojny do miasta wrócił Eliasz Mitelman, który prywatną
praktykę prowadził tu już od ok. 1906 r. Po wybuchu wojny został zmobilizowany
do carskiej armii i do rodzinnego miasta wrócił dopiero w 1917 r. Wtedy zaczął kierować zakaźnym szpitalem żydowskim857. Jesienią 1918 r. do miasta wrócił Ignacy
Gurbski, do 1914 r. lekarz powiatowy858. Po powrocie przyjmował w domu Szwedowskiego przy Brzeźnickiej 7. Z jego powrotu cieszono się w mieście i okolicy, bo
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zawsze chętnie pomagał najbiedniejszym859.W tym samym czasie osiedlił się w mieście także dentysta Jan Ligęza, który przyjmował we własnym domu na Rolnej 31860.
Odpowiedzialnymi za opiekę zdrowotną byli lekarze powiatowi i miejscy
(w 1918 r. lekarz miejski był także lekarzem szkolnym861). Powiatowym w 1915 r.
był Adolf Parecki862, potem Mahner (1917 r.)863, Hertberg (1918 r.)864, a od wiosny
1919 r. W. Gosiewski. W mieście na tym stanowisku widzimy w 1916 r. Z. Szchweigera865, który pozostawał nim jeszcze w czerwcu 1917 r. Pracował w szpitalu chrześcijańskim i żydowskim. Zmarł na tyfus 4 stycznia 1918 r. i został pochowany na
cmentarzu chrześcijańskim866. Od początków 1918 r. stanowisko to piastował Wiktor
Gosiewski. Był chirurgiem, miał ok. 30 lat i był żonaty. Podpisał umowę na 3 lata,
miał zarabiać 350 koron i 150 dodatku mieszkaniowego. We wrześniu 1918 r. zrezygnował z pracy, bo istniały problemy z wypłacaniem mu pensji 867. Od listopada 1918
r. funkcje lekarza miejskiego sprawował Józef Stanisławski z pensją 200 rubli miesięcznie i 100 dodatku mieszkaniowego868. Pod koniec grudnia znowu na stanowisku
lekarza miejskiego był wakat. Nowego kandydata szukano nawet w Warszawie 869.
W marcu 1919 r. stanowisko to objął Odlanicki-Poczobutt870.
Żadna opieka medyczna nie może się obejść bez personelu pielęgniarskiego.
O nim w Radomsku wiemy bardzo mało. Na pewno szukano pielęgniarki do pracy
w lipcu 1915 r.871 W ogóle odczuwano chyba brak pielęgniarek i akuszerek. Władze
powiatowe zalecały gminom zatrudnianie tych ostatnich872. W marcu 1916 r. zorganizowano jednotygodniowy kurs pielęgniarski z chorób zakaźnych. Każda gmina
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wyznaczała osobę, która musiała wziąć w nim udział873. W październiku 1917 r.
pielęgniarka ambulatorium prosiła o wypłacenie zaległych pensji874. Marianna Malasiewicz pielęgniarka z Radomska, ostała odznaczona brązowym medalem PCK za
opiekę nad żołnierzami875.
W pracy tutejszych medyków wspierali również lekarze, którzy przybywali
do Radomska z Legionami bądź administracją austriacką. W kwietniu 1915 r. lekarze
wojskowi zaoferowali się, że będą bezpłatnie szczepić, ale miasto musi sprowadzić
szczepionki. W tej sprawie magistrat powinien zwrócić się do komendanta szpitala
wojskowego z prośbą o 10 tys. szczepionek876. Bezpłatnie szczepili lekarze E. Bobrowski i E. Wertheim877.
Szczepienia był niezmiernie ważnym elementem walki o zdrowie mieszkańców miasta. Akcję szczepień zaczęto wiosną 1915 r. Zalecała je Komisja Sanitarna
Rady Miejskiej878. W kwietniu 1915 r. sporządzano wykazy urodzonych w 1905 r.
i w 1915 r. wraz z informacją, czy żyją i gdzie mieszkają. Na tej podstawie nauczyciele spracowali zestawienia dzieci nie zaszczepionych. Okazało się, że w męskiej
szkole początkowej nr 1 było to 13 osób, a w żeńskiej nr 2 kolejne 10 dzieci879. Podobnie było w gminach całego powiatu w roku następnym880. W maju 1915 r. magistrat miał niezwłocznie dostarczyć do komendanta szpitali wojskowych 25 kg mięsa
wołowego na przygotowanie surowicy przeciwko tyfusowi i cholerze i 400 butelek
po 200 gramów881. W tym samym miesiącu ogłoszono przymusowe szczepienia
przeciwko ospie, cholerze i tyfusowi. Począwszy od 8 maja codziennie od 15 do 18
dyżurowali lekarze Legionów w dawnym budynku kasy sądowej przy ul. Strzałkowskiej. Szczepienia wojskowi prowadzili w zakładach Metalurgii, a lekarze cywilni
w swoich gabinetach882. Biedni mieli otrzymywać szczepienia bezpłatnie, zamożniejsi musieli płaci 3 korony na rzecz Czerwonego Krzyża883. W efekcie szczepieniu
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poddano ponad 6 tys. osób884. W czerwcu komisja sanitarna sprowadzała efekty
szczepienia przeciwko ospie885. Szczepienia przeciw tej chorobie kontynuowano
wiosną 1916 r.886 i w 1917 r.887 W 1917888 i 1918 r. informowano, że szczepieniu
podlegali wszyscy, którzy byli niezaszczepieni dłużej niż 5 lat. Na lokalnych władzach ciążył obowiązek sporządzenia spisów osób zaszczepionych889. Od 1919 r.
szczepienia przeciwko ospie były już obowiązkowe890.
Zapewnienie szpitali, także izolacyjnych, oraz opieki lekarskiej nie mogło
wystarczyć. Cały czas należało monitorować stan zdrowotny mieszkańców. Każdy
kto zauważył chorobę zakaźną miał obowiązek zgłosić to naczelnikowi gminy, a ten
miejscowemu komendantowi żandarmerii. 14 lutego 1915 r. wydano rozporządzenie
o powiadamianiu o wściekliźnie wśród ludzi. Powtarzano to, bo informacje o zachorowaniach do władz docierały z opóźnieniem. Podobne zarządzenie wystosowano
w lutym 1916 r. i podkreślano, że każde podejrzenie powinno być zgłaszane 891. Obowiązek raportowania władzom powiatowym ciążył także na wójtach poszczególnych gmin i burmistrzach miast892. Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego do
podróży pociągiem potrzebne było zaświadczenie od lekarza miejskiego lub obwodowego o braku pasożytów i ogólne świadectwo zdrowia. W marcu 1916 r. żeby
zapobiegać szerzeniu się chorób każda gmina miała sprzątać ulice przynajmniej raz
w tygodniu, mieć pod nadzorem urzędy i miejsca publiczne, cmentarze itp. 893
O tym co należy robić mówiono w mieście, gdy tylko pojawiły się pierwsze
zachorowania. Od razu wydano instrukcję, co należy robić w przypadku wystąpienia
choroby. Przede wszystkim nikt nie powinien korzystać ze studni, z której wodę
czerpali chorzy. Studnie należało wyposażyć w stałe wiadra. Na drzwiach ich domu
powinno pojawić się kartka z ostrzeżeniem. Oczywiście dzieci nie chodziły do szkoły. A sam chory w miarę możliwości powinien leżeć w osobnej izbie894. Dom po
chorobie należało pomalować świeżym wapnem (informowano, gdzie można je kuAPPT, AmR, sygn. 1330, Wykaz zaszczepionych.
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pić895), podłogi i sprzęty wymyć ługiem, a ubrania wyprać. W czerwcu 1915 r. zamknięto piekarnię Dawida Jakubowicza na ul. Przedborskiej, bo sąsiadowała z domem, w którym panował tyfus896. W lipcu 1918 r. dom przy Krakowskiej 27 poddano kwarantannie, bo wykryto w nim brud oraz zachorowania na tyfus plamisty 897.
Wprowadzono zakaz wnoszenia zwłok zmarłych do kościoła i urządzania
styp, bo te gromadziły w jednym miejscu większe grupy osób898. Już w 1916 r. zwracano uwagę, że radomszczańska parafia jest bardzo rozległa. Liczy wtedy około 30
wsi, a wszystkie one swoich zmarłych grzebią na cmentarzu w Radomsku i to bez
różnicy, na jaką chorobę zmarli. To też był jeden ze sposób pojawienia się w mieście
chorób. Dlatego postanowiono zwrócić się do komendy, by ta zarządziła organizowanie w każdej ze wsi cmentarzy dla zmarłych na choroby zakaźne. Pogrzeb w Radomsku byłby możliwy tylko wtedy, gdy rodzina zmarłego pokaże zaświadczenie od
wójta, że zmarły nie był dotknięty chorobą zakaźną. Dotyczyłoby to wszystkich wyznań899. Prawdopodobnie w latach 1916-1918 powstał cmentarz choleryczny w Stobiecku Miejskim (zachowały się ślady po 6 grobach). Podczas epidemii zmarłych
chowano w prostych i na prędcy zbijanych trumnach. Po wykryciu choroby wioska
była zamykana, strażnicy pilnowali, by nikt z niej nie wychodził. Dla chorych zorganizowano prowizoryczny szpital nieopodal kościoła. Jeśli zmarły na chorobę zakaźną
był pochowany na cmentarzu w Radomsku i władze się o tym dowiadywały, dochodziło do ekshumacji i przeniesienia zwłok na cmentarz choleryczny w Stobiecku
Miejskim. Pogrzeby były bez konduktu, nie wolno było też wchodzić na cmentarz.
Podobny cmentarz powstał też na Sanikach900.
Wprowadzono profesję oglądacza zwłok. Jego zadaniem było zbadanie osoby uważnej za zmarłą. Chodziło o stwierdzenie nie tylko samego zgonu, ale także
zapewne także o naoczne przekonanie się, czy zgon nie był skutkiem choroby zakaźnej. W poszczególnych gminach oglądacze byli jednak słabo opłacani, a niektórzy
w ogóle901. W Radomsku oględziny wzięli na siebie lekarze Rago, a jako zastępcy
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Zwoliński i Stanisławski902. W mieście konieczna była budowa kostnicy („trupiarni”)903.
Problemem był cmentarz, który już wówczas był za mały na potrzeby tak
dużej parafii. W 1918 r. widziano konieczność jego powiększenia904. Najlepszym
rozwiązaniem było zakupienie sąsiednich działek. Ich właściciele zgodzili się oddać
swoją ziemię, ale w zamian zażądali innej (na Kowalowcu) i to w podwójnej ilości.
Miasto chciało dać nieco mniej, bo za 1 morgę oferowano 1,5 morgi. F. Oczkowski
postulował wywłaszczenie na oferowanych warunkach, a jeśli właściciele się nie
zgodzą, to proponował przekazać sprawę następnej Radzie Miejskiej905.
Lekarze prowadzący swoje praktyki mieli raportować o rozpoznanych przypadkach zachorowań906. Magistrat powinien też prowadzić tygodniowe wykazy chorych na podstawie danych nadsyłanych przez lekarzy907. Bronisław Rago raportował,
że od 28 lutego do 8 marca 1915 r. w Radomsku nie odnotowano zachorowań908.
Sytuacja zmieniła się około 10 marca 1915 r., kiedy zaczęto donosić o pojawiającym
się tyfusie. Przypadki tej choroby odnotowano ul. Kietlińskiej, Stodolnej, Strzałkowskiej. W kwietniu na ul. Bugaj, Brzeźnickich Gliniankach i Brzeźnickiej. Tu w domu
Juliana Kwapiszewskiego również ktoś zachorował. Zwrócono uwagę, że ten dom
sąsiaduje z fabryką Bergmana, w której stacjonowali niemieccy żołnierze. I to oni
mieli zanieczyszczać okolicę. Kolejne przypadki zauważano w maju w rynku i ul.
Piotrkowskiej, a w lipcu na ul. Częstochowskiej909.
Chorowali też przebywający w mieście legioniści. Chory legionista Gorgol
(?) przebywał na ul. Częstochowskiej, ale odesłano go do Gorzkowic 910. Choroba
pojawiła się też w okolicy miasta. Na Bartodziejach już w marcu 1915 r., w kwietniu
w Woli Jedlińskiej911. Jesienią tyfus przestał zagrażać. W połowie października pisa-

APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 1 maja 1915 r.
Dziennik urzędowy…, 1915, nr 5, s. 3-4; APPT, AmR, sygn. 1335, Pismo CiKKON do
wszystkich wójtów w obwodzie z 8 kwietnia 1916 r.
904
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 33.
905
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 38; „Dziennik Narodowy” 1918, nr 90, s. 2-3.
906
APPT, AmR, sygn. 1310, Pismo Magistratu do dr Rago z 2 kwietnia 1915 r. oraz z 20
kwietnia 1915 r.
907
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 1 maja 1915 r.
908
APPT, AmR, sygn. 1310, Wykaz chorób zakaźnych.
909
APPT, AmR, sygn. 1310, Notatka z 15 maja 1915 r.; Pismo Burmistrza do lekarza obwodowego z 28 lipca 1915 r.
910
APPT, AmR, sygn. 1310, Notatka lekarza obwodowego, bez daty; Pismo Burmistrza do
lekarza obwodowego z 27 lipca 1915 r.
911
APPT, AmR, sygn. 1310, Pismo do CiKKON z 3 marca 1915 r.; Pismo CiKKON do magistratu z 10 marca 1915 r.; Pismo dr Rago do CiKKON z 21 marca 1915 r.; Pismo Magistratu do CiKKON z 21 kwietnia 1915 r.; Notatka dr Stanisławskiego z 26 kwietnia 1915 r.
902
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no, że już w mieście nie występuje912. Nie na długo jednak. Pojawił się już w listopadzie na ul. Długiej i Żabiej. W grudniu chorzy wyzdrowieli, a w ich domach przeprowadzono dezynfekcję913. Kolejne doniesienie odnotowano pod koniec grudnia na
ul. Kaliskiej914. Na nowo choroba pojawiła się w lutym 1916 r., sporo ofiar zbierała
wówczas wśród Żydów915.
W 1917 r. zachorowań na tyfus plamisty było już tak wiele, że władze
wprost mówiły o epidemii. Powołano nawet specjalną komisję, która miała się tym
zajmować. Tworzyli ją przedstawiciele władz, lekarze, farmaceuci i weterynarze.
W komisji pracowali: Karol Borecki, Pinkus Glikman, Franciszek Goszczyński, Jan
Humblet, Franciszek Królikiewicz, Franciszek Oczkowski, weterynarz Antoni Paciorkowski, Skowroński, lekarze Zygfried Schweiger i Hipolit Zwoliński. W ramach
prac komisji zrealizowano wraz z milicją przegląd miejsc ustępowych w mieście.
Widziano również potrzebę stworzenia kamery dezynfekcyjnej i urządzenia kąpielowego916. Tyfus na dużą skale pojawił się pod koniec 1918 r.917 Od niedzieli 13 października zaczęto obserwować kolejne przypadki. W ciągu kilku dni zachorowało 12
osób, które zostały umieszczone w szpitalu żydowskim na Rolnej 28. Najwięcej chorowano w dzielnicach biednych, o czym informował milicjant sanitarny Ignacy Łęski918. W marcu 1919 r. zanotowano 112 chorych. Tylko w jednym dniu ujawniono
25 przypadków. Wydaje się, że sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli, bo zapowiadano ścisłą rewizję sanitarną miasta i pociągnięcie do odpowiedzialności tych,
którzy nie zgłaszali zauważanych przypadków choroby919.
W lipcu 1915 r. zaczęto obserwować dyzenterię (czerwonkę)920. Nie wiadomo, czy wówczas choroba przyjęła większe rozmiary. Na dużą skalę dyzenteria
i sporadycznie szkarlatyna pojawiły się we wrześniu i październiku 1916 r.921 Mówiono o konieczności dożywiania najbiedniejszych (choćby herbatą). W celu pomo912
APPT, AmR, sygn. 1310, Pismo Burmistrza do CiKKON z 23 października i 31 października 1915 r.
913
APPT, AmR, sygn. 1310, Pismo Burmistrza do CIKKON z 11, 12, 15 i 20 listopada oraz
5, 19 grudnia 1915 r.
914
APPT, AmR, sygn. 1310, Pismo Magistratu do dr Rago z 28 grudnia 1915 r.; Pismo Magistratu do CiKKON z 3 stycznia 1916 r.
915
APPT, AmR, sygn. 1355, Obwieszczenie z 2 października 1916 r.; Wykazy tygodniowe;
Pismo CiKKON do Magistratu z 3 października 1917 r.; J. Majewski, Pamiętnik…, s.102.
916
APPT, AMR, sygn. 2/II, s. 3; K. Chmielewska, Wybrane problemy …, s. 271.
917
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 21 grudnia 1918 r.
918
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 240, s. 3.
919
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 6 marca 1919 r.
920
APPT, AmR, sygn. 1310, Pismo CiKKON do Magistratu z 27 sierpnia 1915 r.
921
APPT, AmR, sygn. 1355, Obwieszczenie z 2 października 1916 r.; Wykazy tygodniowe;
Pismo CiKKON do Magistratu z 3 października 1917 r.
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cy najbiedniejszym Komisja Sanitarna miała współpracować z Towarzystwem Dobroczynności. Nie wiadomo jednak, czy do jakiegoś spotkania i nawiązania współpracy doszło922. Od pomysłu z darmową herbatą odstąpiono listopadzie, bo choroba
się jednak nie rozprzestrzeniła923. W marcu 1916 r. stan sanitarny miasta uznawano
za dobry, nawet biorąc pod uwagę ciężkie warunki życia. W tym momencie chorób
zakaźnych w mieście i w okolicy nie było, co nie znaczy, że w każdej chwili jakieś
choroby nie mogły się pojawić. Duża śmiertelność była wynikiem złego odżywiania
się, zwłaszcza biedniejszej ludności924.
Dyzenteria pojawiła się w październiku 1916 r. 925 i ponownie w lipcu 1917 r.
Na prośbę lekarza powiatowego rozwieszono w mieście informacje o tym, jak należy
chronić się przed chorobą. Oprócz ścisłego przestrzegania wzorowej czystości należało unikać picia niezdatnej wody. W tym celu zalecano ścisły przegląd stanu studni
i te niespełniające stawianych warunków powinny być zasypać. Zawsze wodę należało przegotować przed spożyciem. Nie powinno się jeść niedojrzałych owoców lub
zepsutych. Sklepy i jatki powinny być utrzymywane w czystości. Jeśli ktoś zauważy,
że choroba się pojawiła, musiał natychmiast to zgłosić milicji miejskiej 926. W jatkach
zaobserwowano, że mięso było przewożone w brudnych wozach, a rzeźnicy nie noszą fartuchów927. Wozy do przewożenia mięsa powinny być obite blachą, bo potem
można było je umyć. Zwracano też uwagę, że często mięso jest nieświeże, bo za
wcześnie dokonywano w rzeźniach uboju928. Wnioskowano też o badania lekarskie
dla piekarzy929. W 1918 r. postanowiono zabronić wożenia chorych epidemicznie
publicznymi dorożkami930. We wrześniu tego roku proszono komendę powiatową
o pomoc w zakupie aparatu dezynfekcyjnego i o kredyt na ten cel 931, a w grudniu
mówiono o aparacie na kółkach i etacie do jego obsługi932.
Poza tymi chorobami odnotowano przypadki innych. W czerwcu i grudniu
1915 r. ostrzegano przed cholerą, która grasowała we wschodniej Galicji 933, a w paźAPPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 22 września 1916 r.
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 3 listopada 1916 r.
924
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 18 marca 1916 r.
925
APPT, AmR, sygn. 1355, Obwieszczenie z 2 października 1916 r.; Wykazy tygodniowe;
Pismo CiKKON do Magistratu z 3 października 1917 r.
926
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 16 lipca 1917 r.
927
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 16 lipca 1917 r.
928
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 22 lipca 1918 r.
929
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 23 lipca 1917 r.
930
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 7 października 1918 r.
931
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 23 września 1918 r.
932
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 21 grudnia 1918 r.
933
Dziennik urzędowy…, 1915, nr 5, s. 3-4; APPT, AmR, sygn. 1310, Pismo CiKKON do
Zarządu Miasta i do Wójtów z 16 grudnia 1915 r.
922
923
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dzierniku 1915 r. zauważono krup na ul. Przedborskiej 934. W maju 1918 r. szerzył się
koklusz i gnilica935, a w lipcu raportowano o pojawieniu się gruźlicy936.
Chorych kierowano do szpitali. Za pobyt w miejskim szpitalu trzeba było
jednak zapłacić. Obowiązek ten ciążył na poszczególnych gminach, z których pacjent
pochodził. Uchwałą Powiatowej Rady Dobroczynności od 1 lipca 1917 r. podniesiono koszty utrzymania w szpitalu z 3 do 6 koron dziennie 937. Pacjentów wysyłano też
na leczenie do innych miast. W 1916 r. do Piotrkowa wysłano żonę leśniczego.
W tym przypadku koszty poniósł radomszczański magistrat 938. Identyfikowanie chorych i kierowanie ich na leczenie do szpitala było nie lada wyzwaniem. Nie wszyscy
byli zwolennikami leczenia szpitalnego. W takiej sytuacji władze miasta nakazały
milicji miejskiej odnajdywanie chorych i ich izolację. W połowie 1918 r. sytuacja
zdrowotna miasta była już na tyle poważna, że magistrat zwrócił się do gminy żydowskiej z prośbą o połączenie ich szpitala epidemiologicznego z chrześcijańskim.
Żydzi początkowo nie zgodzili się na to. Dopiero z czasem decyzja gminy uległa
zmianie. Postawiono też kilka warunków. Przede wszystkim należało wnieść miesięcznie 100 zł w rublach bądź koronach, jeden sążeń drewna miesięcznie, miasto
miało także pomagać w zaopatrzeniu szpitala w artykuły żywnościowe i to po cenach
aprowizacyjnych. Dodatkowo magistrat musiał zatwierdzić taksę za leczenie chorych, jaką przedstawiał zarząd szpitala żydowskiego939.
Wybuch epidemii jakiejś choroby było sytuacją na swój sposób ekstremalną,
choć w latach wojny dosyć częstą. Ale sprawy opieki zdrowotnej na tym się nie kończyły. Na co dzień należało zajmować się również innymi zagadnieniami. Niebezpieczne dla zdrowia były także choroby przenoszono drogą płciową. Kontroli lekarskiej poddawano więc prostytutki. Wydano zarządzenie mówiące, że 1 lutego 1915 r.
miały zjawić się w szpitalu, gdzie miał je zbadać B. Rago. Sporządzono listę 35 kobiet wraz z podaniem ich adresów zamieszkania. W marcu 1915 r. wydano zezwolenie na osiedlenie się w mieście dwóm prostytutkom z Dąbrowy. Czy taka była skala
tego zjawiska w Radomsku? Zapewne nie, domyślać się można że część kobiet zajmowała się nierządem pokątnie. Ale ta sfera jest zupełnie nieuchwytna w źródłach.
APPT, AmR, sygn. 1310, Pismo Burmistrza do CiKKON z 12 października 1915 r. i 24
listopada 1915 r.
935
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 13 maja 1918 r.
936
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 22 lipca 1918 r.
937
Dziennik urzędowy…, 1917, cz. XIII, s.157.
938
APPT, AmR, sygn. 1354, Pismo Franciszka Goszczyńskiego do Zarządu Szpitala św.
Trójcy w Piotrkowie z 3 stycznia 1916 r.
939
APPT, AmR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 23 września 1918 r.; sygn. 2/II,
k. 117v, 120; „Dziennik Narodowy” 1918, nr 234, s. 4; D. Chmielewska, Wybrane problemy
…, s. 274.
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Zresztą już w wiosną i jesienią 1915 r. zdawano sobie sprawę, że nie wszystkie kobiety trudniące się prostytucją zostały zewidencjonowane. Niedługo po pierwszym
spisie powstał kolejny, który ujmował już 46 prostytutek. Z tego 16 przebywało
w szpitalu i w miejskim areszcie (kozie)940. W czerwcu 4 kobiety prosiły o wykreślenie ich z rejestru, bo miały zaprzestać dotychczasowej działalności. Magistrat miał
czuwać, czy faktycznie tak się stało941. Liczba kobiet uprawiających nierząd była
więc zmienna. Niektóre przestawały się nim trudnić, inne zaczynały. Następowała
też wymiana prostytutek, jedne do Radomska przejeżdżały z innych miast, lub z niego wyjeżdżały dobrowolnie bądź pod przymusem942. We wrześniu 1917 r. Komisja
Sanitarna zwracała uwagę władzom, że trzeba zwiększyć nadzór nad hotelami i tajną
prostytucją943. W listopadzie tego roku zauważono w mieście wzrost ich liczby. Władze powiatowe nakazały odesłać do miejsca stałego zamieszkania wszystkie obce
kobiety944. W pierwszych latach XX w. w Radomsku kobiety lekkich obyczajów
można było spotkać licznie na ul. Kaliskiej (Reymonta). W 1918 r. dom publiczny
mieścił się na Kaliskiej w tym samym budynku, co szkoła im. Królowej Jadwigi945.
Wiadomo, że kilka z radomszczańskich prostytutek mieszkało w domu Bugaj nr 1.
Być może tam też był dom publiczny946.
Prostytutki powinny być kontrolowane przez lekarza miejskiego raz w tygodniu, a te przybyłe spoza Radomska przez lekarza powiatowego. Za niestawienie się
groziła kara w kwocie 5 koron. Chore powinny być natychmiast odsyłane do szpitala.
Każda z nich powinna posiadać legitymację ze swoimi personaliami 947. 10 kwietnia
1915 r. komendant obwodu wydał drukiem dwujęzyczny regulamin dla prostytutek948. W tym miesiącu nakazano burmistrzowi, by znalazł pomieszczenie z dwoma
pokojami. Jeden miał służyć lekarzowi do badań i oględzin prostytutek. Na ten cel
wytypowano domy na ul. Żabiej u Antoniego Żylińskiego i Starosteckiego949.
W 1916 r. miejska milicja zażądała od właściciela Hotelu Krakowskiego udostępnieAPPT, AmR, sygn. 1312, Lista prostytutek w Noworadomsku.
APPT, AmR, sygn. 1312, Pismo CiKKON do Burmistrza z 8 czerwca 1915 r.
942
APPT, AmR, sygn. 1312, Pismo CiKKON do Magistratu z 21 listopada 1915 r.
943
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 17 września 1917 r.
944
APPT, AmR, sygn. 1357, Pismo CiKKON do Magistratu z 6 listopada 1917 r.
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E. Kłopot, Szkolnictwo powszechne i średnie w powiecie radomszczańskim, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. II, 2008, s. 199; G. Mieczyński, Nocne ćmy, „Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”, nr 20, 15 grudnia 2010 r., s. 12.
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APPT, AmR, sygn. 1383, Pismo Sędziego śledczego do magistratu z 13 stycznia 1918 r.
947
APPT, AmR, sygn.1312, Pismo CiKKON do Burmistrza z 30 stycznia 1915 r.; Lista prostytutek; Kontrola prostytutek, które chodzą na rewizje; Pismo CIKKON z 26 marca 1915 r.
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APPT, AmR, sygn. 1312, Regulamin dotyczący prostytucji dla miasta Nowo-Radomska.
949
APPT, AmR, sygn. 1312, Pismo CiKKON do Burmistrza z 17 kwietnia 1915 r.; Pismo
Straży Obywatelskiej z 20 kwietnia 1915 r.
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nia 2 pomieszczeń na ten sam cel950. Problem z miejscem do badań istniał wiosną
1917 r., w końcu postanowiono zwrócić się do szpitala z prośbą o udostępnienie
takiego miejsca. Szpital odmówił, wiec udało się przedłużyć korzystanie z hotelu do
września, co kosztowało 2 tys. koron miesięcznie951.
Nie wszystkie kobiety podporządkowały się zarządzeniu władz o badaniu lekarskim. Wobec tego dla 16 z nich ustalono kolejny termin, tym razem na 6 lutego
1915 r.952 Badania wykonane przez lekarza wykazały, że stan zdrowia kilku kobiet
nie jest najlepszy i skierowano je do szpitala. Ale nawet tam nie zaprzestały świadczenia swoich usług. Zauważono, że w szpitalu odwiedzali je młodzi chłopcy.
W dodatku po jakimś czasie kobiety w nocy z lecznicy po prostu uciekły. Działo się
tak dlatego, że były niedostatecznie pilnowane. Wszystkie zaniedbania w tym zakresie powinien jak najszybciej usunąć burmistrz. Straż Obywatelska, na barkach której
chyba ciężar ich pilnowania spoczywał, broniła się później tłumacząc, że winę ponosi ktoś inny. Konkretnie personel szpitala, bo okno zostało otwarte od środka. Kilka
kobiet uciekło szpitalnemu stróżowi, gdy ten prowadził je na badania953. Drugie wezwanie na badania także nie przyniosły pełnego sukcesu i nie wszystkie prostytutki
się podporządkowały. 13 marca 1915 r. za niestawienie się ukarano 10 kobiet,
27 marca kolejnych 5, 3 kwietnia jeszcze dwie, w czerwcu dwie i w lipcu jedną954.
Stopniowo udawało się liczbę kobiet poza kontrolą lekarską ograniczać. W 1917 r.
domagano się, by w raportach podawać ile konkretnie prostytutek znajdowało się
w danym miesiącu w szpitalu. W październiku było to 2 a w listopadzie 5 kobieta
przebywających na kuracji. Niektóre z nich były na tyle poważnie chore, że należało
je wysyłać na leczenie do innych miasta. W 1918 r. kilka z nich dostało skierowania
do szpitala w Dęblinie. Jednak władze okupacyjne nie chciały się zgodzić na ich
bezpłatny przejazd955.
Zagrożenie epidemiologiczne dla ludzi niosły też zwierzęta (rejestrowano też
choroby zwierząt domowych956). Zimą i wiosną 1916 r. rozprzestrzeniały się choroby
APPT, AmR, sygn. 1338, Prośba Stanisława Sroki do Komisarza Rządowego z 4 lutego
1916 r.
951
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 6, 12-12v; G. Mieczyński, Nocne ćmy, s. 12.
952
APPT, AmR, sygn. 1312, Pismo CiKKON do Burmistrza z 3 lutego 1915 r.
953
APPT, AmR, sygn. 1312, Pismo CiKKON do Burmistrza z 7 marca 1915 r.; Pismo Komendantury Straży Obywatelskiej do Magistratu z 13 marca 1915 r.
954
APPT, AmR, sygn. 1312, Pismo Komendantury Straży Obywatelskiego do Magistratu
z 17 marca 1915 r.; Pismo Burmistrza do CiKKON z 30 marca 1917 r.; Pismo Komendantury
Straży Obywatelskiego do Magistratu z 27 marca 1915 r. i 3 kwietnia 1915 r.; Pismo CiKKON do Burmistrza z 8 czerwca 1915 r. i 4 lipca 1915 r.
955
APPT, AmR, sygn. 1383, Pismo CiKKON do Burmistrza z 23 lipca 1918 r.; sygn. 1397,
Pismo KuK K Noworadomsk do Magistratu z 11 sierpnia 1918 r.
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APPT, AmR, sygn. 1368.
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koni, żeby temu zapobiec każdy woźnica przekraczający granice gminy musiał mieć
przepustkę, która ważna była przez 8 dni957. Wielu wścieli ukrywało fakt, że ich
zwierzęta chorują958. Obawiano się wścieklizny i na to niebezpieczeństwo również
zwracano uwagę959.

Wygląd miasta
W pierwszych latach XX w. Radomsko wciąż było miastem wybudowanym
z drewna. Według danych z 1904 r. w mieście było 781 nieruchomości, w tym murowanych 191960. Tuż przed wybuchem wojny (konkretnie w 1913 r.), na 122 opisane miasta, Radomsko pod względem wartości budowli znajdowało się na 19 miejscu.
Szacunkowa wartość radomszczańskich budynków w tym czasie wynosiła 2,7 mln
rubli. W całym mieście było 3077 budowli, ale większość była drewniana961. Sytuacja pod tym względem polepszyła się dopiero po wojnie962.
Pomimo walk w okolicach Radomska oraz ostrzeliwania kartaczami i bombardowania z aeroplanów, miasto bardzo nie ucierpiało. Najpierw Rosjanom, a potem także wycofującym się Niemcom, zależało na zniszczeniu dworca kolejowego.
I on w obu przypadkach był z premedytacją niszczony. Podobny los spotkał inne
dworce na tej linii (był to szlak odwrotu Hindenburga spod Warszawy)963. Ucierpiał
też w listopadzie 1914 r. most przy torach kolejowych w okolicach domu Najkrona
na ul. Kaliskiej 32. Poza wysadzoną stacją kolejową, rampą zbożową, szynami
i przede wszystkim pompą do wody na stacji, zupełnie zniszczono też pobliskie magazyny. Od pożaru dworca zapaliły się też budynki fabryki Thoneta, ale ogień ugasiła fabryczna straż pożarna. Od detonacji w pobliskich domach powypadały szyby.
Być może o te zniszczenia upominał się właściciel w 1917 r., ale miasto odpowie-

Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XIII, s. 58.
APPT, AmR, sygn. 1336, Pismo CiKKON do Pana C. i K. Komisarza Rządowego w Noworadomsku z 17 lutego 1916 r.
959
Dziennik urzędowy…, 1916, cz. VI, s. 1-2, cz. XXXIII, s. 204-205; 1918, cz. IX, s. 95-96.
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Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego rok 1913, opracowany pod kierunkiem Władysława Grabskiego, Warszawa 1914, s. 265.
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E. Grabowski, Stan budowli w miastach Królestwa Kongresowego w roku 1913, „Ekonomista”, t. 16, 1916, s. 143-150 – podaję za M. Konieczna, Struktura ludności i rodzina …,
s. 16, 19.
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M. Konieczna, Struktura ludności i rodzina …, s. 16, 19.
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1918, s. 42.
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działo mu, że szkody wojenne będą likwidowane przez właściwą komisję szacunkową964.
W grudniu 1914 r. wysadzono most koło fabryki Wünschego przy ul. Narutowicza 25965. Dworzec starano się natychmiast naprawić, bo bez niego nie istniała
komunikacja z Częstochową i Zagłębiem. Zniszczenia dokonane przez Rosjan i Niemców latem i jesienią nie były wielkie i dosyć szybko udawało się ruch kolejowy na
nowo poprowadzić. Gorzej było ze zniszczeniami pod koniec roku. Wtedy zniszczono tzw. pompkę oraz sam budynek dworca. Zamiast dworca stały tylko czarne, spalone szkielety dawnego budynku. Tak samo wyglądało kilka okolicznych domów 966.
Wielu budynków długo nie udawało się odbudować. Te przy dworcu stały w gruzach
jeszcze w maju 1915 r.967 Gdy front się przesunął na wschód i władze w mieście
przejęli Austriacy, zaczęła się naprawa infrastruktury kolejowej. W styczniu 1915 r.
na dworcu pojawił się nowy dach968.
Straty więc były, ale zważywszy na to, że trwała wojna i miasto przechodziło
z rąk do rąk, można uznać je za niewielkie. Dane na ten temat są rozbieżne. Niedługo
po wojnie oszacowano, że zniszczeniu uległy 34 budynki (1,1%), 20 nieruchomości
(2,9%). Każdy uszkodzony budynek zniszczony był jednak prawie w całości (83%).
Zniszczenia wynosiły 0,5% ogółu wartości wszystkich budynków969. Inne wielkości
podają S. Sankowski i R. Kotewicz. Według nich poważnie ucierpiały 44 budynki,
w tym 25 to obiekty fabryczne i gospodarcze. Straty oszacowano na prawie 3 mln
rubli970. W czasie bombardowania zrzucono 31 bomb, od jednej z nich zginął 14-letni
chłopiec, a jego brat był ciężko ranny971.
Bardziej ucierpiały od działań wojennych miejsca, gdzie trwały bezpośrednie walki, czyli okoliczne wsie. W Bartodziejach spłonął dwór i wieś, poza tym Młodzowy, Glinianki, Stobiecko Szlacheckie, Wierzbica972. W tej ostatniej wsi oraz
w okolicy Radziechowic długo widać było jeszcze groby żołnierzy, okopy i spalone

APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 29; S. Oczkowski, Dzienniki..., s. 49; G. Mieczyński, Radomsko w „Kurjerze Warszawskim” …, s. 52.
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J. Majewski, Pamiętnik…, s. 50-51.
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„Goniec Częstochowski” 1915, nr 69, s. 1.
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A. Krasicki, Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916, Warszawa 1988, s. 222.
968
S. Oczkowski, Dziennik..., s. 84.
969
Z. Malinowski, Zniszczenia wojenne …, s. 12, 15, 33.tab 1, s.7.tab. 3. Nieruchomości,
tj. 6,78%, budowli zniszczonych 190, tj. 9,6% - w stosunku do 1914 r. na prawie 22 tys. marek.
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S. Sankowski, Z dziejów..., s. 81; R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko…, s. 30.
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s. 17. W Kruszynie spłonęło kilka domów, a w Pławnie kilkadziesiąt domów i stodół.
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domy. Na Warcie w Szczepocicach spalono również most 973. Ogólnie w powiecie
szkody wojenne władze uznawały za duże974. Mieszkańcy miasta na szkody spowodowane przez wojsko, skarżyli się jeszcze pod koniec wojny. Tak jak w 1918 r. pewna wdowa, której wojska niemieckie spaliły dom na ul. Stodolnej 16 975. Do tego dochodziły straty wyrządzane przez przemarsze wojsk. Próby uzyskania jakichkolwiek
odszkodowań spełzały na niczym, władze okupacyjne twierdziły bowiem, że na to
przyjdzie czas po zakończeniu wojny976. Od 1915 r. zaczęto stopniowo w miarę możliwości odbudowę. W czasie walk ucierpiał parkan wokół cmentarza żydowskiego.
W 1915 r. gmina żydowska postanowiła go naprawić977.
Najważniejsze były domy. Władze austriackie częściowo za darmo lub po
niższych cenach przyznawały drewno na ich odbudowę. Budowy powinny się odbywać według zasad budowlanych, np. w rynkach i głównych ulicach powinny być
ogniotrwałe. Nie były to bezpodstawne ostrzeżenia. Latem 1915 r. wybuchało wiele
pożarów, które w razie potrzeby wszyscy musieli gasić, jak nakazywały władze978.
W 1918 r. wielki pożar przytrafił się na Gliniankach979. Przypominano również stare
(1819 r.) przepisy przeciwpożarowe o obowiązku zatrudniania kominiarzy i posiadania sprzętu do gaszenia ognia. W Radomsku przy ul. Częstochowskiej 20 mieściło
się biuro warszawskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń Budynków
od Ognia w Warszawie. Obowiązkowymi ubezpieczeniami zajmowali się tu Józef
Krasowski (taksator), Bolesław Rychłowski (pomocnik taksatora) oraz A. Bryl i J.
Lubański, a od listopada 1917 r. Adam Nowak980.
W momencie wybuchu wojny rozprzężeniu ulegają dotychczasowe normy
społeczne. W sytuacji zagrożenia życia czy chociażby znacznie trudniejszych warunków życia, pewne kwestie schodzą na dalszy plan. Tak właśnie bywa z utrzymaniem
czystości przy domach prywatnych i w przestrzeni publicznej. Poszczególni obywatele nie zawsze te problemy uważali za najważniejsze. Choć rzecz jasna, do kategorii
ważnych one należały. Od należytego utrzymania w czystości miasta zależał ogólny
stan zdrowotny jego mieszkańców. Na nonszalancję w tym zakresie nie mogły sobie
pozwolić władze miasta, odpowiedzialne również za bezpieczeństw sanitarne.
A. Krasicki, Dziennik…, s. 235.
ANK, NKN, sygn. 345, s. 2, 62.
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Zawsze ważnym problemem, nie tylko ze względów estetycznych, ale i sanitarnych, była czystość na ulicach miasta i wokół poszczególnych posesji. Władze
powiatowe przypominały w styczniu 1915 r. miastom i gminom o obowiązku dbania,
by na ulicach i drogach nie leżały martwe zwierzęta981. Skoro przypominano, to znaczy, że padlina na ulicach się zdarzała. A to przecież tykająca bomba z zarazkami.
Przed wojną należytym utrzymaniem czystości na ulicach zajmował się
opłacany przez miasto czyściciel. Był nim Jan Fürat (?), ale został internowany przez
władze rosyjskie982. Na początku 1915 r. zatrudniono nowego czyściciela. W lutym
1915 r. był to Władysław Antczak, który zarabiał 15 rubli983, a w lipcu 1916 r. zapisano, że jego wynagrodzenie wynosiło 90 koron miesięcznie. Umowę o tę pracę zawarto 1 marca 1915 r. i obowiązywała do 1 stycznia roku następnego. Do jego zadań
należało między innymi sprzątanie wszelkiej padliny z terenu miasta, także z posesji
prywatnych. Musiał to robić natychmiast po zawiadomieniu. Po sprzątnięciu miał
padłe zwierzęta zakopywać na głębokości 3 m. Z martwych koni powinien ściągać
skórę, ale nie z tych należących do wojska. Jeśliby z tego obowiązku się nie wywiązywał, to magistrat mógł do tej pracy zatrudnić kogoś innego i kosztami obciążyć
czyściciela. Łapał także bezpańskie psy. Zimą robił to do godz. 8 rano, a latem do 7.
Złapane psy miały być przetrzymywane i karmione przez 3 dni, potem mogły być
zabite. Do łapania psów nie mógł używać małoletnich. Przy wykupie psów mógł
żądać opłaty 1 korony i po 20 halerzy za każdy dzień karmienia. Zabraniano łapania
psów ze znaczkami wydanymi przez magistrat, chyba że były chore na wściekliznę.
Nie wolno był też łapać w bramach i na podwórkach. Czyściciel musiał mieć własnego konia, potrzebnych do pomocy ludzi, wozy i skrzynie984. W magistracie opracowano regulamin pracy dla czyściciela (prawdopodobnie w 1918 r.). Zasady dbałości o czystość zapewne wiele się nie zmieniły w stosunku do wcześniejszych zapisów. Natomiast od teraz o każdym schwytanym psie powinien informować milicję
miejską985. Co ciekawe, czyściciel miasta mógł posiadać broń palną986.
Jak długo Antczak utrzymał się na stanowisko, tego nie wiadomo. Od 1 stycznia 1917 r. taką pracą na rzecz miasta zajmował się Józef Pikiel z Teodorowa (gm.
Dmenin)987, który za swą pracę otrzymywał 30 koron miesięcznie988. Nie wiadomo
APPT, AmR, sygn. 1309, Okólnik CiKKON z 26 stycznia 1915 marca r.
APPT, AmR, sygn. 1353, Pismo do burmistrza z 23 marca 1917 r.
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również od kiedy pracą w tym zakresie zajmował się Hipolit Kempa. W czerwcu
1917 r. zwrócił się do władz miasta z prośbą o rozwiązanie z nim umowy. Zarząd
miasta nie przychylił się do jego prośby i zalecono mu dbanie o czystość na placach
miejskich989. Chyba jednak do zerwania współpracy doszło, bo w listopadzie z pracy
zrezygnował kolejny czyściciel. Wówczas był nim Julian Ciesielski. Szukano innego,
ale nikt się nie zgłosił, nawet po podniesieniu stawki z 8,400 do 10,800 koron. Gdy
brakowało chętnego, sprzątanie miasta odbywało się systemem administracyjnym990.
27 marca 1918 r. przetarg na utrzymanie czystości w mieście wygrał Józef Roszczewski991. W kwietniu tego roku zajmował się tym J. Zawadzki, botanik z Warszawy, który wygrał przetarg. Miał też zacząć przygotowania do urządzenia parku
w mieście992.
Czyściciel zajmował się utrzymaniem czystości na terenach miejskich. Obowiązek dbania o czystość spoczywał też na każdym właścicielu nieruchomości. Egzekwowaniem tego obowiązku zajmowali się członkowie Komisji Sanitarnej działającej w ramach Rady Miejskiej. Jak już było wspomniane miasto podzielono na sektory, z których każdy miał przydzielonego konkretnego członka komisji. Ci mieli
prawo kontrolować ulice, podwórka, piekarnie, rzeźnie, sklepy. Posiadali też przepustki, by ze swych obowiązków móc się wywiązywać także nocą, gdy obowiązywała godzina policyjna. Obraz miasta na podstawie protokołów komisji rysuje się nieciekawie.
Komisja Sanitarna w lutym 1915 r. zauważyła, że u Mendla Litmanowicza
w rynku leży gnój, który powinien wywieźć jego lokator. Na placu dozoru bożniczego przy synagodze brakowało wychodków i całe podwórko było zabrudzone.
U Ryfki Rabinowicz na ul. Przedborskiej także podwórze było zanieczyszczone,
studnia w opłakanym stanie, a na całym podwórku widać krew zwierząt. Z kolei
u Szlamy Jakubowicza, również na Przedborskiej, w złym stanie były wychodki, a na
całym podwórku leżały kupy gnoju. Problem z czystością był nie tylko na posesjach
prywatnych, ale także na ulicach w centrum miasta. Lekarz powiatowy Adolf Parecki
zwrócił uwagę, że na ul. Mineralnej i Częstochowskiej utrzymują się zbiorniki różnych nieczystości993. Nieczystości leżały na placu miejskim przy Kaliskiej koło Sośniarka (?)994. Zauważono nieporządek za terenami kolejowymi naprzeciw domu
Blaskiego, na placu przy Brzeźnickiej koło Kwapiszewskiego oraz obok Germana,
koło Surmackiego należało odprowadzić wodę z rowów. Na ul. Brzeźnickiej między
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 7v.
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 38, 53v, 68v.
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Szwedowskim i Hamplem konieczne było zasypanie bagna, na ul. Częstochowskiej
koło nowego rynku (róg Mineralnej) zebrała się zbiornik cuchnącej wody 995. Podobnie było kilka dni później na ul. Przedborskiej za Biremwejgiem (?)996. W połowie
kwietnia na Żelaznej trzeba było natychmiast oczyścić rowy po obu stronach, podobnie plac przy Kaliskiej997. W maju należało oczyścić i osuszyć sadzawki na placach
dzierżawionych przez Bugajskiego998. W czerwcu wzywano magistrat do wyczyszczenia ulicy Przedborskiej róg z Długą, dwóch rynsztoków, jednego naprzeciwko
placu miejskiego i drugiego odkrytego pod mostkiem. Na swoją kolej w czyszczeniu
czekał kanał przy Krakowskiej koło łaźni, inny przy Żabiej koło Molika. Członkowie
komisji wprost pisali, że trzeba zmusić Szlamę Horowicza z Krakowskiej by zasypał
śmietnik koło kuźni. Do uregulowania był rynsztok przy studni koło kościółka aż do
posesji Ościka przy Krakowskiej. Wezwano magistrat, aby kazał przepłukiwać
rynsztoki przylegające do placów miejskich (w rynku, Przedborska, Częstochowska)999.
Wiosną członkowie komisji przemierzali zakamarki miasta, zaglądali w podwórka, do sklepów, piekarni, jatek. Dawali zalecenia, a po jakimś czasie przychodzili sprawdzić ich wykonanie. Jeśli nic się nie zmieniło nakładali mandaty. Ukarano
właścicieli piekarni, gdzie doszukano się usterek sanitarnych (Monek Besser, Szlama
Litmanowicz, Szlama Dykerman, Monek Koss), brudno było w jatkach (Rubin Rabinowicz, Jankiel Litmanowicz, Chaim Ofman, Josek Kotlewski) i u rzeźnika (Jankiel
Ofman). Dzierżawcą łaźni był Finaf Monak (?), który otworzył ją bez zgody władz.
Mandaty dostali właściciele poszczególnych posesji. Albo było brudno, albo brakowało na posesji ubikacji. U Jankiela Telmana z Żabiej nieczystości z podwórka wylewały się aż na ulicę. Podobnie na ul. Krakowskiej (Jankiel Cymerman, Szlama
Horowicz, Aleksander Porębiński, Michał Chutkiewicz, Josek Cyncynatus, Balbina
Szczygłowska, Icek Majer Koplewicz, Monek Epstejn, Antoni Szablewski, Jan Starostecki, Cemech Blumstajn, Walenty Molik, Władysław Maik, Karol Sowiński,
Lejba Dankowicz, Feliks Sztokowski, Tojwa Kałkow), ul. Brzeźnickiej (Łukasz
Ościk, Gitla Małka Gaławka, Najtla Frydman, Julian Kwapiszewski, na Rynku (Ojzer Goldkorn, Dawid Neimark, Dawid Reingwerk), ul. Przedborskiej (Józef i Wojciech Tymińscy), ul. Bugaj (Salomea Monkowka). Przy ul. Żabiej (Jankiel Telman),
małym rynku (Paulina Kalicka), ul. Stodolnej (Franciszek Kowalski), ul. Długiej
(Karol Sowiński), ul. Strzałkowskiej (Moszek Bugajski). Właściciel jednej z nieruAPPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 6 kwietnia 1915 r.; Protokół Komisji Sanitarnej z 17 kwietnia 1915 r.
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chomości na Długiej, Aleksander Porębiński, przebywał poza miastem. W takiej
sytuacji powinien sprzątać ją magistrat, ale na koszt właściciela1000.
W następnych miesiącach karano dalej: Lejb Kotlarz z Długiej nie urządził
śmietnika, u Lasera Strobińskiego z Krakowskiej z wychodka wypływały nieczystości do kanału i nie było śmietnika, Laja Rytko z Krakowskiej nie miała wychodka
i zbiornika na śmieci, Dawid Błogied z Przedborskiej nie wywoził nieczystości ze
śmietnika oraz nie opróżniał dołu kloacznego1001. W lipcu Josek Goldberg z Kaliskiej
miał przepełniony nieczystościami zbiornik i zaśmiecone podwórze, na Kaliskiej 32
u Najkrona w stajniach i na podwórku było pełno gnoju. Na Kaliskiej było brudno na
podwórku Gabriela Goldberga, podobnie na tej samej ulicy pod nr 24 u Szai Herecińskiego (?). Na ul. Częstochowskiej i Andrzeja Wolskiego należało odpowiednio
zaopatrzyć studnię, u Załny Goldberga na ul. Strzałkowskiej posprzątać podwórze,
podobnie na Żabiej u Zajdmana oraz na Częstochowskiej u Szmula Ofmana, Szlamy
Rozenbluma, Andrzeja Ślaskiego, Rajnwera, Najmarka. W czasie kontroli sprawdzano nawet piwnice, tak jak u Berka Ofmana na Długiej. Biedniejsi mieli problemy ze
sprzątaniem. Tak jak Jacenty Bąk, który musiał sprzątać z gnoju podwórze Wiktorii
Bąk (swojej matki?), ale nie miał koni. Prosił wojsko o wypożyczenie konia na jeden
dzień, ale zgody nie dostał. Z podobną prośbą zwrócił się Michał Hudkiewicz, właściciel domu przy ul. Krakowskiej. Jemu potrzebne były dwa konie na dwa dni 1002.
W lutym 1915 r. ukarano Esterę Laję Grinspan za zabranie skrzynki na odpadki z ul.
Piotrkowskiej1003.
Każdemu wręczano również egzemplarz przepisów dotyczących utrzymania
czystości1004. Po kontroli dawano około miesiąca na usuniecie nieprawidłowości.
Byli oczywiście tacy, którzy do zaleceń się nie stosowali. W czerwcu 1916 r. zwracano uwagę Chaimowi Rozenbaumowi z Kaliskiej, że nadal nie wybudował kanału
krytego do usuwania nieczystości przez swoją działkę, do czego zobowiązał się pisemnie w roku poprzednim1005. Uwagami komisji nie przejmował się Josek Najkron
z Kaliskiej, Zieliński z kolei prosił o zastosowanie wobec niego kar, sądząc zapewne,

APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 10 kwietnia 1915 r.; Protokół
Komisji Sanitarnej z 17 kwietnia 1915 r., Protokół Komisji Sanitarnej z 1 maja 1915 r; Protokół Komisji Sanitarnej z 8 maja 1915 r.; Protokół Komisji Sanitarnej z 15 maja 1915 r.; Protokół Komisji Sanitarnej z 22 maja 1915 r.;
1001
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 5 czerwca 1915 r.
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APPT, AmR, sygn. 1304, Pisma J. Bąka i M. Hudkiewicza do CiKKON z 16 kwietnia
1915 r.
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APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo burmistrza do CiKKON z 24 lutego 1915 r.
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APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 31 lipca 1915 r.; Protokół Komisji
Sanitarnej z 28 sierpnia 1915 r.
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że mandat załatwi sprawę1006. Generalnie jednak mandaty odnosiły skutek, uwag
z czasem było coraz mniej i wygląd miasta się poprawiał1007.
Obok starych zaniedbań pojawiały się nowe zagrożenia. Tak było w czerwcu
1917 r. na posesji Bugajskiego na Kaliskiej 10, gdzie właściciel urządził skład skór
zwierzęcych. Ich składowanie groziło epidemią1008.
Problemy sanitarne sprawiało też wojsko, zwłaszcza wtedy gdy w mieście
było go dużo. Tak było jeszcze wiosną 1915 r. Nie korzystali z miejskiej rzeźni, tylko ubój prowadzili na podwórzach, tam gdzie stacjonowali. Poważnym problemem
było też sprzątanie padłych koni wojskowych. Nie tylko, że wojskowi nie zajmowali
się ich zakopaniem, to bardzo często nie informowali w ogóle, że martwe zwierzę
jest do uprzątnięcia1009.
Miasto w tamtych latach poprzecinane było licznymi ciekami wodnymi. Nazywano je kanałami, wiele z nich zapewne odgrywało rolę kanalizacji ściekowej.
W maju 1915 r. trzeba było pilnie oczyścić ściek przy stawie na Krakowskiej oraz
rynsztok przy szpitalu miejskim, do oczyszczenia kwalifikował się też rów koło Towarzystwa Dobroczynności, ścieki zatrzymywały się też przy kanale miejskim1010.
Źle było z kanałem na Przedborskiej oraz w okolicy mostu przy posesji Sabrańskiego1011. Kanał na Piotrkowskiej, biegnący do rzeczki, powinni czyścić właściciele
posesji, przez które przebiegał1012. Jesienią 1917 r. wydano zgodę na poprowadzenie
przykrytego kanału ściekowego ze szpitala do kanału na Mineralnej1013. Nadal powszechne było, ale i karane, wylewanie ścieków na ulicę1014. Tego zwyczaju nie wypleniono jeszcze długo, a o zakazie przypominano w 1918 r. 1015 Rynsztoki w mieście
należało polewać mlekiem wapiennym1016. Otwarte kanały ściekowe z domów miały
być 3 razy dziennie zamiatane i spłukiwane (o godz. 6, 12 i 18)1017. W maju 1916 r.
ustalono, że wszystkie nowo budowane ścieki muszą być brukowane lub betonowaAPPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 7 lipca 1916 r.
„Goniec Częstochowski” 1915, nr 179, s. 3; 1916 nr 34, s. 2-3; „Gazeta Łódzka” 1916, nr
100, s. 2.
1008
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APPT, AmR, sygn. 1351, Protokół milicjanta Ignacego Łęskiego z 2 sierpnia 1917 r.
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ne, nie dopuszcza się nowych z drewna. Te stare muszą być w należyty sposób
utrzymywane1018.
Kontrolerzy w lipcu 1917 r. zauważyli, że zły stan sanitarny panuje na terenie gminy żydowskiej przy ul. Źródlanej. Ale także na miejskim gruncie koło cerkwi1019. W sierpniu tego roku zapłacono Józefowi Koremniowi za sprzątanie przy
świątyni prawosławnej, ale jednocześnie potrącono mu za użytkowanie ziemi przyległej do tej świątyni1020. W czerwcu 1917 r. naprawiano płot na placu przy kościele
ewangelickim1021.
Członkowie komisji przyglądali się także miejskiej infrastrukturze, w związku z tym kierowali zalecenia w stronę magistratu. Dużo uwagi przykładano do należytego sprzątania ulic w mieście. W sierpniu 1918 r. bardzo zaniedbane były ulice
Długa i Krakowska1022, a we wrześniu Św. Rozalii1023.
W utrzymaniu czystości na ulicach kluczowe było ich polewanie wodą. Najpierw należało wykonać tę czynność i dopiero zamiatać. W maju 1915 r. zalecano,
by miasto jak najszybciej zakupiło beczki na wodę do tego celu. Chodziło o to, by
nie uniosły się chmury kurzu na całe miasto. Te prace powinny odbywać się wczesnym rankiem, przed godziną 7, kiedy nie było jeszcze dużego ruchu. Wcześniejsze
polewanie wodą okazywało się bardzo uciążliwą czynnością dla sprzątających, bo
bardzo często pomijali ten etap prac. W końcu w maju 1918 r. Komisja Sanitarna
postulowała, by zacząć karać stróży, którzy tak właśnie postępują. W ogóle sprzątanie ulic było niedbałe, nawet w rynku i co ważne, notorycznie przeciągało się do
godz. 8 rano. Władze miasta powinny wyznaczyć stałe godziny polewania1024.
W lipcu 1918 r. apelowano, by powołać lub wyznaczyć w końcu jakąś instytucje,
która weźmie na siebie ten ciężar (np. straż pożarną)1025. Zarzuty kierowano też
w stosunku do milicji miejskiej, która na te zaniedbania nie zwracała uwagi 1026. Lekarze podkreślali, że w mieście jest gruźlica, plwociny chorych wysychają, a potem
przy zamiataniu są rozprowadzane po mieście i wdychane przez zdrowych1027.
Rynsztoki i podwórka zalecano wylewać wapnem 3 razy w tygodniu (poniedziałki,
APPT, AMR, sygn. 1/II, Protokół Komisji Sanitarnej z 6 maja 1916 r.
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środy, piątki1028). Te przepisy zmieniły się od maja 1916 r., kiedy miano to robić dwa
razy w tygodniu, bo stan sanitarny miasta się poprawił1029. W maju 1918 r. postulowano, by miasto kupiło wapno i sprzedawało go właścicielom po kosztach1030.
Innym ważnym z punktu sanitarnego problemem było zakładanie ubikacji
i wywożenie z nich nieczystości1031. Właściciele domów nie przykładali do tego należytej wagi1032. Władze austriackie przystąpiły więc w kwietniu 1915 r. do kontroli
czystości posesji. Za brak należytego porządku nakładano mandaty1033. Musiało być
ich sporo, bo raport mówił, że wychodków w znacznej mierze brakuje, a te które
istniały były bardzo zanieczyszczone1034. Pod koniec kwietnia komisja nakazała władzom miasta wyznaczenie miejsca, gdzie nieczystości z ustępów powinny być wywożone i przygotować wozy odpowiednie do ich wywożenia1035. Wezwano Jana
Kalasińskiego i Konstantego Jędruszka ze Stodolnej do doporowadzenia do porządku
wychodków1036. Źle pod względem stanu wychodków było na obrzeżach miasta1037.
W sierpniu 1916 r. nadal nie było wychodków przy bożnicy, na posesjach Sabrańskiego i Szykulskiego (nic się nie zmieniło w połowie 1917 r.)1038. W listopadzie
postanowiono, że trzeba zrobić dokładny obchód miasta, by sprawdzić czy zalecenia
są wdrażane1039. W lipcu 1918 r. Towarzystwo Rolnicze miało wychodek widoczny
z ulicy, bez odpowiedniego dołu, za to przy Radomce. Na placu miejskim był też
wychodek na Bugaj 11040.
Opróżnianiem ubikacji nie musieli koniecznie zajmować się sami właściciele, można było tę pracę zlecić innym. Chyba w takiej działalności wyspecjalizował
się przedsiębiorca Josek Cyncynatus. W lipcu 1916 r. oczyścił doły kloaczne na posesji przy Przedborskiej 50, ale właściciele Josek Fajerman, Mordka Goldberg,
Szlama Rodał, Moszek Lewkowicz nie chcieli mu za to zapłacić należnych 112 ko-
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ron. Poskarżył się magistratowi, a ten zwrócił się z tym do sądu1041. Opracowano
zalecenia, jak się powinno pozbywać takich nieczystości. W lipcu 1917 r. musiano
przypominać, że nie wolno tego robić w ciągu dnia i to w otwartych skrzyniach. Do
tego powinny być przeznaczone metalowe beczki1042. Wnioskowano o zakaz wywożenia nieczystości przed północą. W końcu ustalono, że powinny się to odbywać od
23 do 5 rano1043. W marcu 1916 r. Stobiecko Miejskie miało zmusić swoją wieś Bartodzieje, by ta uporządkowała swoje tereny pod względem sanitarnym, plac i droga
były zanieczyszczone, nawet sklepiki były w złym stanie1044.
Poza czystością na ulicach i placach miejskich zainteresowanie budziły studnie. Większość studni w mieście była w złym stanie. Koniecznie należało je naprawić, a niektóre nawet zamknąć. Wiele z nich nie miało pomp, wodę czerpało się więc
z pomocą wiader. To nie był największy problem. Prawdziwym zagrożeniem było
ich zanieczyszczenie, czego dokonywali żołnierze jeszcze w 1914 r. Tak to przynajmniej niekiedy tłumaczono. Miasto dawało stałe zlecenia na konserwację i naprawę studni Zakładowi Mechanicznemu i Przedsiębiorstwu Urządzeń Sanitarnych
Franciszka Szustera. W 1917 r. zajęto się studniami na ul. Strzałkowskiej, Kaliskiej,
Przedborskiej i Krakowskiej. Jedną studnię przeniesiono z Krakowskiej na Żabią.
Podczas jednego z posiedzeń zarządu miasta omówiono rachunki na ten cel, opiewające na 3543,40 koron. W listopadzie tego roku remontował na rogu Krakowskiej
i Żabiej, naprawiał też pompy na rynku i Rozalii1045. Prace przy studniach kontynuowano także w 1918 r. Wtedy F. Szuster przedstawił miastu rachunki na 2411 koron.
Naprawił wtedy studnie i pomy na ul. Przedborskiej, placu 3 Maja i ul. Św. Rozalii.
Dostęp do czystej wody miał podnieść poziom higieny w mieście1046.
W maju 1916 r. zarządzono analizę wody we wszystkich studniach, co miał
zrobić lekarz miejski Szwejger1047. W czerwcu 1915 r. nakazano, by przy każdej
odkrytej studni była tabliczka z czerwonym napisem, że wodę można pić tylko po
przegotowaniu. To samo tyczyło się studni miejskich: przy Krakowskiej koło kościółka, na Kaliskiej koło Hotelu Polskiego i Sośnierza (?) na Rozalii, Stodolnej,
obok komendy obwodowej. Na ustawienie tabliczek wyznaczono termin realizacji 3
dni1048. Wszystkie studnie powinny być ocembrowane i odsunięte od gnojowisk
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo Magistratu do Wysokiego Sądu Wojskowego dla spraw
cywilnych z 24 lipca 1915 r.; sygn. 1305, zaświadczenie z 29 lipca 1915 r.
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itp.1049 Te nienadające się do użytku zasypywano, tak jak w październiku 1918 r. na
Częstochowskiej1050. W maju 1918 r. pisano, że studnia przy kościółku ma jakieś
czerwone robaki. Zbadano wodę i okazało się, że jednak nadaje się do spożycia1051.
W kwietniu 1915 r. przy studni miejskiej na ul. Krakowskiej nakazano zabezpieczyć
jej dźwignię, bo tamowała ruch na trotuarze1052.
W czasie wojny kontynuowano prace rozpoczęte w 1912 r. pod kierunkiem
inż. Radziszewskiego w południowej części miasta1053. Roboty szły dwutorowo. Zajęto się regulacją rzeczki Radomki, płynącej przez środek miasta i wprost cuchnącej.
Konieczność jej oczyszczenia widziano w mieście od dawna1054. W końcu do prac
przy miejskiej rzeczce przystąpiono. I jeśli wierzyć prasie, po kilku miesiącach widać było postępy. Rzeczka przestała być źródłem smrodu, zapewne nie bez znaczenia
było jej oczyszczenie i obmurowanie brzegów wapiennymi kamieniami. Wiosną
1916 r. na brzegach miały być posadzone drzewa. Te prace musiały naprawdę przynieść widoczne efekty, bo pisano o tym także we wrześniu 1916 r. 1055 Dobry stan
utrzymał się do połowy 1917 r. Wtedy pisano o zwężeniu przepływu od mostu na
Kaliskiej do posesji Wolskiego. Został zastawiony przepływ, brzegi się obrywały, na
dużym odcinku nagromadziło się szlamu. Regulację trzeba było przeprowadzać dalej1056.
W tym samym czasie zaczęto utwardzać teren przy ul. Częstochowskiej,
gdzie postanowiono założyć miejski targ i handel wyprowadzić z rynku. W połowie
października 1914 r. zamontowano kolejkę ręczną i konną, którymi przywożono tam
ziemię. Korzyść z tych robót była podwójna, bo jednocześnie dawano pracę licznym
wówczas bezrobotnym w mieście. Zajęcie w ten sposób miało 200 osób1057. Prace
w tym miejscu trwały jeszcze w 1915 r.1058, a w lutym roku następnego plac targowy
już działał1059. W maju 1917 r. dawny rynek nazwano Placem 3 Maja, o czym inforAPPT, AmR, sygn. 1335, Pismo CiKKON do wszystkich wójtów w obwodzie z 26 marca 1916 r.
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mowało 8 tabliczek w kolorze amarantowym, na którym były białe litery1060. W maju
1919 r. zakupiono słup betonowy do rozklejania ogłoszeń, ale zamontowano go tylko
na próbę1061. Przy bramie wjazdowej na ul. Piotrkowskiej w styczniu 1918 r. planowano umieścić aparaturę meteorologiczną1062, a w maju reperowano bramę przy grodzie miejskim na Kaliskiej1063.
Lata pierwszej wojny światowej to początek elektryfikacji miasta, choć
pierwsze przymiarki do tego miały miejsce w 1913 r.1064 W całym mieście było tylko
29 lamp ulicznych. Zajmował się nimi na zlecenie miasta Juda Bugajski, który te
usługi świadczył w 1915 r.1065 Pod tym względem nastąpił regres, gdyż w 1903 r. był
ich 431066. Miasto tonęło w ciemnościach1067. Mieszkańcy narzekali w 1916 r., że
oświetlenie uliczne zapalano o 16.30 a gaszono o 4 rano, kiedy było jeszcze ciemno1068. Po kilku miesiącach sytuacja pod tym względem jednak się poprawiła 1069.
W połowie 1915 r. zaczęła się w Radomsku epoka elektryczności. Podpisano
pierwszą umowę na dostarczanie prądu elektrycznego, którym miano również zasilać
miejskie lampy uliczne. Nie był to nowy pomysł, myślano o tym jeszcze przed wojną. Kontrakt z inż. Marianem Starkiewiczem podpisano 13 lipca 1915 r. Miał wybudować elektrownię i oświetlić miasto. Prąd mógł także sprzedawać prywatnym odbiorcom, ale 3% zysku miał przekazywać miastu. Właściciel elektrowni miał opłacać
roczną koncesję w kwocie 4 tys. rubli, a umowę zawarto na 18 lat. Po tym czasie
elektrownia miała przejść na własność miasta. Wkładem miasta w tę inwestycję był
plac na Źródlanej 4, który przekazano na potrzeby elektrowni. Starkiewicz zobowiązał się zainstalować w mieście 30 lamp, z których każda miała mieć moc tysiąca
świec. We wrześniu 1915 r. był już gotowy projekt elektryfikacji. A 9 grudnia odbyło się uroczyste oddanie elektrowni do użytku. Na inaugurację przybyły władze miejskie i powiatowe. Z tej okazji Starkiewicz obiecał oświetlenie kościoła i przekazał
pieniądze na Komitet Doraźnej Pomocy. Kierownikiem elektrowni był Chlewski. Na
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początek zainstalowano 13 lamp łukowych1070. Dzięki oświetleniu elektrycznemu
można było wydłużyć godziny pracy magistratu. W 1917 r. pracowano nad oświetleniem ulic Żelaznej, szosy Brzeźnickiej oraz rzeźni miejskiej. W maju 1918 r. na próbę oświetlono ul. Żelazną i Brzeźnicką, ale zasilanie pobierano z Metalurgii 1071.
Elektryczność doceniano, pojawiły się prośby o zamontowanie lamy na ul. Rolnej1072. Wydawało się, że wszystko przebiegało pomyślnie. Narzekano jedynie na
moc zainstalowanych lamp1073, nie paliły się tak dobrze jak te koło teatru miejskiego.
Poza tym dochodziło do częstych przerw w dostawach prądu1074. W końcu w październiku 1918 r. elektrownia Starkiewicza przestała oświetlać miasto i pozostałych
abonentów. Miasto znowu tonęło w ciemnościach. W Radzie Miejskiej powstała
nawet specjalna komisja, która miała zbadać przyczynę takiego stanu rzeczy1075.
Sprawą oświetlenia ulic próbowano zainteresować też władze powiatowe 1076. W końcu właściciel zaproponował, by miasto odkupiło jego biznes, słupy, sieć itp. Za całość chciał 30 tys. rubli. Władze miasta wstępnie wyraziły zgodę, ale chciały negocjować cenę poszczególnych elementów składowych1077. W końcu od początków
października miasto było oświetlone, prąd dostarczała elektrownia Metalurgii. Trzeba było jednak kupić urządzenia i dokonać przeróbek instalacji. Od Starkiewicza
zażądano planu sieci1078. Dalszym zakładaniem instalacji miał się zajmować Ludwik
Hoppe1079.
Koszty związane z utrzymaniem elektrowni i oświetlenia miasta przerzucono
na mieszkańców. Na ten cel należało płacić (prawdopodobnie od 1918 r. 1080) tzw.
podatek latarniany i to bez względu na to, czy z elektryczności bezpośrednio się korzystało. Do władz miasta zwracano się z prośbą o zwolnienie z podatku. W maju
1918 r. tak zrobiła fabryka Kohna, argumentując, że przecież nie prowadzi żadnej
produkcji. Odmówiono jej, podobnie jak w listopadzie mieszkańcom Glinianek
Przedborskich. U nich od 3 miesięcy nie było oświetlenia1081. Całe miasto miało po„Dziennik Narodowy” 1915, nr 216, s. 2; „Nowy Kurier Łódzki” 1915, nr 251, s. 2; „Goniec Częstochowski” 1916 nr 34, s. 2-3; „Gazeta Łódzka” 1916, nr 100, s. 2; I. Iwanowicz,
Stan sanitarny…, s. 24-25.
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nosić koszty oświetlenia. Elektryczność stawała się już koniecznością. Uznano, że
najkorzystniej będzie zbudować własną elektrownię, co też w następnych latach
zrealizowano (w magistracie powstał nawet w 1918 r. wydział elektrowni)1082.

Kultura, szkolnictwo, organizacje społeczne
Z oczywistych powodów w czasie działań wojennych ustały chyba wszystkie
przejawy życia kulturalnego miasta. Chociaż tuż przed początkiem wojny w naszym
regionie jeszcze dobrze się w Radomsku bawiono. Później nikt w takim czasie nie
myślał o organizowaniu przedstawień czy koncertów. Zwłaszcza, gdy przyjazd artystów z innego miasta był utrudniony lub wręcz niemożliwy z powodów komunikacyjnych. Zresztą przedwojenne życie kulturalne miasta też do bardzo aktywnych nie
należało. Istniał chór i amatorski ruch teatralny, zaczęło być coraz popularniejsze
kino. Pod okupacją austriacką też się to nie zmieniło, choć realia wojny i okupacji,
sprawy kultury odsuwały na bok. Nie mniej jednak ta sfera życia istniała.
Podobnie jak za czasów carskich panowała cenzura, nie można było mówić
i pisać wszystkiego co się chce, zwłaszcza jeśli uderzało to w jakiś sposób we władze. Żeby zorganizować jakąś imprezę po okupacją austriacką także należało mieć
zgodę cenzury i w ogóle pozwolenie władz powiatowych. Prosząc o zgodę trzeba
było przedstawić planowany program. Zakazano prezentowania filmów, które nie
zyskały pozytywnej opinii cenzury. W sali kinowej jedno miejsce zawsze powinno
być przeznaczone dla cenzora, o którą powinno się jak najszybciej wystąpić, minimum 8 dni przed terminem1083. Zezwolenia były potrzebne nawet na urządzanie wesel1084.
Realia wojny nie zmieniły jednego, podobnie jak przed wybuchem wojny,
także w czasie okupacji austriackiej wiele z imprez było organizowanych w celach
charytatywnych. Już 10 stycznia 1915 r. odbył się przedstawienie w pensji żeńskiej
Jadwigi Chomicz, ale zupełnie się nie udało (zapaliła się kurtyna), choć przyszedł
tłum ludzi, także żołnierzy austriaccy1085. To wydarzenie miało mieć zapewne charakter typowo rozrywkowy. Pod okupacją austriacką zaczęto organizować poważne
uroczystości, ale także i o charakterze rozrywkowym przy okazji polskich świąt na-

APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 124-124v, 129v, 132.
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo CiKKON do Zarządu Przedsiębiorstwa Kinematograficznego z 21 lutego 1915 r.; sygn. 1352, Pismo CiKKON do Zarządu miasta z 9 lutego 1917
r.; Pismo CiKKON do wszystkich urzędów gminnych z 8 maja 1917 r.
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rodowych i wydarzeń historycznych. To też był ważny element ówczesnego życia
rozrywkowego.
To już była nowość w stosunku do czasów carskich. Austriacy chcąc pokazać, że mają wobec Polaków dobre zamiary pozwalali kultywować polską tradycję
i historię. Odbywały się uroczyste msze święte, akademie, ale także koncerty i spektakle teatralne. Podkreślić trzeba, że początkowo organizatorami byli przeważnie
legioniści Piłsudskiego, których okresowo w Radomsku było bardzo wielu. Po zakończeniu jakiejś uroczystości, np. trzeciomajowej, należało przesłać do dowództwa
w Piotrkowie po 5 egz. materiałów, ulotek, jednodniówek itp. Z czasem w organizację zaczęli się włączać miejscowi1086. Rzecz jasna wszystko wciąż odbywało się pod
kontrolą cenzury. Z patriotyzmem nie można było przesadzać. Można było być Polakiem, ale w państwie austro-węgierskim1087.
Chyba jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym, tego typu wydarzeniem
były uroczystości z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego. W dniu 22
stycznia 1915 r. odprawiono mszę w klasztorze na pamiątkę powstania. Także z tym
wydarzeniem miały związek uroczystości z 7 marca. Najpierw w kościele farnym
odbyła się msza święta, a po niej w Kinemie koncert zorganizowali legioniści. Pretekstem były wydarzenia z czasów powstania styczniowego i kolejna rocznica śmierci powstańców. 21 marca legioniści zaprosili mieszkańców miasta na odczyt pt. „Rosja a sprawa polska”. Kolejny koncert miał się odbyć w kwietniu, ale wciąż z nieznanych przyczyn był odkładany1088.
W 1916 r. obchody były dwudniowe. Najpierw 22 stycznia odbyła się msza
za poległych w klasztorze, potem poranek w Kinemie dla młodzieży szkolnej. Następnego dnia sprzedawano znaczki narodowe (sprzedaż tylko do południa), z których dochód miał być przeznaczony na Towarzystwo Weteranów z 1863 r. Potem
pochód z rynku do klasztoru, gdzie pod krzyżem złożono „wieniec z odpowiednim
przemówieniem”. Następnie bezpłatny odczyt Gawęckiego z obrazami świetlnymi
o powstaniu styczniowym oraz śpiewy i deklamacje. O godz. 17 w Kinemie odbył
się uroczysty wieczór styczniowy, na którym przemawiał dr Stanisław Wędkiewicz
z Piotrkowa oraz spektakl amatorski. Wystawiono „Dyktatora” Jerzego Żuławskiego.
Dochód z imprezy został przekazany dla rodzin legionistów1089.
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W 1917 r. rocznicę powstania styczniowego uczczono w Gidlach przedstawieniem, które wystawili mieszkańcy Pławna. Zaprezentowano „W górę serca” Dominiaka. Były plany by spektakl wystawić też w Radomsku1090.
W dniu 5 kwietniu 1915 r. chciano zorganizować uroczystość kościuszkowską. Organizacją zajmował się kupiec Stefan Pawłowski. Władze wydały zgodę na
mszę polową na placu cerkwi, ale pod warunkiem, że będzie miała tylko charakter
religijny. Bez kazania i przemówień pod gołym niebem. Nie było też zgody władz na
upamiętnienie Tadeusza Kościuszki (tablica lub kamień pamiątkowy na murze klasztoru). Organizatorzy dostali 24 godziny na
dostarczenie do komendy obwodowej treści przemówienia wstępnego. Czyli do ocenzurowania go.
W ocenie oficera Naczelnego Komitetu Narodowego było to złe
działanie, podcinające budzące się
do nowego życia społeczeństwo.
Postawę władz powiatowych odebrano jako niechętną sprawie polskiej i policzek wobec osób nastawionych pro legionowo. Komitet organizacyjny postanowił nie
urządzać uroczystości, dopóki nie
uzyska zgody na wmurowanie pamiątkowej tablicy1091. Stało się to
niedługo potem, podczas uroczystości majowych.
Kolejna polska rocznica przypadała 3 maja. W przeddzień była uroczysta
msza odprawiana przez kapelana Legionów ks. dr Bronisław Gilewicza. Przed kościołem zebrały się tłumy radomszczan. Orkiestra grała „Boże coś Polskę”, przemaszerowano pod klasztor franciszkanów. Tam były przemowy a w końcu wmurowano
na murze klasztoru tablicę poświęconą Tadeuszowi Kościuszce1092. Komendant ob„Dziennik Narodowy” 1917, nr 49, s. 3.
ANK, NKN, sygn. 345, s. 78-83, 85, 86.
1092
Tablica Kościuszki (fot. wyżej) istnieje nadal, ale widnieje na niej inna data - 17 października 1917 r. W 1915 r. musiano upamiętnić Kościuszkę w inny sposób. Obok jest także
tablica Jana Kilińskiego. Uroczystości związane z rocznicą śmierci J. Kilińskiego miały miej1090
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wodu Salmann dokonał przeglądu wojska, w uroczystości brali też udział legioniści.
Na drugi dzień wszyscy w mieście chodzili ze wstążkami w barwach narodowych
oraz orzełkami. W tym dniu również były odprawiane uroczyste msze1093. Msza odbyła się w kościele farnym, z udziałem legionistów i ich dowódcy, komendanta Galicy. Potem przemaszerowano pod klasztor. Wieczorem odbyła się manifestacja w teatrze, przemawiał pan Modelski, a później wystąpił chór legionistów z pieśniami
narodowymi. Miejscowe panie oraz pan Ruszkowski deklamowali wiersze, wystąpił
też kwartet smyczkowy. Na drugi dzień uroczystości zorganizowały miejscowe szkoły. Rozpoczęło się o 9 od mszy odprawionej przez ks. F. Mireckiego. Następnie
dzieci urządziły spektakl, po którym uczniowie i nauczyciele przemaszerowali przez
miasto. Marsz rozwiązano na rynku. Nie wszyscy jednak chcieli organizować te obchody. Uaktywniła się grupa promoskiewska. W gazecie nazwano ich „strachajłami
i uniżonymi sługami moskiewskimi”, oskarżano o sianie niepokoju, straszenie, że
nad miasto nadlecą aeroplany rosyjskie1094.
Jeszcze bardziej uroczyście chciano obchodzić rocznicę konstytucji trzeciomajowej w 1916 r. Wcześniej zawiązał się komitet pod kierownictwem Kazimierz
Gromczakiewicza, oficera werbunkowego Legionów. Jednak władze nie zgodziły się
na zamknięcie sklepów. Oczywiście wszystkie przemówienia były wcześniej sprawdzone przez cenzurę. W kościołach odbyły się nabożeństwa, na których śpiewano
„Boże coś Polskę”. Dla młodzieży komenda obwodowa urządziła poranek.
Udekorowana była tylko siedziba Biura Werbunkowego a w kościele oświetlona była kaplica Matki Boskiej. Takie okrojenie uroczystości nie podobało się społeczeństwu1095. Podobnie było w 1918 r. Wtedy komitet organizacyjny założyła Rada
Miejska. Same uroczystości odbywały się w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej.
Odbyły się nabożeństwa w kościele i synagodze, a wieczorem przemówienia i koncert w Kinemie. W tym roku w ogóle w całym kraju władze niechętnie podchodziły
do tego święta, zgadzając się jedynie na traktowanie go w wymiarze religijnym1096.

sce w 1919 r. – D. Warzocha, Obchody setnej rocznicy śmierci Jana Kilińskiego w Piotrkowie
Trybunalskim i Radomsku w 1919 r. w świetle „Dziennika Narodowego”, „Piotrkowskie
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W październiku 1917 r. uroczystości kościuszkowskie trwały dwa dni. Wiemy jaki przebieg miały uroczystości w drugim dniu. Była msza z udziałem władz
powiatowych, po kazaniu ks. Kochanowicza odśpiewano „Boże coś Polskę” i przy
biciu dzwonów przemaszerowano na rynek, gdzie zasadzono „drzewko wolności”
(dar S. Giutra). Wkopali je czterej powstańcy styczniowi: Władysław J. Jastrzębiec
Psarski, S. Mickiewicz (chyba Telesfor Mickiewicz - TAN), rejent H. Giegużyński
i W. J. Kegel. Ponadto 12 drzewek zasadziła młodzież. Przemawiali księża Mirecki
i Kochanowicz, który mówił o udziale chłopów. Potem przed tablicą na klasztorze
przemowę miał S. Kowalski, chłop z Radziechowic, a 11-letni chłopiec z Kierkowa
(?) deklamował wiersz autorstwa panny Statenberg. Kwiaty złożyli też nauczyciele
ze Zrzeszenia Nauczycieli (Śladkowa, A. i R. Dłubakowie, Bobotek i Kaleciński).
Wieczorem w Kinemie był spektakl „Kościuszko pod Racławicami” w reżyserii
Stanisława Niemca1097. W 1917 lub 1918 r. dotychczasową ulicę Powiatową przemianowano na ul. Kościuszki.
Czas wojny przyniósł nowe święto, konkretnie rocznicę wkroczenia pierwszych legionistów w granice Królestwa Polskiego 6 sierpnia 1914 r. W Radomsku
pierwszy raz obchodzono tę rocznicę 6 sierpnia 1915 r.1098 Świętowano bardzo uroczyście. Na ulicach sprzedawano chorągiewki z datą 6 sierpnia 1914 r. W obchodach
wzięli udział legioniści stacjonujący w Kamieńsku i Gorzkowicach. W 1916 r. do
świętowania zaproszono wszystkie działające w mieście organizacje społeczne oraz
najważniejsze osobistości. Wcześniej powołano komitet honorowy obchodów.
W jego skład wchodzili przedstawiciele różnych środowisk. W gronie tym znaleźli
się: Gawłowski (Komitet Narodowy), Jadwiga Żarska (Ligi Kobiet), Popławska i Gawecki (Towarzystwo Nauczycielskie), Stanisław Niemiec (Patronatu Skauta), Stanisław Oczkowski (Organizacja Skauta).
Były też reprezentowane Towarzystwo Rolnicze, Towarzystwo „Łączność”,
„Gwiazda”, Resursa, Elektrownia (Chlewski). Poza nimi ks. K. Secomski, J. Husarzewski, Kozłecki (?), Jan Szwedowski, Florentyna Szwedowska, F. Oczkowski,
Kałużyński, Zybertowicz (?), Brzenkowski (?), Jadwiga Chomicz (przełożona pensji), Maria Chomiczówna, Natalia Bombczyńska, Halina Bąbkowska, Helena Miedniejewska, Lucyna Miedniejewska, Cyranowska, Leokadia Żągnerówna, Irena Żągnerówna, Kotarbińska, Lucyna Sabrańska, Halina Sabrańska, Pruszkowska, Janina
Szallayowa, Nowakowska. Tego dnia rano odbyła się msza święta w kościele farnym.
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Miasto przybierało odświętny wygląd podczas urodzin cesarza Franciszka
Józefa, które przypadały 18 sierpnia. Domy w mieście były przystrojone we flagi
polskie i austriackie. J. Majewski pisał, że radomszczańscy Żydzi wywieszali tylko
flagi austriackie. Burmistrz Goszczyński wydał nawet specjalne obwieszczenie informujące o urodzinach: „Obywatele. Powszechnie znane są łaskawość, opieka i monarsza życzliwość Jego Cesarsko-Królewskiej Mości Najjaśniejszego Pana, Wspaniałomyślnego Monarchy Austro-Węgier Franciszka Józefa I, jakim szczególnej
obdarza nasz naród polski. Nasi bracia w Galicyi szczególniejszą czcią i przywiązaniem otaczają Jego dostojną osobę. W dniu 18 sierpnia 1915 r. przypadała 85 letnia
uroczystość urodzenia Jego Cesarsko-Królewskiej Mości, aby przeto okazać widomy
wyraz wdzięczności przepełniającej serca nasze, wzywamy Was Obywatele, abyście
tym dniu uroczystym przyozdobili miasto nasze flagami o barwach Monarchii Austro-Węgierskiej (kolory czarno-żółty) oraz barwach polskich (kolor amarantowy
i biały) i urządzili wieczorem iluminację. Burmistrz F. Goszczyński”1099. W 1918 r.
urodziny ówczesnego cesarza obchodzono 17 sierpnia, organizując mszę, defiladę,
pochód i pokaz sztucznych ogni1100.
Lata wojny nie sprzyjają rozwojowi życia kulturalnego. Jednak bez jakiejś
formy rozrywki trudno jest żyć. Nie inaczej było w czasie I wojny światowej. Mieszkańcy miasta organizowali sobie rozrywkę na rożne sposoby. Często łącząc miłe
z pożytecznym, zabawę z kultywowaniem tradycji narodowej czy pomocą biednym.
Przedstawienia czy koncerty z dochodem na cele charytatywne, były powszechne
także przed wojną. Większość spektakli i koncertów była przygotowywana przez
miejscowych amatorów. Podobnie jak przed 1914 r. głównie chodziło o stworzenie
sobie okazji do występu na scenie, obcowania ze sztuką oraz zdobycia środków na
działalność charytatywną1101.
Znanych jest kilka przykładów takich przedsięwzięć kulturalnych z drugiej
połowy 1915 r. 27 czerwca odbyła się publiczna sprzedaż kwiatka zorganizowana
przez Stowarzyszenie Rzemieślniczo-Przemysłowe. Dochód został przeznaczony na
rzecz ochronki dzieci i na szwalnię. Dzień zakończył koncert na placu Strzeleckim1102. 5 września komendant obwodu wydał zgodę na koncert miejscowej orkiestry
na placu strażackim oraz sprzedaż znaczków przy tej okazji. J. Majewski podaje, że
koncert odbył się 8 września1103. W Kinemie 28 września odbył się wieczór muzycz-

J. Majewski, Pamiętnik…, s. 88.
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no-artystyczny zorganizowany przez Żydowski Komitet Doraźnej Pomocy1104. Zezwolono również na odegranie przez miejscowych amatorów 3 października sztuki
Gabrieli Zapolskiej pt. „Tamten”, z której dochód miał iść rzecz straży pożarnej.
Przedstawienie bardzo się podobało, bawiono się więc do późna. Spodziewając się
tego pomyślano wcześniej o prośbie do władz o przesunięcie godziny policyjnej na
godz. 231105. Spektakl cieszył się naprawdę dużym powodzeniem, więc 7 października wystawiono go ponownie, także przesuwając godzinę policyjną1106. Natomiast
w dniach 9-10 października wyświetlano filmy „Potop” oraz „Nonsens”1107. Na 24
października uzyskano zgodę na urządzenie „dnia kwiatka” z dochodem na buty dla
dzieci szkół ludowych1108. W tym dniu o godz. 19 w Kinemie mógł się też odbyć
„wieczór śmiechu”, wystawiany przez teatr z Piotrkowa1109.
4 dni później świętowano rocznicę wybuchu powstania listopadowego.
W Kinemie wystawiono „Warszawiankę”, na domach pojawiły się flagi, odprawiano
też msze za poległych w powstaniu1110. 28 listopada 1915 r. odbył się wieczór ku czci
Stanisława Wyspiańskiego, choć motywem przewodnim było powstanie listopadowe. Odbyło się nabożeństwo żałobne, wieczorek z odczytem i poranek dla młodzieży. Wszystko się udało, uzyskano 1400 koron, z czego czysty dochód wyniósł 800
koron. Przedsięwzięcie to zakończyło się sukcesem, bo organizacją zajął się oficer
werbunkowy. Był co prawda komitet organizacyjny, ale według oceny oficera,
w ogóle się do zadania nie przyłożył. Nauczony tym doświadczeniem oficer od razu
zajął się przygotowywaniem obchodów powstania styczniowego1111.
Kolejne wydarzenia o charakterze kulturalnym, ale z dochodem przeznaczonym na cele społeczne, miały miejsce po nowym roku. 23 stycznia sprzedawano
„znaczki”, a pozyskane pieniądze przeznaczano na weteranów postania styczniowego. W uroczystościach rocznicowych wzięły udział szkoły, z wyjątkiem prywatnej
szkoły Antoniego Żylińskiego. Utworzono pochód, który przeszedł pod klasztor
i stojący obok niego tzw. „krzyż powstańczy”. Obsypano go kwiatami, wygłoszono
APPT, AmR, sygn. 1304, Pismo CiKKON do Żydowskiego Komitetu doraźnej pomocy
z 24 września 1915 r.
1105
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1106
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dwie mowy, przerywane okrzykami zgromadzonych „Niech żyje Polska”. Ciąg dalszy nastąpił w teatrze, gdzie zaprezentowano bezpłatne widowiska. Tu też były
przemowy i wykład dr Stanisława Wędkiewicza, współpracownika Departamentu
Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. Dzień zakończono przedstawieniem spektaklu pt. „Dyktator”, który przygotowali miejscowi amatorzy. Dochód
przeznaczono na potrzeby rodzin legionistów. Charytatywny charakter miał też spektakl z 6 lutego. Odegrano go w pałacyku Jana Szwedowskiego, a dochód przeznaczono na potrzeby skautów. Podobnie uczyniono z zyskiem z 5 marca, kiedy zorganizowano „kwiatek”1112. Z kolei dla głodujących przeznaczono dochód z „Mazepy”,
wystawionego 16 marca 1916 r. Tu od władz uzyskano zgodę na strzelanie z kalichlorku. Reżyserem był E. Królikiewicz, występowali B. Kałek, Tłuchowski, Kosińska, Dominikowska1113. 25 marca odbył się w domu A. Żylińskiego odczyt Feliksa
Perla z Dąbrowy Górniczej pt. „Polska w poezji Słowackiego”. W czasie tych przedstawień przedłużano godzinę policyjną, czasami nawet do północy1114. Klapą zakończył się spektakl z 10 lipca. W tym dniu Koło Ziemianek z Silniczki miało w Kinemie zorganizować dwa koncerty. Do występów zaproszono artystów z Krakowa oraz
M. Kluczyńskiego z Częstochowy, a odczyt „O pracy oświatowej w Galicji” miał
dać hrabia S. Rostworowski. Niestety nikt z zaproszonych do Radomska nie przyjechał. By jednak nie tracić okazji do pozyskania środków na biedne dzieci, postanowiono że wystąpią miejscowi artyści. Ale ci mieli mało czasu na przygotowanie
i bardzo źle wypadli1115.
27 sierpnia 1916 r. miała się odbyć publiczna zabawa na placu straży z dochodem na legionistów. Organizowały go Janina Teterowa i Zenona Filipska. Dochód miano natychmiast przesłać do Piotrkowa1116. 4 listopada 1916 r. zaplanowano
3 przedstawienia teatralne aktorów z Częstochowy z zyskiem dla strażaków1117. 18 listopada tego roku w Kinemie zaprezentowano spektakl „Kwiat paproci” 1118.
W kwietniu 1918 r. Liga Kobiet zaprosiła do Kinemy na odczyt lekarza
Wiktora Gosiewskiego, który mówił „O gruźlicy czyli suchotach płucnych i sposobach zwalczania ich”. Dochód przeznaczono na pomoc dla niezamożnych1119.
J. Majewski, Pamiętnik…, s.101-102; R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko…, s. 38-39.
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Źródła przekazują jeszcze informacje o kilku przedstawieniach z 1917 r. 23
kwietnia J. Żarska, która kierowała Ligą Kobiet, zorganizował raut z koncertem na
rzecz Legionów. Godzinę policyjną przedłużono aż do 2 w nocy1120. Gimnazjum
żeńskie Ludwiki Weintraub dostało pozwolenie na zorganizowanie 6 maja 1917 r.
spektaklu „Edukacja Bronki”, „Wet za wet” oraz śpiewów, deklamacji i tańców1121.
Na 16 września planowano przedstawienie „Świat bez mężczyzn” w Kinemie (dochód także na legionistów)1122. Organizatorzy kursu pedagogicznego otrzymali zezwolenie na zorganizowanie zabawy i zgodę na powrót uczestników aż o 4 nad ranem1123. Na ręce Jonasza Turkowa z drukarni Pańskiego złożono zezwolenie na wystawienie w Kinemie 19 i 20 grudnia 1917 r. przedstawienia ze sztukami: „Niepojęte
dziewczę” i „Mirele Efes”1124. W marcu 1918 r. w gimnazjum S. Niemca odbył się
w Kinemie wieczór ku czci J. Słowackiego1125.
W Zielone Świątki 1918 r. (19 maja) na placu koło Kinemy urządzono tańce
i projekcję filmów. Zabawa z dochodem na straż się udała, chociaż żałowano, że
organizatorzy nie przygotowali sceny do tańca i musiano tańczyć w kurzu. Na ten
sam cel bawiono się pod koniec czerwca. W lesie Klekotowe z kolei dochód z zabawy w 1918 r. został przeznaczony na internowanych legionistów. A 16 czerwca zysk
z innej imprezy był przeznaczony na wdowy i sieroty po żołnierzach. Podobnie jak 5
sierpnia festyn zorganizowany przez 5 i 16 pułk strzelców stacjonujący w Radomsku. Na polskich jeńców zbierano 27 października 1918 r. podczas zabawy koło Kinemy1126. Tysiąc koron przeznaczono na Koło Pomocy dla Legionistów Polskich1127.
Natomiast do władz miasta z prośbą o pomoc zwrócił się Komitet Pomocy Mieszkańcom Lwowa. Na ten cel miasto przeznaczyło w grudniu 1918 r. 3 tys. koron1128.
Częstym beneficjentem zabaw charytatywnych była Polska Macierz Szkolna.
7 kwietnia 1918 r. organizacja prowadziła zbiórkę na Sekcję Wpisów Szkolnych.
Razem zebrani 801 rubli, 47 kopiejek, 2649 koron i 96 halerzy, 142 marki i 22 fenigi
i w bonach 55 kopiejek. Na jej cel bawiono się w niedzielę 2 czerwca 1918 r.
w ogrodzie Towarzystwa Dobroczynnego. Padał deszcz, ale mimo tego frekwencja
była duża. We wrześniu zbierano na bursę szkolną im. T. Kościuszki, prowadzoną
APPT, AmR, sygn. 1352, Pismo CiKKON do Ligi Kobiet z 14 kwietnia 1917 r.
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przez Macierz. Była zabawa i loteria fantowa. Zarząd PMS podziękowania za organizację złożył Boreckiej, Brzęczkowskiej, Grabowskiej, Idzikowskiej, Jagasównie,
Kamińskiej, Kaweckiej, Maciejskiej, Mieleniewskiej, Mładanowiczównie, Owczarkowej, Pawłowskiej, Ragowej, Ruśkiewiczowej, Urbańskiej, Bartnikowi, Boreckiemu, Grabowskiemu, Gillernowi, Kosińskiemu, Lizanowiczowi, Owczarkowi, Stadnickiemu, Wizantalowi, J. Gawrońskiemu z Kłomnic, a w szczególności Adamowi
Chlewskiemu. Zebrano 540,94 rubli, 6385,26 koron i 34,07 marek1129. Wiele instytucji i osób składało datki na budowę bursy1130. Podczas pożegnania karnawału w lutym 1918 r. zorganizowano „czarną kawę”, na której też zbierano pieniądze na ten
cel. M. Wytrychowiczówna zebrała 36 rubli i 27 kop., Szwedowska i Pruszkowska
26 rub., 38 kor. i 8 marek1131. Sama Polska Macierz Szkolna też organizowała spotkania. Na dwa odczyty zaproszono w lutym Macieja Szukiewicza, kustosza Muzeum Matejki w Krakowie. 2 lutego w Kinemie zaprosił zebranych na „Przechadzkę
po Krakowie” oraz na wykład „O Matejce”. Obu wystąpieniom towarzyszyły pokazy
przeźroczy1132.
Duża część imprez, zwłaszcza tych o charakterze patriotycznym, organizowały środowiska legionowe. Był to jeden z elementów przekonywania do siebie i do
idei legionowej mieszkańców Królestwa Polskiego. Nie wiadomo, czy na przytoczonych wyżej imprezach kończyło się życie kulturalne miasta i jak często do Radomska
przyjeżdżali zawodowi artyści z innych miast. W 1918 r. zapowiadano przez długi
czas występy z Piotrkowa teatru Henryka Czarneckiego. Poza nim przyjechał tu znany warszawski artysta Redo, teatr T. Pola czy Opera Warszawska z udziałem tenora
Stanisława Gruszczyńskiego1133.
Z całą pewnością działało w mieście kino, ale jego repertuar na przestrzeni
omawianych tu lat jest nieznany. Niemniej jednak kino było ważnym elementem
życia rozrywkowego miasta. Świadczyć o tym mogą niesnaski, jakie miały miejsce
w związku z projekcjami. Wielu osobom nie podobało się, że seansom nie towarzyszy muzyka. Z jakiś powodów sprzeciwiał się temu Michał Świderski, strażak, który
najwidoczniej w tym czasie zajmował się Kinemą. W dodatku zarzucano mu, że
prezentuje się za wiele filmów z niemieckimi napisami. Gazeta oskarżała Świderskiego o antypolonizm. Pisała, że zapomina iż Radomsko to polskie miasto1134.
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 91, s. 2, nr 125, s. 2, nr 240, s. 3.
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Od lipca 1916 r. swój aparat projekcyjny mieli legioniści. Dostali go na jakiś czas,
a chcieli na stałe1135.
W mieście działała księgarnia. Mordka Zelik otrzymał w 1910 r. zezwolenie
na prowadzenie księgarni i czytelni we własnym domu. Magistrat nie widział przeszkód, by wznowić mu zezwolenie w 1915 r.1136 W kwietniu 1918 r. księgarnię prowadziła też Kostecka1137.
Latem 1915 r. określono, że na obszarze okupowanym przez Austro-Węgry
mogą się ukazywać gazety mające rządową cenzurę. Z zagranicznych dopuszczono
tylko niemieckie „Katowitzer Zeitung” i „Berliner Tageblatt”1138. Wydarzeniem
w mieście był przyjazd stroiciela pianin i fortepianów, w gazecie pisano, że to okazja
i trzeba z niej korzystać1139. Jeden z żołnierzy austriackich, artysta T. Taussig, wygłosił w 1917 r. odczyt na temat niemieckiej poezji dla radomszczańskich Żydów1140.
O sferze kultury w pewien sposób myślały też władze okupacyjne. Tak można interpretować nakaz stworzenia w gminach rejestrów zabytków sztuki i archiwów1141. Przy wielu parafiach były od wieków prowadzone księgi pamięci, pokazujące historię. Potem zaprzestano ich prowadzenia. Władze doceniając ich wartość,
nakazywały nadal je prowadzić1142. Nie posiadam żadnych informacji, by sprawdzano wdrażanie tych zaleceń.
Szkolnictwo
Tuż przed wybuchem wojny w Radomsku działało 6 miejskich jednoklasowych szkół początkowych. Dwie były żeńskie, dwie męskie, mieszana żydowska
i mieszana chrześcijańska. Jednoklasowa szkoła mieszana działała też przy zakładach
Kohna i Thoneta, a dzieci żydowskie uczęszczały do 14 chederów. Obok szkół miejskich istniały również szkoły i pensje prywatne. Wojna przerwała działalność czteroklasowej pensji żeńskiej Wandy Huzarskiej. Kontynuacją szkoły Feliksa Fabianiego
była prywatna szkoła męska Antoniego Żylińskiego. Po wybuchu wojny to progimnazjum na kilka miesięcy zaprzestało działalności, a ostatecznie upadło w 1919 r.
Przed wojną działała też czteroklasowa pensja żeńska Marii Marzantowicz. W lipcu
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1914 r. Marzantowicz wyjechała z Radomska, a pensję przejęła Jadwiga Chomicz1143.
W roku szkolnym 1912-1913 do szkół w Radomsku ogółem uczęszczało ok.
2 tys. dzieci1144. Oczywiście działania wojenne w Radomsku i okolicy zatrzymały
pracę szkół w 1914 r. Dopiero wiosną roku następnego dzieci na nowo mogły podjąć
naukę. W kwietniu 1915 r. ruszyły wszystkie elementarne szkoły miejskie1145, do
jesieni 1915 r. otwarto w całym powiecie 155 szkół wiejskich. Na władzach poszczególnych gmin leżał obowiązek naprawy zniszczonych budynków szkolnych, by
od jesieni mogła się w nich zacząć normalna nauka. Jeśli do napraw było potrzebne
drewno, należało go pobierać z lasów państwowych. Gdy budynek szkoły był zajęty
na cele wojskowe, gmina musiał znaleźć inne lokum1146.
W Radomsku szkoły miejskie mieściły się w wynajmowanych budynkach.
W 1917 r. dzierżawiono je na ten cel od Ruchli Blumstein, Joska Goldberga, Hipolita
Kempy, Wincentego Rutkowskiego. J. Goldberg wypowiedział najem, a H. Kempa
chciał podwyżkę, ale władze miejskie się nie zgodziły1147. Oświatą miejską zajmowała się Komisja Oświatowa działająca w Radzie Miejskiej. Na jedno z posiedzeń
w czerwcu 1915 r. zaproszono członków Komitetu Obywatelskiego: J. Szwedowskiego, Siemieńskiego (?), Władysława Katuszewskiego, Franciszka Oczkowskiego
i J. Półrolę1148.
Faktycznie nauka ruszyła 1 października 1915 r.1149 W grudniu tego roku
w Radomsku działały szkoły: 4-klasowa męska i żeńska, 3-klasowa mieszana żydowska, 2-klasowa mieszana i 1-klasowa. Zezwolenie na działalność otrzymały też
żydowskie chedery1150. 10 października 1916 r. na trzecim posiedzeniu Rady Szkolnej postanowiono, że poszczególne szkoły otrzymają nazwy. Od tego momentu miejska szkoła męska nosiła imię Tadeusza Kościuszki, żeńska Królowej Jadwigi (Kaliska 401151), szkoła dwuklasowa mieszana Adama Mickiewicza, jednoklasowa mieszana Elizy Orzeszkowej, żydowska trzyklasowa mieszana Berka Joselewicza

G. Mieczyński, Szkolnictwo w Radomsku w latach 1854-1914, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. V, 2011, s. 46-47, 54, 56, 60-61.
1144
E. Kłopot, Szkolnictwo powszechne i średnie w powiecie radomszczańskim w latach
1918-1939, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. II, 2008, s. 198.
1145
„Nowy Kurier Łódzki” 1915, nr 111, s. 3.
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Dziennik urzędowy…, 1915, nr 5, s.5-6.
1147
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 10v, 13v, 16v, 17v.
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(w końcu 1917 r. jej kierownikiem był Krejndler1152). Największa była szkoła im.
T. Kościuszki, dlatego w 1918 r. zaczęto się zastanawiać, czy nie należałoby jej podzielić. Głównie chodziło o sprawy lokalowe. Tak się stało 2 sierpnia 1919 r. Od
tego momentu wyłączono ze szkoły T. Kościuszki placówkę, której patronem był
Stanisław Jachowicz1153.
Pod okupacją austriacką nauka w szkołach odbywała się początkowo tylko
w języku polskim, w 1916 r. w dwóch ostatnich klasach szkół elementarnych wprowadzono również naukę języka niemieckiego1154. W tygodniu powinno się przeprowadzić dwie godziny lekcji religii. W szkołach średnich nauczanie oparto się na galicyjskich gimnazjach realnych, z uwzględnieniem dotychczasowego systemu z Królestwa Polskiego. Dwukrotnie zwiększono liczbę godzin języka polskiego oraz historii,
dwa razy w tygodniu powinny odbywać się lekcje religii1155. W szkołach miejskich
zatrudniona była nauczycielka robót ręcznych1156.
W 1918 r. działało 5 początkowych szkół miejskich. Na zakończenie roku
szkolnego uroczystości zorganizowano 15 czerwca w Kinemie. Była to okazja do
podsumowania rocznej działalności, czego dokonano w obecności inspektora Rudzińskiego. Przez cały rok żywiono 700 dzieci, z tego 100 najbiedniejszych dostawało dwukrotny posiłek. Rozdano wiele setek butów i pończoch oraz lekarstwa. Postała
pokaźna biblioteka, wystawiono kilka spektakli, szkoła im. Kościuszki szczyciła się
rysunkami, im. Królowej Jadwigi zbiorami przyrodniczymi, a pracami geograficznymi i przyrodniczymi im. Mickiewicza. Działała sekcja Przyjaciół Dzieci, która
wypowiedziała walkę z nędzą u najmłodszych. Dzieci jeździły na kolonie, np.
dziewczęta do Szczepocic na 6 tygodni, potem chłopcy nieopodal. W 1918 r. z takiej
pomocy skorzystało tylko 120 dzieci, wybrano te najsłabsze i najbardziej potrzebujące. Organizowano też wycieczki na Górę Chełmo, gdzie odśpiewano „Rotę” przed
wmurowanymi w skałę tablicami T. Kościuszki i E. Plater1157. W 1917 r. zaświadczenie o ubóstwie pozwalało na uzyskanie ulg przy wpisie szkolnym1158.
Do momentu wybuchu I wojny światowej Radomsko nie miało szkoły średniej, w której można było uzyskać maturę. Działały jedynie progimnazja, najpierw
APPT, AmR, sygn. 2/II, k.50v.
E. Kłopot, Szkolnictwo powszechne …, s. 199; taż, Szkoły żydowskie w Radomsku w okresie II Rzeczpospolitej, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. V, 2011, s. 113.
1154
Dziennik urzędowy…, 1915, nr 5, s. 5; „Gazeta Łódzka” 1915, nr 194, s. 5-6; J. Lewandowski, Królestwo Polskie wobec…, s. 71.
1155
Dziennik urzędowy…, 1915, nr 14, s. 7; „Goniec Częstochowski” 1915, nr 276, s. 3; „Gazeta Łódzka” 1915, nr 298, s. 2; „Nowy Kurier Łódzki” 1915, nr 309, s. 3, nr 323, s. 3.
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1158
APPT, AmR, sygn. 1350, Prośba z 3 września 1917 r.
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Feliksa Fabianiego, a po jego śmierci Antoniego Żylińskiego (przy ul. Żabiej 5).
Jeszcze we wrześniu 1918 r. pracę w niej znalazł Władysław Paulus1159. Szczegóły
jej działalności w latach wojny nie są znane.
W 1915 r. z inicjatywy kół legionowych i przy poparciu całego społeczeństwa powstało pierwsze w mieście gimnazjum męskie, którego dyrektorem został
sierżant Stanisław Niemiec, lwowski pedagog. Początkowo miało tylko trzy klasy,
które do 1918 r. rozszerzono do wymaganych ośmiu. 8 października 1915 r. odbyły
egzaminy. Do czterech klas zapisało się ponad 100 uczniów z Radomska i okolicy1160. Rok później miał już 160 uczniów1161. W roku szkolnym 1918/1919 odbyła się
tu pierwsza w mieście matura1162. Uroczyście zakończono naukę w 1918 r. Uczniowie przygotowali w Kinemie wieczór poświęcony S. Wyspiańskiemu, wystawiono
„Warszawiankę”. Wystąpiła gimnazjalna orkiestra, męski chór pod batutą nauczyciela Opolskiego, były deklamacje. W poczekalni zaprezentowano prace plastyczne
uczniów. Stanisław Niemiec przedstawił historię szkoły. Mówił, że gdy zaczynali
trzy lata wcześniej szkoła miała 70 uczniów w 3 klasach, obecnie było ich już ponad
400. W czasie uroczystości zebrano około tysiąca koron na pomoc koleżeńską na
organizację kolonii letnich1163. Inne dane podaje S. Sankowski. Według niego
w 1915 r. uczyło się 121 uczniów, rok później 280 a w 1919 r. 580. W pierwszym
roku szkoła mieściła się w dwóch salach szkoły powszechnej na Bugaju. W 1916 r.
przeniosła się do dawnej szkoły żeńskiej na Częstochowską, ale lokal na Bugaju
nadal był przez szkołę użytkowany1164.
W opisywanych tu latach powstały też szkoły żeńskie. Prywatną szkołę założyła Jadwiga Chomicz. W 1916 r. uczęszczało do niej 65 uczennic 1165. W 1917 r. po
przekształceniu dotychczasowej siedmioklasowej szkoły żeńskiej powstało koedukacyjne gimnazjum żydowskie Ludwiki Weintrub. Formalne uprawnienia gimnazjum
otrzymało dopiero w 1921 r. Szkoła mieściła się przy ul. Strzałkowskiej 18. Pracę we
wrześniu 1917 r. podjęła tu Emilia Weintraub1166 a rok później Henryk Rubin Kur-

APPT, AmR, sygn. 1401, Pismo do W. Paulusa z września 1918 r.; E. Kłopot, Szkolnictwo powszechne …, s. 238; G. Mieczyński, Fabianiacy. Uczniowie Dwuklasowej Pensji Męskiej Feliksa Fabianiego, Radomsko 2016.
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wicz1167. We wrześniu 1918 r. Juliusz Surmacki założył w mieście wieczorową męską szkołę handlową (8 klas), mieszczącą się przy ul. Żabiej 5. Działała przy Stowarzyszeniu Kupców Polskich w Warszawie (w Radomsku stowarzyszenie istniało od
1918 r.)1168. W latach 1916-1918 pani Idzikowska prowadziła żeńskie kursy gimnazjalne1169.
Po naukę w szkołach średnich w Radomsku przyjeżdżała młodzież z okolicy.
Na przełomie stycznia i lutego 1918 r. oddano do użytku bursę dla 20 uczniów, na
którą pobrano 25 kart cukrowych1170. Obok sformalizowanego szkolnictwa powszechnego i średniego w czasie wojny organizowano też kursy dla analfabetów.
Pierwsze działały już w 1915 r. (skorzystało 250 osób)1171. Ciekawa jest ich geneza.
Postanowiono je uruchomić, bo w czasie wojny wiele osób oderwanych zostało od
swoich zajęć, przez co wolne chwile spędza w „gnuśnej bezczynności”. Wobec tego
grono osób (ks. F. Mirecki, Bronisław Kochanowicz, Władysław Maciejski, Konstanty Sadowski, Feliks Zaleski, Leopold Parzonka, Bolesław Peyser) postanowiło
zająć się analfabetami. Do współpracy zaproszono nauczycieli (Leopolda Parzonkę,
Witolda Luszczyka, Andrzeja Bobotka, Stanisława Kałuzińskiego, Witolda Nowidkiewicza i jego żonę Janinę, Helenę Piasecką). Kursy były prowadzone oddzielnie
dla mężczyzn i kobiet. W obu przypadkach trzeba było mieć ukończone 16 lat1172.
W roku następnym istniało stowarzyszenie kursów bezpłatnych dla dorosłych1173.
Wielkie zasługi w rozwoju szkolnictwa w latach I wojny światowej miał na
tych terenach inspektor szkolny Skowroński. Dzięki jego pracy i przychylnej postawie władz wojskowych w 1915 r. otwarto 155 szkół wiejskich. Od listopada 1917 r.
na stanowisku inspektora zastąpił go Eustachy Rudnicki1174.
W 1916 r. na nowo zaczęła działać Polska Macierz Szkolna. W 1917 r. miała
na terenie powiatu 18 kół i ok. 600 członków. Zatrudniano też na stałe instruktora.
W 1917 r. doszło w Macierzy do wyborów uzupełniających. Na miejsce dotychczasowego przewodniczącego, ks. S. Dziennickiego i T. Beliny wybrano do zarządu
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okręgowego ks. Szczęsnego Starkiewicza z Żórawia i Konstantego Szymańskiego
z Maluszyna. Sekretarzem był M. Gawęcki1175.
Szkolnictwo było ważnym elementem walki o niepodległość Polski, z czego
zdawały sobie sprawę środowiska niepodległościowe nauczycielach. Ważne było
więc, by znalazło się w rękach środowisk niepodległościowych, co też się stało 1176.
Nie tylko rozwijano sieć szkół, ale także dbano o nową kadrę nauczycielską, bo tej
brakowało. Wielu nauczycieli przyjeżdżało w te strony wraz z Legionami Piłsudskiego, a wywodziło się z Galicji. 29 i 30 października 1915 r. odbyła się konferencja szkolna, na której rozmawiano o sprawach szkolnych1177. Wzięło w niej udział
ok. 160 osób, obecny na obradach był też komendant obwodu płk. Petztold 1178.
W 1915 r. roku wznowiło też działalność Towarzystwo Nauczycielstwa Polskiego,
które początkowo zrzeszało 36 nauczycieli z Radomska i okolic 1179. Tworzył je
związany z POW Mieczysław Gawędzki1180. Każdy nauczyciel miał obowiązek do
10 maja 1915 r. złożyć przysięgę, jeśli tego nie uczynił, tracił zatwierdzenie na stanowisku oraz pensję1181.
W lipcu 1915 r. w Radomsku, wzorem większych miast, zaczęto organizować kursy samokształceniowe (ogółem 150-160 osób). Powstawały z inicjatywy
Towarzystwa Nauczycielskiego. Dużą częścią uczestników byli nauczyciele z okolicy, bo kursy były bez dużych opłat (4 ruble) i z darmowym zakwaterowaniem. Należało jednak ze sobą przywieźć poduszkę, kołdrę, siennik, prześcieradło. Opłaty wnoszone przez jego uczestników nie wystarczyły na pokrycie kosztów, by zdobyć fundusze odegrano 24 sierpnia więc sztukę „Kościuszko pod Racławicami” w reżyserii
S. Niemca. Wśród aktorów wyróżniali się Niemiec, Nowak, Hajdukiewicz, panie
Wołoszyńskie. Przedstawienie bardzo się udało, chciano je powtórzyć 29 sierpnia,
ale za wynajęcie Kinemy zażądano 90 rubli. Na to stowarzyszenia nie było stać, bo
zależało im na tanich biletach.. Ze względu na dużą liczbę chętnych otwarcia kursów
dokonano w hali jednej z nieczynnych fabryk. Program kursu przewidywał: historię
Polski (Witkowska), literaturę polska (Rudnicki), geografię Polski (dyr. Sujkowski),
język polski oraz historia języka polskiego (Weychert-Szymanowska), z dziejów
wychowani i szkół w Polsce (Radlińska), pedagogikę (Moszczeńska), dydaktykę
Dziennik urzędowy…, 1916, cz. XXXVII, s. 248-249; G. Mieczyński, Stowarzyszenia….,
s. 105-106; tenże, I wojna światowa…, s. 285-286.
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(Czerwiński), metody rysunków (Chrzanowski), o celach i zadaniach wychowania
fizycznego (S. Niemiec), nauki przyrodnicze (dr Kiernik, dr Alinkiewicz, dr Piwowar). Wykłady o rolnictwie dawał Święcicki, właściciel Smotryszowa. Kurs zakończył się 28 sierpnia, wieczorem urządzono raut, kolację i zabawy 1182. Podobne kursy
odbywały się też latem 1916 r.1183 i 1918 r. (trwały 6 tygodni), także w Kinemie1184.
Na kurs nauczycielski w sierpniu 1916 r. przyjeżdżano nawet z Biłgoraja1185.
Prawdopodobnie na zasadzie komercyjnej stałe kursy dla nauczycieli prowadził od 1916 r. pan Dec. Nauczyciele pochodzili z Krakowa. 10 stycznia 1918 r. doszło do strajku na kursie. Powodem były jakieś niesnaski między uczestnikami kursu
(ok. 140 osób). Z tego powodu z kierowania nimi ustąpił Radwanowicz. Zastąpiła go
chwilowo pani Idzikowska, kierowniczka szkoły im. Sienkiewicza. Zmusiła kursantów do trzykrotnego opuszczenia szkoły, gdy przyszli na próbę jasełek, czym tylko
dolała oliwy do ognia. I tak zaczął się strajk. Konflikt próbowały złagodzić władze
Polskiej Macierzy Szkolnej, ale bez rezultatu1186.
W 1918 r. uruchomiono kurs do seminarium nauczycielskiego. 30 i 31 października tego roku odbywały się w szkole im. Królowej Jadwigi na Kaliskiej 40
egzaminy wstępne. Organizowało je ministerstwo, nauka była bezpłatna, ale samemu
trzeba było się utrzymać. Okręgowa Rada Szkolna dała na ten cel 8 tys. koron,
z czego pokryto czynsz za lokal, fabryka Thoneta zobowiązała się dostarczyć ławki
szkolne z rabatem 50% a fabryka Wojciechów krzesła i szafę. Wielkie zasługi w zorganizowaniu kursów miał E. Rudziński (Rudnicki?)1187.
W maju i czerwcu 1918 r. szukano nauczycieli do pracy w powiecie. Od
kandydatów wymagano ukończenia minimum 6 klas szkoły średniej lub seminarium
nauczycielskiego. Rocznie nauczyciel miał zarabiać 1800 koron, do tego dochodziło
360 koron dodatku drożyźnianego oraz kilka innych dodatków (mieszkaniowy, opałowy). Zgłoszenia przyjmowano w Okręgowej Radzie Szkolnej przy Kaliskiej 321188.
Formą edukacji społeczeństwa były różne kursy. Przy Komitecie Pomocy dla
Ludności Guberni Piotrkowskiej działało Towarzystwo Oświatowe, które przekształciło się w Wydział Oświatowy. Zaznaczyło ono swoją obecność także w Radomsku.
„Gazeta Łódzka” 1915, nr 194, s. 5-6, nr 216, s. 6, nr 219, s. 6; „Nowy Kuryer Łódzki”
1915, nr 196, s. 2; „Dziennik Narodowy” 1915, nr 68, s. 3, nr 75, s. 3, nr 86, s. 2-3, nr 104,
s. 2, nr 124, s. 2; „Goniec Częstochowski” 1915, nr 212, s. 4; J. Majewski, Pamiętnik…,
s. 83-85, 87, 89.
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Z inicjatywy wydziału w styczniu 1916 r. odbyło się zebranie, na którym omawiano
kwestie powołania Koła Oświaty. Miałoby ono tworzyć ochronki i domy ludowe
oraz organizować odczyty. Zebranie prowadził ks. F. Mirecki, a przewodniczącym
zebrania powołano J. Hussarzewskiego1189. W sierpniu tego roku wydział zorganizował tygodniowy kurs dla inteligencji. Opłata za udział wynosiła 5 rubli, ale dla
niezamożnych wprowadzono ulgi1190. Od 10 do 15 lipca 1916 r. odbywały się kursy
społeczno-oświatowe pod tytułem „Tydzień społeczno-oświatowy” w siedzibie Towarzystwa Ziemiańskiego (ul. Żabia 41191). Tu jednak drogie były bilety1192. W listopadzie 1917 r. miały się odbyć tygodniowe kursy dla rzemieślników budowlanych1193. W tym samym roku założono również szkołę niedzielną dla terminatorów.
Z tej oferty skorzystało 60 osób, w tym 5 analfabetów. Nauczycielami byli Detz
(Dec), J. Pomianowski, Bobotek1194. Po Wielkanocy 1916 r. uruchomiono kursy dla
analfabetów (120 osób)1195, a w kwietniu 1918 r. przy ul. Strzałkowskiej 17 działały
kursy dla dorosłych Żydów analfabetów. Organizatorzy prosili o zgodę na zorganizowanie przedstawienia w dniu 9 kwietnia w Kinemie. Reprezentowała ich Róża
Koniecpolska1196. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Średnich planowało cykl wykładów popularno-naukowych w kwietniu 1918 r.1197
Inną sferą życia społecznego są organizacje społeczne. W Radomsku w latach 1906-1914 powstało 16 stowarzyszeń i 13 oddziałów ogólnokrajowych 1198. Wybuch wojny oczywiście zahamował rozwój inicjatyw społecznych. Wpływały na to
nie tylko niesprzyjający zrzeszaniu się czas wojny, ale także formalny zakaz ze strony władz okupacyjnych. Austriacy nakazali sporządzenie zestawienia wszystkich
istniejących do tej pory stowarzyszeń (było ich 20). Musiały przesłać władzom spisy
członków i swoje statuty do zatwierdzenia1199. A jeśli były w języku rosyjskim, to
należało je przetłumaczyć1200. W kwietniu 1918 r. wezwano wszystkie niezarejestro„Goniec Częstochowski” 1916, nr 37, s. 3, nr 38, s. 3.
„Gazeta Łódzka” 1916, nr 196, s. 3.
1191
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 71, s. 2.
1192
„Goniec Częstochowski” 1916, nr 149, s.3, nr 177, s. 2.
1193
APPT, AmR, sygn. 2/II, s. 37v.
1194
„Goniec Częstochowski” 1916, nr 204, s. 2.
1195
„Goniec Częstochowski” 1916 nr 34, s. 2-3; „Gazeta Łódzka” 1916, nr 100, s. 2.
1196
APPT, AmR, sygn. 1391, Pismo R. Koniecpolskiej do CiKKO z 20 marca 1918 r.
1197
APPT, AmR, sygn. 1401, Prośba Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Średnich z 7 kwietnia 1918 r.
1198
W. Jaworski, Legalne organizacje społeczne w powiecie radomszczańskim do 1914 r.,
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. VIII, 2014, s. 249.
1199
APPT, AmR, sygn. 1323, CiKKON do wszystkich panów wójtów i p. burmistrza Noworadomska z 24 listopada 1915 r.; Spis z 9 grudnia 1915 r.
1200
APPT, AmR, sygn. 1342, Pismo CiKKON do Komisarza Rządowego i wszystkich panów
wójtów z 7 lutego 1916 r.
1189
1190
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wane organizacje do zawieszenia działalności, a w październiku ostatecznie zawieszono je odgórnie1201. W dniu 4 września 1918 r. zabroniono wszelkiej działalności
organizacji i stowarzyszeń niezatwierdzonych przez władze państwowe1202.
W 1915 r. w Radomsku działały: Spółdzielcze Stowarzyszenie Handlowe
„Spójnia”, Stowarzyszenie Spożywcze „Łączność” (24 marca 1908 r. sprawozdanie
za poprzedni rok przedstawiono w lokalu progimnazjum Żylińskiego przy Żabiej 4),
Noworadomskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe (tzw. I Towarzystwo
Pożyczkowo-Oszczędnościowe), Stowarzyszenie Spożywcze Robotników Chrześcijan „Zorza” (w lutym 1918 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze), Towarzystwo
Pożyczkowo-Oszczędnościowe, Towarzystwo Dobroczynności dla Chrześcijan, Towarzystwo Wzajemnego Kredytu (w kwietniu 1918 r. odbyło się zgromadzenie, na
którym przedstawiono sprawozdanie od 1914 r.), Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (29 i 30 czerwca 1917 r. zorganizowało wycieczkę do Chełma i Sokolej Góry1203), Stowarzyszenie Spożywcze Urzędników, Spółka Handlowa „Gwiazda (w spisie jako Stowarzyszenie Spożywcze „Gwiazda”; w 1914 r. miało 200 członków; 19
marca 1918 r. odbyło się w resursie zebranie sprawozdawcze członków)1204, Drugie
Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe, Towarzystwo „Talmud Tora (w spisie
z członem Noworadomskie), Towarzystwa Dobroczynności „Chedes-Szel-Emes
(Ostatnia Posługa)”, Żydowskiego Towarzystwa Pomocy Ubogim i Chorym „Linas
Hacedek”, Żydowskie Towarzystwo Pomocy Ubogim i Chorym „Linas Hacedek”,
Piotrkowskie Stowarzyszenie Rolniczo-Handlowe Oddział w Radomsku, Towarzystwo Nauczycielstwa Polskiego1205. W Radomsku w siedzibie Towarzystwa Ziemiańskiego przy Żabiej 4 odbywały się comiesięczne zebrania Związku Kółek Rolniczych1206.
Cały czas aktywnie działał straż ogniowa. Była podporą Milicji Obywatelskiej, ale przede wszystkim skupiała się na swoich głównych zadaniach. W 1918 r.
harcerze poprosili, by strażacy przeszkolili 12 z nich, tak aby mogli pomagać w razie
pożarów1207. Do 1917 r. straż otrzymywała na swoje cele pieniądze z nakładanych
kar (dawało to nawet 50 tys. koron rocznie). Potem ten przywilej jej zabrano. Gdy
APPT, CiKKPN, sygn. 5, Obwieszczenie z 13 kwietnia 1918 r.; Dziennik urzędowy…,
1918, cz. XI, s. 119-120.
1202
APPT, AmR, sygn. 1391, Obwieszczenie.
1203
„Dziennik Narodowy” 1917, nr 209, s. 2; 1918, nr 33, s. 3, nr 68, s. 2, nr 91, s. 2.
1204
Dziennik Narodowy” 1918, nr 63, s. 3; R. Sikorski, Przed wielką wojną. Radomsko z lat
1912-1914 w „Gońcu Częstochowskim”, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XII, 1916, s. 70.
1205
Więcej na temat stowarzyszeń zob. G. Mieczyński, Stowarzyszenia…, s. 37, 40-42, 48,
61, 86, 95, 97, 127-128, 137-138, 143, 177-179, 183, 190-191, 194, 196-197, 198, 200-201;
„Dziennik Narodowy” 1915, nr 15, s. 3.
1206
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 98, s. 3.
1207
„Gazeta Łódzka” 1918, nr 38, s. 2.
1201
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w Radomsku gościł gubernator proszono go o przywrócenie tego źródła dochodów.
Obiecał, że przyjrzy się problemom strażaków1208.
W maju 1918 r zakupiono dla straży sztandar za 1500 koron 1209. W dniach
29-30 czerwca tego roku w Radomsku miał miejsce zjazd wszystkich straży z powiatu radomszczańskiego. Piotrkowska gazeta wydała nawet specjalny dodatek z tego
powodu. Zamieszczono w nim historię straży w Radomsku, list od burmistrza oraz
program zjazdu1210. W 1918 r. zawiązał się komitet, który chciał uhonorować tablicami pamiątkowymi na klasztorze Kazimierza Soczołowskiego i lekarza Juliana Kulskiego, osoby bardzo zasłużone dla powstania straży w Radomsku. Zbierano na ten
cel pieniądze i zamysł udało się zrealizować. Obie tablice wiszą do dziś na murze
klasztoru (fot. niżej)1211.

„Dziennik Narodowy” 1918, nr 157, s. 3.
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 119, s. 2.
1210
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 144, s. 5; A. Jaruga, Zjazd Straży Ogniowych powiatu
radomszczańskiego w 1918 roku, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VII, 2013, s. 21-28.
1211
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 234, s. 4.
1208
1209
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Czas wojny nie sprzyjał powstawaniu kolejnych stowarzyszeń, a dodatkowo
w listopadzie 1915 r. zakazano również zakładania nowych organizacji. Na szczęście
zakaz nie był ściśle przestrzegany i kilka organizacji w czasie okupacji powstało.
Wśród nich można wymienić Koło Oświatowe, będące zaczątkiem reaktywowanej
w 1916 r. Polskiej Macierzy Szkolnej. Z żydowskiego Towarzystwa Doraźnej Pomocy (istniało już w lutym 1915 r.) wyodrębniła się sekcja kobieca, która założyła
w 1917 r. Żydowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Biednym Położnicom.
W lipcu 1918 r. sprawdzano działalność Stowarzyszenia Żydowskich Kobiet „Jehudith” (?) z siedzibą przy ul. Krakowskiej 77, ale nie prowadziło działalności politycznej tylko edukacyjną. Stowarzyszenie właśnie wtedy powstawało i prosiło o zatwierdzenie statutu1212. Żydowskim odpowiednikiem skauta był Haszomer Hacair
(Młody Strażnik), założony w Radomsku w 1915 lub 1916 r. Organizacja miała charakter syjonistyczny. W 1916 r. powstała Żydowska Resursa Rzemieślnicza, przy
której w 1917 r. utworzono Żydowskie Stowarzyszenie Rzemieślnicze. Czysto kulturalny wymiar miała żydowska „Kultura”, założona w 1915 r., ale legalnie działająca
od roku następnego. Członkowie organizowali wykłady i odczyty w siedzibie przy
ul. Strzałkowskiej. Tam też mieli bibliotekę, prowadzili kursy wieczorowe, wieczorki muzyczne i artystyczne. Rozpadło się pod koniec wojny z przyczyn politycznych1213. W lipcu 1918 r. miało powstać żydowskie stowarzyszanie Bikur Cholim (?)
zajmując się niesieniem pomocy chorym. Chcieli je organizować J. G. Rabinowicz
i Tybendg1214. 4 października 1916 r. założono w Radomsku filię Austriackiego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża. Na czele stał Franciszek Mussak, ówczesny zastępca komendanta obwodu1215.
Prawdopodobnie pod koniec 1917 r. powstał Polski Ogólno-Zawodowy
Związek Robotniczy z inicjatywy Narodowego Związku Robotniczego. Jego przewodniczącym w Radomsku był Antoni Malasiewicz, aktywnie działał też Stefan
Pawłowski. Z NZR przystąpiło 12 członków. Jego powstanie wiązało się z działającym w kraju Polskim Związkiem Narodowym. Związek miał ponad 400 członków
i w kasie ponad tysiąc rubli. Dzielił się na sekcje branżowe (drzewna, żelazna, murarska, szewska, potem doszła pracowników miejskich). Planowano, że gdy ruszą
fabryki przekształcą się one w poszczególne związki. Szykowano się też do wyborów do Rady Miejskiej. Pośredniczył też w sprawie podwyżek dla poszczególnych

APPT, AmR, sygn. 1391, Pismo stowarzyszenia do Magistratu z 27 lipca 1918 r.; Pismo
Burmistrza do CiKKP z września 1918 r.
1213
G. Mieczyński, Stowarzyszenia…, s. 40-42, 61, 97, 145, 158, 180.
1214
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 105v.
1215
Dziennik urzędowy…, 1917, cz. IV. Statut.
1212
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grup zawodowych. Aktywny była także na polu kultury, założono chór męski1216.
Związek miał siedzibę przy ul. Kaliskiej 17, gdzie organizowano co miesiąc zebrania. Dbano o swoich członków, starając się dla nich o sól, słoninę, mąkę. 6 października 1918 r. miały miejsce w związku wybory, na których doszło do bliżej nieznanych tarć i nieporozumień1217.
Na specjalną uwagę zasługują powstałe w czasie wojny organizacje, które
działały na rzecz środowisk niepodległościowych. Na pierwszym miejscu trzeba
wymienić Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego. Kobiety odegrały dużą rolę w latach
wojny, nie inaczej było w Radomsku. Liga powstała w 1913 r., a w Radomsku rok
później z inicjatywy krakowskiej pisarki Władysławy Weychert-Szymanowskiej. Od
samego początku organizacja włączyła się w popieranie PON, oddziałów strzeleckich Józefa Piłsudskiego oraz Naczelnego Komitetu Narodowego1218. W 1915 r. zarząd stanowiły Janina Hajdukiewiczówna, Maria Soczołowska, Jadwiga Żarska. Do
połowy 1917 r. przewodniczącą była Żarska, a następnie Hajdukiewczówna. Stowarzyszenie liczyło wówczas 40 członkiń. W 1918 r. Liga miała siedzibę przy ul. Kaliskiej 19. Wtedy przewodniczącą była Jadwiga Żarska, a sekretarzem M. Szusterówna1219. Za cel obrały sobie pomoc potrzebującym w czasie wojny. Między innymi
założyła w Radomsku herbaciarnię dla legionistów, pralnię, czytelnię, kursy dla analfabetów. W siedzibie Towarzystwa Dobroczynności uruchomiono szwalnię, gdzie
szyto ubrania dla polskich żołnierzy. Pracowały w niej najbiedniejsze kobiety. Janina
Szalayowa oddała swoje mieszkanie na kwatery dla legionistów1220. W tym samym
roku radomszczańska Liga Kobiet wysłała gratulacje do Lwowa po zdobyciu przez
wojska austriackie1221 (fot niżej).
Być może to środowisko stoi za odezwą z kwietnia 1915 r. Czytamy w niej:
„Cześć Wam, Żołnierze Polski! Witamy Was, Obrońców Ojczyzny, okrytych sławą!
Witamy Was sercem gorącym, jako ludzi, którzy przelewali i idą przelewać krew
swoją za Sprawę Świętą! Dla Polski i dla Was pragniemy, by każdy z Polaków uczcił
Was. Nie mamy kwiatów ni złota – nie mamy, składamy więc wiązankę słów gorących, w których odnajdziecie to, czem drgać powinny serca wszystkich Polaków:
odnajdziecie w nich, równą Waszej, chęć poświęcenia życia dla Polski. Cześć! Mę„Dziennik Narodowy” 1918, nr 56, s. 3; T. Monasterska, Narodowy …, s. 212; G. Mieczyński, I wojna światowa…, s. 286.
1217
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 70, s. 2, nr 221, s. 3, nr 232, s. 2-3.
1218
J. Z. Pająk, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego wobec sporów w obozie aktywistycznym
(sierpień 1915-sierpień 1916), „Kieleckie Studia Historyczne”, t. 15, 1999, s. 82.
1219
APPT, AmR, sygn. 1401, Podanie Ligi Kobiet w Radomsku z 27 marca 1918 r.
1220
Legionista polski. Kalendarz N.K.N. na r. 1916, s. XLVII; G. Mieczyński, Stowarzyszenia…, s. 49.
1221
ANK, NKN, sygn. 345, s. 178; „Dziennik Narodowy” 1915, nr 61, s. 3.
1216
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żom i Młodzieży Polskiej, którzy wszystkie skarby swego ducha i dań krwi składają
Ojczyźnie, by ją z pęt wyzwolić. My Polki dla Niej wzniesiemy ołtarze w sercach
naszych. Wy Ziemi Naszej krew oddajecie, my potęgą naszej miłości, modlimy się
o wolność dla Niej. Idźcie i zwyciężajcie, a my pracować będziemy, aby posiew krwi
Waszej obfity wydał plon w Polsce Wolnej i Niepodległej. Polki z Radomska bohaterskim Żołnierzom II i III pułku. Kwiecień 1915 rok” (fot. niżej)1222.

Depesza Ligi Kobiet do prezydenta Lwowa, ANK, NKN, sygn. 345

1222

http://www.sbc.org.pl/Content/78144/ur249.pdf (data dostępu: 25.09.2018 r.).
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Stowarzyszenie włączyło się również w spór o Legiony. W dniach 24-26
sierpnia 1916 r. podczas zjazdu Ligi w Piotrkowie radomszczańska organizacja opowiedziała się za wstrzymaniem werbunku do Legionów1223. W czasie kryzysu przysięgowego w 1917 r. niektóre działaczki chciały potępienia zaprzysiężonych legionistów, ale wtedy do tego nie dopuszczono. Część członkiń nadal chciała zajmować się
pomocą, inne (zwłaszcza zarząd) ciążyły ku obozowi radykalno-socjalistycznemu.
Najbardziej prawicowe działaczki odeszły ze stowarzyszenia pod koniec 1917 r.1224
Co nie znaczy, że przestano się interesować losami legionistów. Jeszcze w tym roku
komitet gwiazdkowy zebrał na ich rzecz sporą sumę. W 1917 r. zorganizowano też
amatorskie przedstawienie „Świat bez mężczyzn” w Kinemie z dochodem dla żołnierzy. Gdy aresztowano Józefa Piłsudskiego radomszczańskie działaczki wystosowały
memoriał do Rady Regencyjnej domagając się jego uwolnienia. Liga chciał, by zarząd miasta również poparł je w memoriale, ale odpowiedziano, że dokument powstał w imieniu stowarzyszeń. A władze miasta stowarzyszeniem przecież nie są1225.
W marcu 1918 r. starały się o ochronkę dla dzieci rodzin legionistów. Od miasta
oczekiwano, że na ten cel otrzymają lokal1226.
Drugą organizacją, która powstała wówczas i trwa do dziś jest harcerstwo.
Najpierw była to Polska Organizacja Skautowa1227. Jako dzień założenia organizacji
przyjęto 24 czerwca 1915 r. Oddział liczył 11 chłopców w wieku od 9 do 15 lat,
a kierował nim Anastazy Bielenin. Komenda Obwodowa zatwierdziła Skauta 22
sierpnia. Miesiąc później miał już 36 członków. Oddział podzielono na zastępy po 9
skautów. Raz w tygodniu każdy zastęp miał pogawędki, w soboty musztrę, w niedzielę wycieczki w okoliczne lasy. 15 grudnia 1915 r. utworzono Okręg Radomszczański Polskiej Organizacji Skautowej, do którego zaliczono oddział w Dziepółci.
W połowie 1916 r. liczył trzy oddziały: w Radomsku – 108 skautów, w Dziepółci –
1223
J. Lewandowski, Królestwo Polskie wobec …, s. 102; J. Z. Pająk, Liga Kobiet Pogotowia…, s. 89-93; J. Cabaj, Główne płaszczyzny aktywności kobiet w świetle ich trójzaborowych
zjazdów w latach 1905-1918, „Dzieje Najnowsze”, R. XL, 2008, z. 4, s. 34.
1224
„Głos” 1917, nr 316, s. 4.; G. Mieczyński, I wojna światowa…, s. 286.
1225
G. Mieczyński, Stowarzyszenia…, s. 49. Treść memoriału przytacza S. Sankowski,
Z przeszłości Radomska, [w:] Prace …, s. 277-278.
1226
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 70, 73v.
1227
Na ten temat zob. T.A. Nowak, Dokumenty Patronatu Polskiej Organizacji Skautowej
w Radomsku, [w:] Z dziejów harcerstwa na ziemi radomszczańskiej (1915-2015), pod redakcją Tomasza Andrzeja Nowaka, Radomsko 2015, s. 7-58; G. Mieczyński, Członkowie Patronatu ZHP (1917-1918) oraz III Drużyny im. Józefa Piłsudskiego w Radomsku (1917 r.), [w:]
Z dziejów harcerstwa …, s. 59-68; M. Stalka, A. Zatoń, Odnalezione i uzupełnione harcerskie
biografie, [w:] Z dziejów harcerstwa …, s. 83-94; K. Mossur, Komendanci oddziałów, okręgów, obwodów i hufców radomszczańskich w latach 1915-2014. Biogramy, [w:] Z dziejów
harcerstwa …, s. 95-99; „Dziennik Narodowy” 1918, nr 63, s. 3.
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20, Silniczce – 22, razem 166. Władze patrzyły na nich podejrzliwie. 22 czerwca
1916 r. poszli do lasu na wycieczkę, a za nimi 3 żandarmów i policjant, którzy spisali
wszystkich i kazali się rozejść1228. W czerwcu 1916 r. oddziały skautowe w powiecie
nie mogły działać aż do zatwierdzenia statutów. Swoją aktywność mogły ograniczać
jedynie do ćwiczeń gimnastycznych. Zgoda była wymagana nawet na wycieczkę po
okolicy. Nieprzestrzeganie tych zasad groziło rozwiązaniem stowarzyszenia. Do 16
czerwca zgłoszono oddziały w Radomsku, Żytnie, Gidlach i Pławnie i tylko te uważano za prowizorycznie istniejące1229.

Droga do niepodległości
W momencie gdy przeciwko sobie stanęli dotychczasowi zaborcy Polski, zaczęła się urealniać myśl odzyskania niepodległości. Do tego konieczne było powołanie polskiej armii. Państwa centralne i Rosja na swój sposób chciały Polaków przeciągnąć na swoją stronę. Wszyscy obiecywali wskrzeszenie Polski, ale nie podawali
konkretów. Chodziło jedynie o rekrutów do wojska. Najmniej w tym względzie robiła Rosja.
Po stronie rosyjskiej polskie wojsko zaczął tworzyć Bonawentura Snarski.
Był to kielczanin, który podjął się organizacji polskich ochotniczych oddziałów,
mających walczyć przy boku Rosji1230. W Warszawie wydał 24 sierpnia 1914 r. odezwę nawołującą do tworzenia oddziałów partyzanckich. Taki oddział wysłany został
w okolice Radomska i Pajęczna. Widział ich w Radomsku S. Oczkowski. W mieście
oddział liczący ok. 60 ludzi zjawił się 31 sierpnia. Byli uzbrojeni w kosy, fuzje, sztucery, rewolwery. Snarski w magistracie pokazywał zezwolenie na prowadzenie werbunku. Odnoszono się do nich raczej przychylnie, mieszkańcy dawali im żywność
i papierosy, a magistrat prawdopodobnie oddał im część zdeponowanej przez mieszkańców broni. Aktywnie wspierał ich Antoni Kałka i Komitet Obywatelski. Ale spodziewanego zrywu nie wywołali. S. Oczkowski wprost nazywa ich włóczęgami
i osobami bez zajęcia, a cały oddział bandą1231. Autor napisanego kilka miesięcy
później raportu wypowiadał się o oddziale w bardzo ostry sposób. Pisał, że w mieście ludzie Snarskiego (ok. 200 osób) pozostawili po sobie bardzo złe wrażenie. Od-

ANK, NKN, sygn. 345, s. 394-395.
APPT, Biuro Werbunkowe Wojska Polskiego w Radomsku (dalej BW), sygn. 8, s. 84-85.
1230
J. Gaul, Austro-Węgry wobec Kościoła Katolickiego w Królestwie Polskim (sierpień 1914
-sierpień 1915), „Kwartalnik Historyczny”, R. CXII, 2005, z. 4, s. 78; M. Wrzosek, Polskie
ochotnicze formacje wojskowe podczas pierwszej wojny światowej i w okresie następnych
dwóch lat (1914-1920), „Białostockie Teki Historyczne”, t. 10, 2012, s. 180.
1231
S. Oczkowski, Dziennik …, s. 30; J. Majewski, Pamiętnik…, s. 22.
1228
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dział został w mieście 2-3 dni i po wymarszu koło Brzeźnicy został rozbity 1232. Nie
był to jedyny akcent prorosyjski. W Radomsku pojawiła się jeszcze odezwa naczelnego wodza armii carskiej, o czym 10 września pisał S. Oczkowski1233. Na tym skończyły się bezpośrednie próby tworzenia wojska walczącego u boku rosyjskiej armii
w Radomsku. W mieście długo istniała natomiast grupa osób nastawiona bardzo
pozytywnie do Rosji. Wycofanie wojsk i administracji rosyjskiej, na miejsce której
przyszli Austriacy, utrudniało jawną działalność porosyjską, ale nie oznacza to przecież, że wyzbyto się swoich poglądów. Ludzie z tej opcji nadal działali, udzielali się
społecznie. Trzeba podkreślić, że nawet pod koniec wojny wciąż istniała opcja prorosyjska, której przewodził jej Antoni Peyser. Ich spotkania odbywały się w składzie
aptecznym1234. Postawa większości polskiego społeczeństwa zaczęła się zmieniać
dopiero z czasem.
Wraz z wojskami niemieckimi i austriackimi zjawili się w Radomsku Polacy
z Galicji. Tam istniały znacznie lepsze warunki do funkcjonowania partii politycznych niż w Królestwie. Tu w ciągu kilku lat przed wybuchem wojny carskie służby
znacznie osłabiły środowiska niepodległościowe. Wydawać by się mogło, że w takiej
sytuacji uda się przeszczepić galicyjskie pomysły na odzyskanie niepodległości. Nie
było to jednak takie proste i pierwsze próby zakończyły się fiaskiem. 6 sierpnia
1914 r. oddziały Józefa Piłsudskiego przekroczyły granicę Królestwa Polskiego. Nie
zyskały jednak szerokiego poparcia wśród miejscowej ludności. W takich okolicznościach nie mogło dojść do realizacji planów Piłsudskiego, by powstały polskie siły
zbrojne, na których oparłyby się rząd.
Sytuacja polityczna w tamtym czasie na ziemiach Królestwa Polskiego była
dosyć skomplikowana. Najogólniej rzecz ujmując środowisko polityczne podzieliło
się na opcję prorosyjską i tę, która szanse dla Polski widziała w państwach centralnych. Pierwszą opcję reprezentowały Narodowa Demokracja i tzw. realiści. Po kilku
miesiącach wojny Rosjanie musieli się cofnąć na wschód. Więc te środowiska utraciły naturalne oparcie. Choć sympatie w społeczeństwie jeszcze długo nie wygasły.
Po przeciwnej stronie znajdowały się ugrupowania lewicowe. Partie opowiadające się za niepodległością były słabe. Carskie służby rozbiły Polską Partię Socjalistyczną a Narodowy Związek Robotniczy działał w głębokiej konspiracji. Te środowiska (łącznie kilka organizacji lewicowych) zawiązały Zjednoczenie Stronnictw

ANK, NKN, sygn. 345, s. 6-7; S. Oczkowski, Dzienniki…, s. 30.
S. Oczkowski, Dzienniki …, s. 34.
1234
T.A. Nowak, Wspomnienia Lucjana Kwaśniewskiego z działalności POW i wojny 1920 r.,
„Zeszyty Radomszczańskie”, t. X, 2015, s. 330; G. Mieczyński, Peyser Antoni, [w:] Radomszczański Słownik…, s. 143.
1232
1233
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Niepodległościowych Zaboru Rosyjskiego1235. Praktycznie przez pierwszy rok ucierały one w swoim gronie stanowisko wobec sił proaustriackich. Aż w końcu wypracowano stanowisko, że głównym wrogiem jest Rosja i tylko w oparciu o Austrię
i działające u jej boku Legiony Polskie można doprowadzić do odzyskania niepodległości. Uznano więc (zawiązany w sierpniu 1914 r. w Krakowie) Naczelny Komitet
Narodowy (NKN) za główną siłę. To z kolei był sojusz sił konserwatywnych i demokratycznych, który reprezentował jawnie stanowisko proaustriackie 1236.
Początkowo Józef Piłsudski nie uznał NKN. Jego oddziały strzelców wkroczyły do Królestwa w 1914 r., a ich zapleczem miały być komisariaty fikcyjnego
Rządu Narodowego. Ich sieć miała rekrutować ochotników, a powstała tak siła
zbrojna miała się opierać na Niemcach, bo Austriacy podchodzili do tej idei niechętnie. Gdy jednak Niemcy jesienią 1914 r. musieli się wycofać, całe przedsięwzięcie
upadło. W takiej sytuacji Piłsudski na bazie komisariatów zawiązał Polską Organizację Narodową (PON)1237. Miała ona skupiać wszystkie siły polityczne i społeczne,
które chciały wystąpić przeciwko Rosji, bo ją uznano za największego wroga Polski1238. Jednak i ten pomysł Piłsudskiego długo nie utrzymał się przy życiu i jeszcze
w 1914 r. także PON podporządkował się NKN. To właśnie ta organizacja stał się
główną siłą niepodległościową przez dużą część wojny. Z jego inicjatywy zaczęto
tworzyć Legiony Polskie, do których włączono oddziały strzeleckie Piłsudskiego.
Zalążków idei legionowej w Radomsku należy szukać jesienią 1914 r., wtedy
gdy powstawały wspomniane komisariaty. Na tle werbunku do legionów widać też
podziały polityczne w samym Radomsku. We wrześniu 1914 r. w mieście zjawili się
emisariusze PON. 3 lub 4 października do miasta przejechali pierwsi legioniści. Zaczęła się akcja werbunkowa. Około 7-8 października jeden z legionistów miał przemowę w Kinemie. Na balkonie magistratu powieszono dwa polskie sztandary,
a między nimi białego orła, ale tym gestem nie zjednali sobie przychylności miejscowych. Jerzy Majewski pisał, że prawdopodobnie już 11 października wyjadą
z miasta, bo nie cieszą się popularnością. Jednak nie wyjechali i po dwóch dniach
orzeł znowu pojawił się na magistracie. Około 13 października zapisało się do nich
już dwóch radomszczan. W tym dniu w Radomsku na magistracie manifesty skierowane do chłopów, mieszczan i robotników, w których ostrzegano przed wygraną
1235
J. Lewandowski, Królestwo Polskie wobec …, s. 62; J. Z. Pająk, Zjednoczenia Stronnictw
Niepodległościowych (styczeń-sierpień) 1915 roku), [w:] Studia Humanistyczno-Społeczne
Akademii Świętokrzyskiej, pod red. Wojciecha Saletry, Kielce 2005, s. 93-111.
1236
J. Z. Pająk, Lewica niepodległościowa w Królestwie Polskim (sierpień 1914-sierpień
1915), „Czasy Nowożytne”, t. V, 1998, s. 39-56.
1237
Tenże, Z dziejów Polskiej Organizacji Narodowej (wrzesień-grudzień 1914), „Kieleckie
Studia Historyczne”, t. 14, 1996, s. 97-107.
1238
Czem jest Polska Organizacja Narodowa, Piotrków 1914.
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Rosji i zachęcano do wstępowania w szeregi Legionów i udzielania wszelkiej pomocy, także donosząc o szpiegach1239. Prawdopodobnie chodzi tu o odezwy z 13 października NZR, wydane w Częstochowie1240. Docierała tu pewnie wydana w Piotrkowie 16-stronicowa broszura mówiąca o celach PON1241. W Radomsku powstał
jeden z dwudziestu kilku komisariatów na terenie Królestwa Polskiego. Komisarzem
był Włodzimierz Wiskowski, jego zastępcą Jan Burzyński, a potem Mieczysław
Skrudlik (od października 1914 r.1242). Na naszym terenie działał też Andrzej Kulwieć. Poza tym członkami komisariatu byli Józef Kowalski (handlowiec), Maciej
Łaszczyński i Stefan Pawłowski (technik drogowy). Kowalski i Pawłowski należeli
do NZR od 1905 r.1243
Przedstawiali PON nie mieli łatwego zadania w powiecie radomszczańskim,
mało kto ich tu popierał. Mimo, że byli Polakami przyszli jednak z okupantem niemieckim, co musiało wybudzać przynajmniej postawę neutralną, jeśli nie wrogą.
Zaraz po przyjeździe do Radomska komisarz PON spotkał się z niemieckim landratem. Ten wręczył mu listę osób podejrzewanych o sprzyjanie Rosji. Były chyba plany, by ich internować w Bytomiu, do czego jednak nie doszło. Razem z landratem
zorganizowali spotkanie z wójtami, którzy przeważnie odnosili się do nich z niechęcią. Przymierzano się do przeprowadzenia nowych wyborów na wójtów w poszczególnych gminach. Szybko komisarz stał się osobą niezastąpioną dla Niemców. Stosunki między PON a Niemcami układały się raczej dobrze. W początkowym okresie
doszło tylko do jednego zgrzytu między nimi. Gdy wraz z grupą legionistów wyruszał do Częstochowy jakiś oficer niemiecki zażądał, by zostali w Radomsku i zajęli
się sypaniem szańców. Mówił, że Polacy są zawsze z tyłu, nigdy na froncie. Sprawę
wyjaśnił komendant placu, przeprosił za całe zajście i legioniści mogli jechać dalej.
Jednym z głównych zadań emisariuszy było poznanie nastrojów panujących na danym terenie. Niektóre reakcje miejscowych były wprost niechętne legionistom. Taką
postawę reprezentował ks. Klemens Smoczyński, wówczas proboszcz w Sulmierzycach. Mówił komisarzowi, że działalność PON uważa za wskroś pruską, a działaczy
za pruskich agentów. Podobnego zdania było wielu innych duchownych1244.
S. Oczkowski, Dzienniki …, s. 40-43 (tu treść odezwy); J. Majewski, Pamiętnik…, s. 2930; R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko…, s. 31.
1240
T. Monasterska, Narodowy Związek Robotniczy 1905-1920, Warszawa 1973, s. 100.
1241
S. Oczkowski, Dzienniki …, s. 40; J. Majewski, Pamiętnik…, s.28; R. Kotewicz, Piotrków…, s. 31; A. Piasta, Piotrków Trybunalski w latach pierwszej wojny światowej, Piotrków
Trybunalski 2007, s.197, 199; Czem jest Polska…
1242
Raporty Polskiej Organizacji Wojskowej, Okręg Kielecki i Radomski 1915-1918, opracowanie Jerzy Z. Pająk, Przemysław Wzorek, Kielce 2006, s. 238.
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W raportach z września i października 1914 r. pisano, że „ignorancja w mieście i powiecie względem ruchu niepodległościowego, Naczelnego Komitetu Narodowego, Legionów i ich czynów – wprost nie do wiary”. Początkowo natrafiano na
zupełną obojętność lub nawet wrogość, efekty pracy propagandowej były nikłe. Dopiero żmudna praca zrobiła swoje. Do pracy na polu niepodległościowym zaczęli się
zgłaszać nowi ludzie. Ofiarowano trochę pieniędzy, przeważnie bezimiennie, bo
jeszcze bano się zdradzać sympatię dla ruchu. Euforii nie było, ale jak podkreślano
w raportach nie byli bezwzględnie obojętni. Ziemiaństwo przeważnie odpowiadało
pozytywnie na prośby o pomoc. Dopiero z rozmów wielu dowiadywało się o co chodzi. Werbunek jednak szedł ciężko. Do Legionów zgłaszali się ludzie z proletariatu
o niewielkim wyrobieniu ideowym. Wielu zdezerterowało, gdy zobaczyli, że to nie
zabawa a prawdziwe wojsko. Kontragitację prowadziło duchowieństwo i drobnomieszczaństwo. Strach i nienawiść do Niemców górowała nad wszystkim. Odezwy
były często zdzierane, a pisma „Wici”, „Ruch”, „Do Broni”, „Legionista Polski” rozchodziły się zaledwie w kilkudziesięciu egzemplarzach. Po jakimś czasie to się
zmieniło. Komisarz nawet zdobył półoficjalną obietnicę, że miasto będzie utrzymywało 50 legionistów. Sól i naftę otrzymywano ze zniżką, a opał za darmo, podobnie
jak podwody. Złe wrażenie zrobił odwrót komisariatu i załogi wraz z Niemcami pod
koniec października. Zresztą pierwsi legioniści byli bardzo źle uzbrojeni, na 40 karabinów mieli 60 naboi. To nie wzbudzało szacunku. Nie mogli więc nic zrobić z grupami kozaków kryjących się po lasach. A tych miejscowi wspierali. Po ewakuacji
nastroje niepodległościowe znowu opadły1245.
Trudne warunki czasu wojny powodowały apatię w społeczeństwie, polityka
ludzi nie interesowała. Bogata inteligencja wspierała endecję i reprezentowała postawę prorosyjską, czekając na powrót wojska i administracji rosyjskiej. Reszta była
zwolennikami centrum lub lewicy. Drobnomieszczaństwo (rzemieślników, przedsiębiorców, właścicieli posesji) określano w początkach 1915 r. jako grupę bezbarwną.
Wrogo do Legionów byli też nastawieni Żydzi. Gdy Niemcy po raz pierwszy się
wycofali, bardzo rozzuchwalali się rusofile, których Moskale bardzo kokietowali.
Wtedy dopuszczali się ekscesów na Żydach1246.
Największą partią polityczną, jaka jesienią 1914 r. przejawiała tu aktywność,
był Narodowy Związek Robotniczy (NZR)1247, podlegający okręgowi w Częstochowie. W październiku komisarz PON wziął udział w jednym z jego zebrań. Partia
działała wśród robotników i drobnomieszczaństwa. W ostatnich latach przed wojną
została w znaczny sposób osłabiona przez działania carskiej policji. Na terenie poANK, NKN, sygn. 345, s. 7-9, 12, 57-58, 85; G. Mieczyński, I wojna światowa…, s. 286.
ANK, NKN, sygn. 345, s. 18, 32.
1247
ANK, NKN, sygn. 345, s. 3-4, 7.
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wiatu działały jednak jakieś struktury. W 1917 r. na jego czele stali Łopuszański
(Łopuchowski) i Stefan Pawłowski. Z innymi ugrupowaniami komisariat nie miał
kontaktów. W tym czasie utworzyła się dość szczupła jeszcze Liga Kobiet Pogotowia
Wojennego, której działalność NKN oceniał jako bardzo pożyteczną.
Pierwszy etap pracy przedstawicieli PON zakończył się pod koniec października, kiedy musieli się ewakuować wraz z armią niemiecką. W listopadzie PON
podporządkowała się Naczelnemu Komitetowi Narodowemu, który od początków
1915 r. kontynuował werbunek do Legionów1248. Uczestnictwo w PON dobrze wpłynęło na PPS i NZR. Dzięki tej działalności mogły okrzepnąć i zbudować fundamenty
swoich struktur1249. Komitet utworzyli działacze Konfederacji Narodowej Polskiej1250
(NZR, Narodowy Związek Chłopski1251, nie weszła jednak skrajna lewica – PPSLewica i SDKPiL1252).
Wraz z zakończeniem pod koniec 1914 r. walk wokół Radomska i przesunięciem się frontu na wschód, zaczęła się okupacja austriacka. Był to też nowy etap na
drodze do odzyskania niepodległości. Razem z Austriakami znowu pojawili się
w mieście Polacy związani z Legionami, tj. członkowie Departamentu Wojskowego
Naczelnego Komitetu Narodowego (DW NKN). W jednym z raportów pisano, że z
miasta uciekło wielu rusofilów, dzięki czemu legioniści będą mieli wygodne biura po
rejencie, adwokacie, lekarzu czy biura fabryczne1253.
Mieli już przygotowany grunt nie tylko przez działania z roku poprzedniego,
ale przede wszystkim przez pracę NZR. Organizowano zebrania robotników, na których rozdawano odezwę, tzw. częstochowską (faktycznie drukowaną w Radomsku).
Takie działania na pewno prowadzono już w styczniu 1915 r.1254 Miesiąc później
raportowano, że utworzono Koło Niepodległościowe, w skład którego weszło 15
wpływowych osób w mieście. Wymieniając ich dawano krótkie charakterystyki. Byli
to Władysław Katuszewski, przemysłowiec, politycznie wyrobiony, energiczny działacz z lat 1905-1907, Jan Szwedowski, prezes resursy rzemieślniczej, członek KO,
właściciel cegielni, który miał wpływy u Żydów (?), ale łatwo poddawał się wpływom innych. Poza nimi także Paweł Fiwek, poważany w mieście rzemieślnik, kanJ. Z. Pająk, Z dziejów Polskiej …, s. 114-116.
Tenże, Zjednoczenia Stronnictw Niepodległościowych (styczeń-sierpień) 1915 roku), [w:]
Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej, pod red. Wojciecha Saletry,
Kielce 2005, s. 95-96.
1250
„Pochodnia” 1915, nr 3, s. 5, 7.
1251
Na temat ruchu chłopskiego zob. H. Brodowska-Kubicz, Wizja Polski w świadomości
chłopów, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica” 1, 1980, s. 24-39.
1252
J. Z. Pająk, Lewica niepodległościowa…, s. 40-41.
1253
ANK, NKN, sygn. 345, s. 18, 32.
1254
ANK, NKN, sygn. 345, s. 13.
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dydat do KO, dalej Kamiński, nauczyciel z Zakrzówka, S. Pawłowski, Kowalski,
Jadwiga Żarska, Szalayowa, Pawłowska, Mika, Jędrzejczyk. Oni z kolei mieli wpływy w środowiskach robotniczych. Dzięki nim udawało się wpływać na KO i magistrat. W tym czasie w KO na 7 członków 3 było przychylnych. Sympatyków w mieście było więcej, ale bezpośrednio działać na polu niepodległościowym nie chcieli1255.
Faktycznie pod koniec lutego legioniści zaczęli tu przyjeżdżać, mogło być
ich nawet kilkuset. Rozpoczęli żmudną pracę mającą przekonać ludzi, że są prawdziwymi Polakami i wszystkie ich dążenia zmierzają do jednego, do odzyskania
przez Polskę niepodległości. Stąd liczne odczyty, uroczyste obchody polskich świąt
i rocznic narodowych. To przynosiło efekty. S. Oczkowski pisał w marcu 1915 r., że
w ich szeregach spotkał kilku kolegów z gimnazjum1256.

Wkroczenie Legionów do Radomska wiosną 1915 r., fot. ze zbiorów MRR

ANK, NKN, sygn. 345, s. 7-9, 12, 20, 41-43, 57-58, 85; R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko…, s. 33-34.
1256
S. Oczkowski, Dzienniki…, s.89-90, 97-101; J. Majewski, Pamiętnik…, s. 63-65, 70-74,
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1 lipca tego roku legionistów w Radomsku odwiedził z inspekcją gen. Karol
Durski-Trzaska, który w latach 1914-1915 był z ramienia Austrii komendantem Legionów Polskich oraz bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego płk. Bolesław Jerzy
Roja1257. Duża liczba legionistów nie mogła stacjonować tylko w Radomsku, swoje
kwatery mieli również w okolicy. Natomiast w dzisiejszych Gomunicach (wtedy
jeszcze Kamieńsku) znajdował się szpital dla legionowych rekonwalescentów1258.
Radomszczańskie struktury NZR podlegały pod Piotrków, na swoim terenie
miały dwa koła. Ale liczba członków nie była imponująca. W marcu 1915 r. było ich
zaledwie 13 (dla przykładu Tomaszów miał 40 a Piotrków 100 członków)1259.
W Radomsku NZR wydał manifesty datowane na 26 i 30 marca 1915 r. Za jedyny
organ polityczny posiadający możliwość realizowania aspiracji narodowych uznawano NKN (Radomsko podlegało pod okręg częstochowski1260). Oczekiwano jednak
od niego jasnej deklaracji co do przyszłości Królestwa Polskiego. Domagano się
nacisków na austriackie władze, by zadeklarowały swoje plany wobec Polaków1261.
Nie wiadomo czy otrzymali jakąś odpowiedź i jak ona brzmiała, ale faktem
jest, że w kwietniu 1915 r. w Radomsku działał już Komitet Narodowy. „Pochodnia”, organ prasowy tej organizacji, pisał wówczas, że na czele miejscowego życia
społecznego wysunął się Komitet Narodowy, który stał się ośrodkiem niepodległej
myśli polskiej. Na nim opierał się ruch niepodległościowy w mieście1262. Poza NZR
działa także Narodowy Związek Chłopski i Związek Chłopski, natomiast partie żydowskie i lewicowe były niezorganizowane1263. R. Kotewicz natomiast uważa, że
siły lewicowe (PPS i SDKPiL) właśnie się odradzały1264. Na jednym z zebrań dla
młodzieży 24 marca przemawiał Kowalski z NZR oraz Józef Kurpios z Kamieńska,
członek PPS, więc jest to prawdopodobny domysł1265. Nie wiadomo jednak, na ile
licznie reprezentowane były wymienione tu organizacje chłopskie. Nie potwierdza
się więc teza J. Z. Pająka, który uważał, że Komitet Narodowy w Radomsku powstał
A. Krasicki, Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916, Warszawa 1988, s. 255; R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko ..., s. 31; W. K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 19141917. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2006, s. 137-139; J. Majewski, Pamiętnik…,
s. 80.
1258
O. Kowalczyk, Obecność legionistów w Gomunicach, „Zeszyty Radomszczańskie”, t.VII,
2013, s. 167-189.
1259
T. Monasterska, Narodowy …, s. 113.
1260
Legionista polski. Kalendarz N.K.N. na r. 1916, s. XXXVII
1261
Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego 1914-1917, Kraków 1917, s.108-109;
J. Lewandowski, Królestwo Polskie wobec …, s. 49.
1262
„Pochodnia” 1915, nr 3, s. 5; ANK, NKN, sygn. 345, s. 241.
1263
ANK, NKN, sygn. 345, s. 2.
1264
R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko…, s. 40.
1265
ANK, NKN, sygn. 345, s. 55.
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dopiero w styczniu 1916 r. Pisał, że założyły go tu NZR, Nauczycielstwo Niepodległościowe i Liga Kobiet Pogotowia Wojennego. Po kilku miesiącach działalności
podporządkowano się Piotrkowskiemu Komitetowi Narodowemu 1266. Jedną z pierwszych akcji tego środowiska była organizacja obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja
w 1915 r.1267, co nie było łatwe, bo nie wszystkim w mieście się to podobało. Podczas pochodu ulicami niesiono sztandar NZR1268.
Po podporządkowaniu PON Naczelnemu Komitetowi Narodowemu sprawami werbunku zajmował się Departament Wojskowy. 7 kwietnia 1915 r. zostały utworzone Biura Werbunkowe w Dąbrowie Górniczej, Piotrkowie, Radomsku i Rudnikach. W lutym 1915 r. Radomsko brano pod uwagę jako główną siedzibę Departamentu Wojskowego NKN, ale ostatecznie wybrano Piotrków. Pomimo tego w Radomsku umieszczono wiele agend legionowych (magazyny i warsztaty), tak że miasto stało się drugim po Piotrkowie ośrodkiem legionowym w Królestwie Polskim1269.
W Radomsku początkowo siedziba znajdowała się na ul. Kaliskiej, potem od czerwca 1915 r. na Krakowskiej, w maju 1917 r. na ul. Długiej1270.
Najpierw za werbunek w Radomsku odpowiedzialny był chorąży Maciej
Łaszczyński, przez kilka miesięcy w 1915 r. mjr Ludwik Eydziatowicz (zm. w 1918
r.) od lipca 1915 r. ppor. Zygmunt Klemesiewicz, a od 15 października 1915 r. chorąży Kazimierz Gromczakiewicz. Od 11 września 1916 r. zastąpił go chorąży Kazimierz Michalski, który na tej funkcji był do 19 listopada 1916 r. Jego obowiązki
przejął dotychczasowy zastępca sierżant Jan Studencki1271. Nie wiadomo kiedy dokładnie Tadeusz Puszczyński „Konrad” był zastępcą oficera werbunkowego. W maju
1916 r. w biurze pracowało 8 osób: K. Gromczakiewicz, Anastazy Bielenin, Jan Studencki, Stanisław Niemiec, Stanisław Zawadzki, Janusz Grodzki, Józef Konopacki1272, Walenty Wójcik1273.

J.Z. Pająk, O rząd i armię…, s. 307; A. Piasta, Zarys działalności…, s. 78.
A. Piasta, Zarys działalności piotrkowskiego Komitetu Narodowego 1915-1917, „Rocznik
Łódzki”, t. LXVII, 2017, s. 78
1268
„Dziennik Narodowy” 1915, nr 3, s. 3; „Pochodnia” 1915, nr 3, s. 5.
1269
R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko…, s. 31; M. Stępowski, O intendenturze legionów, [w:]
Legionista polski. Kalendarz N.K.N. na r. 1916, s. 109-110.
1270
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s. 31, 43.
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Przegląd legionistów pod miastem, fot. ze zbiorów MRR

Kuchnia polowa Legionów w Radomsku, fot. ze zbiorów MRR
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II kompania marszowa batalionu zapasowego 26 pułku Legionów w Noworadomsku, fot. ze
zbiorów Michała Półroli

Przemarsz legionistów ul. Kaliską, fot. ze zbiorów MRR
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Wiosną 1915 r. powstał raport NKN o sytuacji politycznej i społecznej w Radomsku i okolicy. Pisano, że na tym terenie jest dużo osób o poglądach rusofilskich.
Dopiero żmudna praca pozwalała zjednywać mieszkańców do idei Legionów Polskich oraz opcji proaustriackiej1274. Powoli przekonywano się do wstępowania w szeregi Legionów1275, którzy coraz częściej pojawiali się w mieście1276. Od wiosny
1915 r. ruszyła akcja werbunkowa na terenie powiatu1277, a do zaciągu zachęcano
cały czas1278. Podkreślano jednak, że nie można stosować żadnego przymusu, poszukiwano tylko ochotników1279.
Swoje rozeznanie robił również w okolicy Departament Wojskowy, odpowiedzialny za werbunek do Legionów. Na początku 1915 r. wiele osób nie chciało
się jawnie opowiedzieć po stronie legionów, bo wciąż obawiano się powrotu Rosjan.
Na wsiach chłopi byli bardzo bojaźliwi i podejrzliwi. Jeśli przychodzili na organizowane zebrania, to głównie po to, by upomnieć się o zapłatę za szkody i rekwizycje,
jakich dokonywało wojsko. W ocenie autora raportu więcej można by zdziałać, gdyby lepiej zachowywali się Austriacy wobec miejscowej ludności. Pozytywny odbiór
mieli Polacy, którzy przyjechali tu prowadzić akcję werbunkowa. Pod koniec lutego
pisano do M. Łaszczyńskiego, oficera werbunkowego, by zajął się bardziej pozyskiwaniem rekrutów. Do tej pory zajmował się sprawami organizacyjnymi, teraz przyszedł czas na zaciąg do Legionów, bo to było głównym zadaniem. Sugerowano, by
założył koło młodzieży do szkolenia wojskowego. Praca oficera werbunkowego polegała na objeżdżaniu całego powiatu. W poszczególnych miejscowościach spotykał
się z miejscową elitą, czyli duchownymi, ziemiaństwem. Potem organizował spotkania z ludnością. Tam mówiono o idei legionowej, rozdawano ulotki, gazetki, rozwieszano plakaty. Pozytywną rolę w werbunku odegrał oddział batalion zapasowy legionistów, który stacjonował w Radomsku. Zresztą w lutym 1915 r. proszono o przysłanie choć jednego oddziału. Ważna była prasa niepodległościowa. W marcu 1915 r.
proponowano założenie w Radomsku lokalu „Wiadomości Polskich” i składnicy
większej ilości wydawnictw NKN. Wiosną 1915 r. komenda w Radomsku prosiła
o przysłanie 4-5 tys. broszur o treści patriotycznej, a obrazki legionowe trzeba było
odbić w ilości nawet kilkunastu tysięcy sztuk1280.
Niemałą rolę odgrywały znane osoby, które identyfikowały się opcją niepodległościową. Taką osobą był burmistrz Radomska Franciszek Goszczyński. Oddał
G. Mieczyński, Raport Oddziału Wywiadowczego…, s. 93-108.
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duże zasługi Legionom, a jego dwóch synów wstąpiło w ich szeregi. W jednym
z raportów pisano, że być może w ich ślady pójdzie także trzeci z synów. Za swoje
działania burmistrz bywał szykanowany przez miejscową komendę obwodową. Niekiedy dochodziło jeszcze do konfliktowych sytuacji. W raporcie podkreślano, że
niedopuszczalna jest sytuacja, w której Austriacy za zarekwirowanie konie płacą
gotówką a legioniści nie. Takie działania psuły Legionom opinię. W maju 1915 r.
legioniści cieszyli się coraz większą przychylnością mieszkańców powiatu 1281. Raportując o sytuacji w powiecie zapisano, że udanych uroczystościach rocznicy powstania styczniowego w 1916 r. brał udział nawet kler, co oznaczało, że się przekonał do działań niepodległościowych opartych o Austrię1282. Miejscowi księża nie
stanowili jednolitego frontu wobec tego problemu. Na przykład przeciwny im był ks.
Tadeusz Rutkowski z Chełma1283, Ignacy Jankowski z Kamieńska1284, a przychylny
ks. Teofil Jankowski z Brzeźnicy1285.
Gorzej było z władzami austriackimi. Niekiedy wprost sabotowały akcję
werbunkową1286. Od lipca do września 1915 r. oficer werbunkowy nie mógł dostać
legitymacji uprawniającej do podróżowania po powiecie. Nie dokonywał więc objazdu i nie agitował. Podobne utrudnienia spotkały go w październiku 1916 r., kiedy
nie dostał zgody na rozwieszanie plakatów. Zdarzało się, że któryś z legionistów był
aresztowany, a jego bezpośredni przełożeni dowiadywali się o tym od ludności cywilnej. Niekiedy patrole legionowe były rozbrajane na ulicy. Doszło do tego, że złe
traktowanie legionistów miejscowa ludność odbierała jako kolejną szykanę ze strony
Austriaków. Lekceważąco odnoszono się do oficerów legionowych, nie oddawano
należnych im honorów. Jeden z oficerów skarżył się 12 lipca 1916 r., że dowódca
warty koło magistratu plutonowy Nowak nie oddał mu honorów wojskowych. Gdy
mu powiedział, że jest oficerem Legionów, tamten mu honory oddał, ale powiedział
niegrzecznie, że legioniści nie noszą w widocznym miejscu odznak, a zresztą legioniści też honorów im nie oddają. Złożył na niego raport, to był taki trzeci przypadek
który znał. Bez powiadamiania legionistów wprowadzano nowe przepisy. Od pewnego momentu każdy przybyły do miasta oficer Legionów powinien zameldować się
u żandarmerii na dworcu. Tłumaczono, że w tak małym mieście jak Radomsko taki
przepis nie ma sensu i po jakimś czasie zawieszono go1287. W jednym z raportów
ANK, NKN, sygn. 345, s. 19-20, 40, 46-47, 50-53, 90, 148, 159, 173, 187, 345.
ANK, NKN, sygn. 345, s.276.
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oficer uznał za warte podkreślenia, że gdy po objęciu stanowiska w Radomsku udał
się na wizytę do F. Mussaka, komendanta obwodu, rozmawiali po polsku. Michalski
powiedział, że nie zna niemieckiego, więc bez kłopotów komendant przeszedł na
język polski1288.
Do charakterystycznego zajścia doszło też wieczorem 28 listopada 1915 r. po
zakończeniu „wieczoru listopadowego”. W bufecie razem z cywilami bawiła się
kadra oficerska armii i Legionów. W lokalu panował gwar, głośne rozmowy. W pewnej chwili komendant obwodu stwierdził, że ktoś się do niego bardzo niegrzecznie
odniósł. Tłumaczono, że te słowa były skierowane do zupełnie innej osoby. Nie dał
się jednak przekonać i oburzony kazał wszystkim iść do domów, także legionistom.
Na to legionista Stanisław Niemiec powiedział, że na sali jest jego bezpośredni dowódca i tylko jego będzie słuchał. By nie zaogniać sytuacji podobny rozkaz rozejścia
wydał legionistom Kazimierz Gromczakiewicz1289.

Pocztówka fotograficzna legionistów, zakład fotograficzny „Venus” w Noworadomsku, fot.
ze zbiorów Michała Półroli

1288
1289

ANK, NKN, sygn. 345, s. 420.
ANK, NKN, sygn. 345, s. 247.
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Werbunek do Legionów zaczął się ponownie już w styczniu 1915 r. Na początku tego roku w szeregi legionistów wstąpiło kilku ochotników a kilkunastu się
zastanawiało1290. Do radomszczańskiej komendy zgłaszali się nie tylko mieszkańcy
powiatu, ale także terenów zajętych przez Niemców, czyli okolic Częstochowy czy
Zagłębia Dąbrowskiego. Wielu z nich z powodów zdrowotnych nie nadawało się do
służby wojskowej. Inni jako powodu wstąpienia podawali głód, a w Legionach wyżywienie mieli zapewnione1291. Ale byli również i tacy, którzy za wszelką cenę
chcieli walczyć, choć nie spełniali podstawowego warunku. Tym był wiek. Trzeba
było mieć ukończone 17 lat. Michał Ciesielski 16 maja 1916 r. podpisał zgodę, by do
Legionów wstąpił jego syn Ignacy. Podobne pisma przedstawiali mieszkańcy Częstochowy1292. Inni podawali błędne dane i gdy wychodziło na jaw, że są za młodzi,
bywali zwalniani ze służby, tak jak Józef Kuźniak1293. Najwięcej chętnych było
w pierwszym okresie, tj. do jesieni 1915 r. Do lipca 1916 r. w Biurze Werbunkowym
w Radomsku zgłosiło się 373 chętnych, ale większość do służby nie nadawała się ze
względu na stan zdrowia. Z samego Radomska do Legionów poszło około 100 mężczyzn1294.
Czasami legioniści z Radomska wraz ze swoim oddziałem wracali na krótko
do rodzinnego miasta. Tak było w przypadku 4 pułku, który z miasta wyjechał
w lipcu 1915 r.1295 W mieście z czasem zaczęto organizować coraz to więcej różnych
akcji na rzecz legionistów. W grudniu 1915 r. uczniowie 1 klasy gimnazjum zbierali
na gwiazdkę pieniądze (1 rubel, 46 kop. oraz 1 koronę i 77 halerzy1296), a Liga Kobiet z Radomska w Kamieńsku rozdawała im upominki podczas wigilii1297. 6 sierpnia
1916 r. miał się odbyć w Radomsku odczyt o Legionach z pokazami obrazów świetlnych1298. Na rzecz Legionów robiono też imprezy na wsi, np. Konstancja Sikorska,
właścicielka Borzykówki, przygotowała szopkę dziecięcą w styczniu 1917 r.1299
W listopadzie 1917 r. na podobny cel zorganizowano koncert 1300, zapraszano też
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legionistów do miasta na występy1301. Zachęcano również do wpłat na ich rzecz bez
jakiejś szczególnej okazji1302.
W sprawę polskich żołnierzy zaangażowani byli ludzie w różnym wieku,
także bardzo młodzi. Gdy w 1915 r. zmarła w wieku 13 lat Irena Szalay, podkreślano
jej ogromne zaangażowanie w prace na rzecz Legionów1303. Ważną kwestią były
zapomogi dla rodzin legionistów1304. Gdy coś złego działo się z ich wypłatą, momentalnie miało to wpływ na liczbę nowych rekrutów1305.

Wzór deklaracji wpłat na Legionu Polskie, ANK, NKN, sygn. 345

Po akcie 5 listopada 1916 r. liczono na wzrost liczby chętnych 1306, ale nabór
nowych rekrutów praktycznie ustał1307. Rozpoczęło się tworzenie Polskiej Siły
Zbrojnej, w skład której miały wejść także Legiony. Sprzeciw się temu Piłsudski, za
namową którego legioniści odmawiali złożenia przysięgi wojskowej. Polacy wstę„Dziennik Narodowy” 1916, nr 129, s. 3.
ANK, NKN, sygn. 345, s. 235.
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powali do Legionów, walczyli, ale w społeczeństwie pojawiały się wątpliwości, czy
w taki sposób Polska przybliża się do odzyskanie suwerenności. Polaków chciano
wykorzystywać jako przysłowiowe „mięso armatnie”, a w dodatku blok państw centralnych zaczął ponosić straty w wojnie. Tych którzy domawiali złożenia przysięgi
internowano. Od połowy 1917 r. nabór ochotników do wojska praktycznie na jakiś
czas ustał.
O wycofywaniu się ze współpracy z Austrią Piłsudski zaczął myśleć już
wcześniej. Z jego inicjatywy powstał w grudniu 1915 r. Centralny Komitet Narodowy (CKN). Z czasem siła NKN zaczęła słabnąć i coraz większe znaczenie w walce
niepodległościowej miały siły lewicowe, skupione wokół CKN. Ta organizacja podzieliła kraj na 15 okręgów, w tym piotrkowski, który obejmował swoim działaniem
także powiat radomszczański. W początkach 1916 r. radomszczański komitet podporządkował się strukturom piotrkowskim. W połowie 1916 r. piłsudczycy wystąpili
z NKN1308. Natomiast Departament Wojskowy wciąż chciał trwać przy Austriakach.
Do podziałów na tym tle doszło też w Lidze Kobiet.
Podziały ogólnonarodowe przełożyły się też na stosunki w Radomsku. Atmosfera w radomszczańskim środowisku niepodległościowym była zła, jak napisała
bez podania szczegółów gazeta1309. Głównie chodziło o stosunek do dalszego werbunku do Legionów. Środowiska przychylne Józefowi Piłsudskiemu uważały, że na
dotychczasowych warunkach nie ma sensu wspierać Austro-Węgry, bo w żaden sposób nie służy to polskiej sprawie. Oczekiwano na konkretne propozycje wobec Polaków. Już we wrześniu 1915 r. za jego wstrzymaniem opowiedział się NZR1310.
W listopadzie 1915 r. odbył się w Piotrkowie zjazd polityków Kongresówki. Radomsko reprezentowali F. Goszczyński, Jan Pawłowski i Leon Siemieński. Zjazd
zainicjował Departament Wojskowy NKN i był to jego sukces. Zgromadzeni opowiedzieli się za dalszym werbunkiem1311. W połowie 1916 r. przeciwne dalszej akcji
werbunkowej do Legionów był dotychczasowe filary NKN, Komitet Polityczny (Narodowy?) i Liga Kobiet1312. Tą ostatnią kierowała M. Soczołowska, wiele miał też do
powiedzenia S. Pawłowski1313. Naprawić stosunki próbował oficer werbunkowy,
spotykał się z różnymi środowiskami, wyjaśniał co się w polityce dzieje 1314. Raport
R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko…, s. 46; Jerzy Z. Pająk, O rząd i armię. Centralny
Komitet Narodowy (1915-1917), Kielce 2003, s. 74, 306-308; A. Piasta, Zarys działalności
…, s. 78.
1309
„Goniec Częstochowski” 1916, nr 37, s. 3, nr 38, s. 3.
1310
T. Monasterska, Narodowy …, s. 124.
1311
Jerzy Z. Pająk, O rząd i armię…, s. 74.
1312
ANK, NKN, sygn. 345, s. 369.
1313
ANK, NKN, sygn. 345, s. 421.
1314
ANK, NKN, sygn. 345, s. 421.
1308
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z lipca 1916 r. mówił, że wciąż przychylni Departamentowi Wojskowemu byli burmistrz F. Goszczyński, człowiek pewny, ale dający się czasami kierować. Poza nim
z Radomska do tego grona zaliczono też Józefa Nowackiego, dyrektora Towarzystwa
Rolniczego, mieszczan Teodora Hanke i Józefa Kozłowskiego (mieszkał na Rolnej
13), Jana Szwedowskiego i Władysława Katuszewskiego. Jednak dwaj ostatni pod
wpływem agitacji nie byli już tak pewni jak do niedawna. Z wyjątkiem Goszczyńskiego nie należeli do Komitetu Narodowego i nie chcieli do niego wstąpić. Legiony
jednak popierali1315.
Narastał konflikt z Ligą Kobiet. W sierpniu stowarzyszenie to zabrało puszki, do których zbierano pieniądze. Miały napis „Na legiony polskie”, do tego były
opieczętowane pieczątkami Biura Werbunkowego (jeszcze za zgodą M. Łaszczyńskiego). Kazimierz Gromczakiewicz pytał na jakiej podstawie puszki te zabrano i jaką kwotę udało się zebrać1316. W ogóle NKN najchętniej podporządkowałby sobie
wszystkie stowarzyszenia działające pod jego szyldem. Z kolei S. Pawłowski sugerował rozwiązanie Koła Pomocy Legionom, na czele którego stał F. Goszczyński,
a zebrane tam pieniądze chciał przekazać Lidze Kobiet. Na to oczywiście nie chciał
zgodzić się Gromczakiewicz. Członkinie Ligii składały na niego skargi do dowództwa w Piotrkowie1317. Trudno stwierdzić, czy odwołanie go z Radomska miało z tym
związek.
Konflikt przenosił się na różne pola. Ówczesną sytuację dobrze oddaje zajście, do jakiego doszło jesienią 1916 r. W sali klubu ziemiańskiego odbyło się 27
października 1916 r. spotkanie w sprawie organizacji obchodów listopadowych. Legionista S. Niemiec zapytał, dlaczego nie zaproszono oficera werbunkowego Michalskiego i wraz dwoma osobami od razu wyszedł, nie czekając na jakąkolwiek odpowiedź. Organizatorzy zebrania w piśmie do Michalskiego wyjaśniali, że nie chodzi
o personalia, ale tylko „kardynalne różnice w zapatrywaniach politycznych obozów
do jakich należymy nie pozwoliło nam skorzystać w tym wypadku ze współpracy Sz.
Pana jako Komendanta miejscowego Biura Werbunkowego LP, a tym samym przedstawiciela Dep.[artametu] Wojsk.[owego] NKN. Pomijamy tarcia natury bardziej
miejscowej między DW a LKP, stwierdzeniem, które w zupełności orzekło się z polityką i ideologią obozu niepodległościowego, ześrodkowującego się w Centralnym
Komitecie Narodowym w Warszawie”. Dalej pisali, że werbunek nie powinien być
prowadzony do czasu aż państwa centralne nie wypowiedzą się w sprawie niepodległości Polski i nie przekształcą Legionów w armię polską. „Nie żołnierzy polskich
przeto zwalczamy, którzy poszli na krwawy bój z odwiecznym wrogiem polskim,
APPT, BW, sygn. 8, s. 237.
ANK, NKN, sygn. 345, s. 398-399.
1317
ANK, NKN, sygn. 345, s. 404-407.
1315
1316
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w przeświadczeniu, że z posiewu ich ofiarnej krwi powstanie Niepodległość. Zwalczamy obecnie kierownictwo legionów, które nie umie, czy nie chce widzieć, że przy
dzisiejszym ukształtowaniu się stosunków są one tylko narzędziem w ręku obcego
mocarstwa, mającego swe odrębne cele, a dowodem tego niech posłuży fakt, że
wczorajsze zebranie przeznaczyło dochód z mającej się odbyć uroczystości na ciepłą
odzież dla tychże żołnierzy”. Podpisali się członkowie Tymczasowego Komitetu
Urządzającego Uroczystość Powstania Listopadowego Stefan Pawłowski, Jadwiga
Chomiczówna, Stanisław Rakowski, Zofia Filipska, Edmund Cebertowicz, J. Teterowa, Stanisław Tymiński, Janina Hajdukiewiczówna1318.
W końcu władze niemieckie i austriackie przedstawiły Polakom swoją propozycję, co miało miejsce 5 listopada 1916 r. Nie tego jednak Polacy oczekiwali. Nie
mniej jednak wiązano z tym duże nadzieje. Opis pierwszych dni listopada tego roku
w Radomsku i okoliczności ogłoszenia aktu podaje jeden z raportów sierż. Michalskiego. Późnym wieczorem 2 listopada jeden z legionistów, pracujący w komendzie
obwodowej, przyniósł do Biura Werbunkowego informację, że z Lublina przyszła
tajemnicza przesyłka. Nie wolno było jej otwierać aż do momentu otrzymania telegraficznego rozkazu. Następnego dnia o 9 rano z tego samego źródła przyszła wiadomość, że tajemnicza paczka została odesłana przez specjalnego kuriera do Cieszyna. Michalski zaciekawiony tym poszedł zaciągnąć języka do R. Żurawskiego, zastępcy komendanta obwodu. Ten wszystko potwierdził i powiedział, że był to manifest, który miał być rozesłany do wszystkich gmin. W nocy z czwartku na piątek
z Warszawy wrócił legionista Janusz Grodzki, który przywiózł wieści, że manifest
ma być ogłoszony w niedzielę 5 listopada. Wtedy Michalski poszedł do ks. F. Mireckiego, któremu powiedział, że ma niezbite dowody, że manifest będzie ogłoszony
i poprosił o uroczyste nabożeństwo z odśpiewaniem „Te Deum” i biciem w dzwony.
Proboszcz kategorycznie odmówi, bo nie miał stosownych rozporządzeń biskupich.
Po tej rozmowie oficer udał się do burmistrza Goszczyńskiego i poprosił o zwołanie
posiedzenia Rady Miejskiej z przedstawicielstwami towarzystw, cechów i znaczniejszych obywateli, by omówić szczegóły uroczystości. Tu spotkał się z życzliwym
przyjęciem. W sobotę 4 listopada pojechał do Piotrkowa po wieści. Tam dowiedział
się, że ma być specjalne orędzie arcybiskupa. Wprost z pociągu o godz. 16 udał się
do Żurawskiego, któremu zaproponował ogłoszenie manifestu w sposób uroczysty,
a nie z pomocą zwykłych plakatów. Pomysł został natychmiast zaakceptowany.
Zwołał tego samego dnia zebranie z udziałem dyrektora szkoły ludowej Kamińskiego, komisarza rządowego (burmistrza z urzędu) Boguckiego oraz starosty Leszczyńskiego. Jeszcze raz poszedł do ks. Mireckiego, ale ten póki nie miał postanowienia
1318

ANK, NKN, sygn. 345, s. 437-438.
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arcybiskupa nic nie chciał zrobić. Legionista powiedział proboszczowi, że duchowieństwo wytrąca sobie ważny atut z ręki, bowiem w chwili ogólnej radości pozostanie na boku. Dodał, że po odczytaniu manifestu i tak tłumnie przyjdą do kościoła
ze śpiewem „Boże coś Polskę”. Ostatecznie duchowny w zasadzie zgodził się na taki
przebieg.
Mając taką deklarację udał się do burmistrza zapytać, jak idą prace nad zwołaniem posiedzenia Rady Miejskiej. Ten odpowiedział, że nie mógł mimo chęci złamać bierności miejscowych czynników i zebranie się nie uda. Wtedy Michalski postanowił obrać inną drogę. Zapytał burmistrza, czy na rozkaz burmistrza rządowego
radni i obywatele się stawią. A gdy dostał twierdzącą odpowiedź powiedział, że udaje się na zebranie Komendy Obwodowej. Tam ustalono, że w sytuacji gdy komendant Mussak jest na urlopie, jego zastępca Żurawski odczyta w sposób uroczysty
manifest, komisarz rządowy zwoła posiedzenie rady miejskiej, towarzystw i cechów,
przedstawicieli kościoła, gminy żydowskiej i znaczniejszych obywateli miasta. Ponieważ sala posiedzeń rady nie pomieściłaby wszystkich, na wniosek Boguckiego
ustalono, że manifest zostanie odczytany z balkonu ratusza. Michalski zaproponował,
by dalej Żurawski przemówił i zakończył okrzykiem na cześć wolnego niepodległego państwa polskiego. Potem miano odśpiewać „Jeszcze Polska nie zginęła” i wezwać wszystkich do udania się do kościoła, a potem pod tablicę Tadeusza Kościuszki
na klasztorze, gdzie Michalski miał przemówić i rozwiązać manifestację. Udekorowano gmach Biura Werbunkowego w świeczki, lampki elektryczne i flagi.
5 listopada rano przed ustawionym do raportu oddziałem legionistów odczytał manifest, potem wznoszono okrzyki „Wolne, Niepodległe Państwo Polskie niech
żyje”, odśpiewano „Jeszcze Polska nie zginęła” i udano się pod ratusz. Tam podszedł
do niego przedstawiciel CKN i powiedział, że teraz wszystkie tarcia powinny ustać.
Przed godz. 11 podjechał Żurawski, z balkonu odczytał po polsku manifest, wygłosił
piękne żołnierskie przemówienie, w którym podkreślał, że Polska powstała oparta o
własny miecz. Okrzyk „Wolna Niepodległa Polska niech żyje” został podjęty entuzjastycznie przez zebrany tłum. Wojskowa orkiestra odegrała fanfarę i hymn. Następnie krótko przemawiał F. Królikiewicz, wskazując że odbudowanie Polski jest
dziełem obu sprzymierzonych monarchów. Odegrano hymn ludów i „Macht am Rhein” („Straż na Renie” – niemiecka pieśń patriotyczna). Tłum przeszedł do kościoła.
Michalski polecił dwóm legionistom bić w dzwony, co nie spodobało się ks. Mireckiemu, który kazał im przestać. Wtedy sierżant Studencki w imieniu Michalskiego
zapytał w zakrystii, czy ksiądz wyraża zgodę na zaintonowanie „Boże coś Polskę”
oraz uderzenia w dzwony. Dziekan powiedział, że uległ gwałtowi, że legioniści czynią mu skandal w kościele. „Bujny potok elokwencji przerywa sierżant Studencki
żołnierskim oświadczeniem, że śpiewać będą i w dzwony uderzą i kończy pytaniem,
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czy ks. dziekan się zgadza na to?” – pisał Michalski. Ten przez zaciśnięte zęby odpowiedział, że się zgadza. Po skończonej sumie sam zaintonował pieśń. Po wyjściu
z kościoła sformował się pochód ze sztandarami narodowymi oraz tablicami z napisem „Niech żyje armia polska”, „Niech żyje Piłsudski”, „Niech żyje wolna Polska
ludowa”. Pod klasztorem przemawiał M. Gawędzki mówiąc o czynach legionów, po
nim głos zabrał J. Kowalski, który zakończył okrzykiem „Niech żyje Polska, Ruś
i Litwa”. Tłum się rozszedł, a do 15.30 dwie orkiestry wojskowe grały na ulicach
miasta, od czasu do czasu wplatając w repertuar hymn. Liga Kobiet 5 listopada urządziła raut, na który zaproszono Michalskiego. Przyszła do niego wcześniej jedna
z członkiń prosić, by się zjawił mimo wszystkich dotychczasowych animozji. Bardzo
jej zależało na jedności. Komendant faktycznie na raut poszedł. Jego obecność została przyjęta ze zdziwieniem, ale jednocześnie z zadowoleniem1319.
Polska scena polityczna nadal była podzielona na dwa obozy. Jedni chcieli
wciąż trwać przy Austrii i Niemcach. Po akcie 5 listopada 1916 r. powołano Tymczasową Radę Stanu, która w 1917 r. się rozwiązała, a zastąpiła ją Rada Regencyjna1320. Ta opcja uznawała ją za polski rząd. Zaliczał się do niej NKN i Departament
Wojskowy. Po drugiej stronie znalazła się tzw. lewica niepodległościowa skupiona
wokół Józefa Piłsudskiego. W Radomsku była to Liga Kobiet oraz NZR. W sierpniu
1917 r. władze NZR nawoływały w odezwie z Warszawy by nie wstępować do Legionów, jednocześnie domagając się powstania polskiego rządu i wojska1321.
29 stycznia 1917 r. Komitet Narodowy zorganizował wiec, w którym wzięło
udział ok. 500 osób. W programie było kilka referatów na temat Rady Stanu, o konieczności posiadania silnej armii, znaczenia czynu Józefa Piłsudskiego i dlaczego
polski lud musi wziąć udział w budowie państwa polskiego. Ten ostatni referat wywołał dyskusję, bo funkcjonowała wówczas plotka, że po odbudowie państwa polskiego zostanie na wsi przywrócona pańszczyzna. Na wniosek członka komitetu
J. Kowalskiego zebrani przyjęli też uchwałę, w której domagali się od Tymczasowej
Rady Stanu interwencji w sprawie przeprowadzenia w Radomsku wyborów samorządowych do Rady Miejskiej1322.
Wiosną 1917 r. Komitet Narodowy w Radomsku rozpadł się. Najpierw odszedł z niego NZR pod pływem swoich nowych władz. Niedługo potem, 21 kwietnia
1917 r., radomszczański komitet rozwiązał się. Pozostali członkowie utworzyli Powiatową Radę Narodową (PRN) i w jej ramach koło w Radomsku. W czerwcu PRN
ANK, NKN, sygn. 345, s. 446-449.
J. Goclon, Organy polskiej administracji państwowej w Królestwie Polskim 1916-1918.
Struktura i gabinety, „Folia Iuridica Wratislaviensis”, 2014, vol. 3, s. 41-92.
1321
APPT, BW, sygn. 10, s. 5-8.
1322
„Głos” 1917, nr 39, s. 4, nr 74, s. 3; A. Piasta, Zarys działalności …, s. 85, 88; G. Mieczyński, I wojna światowa …, s. 283, 285.
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ukonstytuowała się i dawni działacze zaangażowali się w jej prace. W jej skład weszło 12 ziemian, 10 włościan, 5 mieszczan, 4 księży, 3 przedstawicieli inteligencji
i jeden robotnik. Działali tu Leon Siemieński, Józef Krassowski, Stefan Pawłowski.
Pod jej auspicjami powstawały też gminne rady. Rada miała na celu skupienie
wszystkich sił politycznych dążących do powstania niepodległego państwa polskiego. Była to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w kraju. Do Rady Narodowej
w Warszawie delegowano Józefa Krassowskiego. A na Krajowym Zjeździe Centrum
Narodowego wybrano go członkiem Rady Naczelnej. 1 sierpnia uznano Tymczasową
Radę Stanu za zaczątek polskiego rządu. Jednocześnie naciskano na Radę, by czyniła
starania o uwolnienie legionistów. W Radomsku PRN była pośrednikiem między
ludnością a władzami okupacyjnymi1323.
Po akcie z 5 listopada 1916 r. zaczęto tworzyć Polską Siłę Zbrojną, w skład
której miały wejść także Legiony Polskie. W lipcu 1917 r. doszło do tzw. kryzysu
przysięgowego. Żołnierze I i III brygady odmówili złożenia przysięgi na wierność
cesarzowi niemieckiemu. Zostali za to internowani. Był to pretekst, jaki wykorzystał
Józef Piłsudski, by zerwać z państwami centralnymi.
Gdy doszło do przesilenia na tle przysięgowym w Legionach w Radomsku
PRN zwołała 17 lipca zebranie koła miejskiego. Wystosowano wówczas do Rady
Narodowej rezolucję: „Zebranie ogólne Koła miejskiego przy Radzie Narodowej
Powiatowej pow. radomskowskiego, ziemi Piotrkowskiej, uważa stanowisko Tymczasowej Rady Stanu w sprawie zaprzysiężenia Legionów Polskich podług przyjętej
przez nią formuły przysięgi za jedynie wskazanie i mające ogólne dobro narodu polskiego na celu, akcję zaś skierowaną przeciw zaprzysiężeniu uważa za szkodliwą,
jako zmierzającą do rozbicia zaczątków wojska polskiego. Oczekiwane jest w tej
sprawie analogiczne wypowiedzenie się Rady Narodowej Powiatowej. Jak widać
Rada Nar. P. Radomskowskiego poza nazwą nie ma nic z nieistniejącą już de facto
organizacją w Warszawie, z którą już po znanych uchwałach Zjazdu z 2 i 3 maja,
ujawniających kierunek destrukcyjny, zerwała stosunki, przechodząc na stanowisko
polityczne lewicy narodowej. Pomimo to praca organizacyjna Rady Nard. Pow. nie
ustała. Ostatnio podjęto żywą akcję organizowania rad gminnych”1324.
Zmiana nastrojów społecznych na terenie powiatu najlepiej uwidaczniała się
w zahamowaniu akcji werbunkowej do Wojska Polskiego. By ją zintensyfikować
podzielono cały obwód na 7 sekcji, którym podlegały poszczególne gminy. Dowódcy
posterunków mieli lustrować przynajmniej co dwa tygodnie swoje posterunku.
Utrzymywać dobre kontakty z ludnością, unikać rekwizycji, nadużyć, pozyskiwać
„Głos” 1917, nr 39, s. 4, nr 74, s. 3, nr 199, s. 4, nr 216, s. 3; 1918, nr 44, s. 2; A. Piasta,
Zarys działalności …, s. 85, 88; G. Mieczyński, I wojna światowa …, s. 283, 285.
1324
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jednostki gotowe do walki dla odradzającej się Polski. Należało też poznać osoby
nastawione prorosyjsko1325. Robiono pogawędki, pisano o nastojach wśród chłopów,
ale chętnych do wojska nie było. Społeczeństwo wiedziało już, że dalsze stanie po
stronie Austrii nie jest dobrym rozwiązaniem dla polskich aspiracji. Pomimo starań
sukcesów na polu werbunkowym nie było. W styczniu 1917 r. w Maluszynie i Borzykowej nieprzychylni byli księża, nie chcieli ogłaszać, że będą odbywać się wieczorki o powstaniu styczniowym. Pogawędki były też na terenie okręgu Przerąb, ale
nikt się do wojska nie zgłosił. Podobnie było w Masłowicach. W Dąbrowie zapatrywanie ludności na sprawy polskie było zupełnie obojętne. O mieszkańcach Dmenina
pisano, że jest wrogo ustosunkowana do formowania się Armii Polskiej. W Gidlach
nastawienie było dobre, ale także nikt się nie zgłosił. Podobne rozpoznania robiono
także w stosunku do ziemiaństwa i inteligencji1326. Akcję w Radomsku wspierała
PRN organizując odczyty. W październiku, przy okazji zjazdu ziemian, odbył się
odczyt Ludwika Kulczyckiego, członka Wydziału Wykonawczego Centrum Narodowego w Warszawie. Sala pomieściła 600 osób, a prelegent mówił o aktualnej polityce1327. Wprost też wzywano do wznowienia akcji werbunkowej1328. Coś w tej kwestii drgnęło pod koniec roku. Udało się zwerbować kilkudziesięciu chętnych.
W obu środowiskach trwały dyskusje nad sprawą polską. W dniu 28 listopada 1917 r. odbył się w Radomsku wiec zwołany przez NZR. W prezydium zasiedli
ks. Olejnik, Stanisław Sękowski, weteran powstania styczniowego, J. Łęski. Zebranie zagaił Kowalski, wzywając chętnych do zgłaszania się w szeregi wojska polskiego. Głos zabrał też jeden z działaczy lewicowych, który wystąpił przeciwko stronnictwu aktywistycznemu. Wywiązała się dyskusja. Następnego dnia odbyła się wspólna
kolacja w resursie, na którą przybył też wiceburmistrz Goszczyński. Na cześć odjeżdżających wygłoszono szereg toastów. Przemawiali Krassowski, Pawłowski, A. Malasiewicz, prezes Związku Zawodowo-Robotniczego, pani Krassowska. W piątek 30
listopada odprawiono też w intencji żołnierzy mszę celebrowaną przez ks. Kochanowicza. Wieczorem żołnierze ochotnicy odjechali do Częstochowy licznie żegnani
przez radomszczan1329.
W lutym 1918 r. Rada Miejska wróciła się do Rady Regencyjnej z hołdem
i oświadczeniem, załączając też łącznie 15 tys. koron do jej dyspozycji. Hołd
brzmiał: „Pomni obowiązków naszych wobec znękanej Ojczyzny i praw odwiecznych do bytu niepodległego Narodu Polskiego, widzimy w Tobie Najdostojniejsza
APPT, BW, sygn. 5, s. 183-187; R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko…, s. 43.
APPT, BW, sygn. 6, s.21, 28, 37, 44, 79, 81, 83, 86, 96, 101, 111, 117, 123, 125; sygn. 7,
s.54-55, 129, 137, 139; sygn. 8, s. 237; sygn. 10, s. 82,84,
1327
„Głos” 1917, nr 261, s. 4
1328
„Głos” 1917, nr 169, s. 4.
1329
„Głos” 1917, nr 324, s. 4; G. Mieczyński, I wojna światowa…, s. 286.
1325
1326
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Rado Regencyjna poczynania naszej władzy suwerenno-państwowej. Składając Ci
hołd przynależny, uroczyście oświadczamy, że wszystkie usiłowania Twoje, służące
do utrwalania państwowości polskiej, opierać będziemy bez względu na ofiary, jakieby wymagać od nas mogły. Stanowisko nasze zdecydowane wyraziliśmy oficjalnie, przy udziale konsolidacji wszystkich stronnictw i partii, w protokołach posiedzeń Rady miasta Radomska z dn. 14 i 21 lutego 1918 roku. Tak zjednoczeni popierać postanowiliśmy dążenia Najdostojniejszej Rady Regencyjnej, aż do zupełnego
zwycięstwa, w które niezłomnie wierzymy. Pragnąć przyczynić się choć cząstką do
wielkich potrzeb chwili obecnej, składamy w imieniu mieszkańców miasta Radomska i municypalności sumę koron 10 tysięcy do wyłącznej dyspozycji Najd. Rady
Regencyjnej i sumę koron 5 000 na wojsko polskie do dyspozycji Najdostojniejszej
Rady Regencyjnej. Wyrażając podziękowania Najd. Radzie Regencyjnej za protest,
w sprawie odłączenia Chełmszczyzny i Podlasia od ziem Królestwa Polskiego, pełni
wiary w potęgę i przyszłość Narodu naszego, życzymy Najdostojniejszej Radzie
Regencyjnej wytrwania w ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, którą zawsze i wszędzie
wszystkimi siłami naszymi popierać będziemy. Wolna Polska niech żyje! Najdostojniejsza Rada Regencyjna niech żyje! Wojsko Polskie niech żyje!1330.
Opisana wyżej działalność środowisk niepodległościowych miała charakter
jawny. Często nie cieszyła się pełną przychylnością władz austriackich, z czasem
także Departamentu Wojskowego, ale poruszała się w ramach ówczesnego prawa.
Równolegle do jawnej działalności stowarzyszeń i partii te same cele zaczęto
realizować w konspiracji w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), stworzonej jeszcze w 1914 r. przez Józefa Piłsudskiego. Pierwotnie Radomsko tworzyło
Obwód III, potem od 1917 r. IV, z którego później wyłączono samodzielny obwód V
w Pajęcznie1331. Dzieje POW w Radomsku opisał Henryk Ciupiński. Pierwszymi
organizatorami POW w Radomsku byli legioniści sierżant Anastazy Bielenin (na
początku 1916 r. prosił o przeniesienie do służby frontowej 1332) oraz Mieczysław
Gawędzki ps. „Feliks”, przysłany tu do organizowania życia politycznego i społecznego. Obaj zaangażowali się w tworzenie skautingu i przy okazji prowadzili działalność niepodległościową. Do pracy w POW wciągnęli Tadeusza Goszczyńskiego
„Czyński”, Stanisława Bussa „Skiba”, Adama Nowaka „Luśnia”, Jana Brylla „Spytek”, Tadeusza Hajdukiewicza „Poraj”, Stanisława Wróblewskiego „Znicz”, Antoniego Nowaka, Władysława Hajdukiewcza. To była grupa założycielska, która przyAPPT, AmR, sygn. 2/II, k. 68v; „Dziennik Narodowy” 1918, nr 59, s. 2-3; „Głos” 1918,
nr 64, s. 2; G. Mieczyński, I wojna światowa…, s. 287.
1331
J Woyno, Okręg Piotrkowski Polskiej Organizacji Wojskowej, „Piotrkowskie Zeszyty
Historyczne”, t. 6, 2004, s. 129-130.
1332
ANK, NKN, sygn. 345, s. 295.
1330
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sięgę złożyła 12 grudnia 1915 r. Później do organizacji dołączyli inni mieszkańcy
miasta: Wacław Podlewski, Józef Łęski, Stanisław Kancler, Franciszek Bussowski,
Stefan Rybak, Jerzy Wolski, Bronisław Półrola, Lubański1333, Bolesław Jędrzejczyk
ps. „Tur”, nauczycielki Karolina Klar i Wanda Popławska1334.
Oparcie POW dawały środowiska NZR i PPS. Z tego ostatniego najwięcej
angażowali się Józef Kowalski i Józef Ciesielski. Stosunkowo mało członków rekrutowało się ze środowisk robotniczych, najwięcej było urzędników, nauczycieli i właścicieli nieruchomości w mieście. Oni z czasem stanowili kadrę podoficerską i oficerską oddziałów POW. Aktywnie włączyły się w konspirację członkinie Ligi Kobiet. Wiosną 1917 r. organizacja w Radomsku liczyła około 40 osób, które posiadały
przynajmniej podstawowe wyszkolenie wojskowe. Nie wiadomo, ilu było pozostałych członków bez przeszkolenia wojskowego lub funkcji w POW. Najwięcej chętnych do wstąpienia w szeregi było od jesieni do wiosny 1917 r. Od 1916 r . działał
oddział kobiecy, który tworzyły głównie członkinie Ligi Kobiet. Kierowała nim
skarbniczka obwodu POW Jadwiga Żarska, a od 1917 r. Honorata Śladkowa. Poza
nimi w organizacji działały też Janina Hajdukiewicz i Wiktoria Klar. Kobiety zajmowały się głównie pracami kancelaryjnymi, obsługiwały pocztę, gromadziły i przechowywały broń i ekwipunek. Natomiast zaplecze młodzieżowe stanowili uczniowie
utworzonego w 1915 r. gimnazjum Stanisława Niemca oraz członkowie Skauta.
Początkowo w Radomsku na czele organizacji stanął niejaki Łęski, w 1915 r.
Mieczysław Gawędzki, od listopada 1915 r. Tadeusz Puszczyński „Konrad”, od
1916 r. Adam Nowak, następnie Tadeusz Hajdukiewicz i w ostatnim roku okupacji
Józef Żółtaszek „Brzozowski”1335. Do maja 1917 r. komendantem w Radomsku był
Jan Frey „Orłowski”, który potem przeszedł do Częstochowy1336. Spotkania z lokalnymi komendantami odbywały się w mieszkaniach Jadwigi Żarskiej, Janiny Hajdukiewiczówny i Honoraty Śladkowej1337. Pewne zahamowanie rozwoju organizacji
nastąpiło w 1917 r., po tzw. kryzysie przysięgowym i aresztowaniu Józefa Piłsudskiego1338.
Silny ośrodek POW podległy Radomsku znajdował się w Sulmierzycach,
gdzie działał aktywnie późniejszy burmistrz Radomska, Lucjan Kwaśniewski.
H. Ciupiński, Polska Organizacja Wojskowa w Radomszczańskiem, „Biuletyn InstytutuFilozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” 28/8/2001,
s. 237-238.
1334
T. A. Nowak, Wspomnienia Lucjana Kwaśniewskiego …, s. 324, 329-330.
1335
G. Mieczyński, Żółtaszek Józef, [w:] Radomszczański Słownik…, s. 221-222.
1336
Raporty Polskiej Organizacji …, s. 248, 255; H. Ciupiński, Polska Organizacja …,
s. 237-238.
1337
T. A. Nowak, Wspomnienia Lucjana Kwaśniewskiego …, s. 324, 329-330.
1338
H. Ciupiński, Polska Organizacja …, s. 239.
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W sierpniu 1918 r. z północnej części powiatu wydzielono V Obwód z siedzibą
w Pajęcznie, którego komendantem został Marian Koszyca „Longin” (1895-1940,
zmarł w Radomiu)1339. We wschodniej części powiatu w organizacja była silna
w Kobielach Wielkich, Kodrębie, Masłowicach i Rzejowicach. Na południu w Maluszynie, Zagórzu, Żytnie, Kruszynie1340. Ćwiczenia kadry odbywały się początkowo
w Radomsku, potem wytypowane osoby z całego okręgu jeździły na nie do Piotrkowa. Z Radomska brał w nich udział Stanisław Buss. W Radomsku spotykano się
w prywatnych domach, natomiast ćwiczenia w terenie odbywały się w lesie na Folwarkach i polegionowych terenach na Wymysłówku. Bywali też na Górze Chełmo,
a ślady ich obecności są tam widoczne do dziś w postaci wyrytych napisów na jednej
ze skał na szczycie góry1341.
W końcu wyczekiwany moment odzyskania niepodległości stawał się coraz
bliższy. Nastroje antyokupacyjne przybrały na sile w 1918 r. Wpływ na to miały
przede wszystkim ciągle pogarszające się warunki życia, złe zaopatrzenie i niepokojące Polaków informacje o rozmowach z Rosjanami i przekazaniu części ziem polskich Ukraińcom1342. 16 lutego rozpoczął się strajk powszechnym, w którym wzięły
udział nawet sklepy żydowskie i na znak żałoby ograniczyły handel. Sformował się
wielki pochód wszystkich sił politycznych i społecznych oraz członków Rady Miejskiej. Grupa ok. 6 tys. osób śpiewając „Rotę” i inne pieśni patriotyczne obeszła
główne ulice miasta. Na drugi dzień próbowano zorganizować wiec w Kinemie
i kolejny pochód, ale komendant obwodu gen. E. Dąbrowiecki nie wydał na to zgody. Na ulicach więc samorzutnie organizowały się grupy mieszczan, gimnazjalistów,
młodzieży, POW, Skauta, robotnicy z PPS i NZR. Wzmocniono posterunki policyjne
i wojskowe. Dochodziło do starć między wojskiem a młodzieżą, która chciała jednak
zorganizować pochód. Niepokoje trwały do późnych godzin wieczornych1343.
Radomsko pod tym względem nie było wyjątkiem, do podobnych zajść dochodziło w Maluszynie, Silniczce, Rzejowicach i Gidlach. Wszędzie tam, gdzie były
silne struktury POW. Takie zachowania ludności musiały za sobą pociągać również
reakcję władz. W lutym nasiliły się rewizje i poszukiwania broni oraz lokali konspiracyjnych. Mimo tego POW nadał utrzymało swoją siłę. W całym powiecie było to
ok. 400 osób, a w samym Radomsku 60 i wciąż napływali inni. Były to dodatkowo
oddziały wyszkolone i sformowane na wzór wojska. Latem 1918 r. osiągnęły pełnię
Tamże, s. 238-239; T. A. Nowak, Płyta z gruzowiska, „Gazeta Radomszczańska” 2008, nr
35; tenże, Wspomnienia Lucjana Kwaśniewskiego…, s.
1340
H. Ciupiński, Polska Organizacja …, s. 240.
1341
T.A. Nowak, Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku, Radomsko 2005, s. 143-144.
1342
T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa, Wrocław-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984, s. 165167, 171; H. Ciupiński, Polska Organizacja …, s. 243.
1343
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 40, s. 2; H. Ciupiński, Polska Organizacja …, s. 244.
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gotowości bojowej, były przygotowane do przejęcia władzy, przynajmniej w początkowym okresie. Zwłaszcza oddział w Sulmierzycach1344. W październiku 1918 r.
osadzono w Pajęcznie grupę schwytanych członków organizacji z Sulmierzyc. Miejscowy pododdział chciał ich uwolnić, ale akcja się nie udała i aresztowanych przewieziono do Radomska. Próbowano doprowadzić do ich uwolnienia, ale starania nie
przynosiły efektu. Zostali uwolnieni dopiero pod presją mieszkańców powiatu, którzy grozili manifestacjami1345.
W dniu 7 października Rada Regencyjna zapowiedziała w manifeście niepodległość Polski1346, a 12 października przejęła władzę nad wojskiem. W Radomsku
jednak te deklaracje przyjęto dosyć chłodno. Nikt nawet nie wywiesił flag. Jedynie
Liga Kobiet koło Kinemy urządziła wiec, w którym wzięło udział ok. 2 tys. osób.
Odczytano deklarację Rady Regencyjnej, którą uczestnicy przyjęli oklaskami. Jak
pisała gazeta, czuć było zdenerwowanie zachodzącymi wydarzeniami. Rozchwytywano gazety, zwłaszcza „Dziennik Narodowy”, który doniósł o zniesieniu okupacji1347.
Od środy 16 października 1918 r. w mieście znowu dochodziło do manifestacji i strajku powszechnego. Zorganizowały go PPS, NZR i PSL, a popierała POW
oraz cała społeczność miasta. Zamknięto sklepy, zakłady pracy, warsztaty, szkoły
i magistrat. Na godz. 10 zapowiedziany został wiec polityczny trzech stronnictw.
Przyszło na niego kilka tysięcy osób. Zebrano się na placu koło Kinemy, a potem
ruszono przez miasto, na czele z działaczami PPS. Maszerowano ul. Piotrkowską,
przez rynek, Kaliską, Powiatową po czym wrócono na plac przed Kinemę. Tam było
kilka przemówień. Po nich wszyscy się rozeszli, w mieście panował spokój1348.
W ten sposób starano się wywrzeć nacisk na władze, by te uwolniły aresztowanych.
Bez skutku jednak. Dopiero groźba wielkiej manifestacji w całym powiecie zapowiedzianej na 22 października doprowadziła do sukcesu1349.

1344
H. Ciupiński, Polska Organizacja …, s. 244; T. A. Nowak, Wspomnienia Lucjana Kwaśniewskiego…, s. 333.
1345
W. Posmyk, Z pracy peowiackiej w powiecie radomszczańskim, „Peowiak” 1931, nr 4,
s. 9.
1346
„Monitor Polski” 1918, nr 168, dodatek nadzwyczajny.
1347
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 234, s. 1, nr 236, s. 4.
1348
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 238, s. 3.
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T. A. Nowak, Wspomnienia Lucjana Kwaśniewskiego…, s. 334.
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18 października o godz. 17 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej pod przewodnictwem F. Goszczyńskiego. Sekretarzem zebrania wybrano Stanisław Tymińskiego. Radni po długich dyskusjach powołali na tymczasowego przewodniczącego rady Antoniego Wolskiego, na jego zastępcę Ludwika Warwasińskiego. Stanowiska mieli zajmować do czasu zatwierdzenia przez władze polskie prezydium wybrane przez radę 15 sierpnia. Wybrano komitet, który miał się zająć urządzeniem uroczystości z racji proklamacji zjednoczonego niepodległego państwa polskiego. Do komitetu powołano 11 osób: F. Myślińskiego, ks. F. Mireckiego, S. Pawłowskiego, A. Żylińskiego, Wejnberga, Ciesielskiego, S. Tymińskiego, Biernackiego, Kołodziejskiego, A. Chlewskiego, E. Mitelmana. Komitet odbył dzień później
pierwsze posiedzenie, na którym ułożono program uroczystości, o czym zawiadomiono mieszańców plakatami1350. W niedzielę 20 października wieczorem na mieście
pojawiły się plakaty z odezwą Rady Miejskiej o takiej treści: „Obywatele-Rodacy!
Wielka, wszechświatowa wojna, co o tyle łez i cierpień ludzkość przyprawiła, ma się
ku końcowi, a koniec jej ziszczą nasze i ojców naszych najgorętsze marzenia. Kończy się nasza niewola: zerwane są pęta, jakimi nas krępowali wrogowie, znikły kordony, jakimi nas dzielono, sprawiedliwości staje się zadość, Polska zmartwychwstaje! Znów wolni stajemy w gronie wolnych narodów, by dalej snuć wątek przerwanej
pracy państwowej. Podejmujemy tę pracę, do której stanąć winien cały Naród, uczcijmy tę chwilę uroczystym świętem”. Dalej wzywano do udziału w uroczystościach.
W siedzibie „Ziemian” odbyło się zebranie komitetu organizacyjnego, na które zaroszono delegatów instytucji, stowarzyszeń, korporacji i cechów, by wspólnie opracować program1351.
We wtorek, 22 października, odbyła się w mieście wielka manifestacja. Miasto się do niej przygotowało. Najpiękniej udekorowano był w tym dniu budynek
Sądu Pokoju, Polskiej Macierzy Szkolnej, resursy, gimnazjum żeńskiego im. Królowej Jadwigi. Podobnie wiele domów, często widać było białego orła. W mieście
wstrzymano pracę. O godz. 8 rano z wieży magistratu odegrano „Boże coś Polskę”,
potem delegacje poszły na nabożeństwa, każdy do swojej świątyni. W farze panował
wielki ścisk. Obecny był prezydent Antoni Paciorkowski, dawny burmistrz F. Goszczyński, przedstawiciele stronnictw i organizacji. Mszę odprawiał ks. K. Secomski,
prefekt szkół. Dwie pieśni wykonał chór pod batutą Jerzego Fotygo. W uświetnienie
uroczystości włączyli się też artyści z przebywającej w mieście opery warszawskiej.
Kazanie wygłosił proboszcz św. Lamberta ks. Mirecki. Równie uroczyście było
w synagodze, gdzie odśpiewano „Boże coś Polskę”. Potem był pochód, otwierało go
60 włościan z Radziechowic z Janem Szymczakiem i Władysławem Borutą na czele,
1350
1351

„Dziennik Narodowy” 1918, nr 239, s. 3.
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tuż za nimi jechał młody ułan Zbigniew Szwedowski oraz „Krakus” z Radziechowic.
Przemaszerowano ul. Kaliską, Powiatową, Piotrkowską. Przed gmachem komendy
powiatowej pochód zatrzymał się a delegacja rady i grup politycznych udała się do
gen. Dąbrowieckiego z prośbą o zwolnienie więźniów politycznych. Generał odpowiedział, że w tej sprawie nie może sam decydować, ale zrobi co w jego mocy. Następnego dnia zwolniono za poręczeniem rady szkolnej nauczyciela W. Hanulaka,
aresztowanego w ostatnich dniach. Chłopi mieli być zwolnieni za poręczeniem swoich wójtów. Pod magistratem był czas na przemowy, które wygłaszano z balkonu.
W imieniu Rady Miejskiej przemawiał F. Myśliński, grupy polityczne reprezentował
lekarz W. Gosiewski, środowisko chłopów mieszkaniec Radziechowic. Jako przedstawiciel miasta głos zabrał A. Paciorkowski, po nim jeszcze Starostecki i Kowalski.
Nic nie zakłóciło uroczystości1352.
Niedługo potem, 1 listopada, do POW dotarł rozkaz o częściowej mobilizacji. W Sulmierzycach wezwano miejscowego komendanta do poddania się. Tamtejszy oddział w sile 48 żołnierzy wyruszył w stronę Radomska, ale po drodze został
rozbrojony1353. Do podobnych akcji dochodziło też w innych miejscowościach.
W samym Radomsku 1 listopada zwołano w ratuszu zebranie wszystkich
miejscowych sił politycznych i wojskowych, zaproszono też obecnych w mieście
wojskowych. W ostatnich dniach października do miasta przybył specjalny oddział,
który miał wzmocnić tu siły przychylne Radzie Regencyjnej. Zebranie rozpoczęło się
przed północą i trwało do rana. Wspólnie opracowano plan wspólnego i natychmiastowego działania. Spodziewano się oporu wojsk austriackich. Utworzono więc komitety wojskowe, mające się zająć uzbrojeniem, sprawami sanitarnymi, kuchnią
polową i zaprowiantowaniem. Dowodzić nimi mieli oficerowie POW i innych formacji: rotmistrz Bzowski, kpt. Grudzień, kpt. Starostecki, porucznicy Żółtaszek, Łęski, Jastrzębiec, Walczak, Pajzer (?), Śpiewankiewicz, Jankowski. Ogólne dowództwo powierzono rotm. Witoldowi Ludwikowskiemu. Od godz. 5 rano 2 listopada
zaczęto rozbrajanie przebywających w mieście i najbliższej okolicy żandarmów,
żołnierzy austriackich i niemieckich. Na Bugaju stacjonowała niemiecka kompania
w sile 140 osób, która łatwo dała się rozbroić, podobnie jak kilkunastu żandarmów
polskiego pochodzenia z Komendy Obwodowej. Jeszcze w tym samym dniu przenieśli się na dworzec. Batalion austriackich strzelców zabarykadował się w fabryce
Kohna. Na wieść o przejmowaniu władzy mieszkańcy miasta zebrali się na rynku.
W tym czasie trwały rozmowy z gen. Dąbrowieckim i oficerami z Komendy Obwodowej. Komendant obwodu zgodził się oddać władzę wojskową rotm. Ludwikowskiemu i por. Gosiewskiemu. Zgodzono się, że żołnierze austriaccy mogą pociągiem
1352
1353

„Dziennik Narodowy” 1918, nr 245, s. 3.
T. A. Nowak, Wspomnienia Lucjana Kwaśniewskiego…, s. 334.
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opuścić miasto, zabierając prowiant na dwa dni. Gdy pociąg odjeżdżał, zatrzymano
go na Bobrach i tam przeprowadzono rewizję. Żołnierzom zabrano wszystkie przemycane niezgodnie z ustaleniami przedmioty1354. Tak więc Radomsko stało się wolne 2 listopada, a nie jak do tej pory sądzono dopiero 7 listopada1355.
Władze miejskie uznały Komisarza Rządowego Rady Regencyjnej W. Ludwikowskiego. Ten 8 listopada raportował do Lublina, że właśnie złożył przysięgę
przybyłemu z Jasnej Góry ppłk. Wiśniewskiemu i objął komendę nad całym obwodem. Razem z nim przysięgę złożyło 26 oficerów. Prosił o przysłanie kompanii wojska do Radomska. Zaprzysięgnie też 10 listopada 470 ochotników Obrony Krajowej.
Natomiast odmówili złożenia przysięgi członkowie POW. Ich delegat wyjechał do
Lublina na rozmowy. Do złożenia przysięgi doszło zgodnie z ustaleniami 10 listopada, co tylko potęgowało entuzjazm z odzyskania niepodległości. Przysięgano przed
władzami miasta na wierność narodowi i odradzającemu się państwu polskiemu.
Następnego dnia postanowiono usunąć z miasta resztki niemieckich urzędników
kolejowych, żołnierzy ochrony kolei, którzy w liczbie 250 okupowali dworzec kolejowy. Otoczono ich, rozbrojono i wyprowadzono z miasta. Wysłano również oddział
żołnierzy do Częstochowy, by tam wspomóc mieszkańców przy rozbrajaniu Niemców1356. Na posiedzeniu Rady Miejskiej 14 listopada postanowiono z kasy miejskiej
opłacić koszty utrzymania zatrzymanych na stacji 800 czeskich żołnierzy1357.
Z żołnierzy austriackich polskiego pochodzenia i byłych legionistów utworzono w Radomsku oddziały wojskowe, które w niedługim czasie zostały wysłane
pod Lwów i Przemyśl. Razem było to ok. 400 żołnierzy 1358. 24 listopada 1918 r. ok.
200 żołnierzy wyruszyło z Radomska na odsiecz Lwowa. Dowodzili nimi Władysław Adamczyk, D. Szymański i J. Żółtaszek „Brzozowski”1359. J. Woyno podaje, że
z całego Obwodu IV POW na odsiecz Lwowa wysłano 470 żołnierzy 1360. Stefan,

„Dziennik Narodowy” 1918, nr 251, s. 3; H. Ciupiński, Polska Organizacja …, s. 248;
G. Mieczyński, Udział radomszczan w wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919, [w:] Radomsko.
Narodziny…, s. 307-308; tenże, Ludwikowski Wiktor, [w:] Radomszczański Słownik …,
s. 114-115.
1355
R. Kotewicz, Piotrków- Radomsko…, s. 46.
1356
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 251, s. 259, s. 2-3; „Goniec Częstochowski” 1918,
nr 245, s. 3; H. Ciupiński, Polska Organizacja …, s. 248-249. Proces przejmowania władzy
w mieście z perspektywy wojskowych opisuje w niniejszym tomie Andrzej Grochowalski.
1357
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 133.
1358
H. Ciupiński, Polska Organizacja …, s. 249.
1359
G. Mieczyński, Udział radomszczan …, s. 309-310.
1360
J. Woyno, Okręg Piotrkowski Polskiej Organizacji Wojskowej, „Piotrkowskie Zeszyty
Historyczne”, t. 6, 2004, s. 140.
1354
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Gustaw, Zygmunt i Wiktor Zdziechowscy wyjechali do Warszawy, by wstąpić do
polskiego wojska. Wyekwipowali się na swój koszt1361.
W połowie listopada 1918 r. zastanawiano się nad remontem koszar dla wojska polskiego, chciano by włączyły się w to gminy sąsiednie 1362. Nie wiadomo z jakiego powodu przeciwko polskiej armii protestowała miejscowa ludność żydowska.
O interwencję w tej sprawie prosił miejscowy komendant wojska Ludwikowski.
Wydano więc odezwę do Żydów z apelem o spokój1363.
Radomska nie ominęły zawirowania związane z powstaniem rządu polskiego. Nie uznano Tymczasowego Rządu Republiki Ludowej, który powstał w Lublinie
7 listopada. Większość jego członków stanowili działacze PPS oraz PSL „Wyzwolenie”. Te ugrupowania nie były w Radomsku silnie reprezentowane. Na ulicach miasta pojawiły się afisze: „Obywatele Rodacy! Grozi nam wielkie niebezpieczeństwo –
anarchia. Chwila obecna wymaga od nas skupienia wszystkich sił w narodzie do
pracy nad rozbudową naszej Ojczyzny. Tymczasem partie polityczne w pogoni za
władzą i dyktaturą rozbijają jedność narodową, co jest zbrodnią wobec całego narodu. Utworzył się rząd prawicowy – gabinet Swieżyńskiego, który nie mając oparcia
w społeczeństwie po 13 dniach upadł. Obecnie proklamuje się rząd nowy w Lublinie.
I w ten sam sposób mogą powstać w każdej miejscowości nowe samozwańcze rządy,
z czego wyniknie w ostatecznym rezultacie anarchia. Nam zaś potrzebny jest rząd
jeden, z siedzibą w Warszawie, rząd narodowy, wszechdzielnicowy, posiadający
pełną władzę, złożony z przedstawicieli wszystkich kierunków politycznych, z przewagą przedstawicieli stronnictw ludowych i robotniczych. W zrozumieniu ważności
tego momentu oddajemy się do dyspozycji tu na miejscu istniejącym władzom cywilnym i komendzie wojska polskiego w osobie p. rotmistrza Ludwikowskiego.
Wzywamy więc wszystkich wiernych Ojczyźnie synów do rozwagi, spokoju i do
posłuchu wspomnianym miejscowym władzom i jako też do stanowczego odparcia
wszelkich zakusów i agitacji przeciwnych, szerzących zamęt i niepokój”. Odezwę
podpisały Narodowy Związek Robotniczy, Polskie Zjednoczenie Ludowe, Demokracja Chrześcijańska, Sejmik Powiatowy, Rada Miejska, Stowarzyszenie Właścicieli
Domów Chrześcijan, Stowarzyszenie Kupców Polskich, Polski Ogólno-Zawodowy
Związek Robotniczy, Resursa Rzemieślniczo-Przemysłowa, Stowarzyszenie Lokatorów, Komitet Opieki Wojskowej. Zareagował też zarząd miasta i wystosował do
mieszkańców miasta swoją odezwę o takiej treści: „Obywatele Rodacy! Dziś na murach miasta ukazały się odezwy, z których dowiadujemy się i powołaniu w Lublinie
Tymczasowego Rządy Republiki Ludowej, który zawiadamia o rzekomym obaleniu
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 244, s. 4.
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 132v.
1363
APPT, AmR, sygn. 2/II, k. 132v-133.
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Rady Regencyjnej i objęciu przez siebie rządów w Polsce. Wobec tego Zarząd Miasta uważa za swój moralny obowiązek ogłosić mieszkańcom, że jedyny prawowity
rząd polski znajduje się w Warszawie. Temu więc rządowi w Warszawie należy się
nasze posłuszeństwo. Ów zaś rząd w Lublinie, o którym dzisiaj dowiedzieliśmy się
z odezw jest samozwańczym, to znaczy przez naród polski nie powołany i nieuznany. Wzywamy was przeto do baczności! Żadnym nieznanym nam dobrze jednostkom
i agitatorom nie wierzyć. Naszymi jednymi władzami w mieście tutejszym są: Komenda Wojsk Polskich pod rozkazami rotmistrza Ludwikowskiego i Rada Miasta,
którzy wyłącznie stoją na straży bezpieczeństwa i mienia mieszkańców powiatu
i miasta i posiadają bezwzględne poparcie całego społeczeństwa”1364.
Dzień 11 listopada, czyli formalnie koniec I wojny światowej a w Polsce
moment odzyskania niepodległości, zastał Radomsko już wolne. W mieście były
jeszcze wojska niemieckie i austriackie, ale nie przejawiały żadnej ochoty do utrzymania dotychczasowego porządku. Negocjowano z nimi przejęcie uzbrojenia i warunki wyjazdu z Radomska. W tym dniu odbyła się w mieście kolejna wielka manifestacja. Nie są jednak znane okoliczności uznania Józefa Piłsudskiego jako
Naczelnika Państwa Polskiego. Prawdopodobnie w momencie oddania władzy przez
Radę Regencyjną stało się to niejako automatycznie.
W działaniu samych władz miejskich nie zaszły żadne zmiany. Po raz pierwszy w wolnej Polsce radomszczanie poszli do wyborów 15 czerwca 1919 r. Jednak
po protestach wielu obywateli miasta (ok. 3 tys. osób), którzy nie znaleźli się na
listach wyborczych, wyboru unieważniono. Ponownie władze miasta wybrano 5 października tego samego roku1365.
W ostatnich dniach grudnia 1918 r. powstała w Radomsku Rada Delegatów
Robotniczych. Rady były zakładane przez chłopów i robotników w całym kraju.
Panowały wtedy duże nastroje rewolucyjne, więc rady powstawały prawie w każdym
mieście. W Radomsku radę tworzyły środowiska Socjaldemokracji Królestwa
Polskiego i Litwy oraz PPS-Lewicy. Radomszczańska rada istniała do 1920 r., kiedy
jej członkowie zostali aresztowani1366. Szczegóły ich działalności w Radomsku nie są
znane. Domyślać się można, że radę zawiązano prawdopodobnie w pierwszych
dniach grudnia 1918 r.. Pisała o tym piotrkowska gazeta z 8 grudnia, podając, że
„Głos” 1918, nr 368, s. 3.
R. Szwed, Pierwsze wybory samorządowe w Piotrkowskiem po odzyskaniu niepodległości, [w:] O samorządzie terytorialnym w Polsce w XIX i XX wieku. Zbiór artykułów i rozpraw,
Radomsko 2014, s. 402-403; A. Lgocki, Obóz narodowy w Radomsku w Drugiej Rzeczpospolitej (cz. I), „Zeszyty Radomszczańskie”, t. X, 2015, s. 107.
1366
J. Wasiak, Kształtowanie się samorządu miejskiego w Polsce centralne w latach 19151926, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica”, 1, 1980, s. 54; J. Górecki, Z dziejów
miasta Radomska, Radomsko 1982, s. 21.
1364
1365
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stało się to kilka dni wcześniej. Rada siedzibę miała przy Kościuszki 1, tam gdzie
PPS. Jerzy Górecki podaje, że związana z radą milicja miejska brała udział
w rozbrajaniu Austriaków. Jeśli milicja powstała w tym samym czasie co rada, to
udziału w tych wydarzeniach brać nie mogła. Natomiast Ryszard Szwed pisze, że
rada powstała 16 listopada, a tworzyli ja socjaliści i komuniści. Pomimo różnic
ideologicznych wspólnie zajmowali się najtrudniejszymi sprawami, takimi jak
zaopatrzenie, mieszkania, uruchomienie fabryk. Także i on wspomina, że milicja
rozbrajała Austriaków1367.
Zachowała się fotografia przedstawiające grupę ludzi stojących prawdopodobnie na schodach przed wejściem do Kinemy. Zdjęcie wykonano podczas
odbywającego się tam wiecu. Po prawej stronie zdjęcia widać część transparentu.
Można zobaczyć na nim fragmenty haseł „precz ze stanami”, „precz z represjami”,
„niech żyje jedność chłopów i robotników”, „niech żyje rewolucja”. W 1958 r. na
budynku ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej (dziś muzeum) odsłonięto tablicę
pamiątkową1368, którą zdemontowano kilka lat temu (na fot.).

Wiec Rady Delegatów Robotniczych w Kinemie, fot. ze zbiorów MRR

1367
1368

„Dziennik Narodowy” 1918, nr 280, s. 3; R. Szwed Radomsko, s. 17.
„Gazeta Radomszczańska” 1958, nr 51, s. 1; R. Szwed Radomsko (fotografia).
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Tablica wisząca na murze dzisiejszego muzeum od 1958 r.

Zakończenie
Czteroletni okres wojny okazał się dla Radomska bardzo trudny i to od samego początku. W pierwszych dniach działań wojennych miasto i okolica po ucieczce administracji carskiej zostały bez władz. By nie dopuścić do anarchii należało
wziąć sprawy w swoje ręce. Miejscowa elita potrafiła zorganizować tymczasowe
władze, choć później nie obyło się bez krytyki ich działań. Musiano też umieć
współpracować z okupantem austriackim. A rządy austriackie charakteryzowały się
zwłaszcza jedną cechą - bezwzględnym rabunkiem zajętych ziem. Problemów wraz
z kolejnymi latami wojny przybywało. Zaczęło się od bezrobocia i strasznej biedy,
potem doszło widmo głodu i epidemii. Bo gospodarka przestawiona na tory wojenne
przede wszystkim musiała zadbać o potrzeby wojska. Brakowało praktycznie wszystkiego. Nie obyło się bez oszustw, skandali, napięć społecznych. Ale tego nie dało
się uniknąć. W każdej społeczności dochodziło do podobnych procesów.
Jednocześnie zachodziły też zmiany bardzo pozytywne. Omawiane tu lata to
też czas odradzania się polskości i początki samorządności. Władze austriackie dawały Polakom pewną swobodę w tym względzie. Rzecz jasna nie zależało im na
odrodzeniu Polski a jedynie na uzyskaniu przychylności Polaków do swoich celów.
W porównaniu w czasami carskimi panowała w tym względzie duża swoboda. Umiano z tej okazji skorzystać. Obok oficjalnych działań pod kontrolą władz zaangażowano się w działalność niepodległościową. Rodakom z Galicji początkowo nie było
łatwo przekonać mieszkańców Kongresówki, że mają jeden cel – odzyskanie niepod-
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ległości. Odstraszał fakt, że chcą to robić u boku Niemców i Austriaków. Te obawy
podzielali też radomszczanie. Ale udało się. Gdy przyszedł odpowiedni moment
także mieszkańcy miasta stanęli na wysokości zadania i doprowadzili do rozbrojenia
wojsk austriackich w pierwszych dniach listopada 1918 r.
Założeniem pracy było ukazanie dziejów Radomska w latach I wojny światowej. Chciałem to zrobić najpełniej, ujmując liczne aspekty ówczesnego życia
w Radomsku. Mam jednak wiadomość, że nie zawsze efekt jest zadowalający. Czasami źródła zaledwie sygnalizują jakieś zagadnienie, pokazują, że pewien proces
zachodził, ale nie pozwalają na jego szersze opisanie. Pozostał więc niedosyt. Nie
pozostaje więc nic innego, jak czekać, że pojawią się potrzebne do tego źródła. Niniejsza publikacja, bardzo obszerna jak na standardy artykułu w periodyku, jest podwaliną pod dalsze badania.
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Zeszyty Radomszczańskie
Tom XV (2018)

Zdzisław Włodarczyk
(Wieluńskie Towarzystwo Naukowe)

Część wojskowa raportów miesięcznych
C. i k. Komendy Obwodowej w Radomsku (Noworadomsk)
z czerwca i października 1917 r.1
Wstęp
Wielka wojna, konflikt zbrojny między mocarstwami zaborczymi, który wybuchł latem 1914 r. przyniósł znaczące zmiany na mapie Europy. Wiek XIX, czas
względnego spokoju po upadku Napoleona, przerywanego konfliktami o zasięgu
lokalnym, doszedł swego kresu. Stronami konfliktu były monarchie, które w XVIII
stuleciu dokonały rozbioru Rzeczypospolitej. Na ziemie polskie pod panowaniem
carskim wkroczyły armie mocarstw centralnych: Niemiec i Austro-Węgier. Czy taki
scenariusz przewidział Adam Mickiewicz, gdy pisał: „O wojnę powszechną za wolność ludów,/Prosimy Cię, Panie”. Wojna, przekleństwo dla bezpośrednio dotkniętych
jej skutkami stała się faktem. Naprzeciw siebie stanęli Polacy – poddani trzech cesarzy, wtłoczeni w militarną machinę swych państw.
Teatrem działań militarnych stały się w dużej mierze ziemie polskie zagarnięte przez Rosję, czyli tzw. potocznie Kongresówka. W miarę postępów armii państw centralnych w Królestwie tworzono komendy etapów. Były to struktury czysto
wojskowe, zarządzające terenami opanowanymi przez armie niemiecką i austrowęgierską na zapleczu frontu. Przesunięcie działań wojennych na Wschód umożliwiało
tworzenie administracji okupacyjnej na zajętych terenach, powstające placówki (strefa austrowęgierska) nazywano komendami powiatowymi. Proces ten rozpoczął się

W niniejszym tekście stosujemy zamiennie określenie komendy: obwodowa i powiatowa.
W tłumaczeniach obwieszczeń władz radomszczańskich stosowano określenie obwodowa,
w literaturze przedmiotu struktury te nazywa się również powiatowymi. Wiąże się to z wieloznacznością niemieckiego słowa Kreis (m.in.: koło, obręb, obwód, okręg, powiat).
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w początkach 1915 r.2, w maju tegoż roku powołano gubernatorstwa wojskowe
w Piotrkowie i Kielcach. Następnym krokiem było utworzenie Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce (Militärgeneralgouvernement in Polen). Jego siedzibę umieszczono pierwotnie w Kielcach, zaś od 1 października Lublinie.
Należy zdać sobie sprawę, że tworzone struktury służyły nie tylko zarządzaniu objętych okupacją terenów, ale nade wszystko zorganizowaniu ich sprawnej eksploatacji. Ziemie polskie opanowane przez zaborców służyły jako obszar rekrutacji
jednostek wojskowych mających wesprzeć mocarstwa centralne – na szczęście
z miernym skutkiem. Co istotne przewidziano ich zorganizowaną eksploatację –
wywóz wszelkich wytwarzanych produktów rolnych. Sprawna administracja, rozwinięty aparat represji (sądy, żandarmeria polowa, oddziały alarmowe) miały ten system zracjonalizować. Ostatecznie, po zaciętych sporach, Austriakom przypadła południowa część Królestwa, obejmująca ok. 45 tys. km2 z 3,5 mln ludności (październik
1916 r.). Całość obejmowała 27 powiatów, wśród nich radomszczański.
W jego skład weszły części powiatów wieluńskiego i częstochowskiego. Austriackie zabiegi o objęcie ich w całości spełzły na niczym. Jasna Góra (w niewielkim oddaleniu od linii rozgraniczającej) pozostała enklawą austriacką na obszarze
przejętym przez Niemców3. W przybliżeniu zachodnia granica, jednocześnie strefy
okupacji austrowęgierskiej, przebiegała wzdłuż miejscowości: Poraj – Olsztyn –
Mstów – Rędziny - Rząsawy - Biała - Kamyk - Łobodno - Smolarze - most na Warcie nieopodal Działoszyna i dalej opierała się na tej rzece. Powiat radomszczański
należał do największych w austrowęgierskiej strefie okupacyjnej. Jego obszar podzielony został na 36 gmin z 744 miejscowościami. Całość władzy, zarówno w sprawach wojskowych, jak i cywilnych należała do komendanta powiatu. W początkach
istnienia komendy obowiązki jej dowódcy pełnił mianowany w 1913 r. tytularnym
generał-majorem Ludwig von Sallmann (1851-1917). W roku 1910 r. przeszedł
w stan spoczynku, z momentem wybuchu wojny powołany ponownie do szeregów 4.
Wydaje się, że główny zarys podziału stref okupacyjnych powstał na konferencji w Poznaniu (9-10 stycznia 1915 r.). Poprzednio rozgraniczenia próbowali dokonać szefowie sztabów
obu armii: Falkenhayn i Conrad, niestety bezskutecznie (Opole, 19 grudnia 1914 r.). Narosłe
z czasem nieporozumienia starano się rozwikłać podczas spotkania w Katowicach (20-22
kwietnia 1915 r. ). J. Lewandowski, Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 1914-1918,
Warszawa 1980, s. 30-31.
3
Jednym z motywów przekazania Jasnej Góry w zarząd Austriakom miała być szczególna
estyma jaką cesarz niemiecki darzył Franciszka Józefa, D. Szymczak, Między Habsburgami
a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiecko-austrowęgierska w okresie I wojny światowej a
odbudowa państwa polskiego, Kraków 2009, s. 44-45.
4
Die k. k. bzw. k. u. k. Generalität 1816-1918 Antonio Schmidt-Brentano podaje 1 marca
1918 (2007)
http://www.historie.hranet.cz/heraldika/pdf/schmidt-brentano2007.pdf (dostęp:15 VIII 2018).
2
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Od końca sierpnia 1915 r. obowiązki te
pełnił płk. Carl Petzold5, jego zastępcą mianowano mjra Kajetana Webera6. Po Petzoldzie
zwierzchnictwo powiatu objął płk Franz Mussak, następnie jako ostatni płk Eugeniusz Dąbrowiecki (1861-1941), którego w trakcie służby awansowano do stopnia generała majora7
(na fotografii obok8).
W interesującym nas okresie (majpaździernik 1917 r.) komendantem obwodu byli pułkownicy Mussak, Viktor Marx oraz Eugeniusz Dąbrowiecki – brak możliwości dokładnego ustalenia kiedy nastąpiły zmiany. Pełniący obowiązki komendanta był zarówno dowódcą wojskowym na terenie podległego powiatu, jak i sprawował nadzór nad administracją cywilną. Podlegały mu: adiutantura; oddział administracyjny na czele którego
stał komisarz cywilny (inżynier powiatowy, lekarz, weterynarz, inspektor szkolny,
urzędnik skarbowy wraz personelem kasy, referent leśny); powiatowa komenda żandarmerii; sąd wraz z aresztem polowym; straż skarbowa oraz oddziały etapowe wojska stacjonujące na terenie powiatu9.
Komendy obwodowe (powiatowe) na obszarze Królestwa Polskiego okupowanym przez wojska austrowęgierskie zobowiązane były do comiesięcznego składania raportów sytuacyjnych. W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie
zespół Militärgeneralgouvernement in Lublin (dalej: MGGL) zachowały się sprawozdania składane przez komendę w Radomsku (Noworadomsk). Są to akta ozna5
Zasadniczo funkcje te powierzano wojskowym posiadających stopień pułkownika lub generał-majora (Sallmann). Nowy komendant powiatu przybył do Radomska 28 sierpnia 1915 r.,
zaś 31 tego miesiąca przejął oficjalnie swe obowiązki. W krótkim czasie nastąpiły spore
zmiany personalne wśród wyższych urzędników agend powiatowych, m.in. 31 sierpnia rozpoczął służbę w adiutanturze por. Michael Mazurkiewicz, 3 września Johann Włodek w sekcji politycznej, 17 września por. dr Franz Suchanek (audytor), 19 września Anton Turzański
(przewidziany jako sędzia pokoju), 22 września rotmistrz Heinrich von Geppert (oficer cenzury), AGAD, MGGL, sygn. 2024, k. 51.
6
Przybył do Radomska 12 października 1915 r., AGAD, MGGL, sygn. 2024, k. 136.
7
Mianowano go tytularnym generałem-majorem, Antonio Schmidt-Brentano (vide przypis 4)
podaje, że nastąpiło to 1 marca 1918. Po 11 listopada Dąbrowiecki pozostawał w wojsku
polskim (żandarmeria), P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 19181939, Warszawa 1994, s. 97.
8
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/56095/883feeaf49bc805d5ac6512964964627/ (data pobrania: 25.09.2018 r.).
9
J. Lewandowski, Królestwo Polskie…, s. 32-33.
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czone sygnaturami 2024-202710. Zawierają one m.in. dane o jednostkach wojskowych stacjonujących na terenie powiatu. W miarę upływu czasu ich układ ulegał
pewnym modyfikacjom – powiększeniu o nowe punkty (zakres spraw). Niezmiennie
jednak zawsze składano sprawozdanie o stanie, zadaniach i wykorzystaniu oddziałów
wojskowych i wojskowo-porządkowych (żandarmeria polowa) – przygotowany
przez sekcję wojskową komendy.
W omawianych przez nas okresie (1917) stacjonował tu 424 batalion landszturmu. Jego skład ulegał ustawicznym zmianom. Wyszkoleni żołnierze odchodzili
na front11, w ich miejsce przychodzili nowi rekruci, którzy pełnili służbę garnizonową oraz na terenie powiatu, jednocześnie zaś byli szkoleni. Batalion składał się z 4
kompani, które wykonywały różne rodzaje służby: wartownicza, zabezpieczenie
granicy, alarmowa (rotacyjnie)12 oraz pomoc żandarmerii w nadzorowaniu dostaw
produktów rolnych13.
Ponadto miały tu swoją siedzibę kompanie zapasowe 5 i 16 batalionów. Jednostki te zobowiązane były nie tylko do szkolenia i wysyłania na front nowych oddziałów (kompanie marszowe), ale i wystawiały jednostki alarmowe – do wykorzystania w razie potrzeby, np. niepokojów.
Żandarmeria polowa, na której spoczywało zadanie utrzymania porządku na
terenie powiatu liczyła 181 żołnierzy, z których to w razie zagrożenia można było
użyć 150 (dane z sierpnia 1917 r.). Był to element niejednolity, jak pisano w jednym
z raportów, pozostawiający wiele do życzenia. Przykładowo starzy zawodowi żandarmi nie byli w stanie w odpowiednim zakresie dowodzić posterunkami. W połowie
A. Nowak, Materiały dotyczące Częstochowy i Radomska z okresu I wojny światowej
w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, [w:] Częstochowa w czasie pierwszej wojny światowej. Historia. Język. Kultura, Częstochowa 2014, s. 227-230.
11
22 maja 1917 r. miała miejsce III wymiana składu batalionu. W miejsce wyszkolonych
piechurów (frontdiensttaugliche Mannschaft) przybyli nowi rekruci, nie posiadający doświadczenia bojowego, AGAD, MGGL, sygn. 2026. Monatsberichte Noworadomsk 1917,
Monatsbericht für die Militärabteilung Mai 1917, k. 187. Warto nadmienić, że przed batalionem nr 424 stacjonował na terenie powiatu inny, oznaczony nr. 510, AGAD, MGGL, sygn.
2024, k. 26. Omawiane jednostki nazywano oddziałami powiatowymi (Kreistruppen).
12
Przykładowo w maju 1917 r. w związku ze spodziewanymi wystąpieniami ludności polskiej w dniach 1 i 3 maja jednostki alarmowe zabezpieczały obiekty o znaczeniu ,militarnym
oraz magazyn Komitetu Aprowizacyjnego i piekarnię, AGAD Monatsbericht für die Militärabteilung Mai 1917, k. 189. W miesiącu poprzednim – kwiecień 1917 r. donosiciele żandarmerii polowej informowali o tajnych zebraniach na terenie powiatu, przypuszczano nawet,
że w maju wybuchnie powstanie. Tego typu konstatacje potwierdzał choćby fakt, że 22
kwietnia oddano 3 strzały w kierunku drzwi wejściowych koszar żandarmerii w Sulmierzycach, AGAD, MGGL, sygn. 2026, k. 10, 24.
13
AGAD, MGGL, sygn. 2026. Monatsbericht Juni 1917, k. 182 n. K.u.K. Kreiskomando,
Noworadomsk E. No. 20/XVI Adj.
10
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1917 r. na terenie powiatu było ich 26 (27 utworzono w Dąbrowie Zielonej, 12 sierpnia).
W wyniku okupacji wojskowej oraz grabieżczych działań służb austrowęgierskich obszar powiatu radomszczańskiego został poważnie zdewastowany. Odbudowa życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego napotykała na
niezliczone trudności. Nazajutrz po wycofaniu się Austriaków z terenu powiatu rozpoczął się proces tworzenia podwalin nowego państwa.

Sprawozdanie sekcji wojskowej za miesiąc czerwiec 1917 (Monatsbericht
für die Militärsektion Juni 1917)14
Batalion etapowy landszturmu nr 424. W miesiącu maju 1917 r. 1. kompania batalionu wystawiała oddział wartowniczy garnizonu w sile 62 żołnierzy, natomiast 4.
została przewidziana do działań w wypadkach nadzwyczajnych, 2. i 3. pełniły służbę
na granicy z niemiecką strefą okupacyjną. Stan kwater zależał od miejsca pobytu
poszczególnych jednostek: 1 i 4 kompania, które stacjonowały w Radomsku, miały
warunki bardzo dobre. Znacznie gorzej oceniono kwatery dwóch pozostałych: poszczególne posterunki umieszczone zostały w chłopskich chałupach. Żołnierze 4
kompani zostali użyci do pomocy w „pozyskiwaniu” produktów rolnych we wsiach
powiatu (1 oficer, 160 żołnierzy). Większość z nich (110) przydzielono do posterunków żandarmerii ze względu na niechętne władzom okupacyjnym nastroje wśród
ludności. W ciągu miesiąca sprawozdawczego nie nastąpiły żadne wyjątkowe wydarzenia, nie zanotowano przypadku użycia broni służbowej.
Ośrodki zapasowe batalionów nr 5 i 16. W miesiącu lipcu na front udały się XXIX
i XXX kompanie marszowe utworzone w ośrodku zapasowym 5 batalionu oraz XXX
kompania marszowa 16 batalionu.
Inne jednostki. W Pławnie zlokalizowano tzw. dom wypoczynkowy dla koni (Pferdeerholungsheim)15, natomiast w Skrzydlowie mobilny szpital dla tych zwierząt16.

AGAD, MGGL, sygn. 2026. Monatsbericht Juni 1917, k. 182 n. K.u.K. Kreiskomando,
Noworadomsk E. No. 20/XVI Adj.
15
Jak wynika ze sprawozdania za kwiecień 1917 r. placówka ta powstała 16 kwietnia i zlokalizowana została pierwotnie w Widzowie. Jej kadrę stanowili por. Burger oraz 1 weterynarz,
do obsługi skierowano 136 osób. Stan początkowy – 31 koni, AGAD, MGGL, sygn. 2026.
Monatsbericht April 1917, k. 3.
16
Szpital dla koni rozpoczął funkcjonowanie 15 maja 1917 wraz z przybyciem ppor. Józefa
Stera (wraz z 1 oficerem, 2 weterynarzami, 154 członkami obsługi oraz 98 końmi do Skrzydlowa (siedziba dowództwa), Kłobukowic i Wancerzowa, AGAD Monatsbericht für die Militärabteilung Mai 1917, k. 188.
14
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Obydwie jednostki należały do struktur 4. Armii. Ochronę linii kolejowej tworzył
oddział piotrkowski – nr 32. Nie nastąpiły żadne zmiany.
Granica W celu wzmocnienia jednostek pełniących służbę na granicy z niemiecką
strefą okupacyjną, zarazem skuteczniejszemu przeciwdziałaniu przemytowi do strefy
niemieckiej dołączyła do niej część 4 kompani – w sile 38 żołnierzy. Sporządzono
doniesienia w sprawie 140 przypadków przemytu, głównie dóbr konsumpcyjnych
(w tym 2 byki i krowa). W 30 przypadkach zasądzono karę grzywny na kwotę 2070
koron oraz 288 dni aresztu w 25 przypadkach. Jednak w tym czasie zostały z tego
ściągnięte 1610 koron (21 ukaranych), wykonano karę aresztu na 194 dni (16 podsądnych). Za skonfiskowane towary uzyskano 3636 koron 19 halerzy. Co ciekawe
wśród nabywców uzyskanych tą drogą dóbr znajdowały się: punkt zaprowiantowania, posterunki żandarmerii, posterunki straży finansowej i poszczególne pododcinki
graniczne.
Oddziały alarmowe Wystawiały poszczególne jednostki stacjonujące na terenie
miasta. Kompania zapasowa 5 batalionu piechoty w miesiącu czerwcu zobowiązana
była, w razie potrzeby, do dostarczenia oddziału w sile 6 oficerów i 150 żołnierzy –
na dowódcę wyznaczono por. Schanzela. Druga z kompani zapasowych (16 batalion)
wystawiała oddział liczący 3 oficerów, 80 żołnierzy, dowodził por. Isola. Batalion
landszturmu nr 424 miał za zadanie dostarczyć 60 żołnierzy z 2 oficerami. Natomiast
żandarmeria polowa oddział 18 osobowy pod zwierzchnictwem dr. Heislera. W okresie sprawozdawczym nie zaistniała konieczność użycia wspomnianych oddziałów17.
3. Sprawozdanie sekcji wojskowej za miesiąc październik 1917 r. (Monatsbericht für die Militärsektion Oktober 1917). Część A – sprawozdanie18 wysłane do
Wojskowego Generalnego Gubernatorstwa w Lublinie. Od dnia 9 lipca 1917 r. obowiązki dowódcy pełnił (Oberstleutnant d. R.) podpułkownik Viktor Marx (Oberstleutnant d. R.). Dwa dni później (11 lipca) dokonano jej przeglądu przez oficera
inspekcyjnego z Radomia. Raport zawiera informacje o oddziałach wojskowych
stacjonujących na terenie miasta Radomska i powiatu. Dotyczy to głównie batalionu
Miesiąc czerwiec w przeciwieństwie do kwietnia i maja uznać należy za spokojny.
W kwietniu 1917 r. oddziały alarmowe zostały użyte do uśmierzania niepokojów, które wybuchły w Radomsku (5 kwietnia) oraz Przyrowie (14 kwietnia), ich przyczyną było niezadowolenie spowodowane niedostatecznym zaopatrzeniem. Pojawia się również wzmianka
o tym, że żołnierze z tej grupy ochraniali magazyny zbożowe, punkt wydawania prowiantu,
obiekty publiczne, kasy, młyny i piekarnie w Radomsku. W tymże miesiącu (kwiecień)
szczególną troską otaczano transporty ziemniaków (wieś – stacja kolejowa). Nic w tym dziwnego: 18 kwietnia miały miejsce napady ludności cywilnej na kolumny transportowe z tymi
płodami w Folwarkach oraz na drodze Strzałków – Radomsko, AGAD, MGGL, sygn. 2026.
Monatsbericht April 1917, k. 7, 24.
18
AGAD, MGGL, sygn. 2026. Monatsbericht Oktober 1917, k. 157 n. (K.u.K. Kreiskomando, Noworadomsk E. No. 20/25 Adj.).
17
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zapasowego landszturmu nr 424, który przez znaczną cześć okupacji stacjonował
w mieście i na terenie powiatu. W końcu października 1917 r. jednostka posiadała
następujący stan osobowy: 18 oficerów, 3 aspirantów na kadetów, 682 żołnierzy
(z tego 21 w szpitalu). Na jej stanie było 20 koni oraz 5 psów strażniczych. W tym
czasie 1 i 4 kompania pełniły służbę graniczną, 3 kompania pełniła służbę garnizonową. Jej skład 2 oficerów, 2 aspirantów na kadetów oraz 163 żołnierzy. Wchodzili
oni w skład 4 pododdziałów wartowniczych (dworzec, areszt, szpital epidemiczny,
magazyn). Ostatnia 2 kompania batalionu rozmieszczona została na terenach wiejskich, gdzie wykonywała zadania związane z pozyskiwaniem żywności (landwirtschaftliche Assistenzkompagnie). Jej skład to 3 oficerów, 161 żołnierzy, 2 konie
i tyleż furmanek. Od 4 października 89 żołnierzy z jej składu zostało przydzielonych
do posterunków żandarmerii (3-4 osobowe patrole) w celu nadzorowania „prawidłowego przebiegu” dostawy płodów rolnych i zwierząt rzeźnych. Jeden z pododdziałów (chorąży, 40 żołnierzy) od 18 października asystował podczas przymusowych
omłotów w gminie Brzeźnica Nowa.
Na terenie miasta znajdowały się również oddziały zapasowe (Ersatzkompagnie) batalionów 5 i 16 batalionów piechoty polowej (Feld Jäger Baon). Były to
ośrodki tworzenia kompanii marszowych tych jednostek. W miesiącu październiku
obydwa wysłały takie na front (XXXIII kompanie marszowe z obydwu ośrodków
zapasowych). Do ich obowiązków w ramach służby garnizonowej należało obstawianie punktu wydawania prowiantu (Fassungsstelle) w sile 1 podoficer, 9 żołnierzy.
W Pławnie zlokalizowano tzw. dom wypoczynkowy dla koni (Pferdeerholungsheim), natomiast w Skrzydlowie mobilny szpital dla tych zwierząt nr 42. Obydwie jednostki wchodziły w skład 4. Armii.
Zabezpieczenie linii kolejowej należało do zadań 32 oddziału (LES Abteilung) Piotrków – odcinek Radomsko. Jego skład 1 oficer, 52 żołnierzy, 2 konie,
3 psy. W miesiącu sprawozdawczym nie zanotowano żadnych szczególnych przypadków.
Wspomniane dwie kompanie batalionu 424 (1, 4) pełniły służbę na granicy
z niemiecką strefą okupacyjną. Kompania nr 1 objęła pododcinki I Działoszyn i II
Miedźno (od m. Jarząb, granica z powiatem piotrkowskim, do Nowej Wsi włącznie).
Kompani 4 przypadł pododcinki III Rudniki i IV Mstów (od Kuźnicy do Biskupic
włącznie). Zmniejszenie oddziałów zabezpieczenia granicy o 2. kompanię spowodowało ograniczenie możliwości efektywnego zapobiegania kontrabandzie. Zdaniem
komendy powiatowej efektywne zwalczanie przemytu oraz zabezpieczenie tak długiej linii granicznej jest trudno wyobrażalna przez dwie kompanie. Warunki bytowania żołnierzy – „pograniczników” były znośne, najlepsze mieli żołnierze umieszczeni
w pomieszczeniach fabrycznych w Rudnikach. Podczas pełnionej służby 8 razy uży-
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to broni, w dwóch przypadkach ze skutkiem śmiertelnym, w tym jedna kobieta.
Dwóch postrzelonych przemytników dostarczono do szpitala. Ogółem w okresie od
1 do 29 października 1917 r. ujawniono 130 przypadków kontrabandy. Dotyczyły
one głównie większych lub mniejszych ilości artykułów spożywczych, takich jak
ziemniaki, jajka, masło, drób, mąka i zboże (niewielkie ilości). Ponadto udaremniono
przemyt krowy, kozy, konia i 6 szt. trzody chlewnej. W 52 przypadkach sprawcy
pozostali nieznani: w momencie złapania porzucali towar i uciekali na niemiecką
stronę. Nałożono 66 kar grzywny na 6600 koron oraz 119 dni aresztu (12 przypadków). Za skonfiskowane towary uzyskano 2499 korony 9 halerzy.
W razie potrzeby poszczególne jednostki w mieście wystawiały oddziały
alarmowe. I tak kompania zapasowa 5 batalionu – w miesiącu sprawozdawczym
stawiała do dyspozycji oddział w składzie 3 oficerów i 40 żołnierzy pod dowództwem porucznika Franka. Rezerwy 16 batalionu zobowiązane były wystawić 4 oficerów 150 żołnierzy, komenderujący por. Pretschner. Batalion etapowy nr 424 – 4
oficerów, 80 żołnierzy – por. Dinnebier. Wreszcie komenda żandarmerii polowej – 4
konnych funkcjonariuszy. W miesiącu sprawozdawczym – październik 1917 r. nie
zaistniała potrzeba użycia w/w sił.
W październiku przeprowadzono ćwiczenia w strzelaniu dla personelu oddziału sztabowego komendy i punktu wydawania prowiantu (5 strzałów każdy).
W tym też czasie zakończono przezbrajanie oddziału sztabowego, żandarmerii, straży finansowej punktu prowiantowego i służby leśnej. W sumie na wyposażeniu żandarmerii, straży finansowej i służby leśnej znajdowało się 275 karabinów (określono
jako oryginalne), dodatkowo 39 rewolwerów. Ponadto żandarmi posiadali na wyposażeniu 34 karabiny kozackie oraz 51 szabli. Na stanie oddziału sztabowego znajdowało się 10 włoskich karabinów, szabla kawaleryjska oraz 6 bagnetów Werndla.
Wojskowi posiadali 34 450 szt. amunicji do broni długiej oraz 1790 do krótkiej
(3 rodzaje).
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Grzegorz Mieczyński
(Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Radomsku)

Emisje pieniądza zastępczego w Radomsku w latach
I wojny światowej
Emisje pieniądza zastępczego w Radomsku były już przedmiotem artykułów
i opracowań katalogowych1. Jednak w ostatnim czasie udało się dotrzeć do nowych
materiałów pozwalających uzupełnić lub sprostować niektóre wiadomości.
Pod koniec lipca 1914 r. w obliczu groźby wybuchu wojny władze rosyjskie
zadecydowały o wycofaniu z rejonów przygranicznych aktywów bankowych, zarówno Banku Państwa, jak i oddziałów niektórych banków prywatnych. Ludność
w wyniku psychozy wojennej zachowywała monety wykonane z kruszców szlachetnych2 oraz masowo wycofywała oszczędności z banków. Z powodu niedoboru gotówki banki i fabryki wstrzymywały wypłaty, a przed ich siedzibami zbierały się
liczne grupy niezadowolonych3. Choć w sklepach towary jeszcze były, to i zakupy
stawały się problemem, np. brak monet o niskim nominale uniemożliwiał wydawanie
reszty. Rozwiązaniem stało się wprowadzenie różnych rodzajów pieniądza zastępczego. W pierwszych miesiącach wojny miał on postać wyłącznie papierowych bonów, a później również monet. Emisje początkowo przyniosły korzyść wszystkim
wydawcom: banki uratowały się przed niewypłacalnością (żaden bank nie jest przeJ. Medwid, G. Mieczyński, Pieniądz zastępczy Radomska w czasie I wojny światowej, [w:]
Regionalne czasopisma numizmatyczne w Polsce, z. II, Problematyka pieniądza zastępczego
na łamach czasopism numizmatycznych, Praszka 2007, s. 14-20; A. Podczaski, Katalog papierowych pieniędzy zastępczych z ziem polskich 1914-1924, t. II, Dawny zabór rosyjski,
Lublin-Warszawa 2005, s. 186-190; tenże, Katalog papierowych pieniędzy zastępczych z ziem
polskich, t. V, Okres 1939-1960: Uzupełnienia i korekty do tomów I-IV, wyd. II, Warszawa
2016, s. 145-147.
2
Wówczas monety o nominałach od ¼ do 5 kop. wykonywano z miedzi, 5 kop. do 1 rub. –
srebra, od 5 do 25 rub. – złota. Ponadto obiegały banknoty o nominałach od 1 rub. wzwyż.
3
O wstrzymaniu wypłat w radomszczańskich fabrykach w swoim dzienniku pisał: S. Oczkowski, Dzienniki (1914-1915), Radomsko 2014, s. 11.
1

Grzegorz Mieczyński
cież przygotowany na masowy zwrot oszczędności swoim klientom, większość pieniędzy ma zainwestowane u kredytobiorców), przedsiębiorcy odsunęli widmo buntów robotniczych i odzyskali możliwość zakupu surowców, kupcy zaś zapewnili
sobie obrót towarami. W nieco gorszej sytuacji znaleźli się zwykli użytkownicy tych
surogatów pieniądza, gdyż funkcjonował on wyłącznie lokalnie, nie zawsze jego
wartość miała pewne zabezpieczenie, a z racji prymitywnego wykonania był narażony na fałszerstwa. Braki pieniądza na rynku pogłębiał system rekwizycyjny stosowany przez okupacyjne armie niemiecką i austriacką, które za skonfiskowany towar
najczęściej płaciły kwitami rekwizycyjnymi a nie gotówką. W późniejszych latach
wojny sytuacja na rynku pieniężnym okresowo się poprawiała, ale nigdy nie wróciła
do normalności. W okresie okupacji austriackiej ujawniły się kolejne czynniki powodujące niedobór gotówki. Na odcięte frontem od Rosji tereny nie napływały nowe
banknoty rublowe, które mogłyby zastąpić te ciągle zużywające się. Ludność zaczęła
obawiać się, że zbyt uszkodzone egzemplarze będą miały obniżoną wartość i nie
chciała ich przyjmować. Ponadto władze austriackie przeprowadzały permanentną
zbiórkę metali kolorowych i wycofywały z obiegu zarówno obce, jak i własne monety miedziane, mosiężne i niklowe. W Radomsku, gdzie następowało powolne przechodzenie z rozliczeń w rublach na korony, spowodowało to ponownie niedobory
pieniądza.
Emisje pieniądza zastępczego w początkowej fazie wojny w ówczesnej guberni piotrkowskiej odnotowano w większości miast, m. in.: Bełchatowie, Piotrkowie, Łodzi, Częstochowie, Pajęcznie, Przedborzu, Radomsku, Sosnowcu, Będzinie,
Dąbrowie Górniczej i mniejszych miejscowościach: Gorzkowicach, Kamińsku (dziś:
Kamieńsk), Koniecpolu. Polityka okupantów w kwestii pozwoleń na wprowadzanie
kolejnych emisji była odmienna – Niemcy chętniej zezwalali na nowe4, Austriacy
podchodzili bardziej restrykcyjnie. Wynikało to z różnej sytuacji w obrocie pieniężnym w obu krajach. Niemcy do końca wojny nie poradziły sobie z unormowaniem
własnego rynku monetarnego, Austria miała z tym mniejsze problemy. Bony na terenach okupacji austriackiej w latach 1915-1918 emitowano już w większości w walucie koronowej.
Autorzy opracowań dotyczących pieniądza zastępczego używają różnego
nazewnictwa i klasyfikacji5. W niniejszym opracowaniu używana jest najpowszechniejsza nazwa stosowana dla papierowego pieniądza zastępczego – bon i klasyfikacja
Szczegółowo politykę Niemiec w tym względzie na terenie okupowanego Królestwa Polskiego przedstawił A. Gąsiorski, Historia częstochowskiego pieniądza zastępczego 18611939 z katalogiem, Częstochowa 1995, s. 117-118.
5
Np. J. Jakubowski, Terminologia banknotów i bonów, „Biuletyn Numizmatyczny” 1965, nr
13-14, s. 230.
4
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dzieląca emisje na urzędowe i prywatne. Wśród emisji urzędowych można wyróżnić
miejskie, gminne, powiatowe itp., wśród prywatnych: przemysłowe, handlowe, bankowe itp.

Bony urzędowe (miejskie)

W pierwszych miesiącach wojny Radomsko wielokrotnie przechodziło z rąk
do rąk obu walczących stron. Już 8 sierpnia 1914 r. władze rosyjskie opuściły miasto.
Pierwszy patrol niemiecki dotarł do Radomska 10 sierpnia, a 11 sierpnia miasto zostało opanowane przez 11. pułk strzelców konnych. Przez Radomsko przemieszczały
się liczne oddziały wojskowe. Na przełomie sierpnia i września Rosjanie wrócili do
Piotrkowa, a wojska niemieckie wycofały się na linię Warty i lasów radomszczańskich. Miasto zostało ponownie zajęte przez Rosjan 30 sierpnia. 22 września niemieckie patrole znów dotarły do Radomska, 28 września Niemcy rozpoczęli ofensywę z rejonu Częstochowy w kierunku Warszawy. Po jej załamaniu wycofujący się
żołnierze niemieccy dokonali podpaleń okolicznych wsi i zniszczyli stację kolejową
w Radomsku. Rosjanie ponownie opanowali miasto 4 listopada. Kolejna ofensywa
wojsk dwuprzymierza doprowadziła do odbicia miasta – 16 grudnia do Radomska
wkroczyli Austriacy6.
Od początku sierpnia w Radomsku działał Komitet Obywatelski, początkowo zwany Komitetem Bezpieczeństwa Publicznego. Jego skład osobowy wielokrotnie ulegał zmianie7. Wielu radomszczan obawiając się działań wojennych opuszczało
okresowo miasto, w tym niektórzy członkowie Komitetu Obywatelskiego, a nawet
burmistrz Julian Grabowski (3 września). Kiedy miastem władali Rosjanie burmistrza zastępował dotychczasowy kasjer Franciszek Goszczyński, w czasie okupacji
niemieckiej – Witold Hoppe8.
W warunkach ciągłego przesuwania się frontu, panującego chaosu i zmian
kadrowych władze miejskie wraz z Komitetem Obywatelskim próbowały zaradzić
brakowi gotówki na rynku, a przede wszystkim zapełnić pustą kasę miejską. Od wybuchu wojny magistrat nie mógł się wywiązywać ze swoich zobowiązań, gdyż nie
wpływały podatki i inne opłaty. W takim stanie finanse miasta znajdowały się
„Goniec Częstochowski” 9 VIII 1914, nr 216, s. 3; S. Oczkowski, Dzienniki..., s. 15, 29, 39,
48-50, 73.
7
Patrz więcej: G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939,
Radomsko 2008, s. 33-35; A. Piasta, Zarys działalności Komitetu Obywatelskiego miasta
Radomska w latach 1914-1915, [w:] Radomsko: Narodziny i rozwój miasta, red. R. Majzner,
Radomsko 2017, s.289-303.
8
G. Mieczyński, Raport Oddziału Wywiadowczego Departamentu Wojskowego NKN o stosunkach w mieście Radomsku i powiecie z 1915 r., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XII, 2016,
s. 95.
6
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z pewnością do początku października 1914 r. Rozwiązaniem kwestii niedoborów
kasowych mogło być zaciągnięcie pożyczki lub wypuszczenie pieniądza zastępczego.
Pod koniec sierpnia 1914 r. magistrat, jeszcze z burmistrzem dr. Julianem
Grabowskim i prawdopodobnie wraz z Komitetem Obywatelskim, przygotował emisję bonów miejskich (nazywając je obligami). Brak jednak jakichkolwiek wzmianek
w ówczesnej prasie i źródłach archiwalnych na temat wprowadzenia jej do obiegu.
Zachowane egzemplarze to albo czyste blankiety, albo egzemplarze nie w pełni
ukończone, np. bez wszystkich podpisów, jakichkolwiek stempli.

Bony o nominale 25 i 50 kopiejek (typ. I), jeden z przekreślonym nazwiskiem burmistrza, ze
zbiorów Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku (dalej MRR)
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Do wyżej wymienionej emisji można z pewnością zaliczyć zachowane
w Muzeum Regionalnym w Radomsku bony9, opisywane w literaturze jako typ I i II.
Typ I z datą 30 sierpnia 1914 r. składa się z trzech nominałów: 25 kop. (wymiary: 85
x 74 mm), 50 kop. (85 x 77 mm) i l rub. (141 x 92 mm). Wszystkie nominały mają
trzycyfrową numerację i jednakową klauzulę prawną: Kasa miejska wypłaci okazicielowi niniejszego [nominał, nazwa waluty]. Wymienność gwarantowana bieżącymi
dochodami miasta Radomska, wartością poręby leśnej i kapitałem zapasowym. Oblig
ten przyjmowany być winien narówni z gotówką. Na bonach 25 i 50 kop. w słowie
„kapitałem” występuje błąd drukarski „kapiatłem”. Na wszystkich znajduje się podpis burmistrza Grabowskiego (na jednym egzemplarzu przekreślony), brak odręcznych podpisów ławników.

Bon 1 rub. (typ I), ze zbiorów MRR

Do typu II zaliczono bon o nominale l rub. (wymiary: 152 x 97 mm) o takiej
samej klauzuli i dacie, ale o odmiennej szacie graficznej i kroju czcionek. Jest to
czysty blankiet. Znana jest też połówka takiego samego bonu, lecz z kropkowanym
bordowym nadrukiem na całości i częścią cyfry (prawdopodobnie 1 rub.)10.

9

Pochodzące z kolekcji łódzkiego numizmatyka Antoniego Gupieńca
J. Medwid, G. Mieczyński, Pieniądz zastępczy..., s. 15-16.

10
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Bon 1 rub. (typ II), ze zbiorów MRR

Zaliczany dotychczas do sierpniowej emisji typ III, na którym umieszczono
jedynie nominał i herb miasta Radomska (bez klauzuli prawnej, daty emisji, numeracji, nazwy emitenta, nazwy miasta, stempli, podpisów), znany z dwóch egzemplarzy
o nominałach – 25 kop. (87x75mm) i 50 kop. (88x76mm) nie może w świetle nowszych ustaleń być jednoznacznie do niej przypisany11. Z pewnością w takiej formie
nie mógł być wprowadzony do obiegu. Być może jest to tylko projekt strony odwrotnej (rewersu) bonów emisji sierpniowej lub kolejnych.
Na podstawie porównania z innymi drukami, wiadomo, że bony I i III typu
były drukowane w Radomsku w drukarni Markusa Pańskiego przy ul. Piotrkowskiej
19 (dziś: Narutowicza). Wszystkie ww. bony nie są notowane w katalogach polskiego pieniądza zastępczego, a wybitny znawca tematu Andrzej Podczaski uznał je za
niewprowadzone do obiegu. Przyczynami mogły być ponowne zajęcie Radomska
przez Rosjan 30 sierpnia oraz ucieczka z miasta burmistrza Grabowskiego.

11

Tamże, s. 16.
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Bon 25 i 50 kop. (typ III), ze zbiorów MRR
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Z zachowanych szczątkowych materiałów wiadomo, że w dniu 1 października 1914 r. Jan Hussarzewski dyrektor miejscowej fabryki Anonimowego Towarzystwa Przemysłu Metalurgicznego w Rosji zobowiązał się w jego imieniu udzielić
magistratowi pożyczki w wysokości 3000 rub.12. Być może rozwiązało to w kolejnych dniach kłopoty magistratu z płynnością finansową i zakończyło zainteresowanie emisją obligów. Jednak jeszcze 2 października na wspólnym posiedzeniu członków magistratu i Komitetu Obywatelskiego podjęto decyzję o konieczności wypuszczenia asygnat kredytowych (obligów) na łączną kwotę 3000 rub. o nominałach:
3 rub. – szt. 600, 1 rub. – szt. 900, 50 kop. – szt. 400 i 25 kop. – szt. 400. Obligi miały mieć zabezpieczenie na całym majątku miejskim i dochodach kasy miejskiej, zakładano ich dopuszczenie do regulowania należności podatkowych i innych względem miasta. Okazy obiegowe miały obowiązkowo posiadać podpisy F. Goszczyńskiego (za burmistrza) oraz co najmniej 2 z 3 ławników (Majera Rosenbauma, Jana
Szwedowskiego lub Franciszka Oczkowskiego). Bony byłyby sukcesywnie usuwane
z obiegu w miarę napływu do kasy miejskiej i ostatecznie wycofane niezwłocznie po
zakończeniu wojny. Do kontroli obrotu asygnat przeznaczono specjalną księgę rachunkową. Dokument wspomina o załączonych do niego wzorach obligów, te jednak
się nie zachowały13 (nie wykluczone, że zachowane w Muzeum Regionalnym bony
stanowiły brakujący załącznik). W protokole brak jest jakichkolwiek informacji
o wcześniejszych próbach wprowadzenia bonów miejskich i skutkach takiego działania dla obecnego stanu finansów miasta. Dokument nie przesądza też o faktycznym
wprowadzeniu planowanej emisji z początku października 1914 r. Tym bardziej, że
nie są znane żadne egzemplarze bonów o opisywanych cechach (datacja, podpisy).
Do kwestii wprowadzenia miejskich bonów zastępczych Zarząd Miasta powrócił w 1917 r. Z protokołu posiedzenia Zarządu z dn. 18 września wynika, że ze
względu na brak w mieście monety zdawkowej rozpatrywano możliwość wypuszczenia papierowych bonów (obligów) o nominałach: 5, 10, 15 i 20 kop. Sprawę postanowiono odłożyć do przedyskutowania na następnych obradach, jednak już więcej
się nią nie zajmowano14.
Na podstawie przeanalizowanego materiału można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że żadna z podjętych w Radomsku co najmniej 3 prób wpro12
Dokument potwierdzający zgodę na udzielenie pożyczki magistratowi przez dyrektora Jana
Hussarzewskiego z dn. 1 października 1914 r. Podpisany przez ławników: Jana Szwedowskiego i Franciszka Oczkowskiego, kopia w zbiorach autora.
13
Protokół posiedzenia przedstawicieli magistratu i Komitetu Obywatelskiego z dn. 2 października 1914 r. podpisany przez F. Goszczyńskiego, J. Szwedowskiego, F. Oczkowskiego,
Antoniego Peysera, Władysława Katuszewskiego i Antoniego Paciorkowskiego, kopia w
zbiorach autora.
14
APPT, AmR, zespół 103/II, Księga uchwał Zarządu m. N. Radomska, s. 23.
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wadzenia do obiegu emisji miejskiego pieniądza zastępczego nie została zrealizowana15.
Bony prywatne
W Radomsku znane są emisje pieniądza zastępczego 4 prywatnych firm: fabryki Towarzystwa Akcyjnego Przemysłu Metalurgicznego, fabryki Akcyjnego Towarzystwa Mebli Wiedeńskich „Jakób i Józef Kohn”, Towarzystwa PożyczkowoOszczędnościowego i Towarzystwa Wzajemnego Kredytu.
Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Metalurgicznego w Noworadomsku
(dalej: TAPM) wydało dwie emisje:
a) 3 sierpnia 1914 r. serię bonów o nominałach: 50 kop. (karton jasnobeżowy), l rub.
(papier gruby jasnobeżowy), 3 rub. (papier gruby kremowy), 5 rub. (papier błyszczący jasnoróżowy). Wszystkie wydrukowano w drukarni F. D. Wilkoszewskiego
w Częstochowie. Cała seria posiadała zbliżony wymiar (145-150 mm x 93-98 mm).
Na bonach widnieje z prawej strony podpis dyrektora Jana Hussarzewskiego, z lewej
kierownika technicznego G. Lhomme’a. Nakład poszczególnych nominałów był
wyjątkowo niski. Najwyższy numer zachowanego egzemplarza to 84 (50 kop.).

Bon 25 kop. TAPM emisji z 1 września 1914 r. (brak podpisu J. Hussarzwskiego)
Innego zdania był S. Sankowski, który twierdził, że Zarząd Miasta w 1914 r. wprowadził
do obiegu bony o nominałach: 25 kop., 50 kop. 1 rub., 3 rub. – S. Sankowski, Prace historyczne, t. 1, Radomsko 2016, s. 59.
15
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b) l września 1914 r. serię 5 bonów wydrukowanych w drukarni F. D. Wilkoszewskiego na białym papierze ze znakiem wodnym w kształcie tzw. „linii falistych”: 25
kop. (tło jasnofioletowe), 50 kop. (tło różowe lub jasnoczerwone), l rub. (tło żółte),
3 rub. (tło zielone), 5 rub. (tło bladoniebieskie). Poszczególne nominały tej emisji
dodatkowo oznaczono kolejnymi literami serii: 25 kop. – seria A, 50 kop. – seria B,
l rub. – seria C, 3 rub. – seria D i 5 rub. – seria E. W lewym górnym rogu po nadrukowanym czarnym tuszem skrócie № (numero) ręcznym numeratorem odbijano kolejne numery.
Na bonach widnieją podpisy: za TAPM – dyrektora Jana hr. Hussarzewskiego, za Bank Handlowy w Warszawie Oddział w Częstochowie – dyrektora oddziału
Aleksandra Wiewiorowskiego oraz podpis jednego z kontrolerów Banku Handlowego Jana Mężnickiego lub Edwarda Brühla. Nakłady poszczególnych nominałów nie
są znane. Z numeracji zachowanych egzemplarzy wynika, że do obiegu wprowadzono po około 1900 szt. nominałów 25 i 50 kop., 1, 3 rub. oraz około 1400 szt. nominału 5 rub. Nadwyżki niewprowadzone do obiegu opatrzono nadrukiem: BON UNIEWAŻNIONY/ WYCOFANY Z OBIEGU i przeznaczono dla kolekcjonerów16.
Fabryka Akcyjnego Towarzystwa Mebli Wiedeńskich „Jakób i Józef
Kohn” w Noworadomsku wyemitowała 8 sierpnia 1914 r. serię bonów o nominałach 25 kop. (papier pomarańczowy), 50 kop. (papier różowy), l rub. (papier zielony), 3 rub. (papier szaroniebieski) i 5 rub. (kolor nieznany). Druk jednostronny czarny. Na bonach widniały podpisy kasjera (nieznanego z nazwiska) i dyrektora Samuela Blumenfelda. Na podstawie zachowanych egzemplarzy można przypuszczać, że
do obiegu trafiło do 600 szt. nominału 25 kop., do 2000 szt. – 50 kop., około 1800
szt. – 1 rub. i do 100 szt. 3 rub. Bonów 5 rub. w zbiorach nie odnotowano 17.

16
17

A. Podczaski, Katalog... , t. II, s. 186-188; tenże, Katalog..., t. V, s. 145-146, 229
A. Podczaski, Katalog..., t. II, s. 189-190; ustalenia własne.
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Bon 25 kop. Fabryki Akcyjnego Towarzystwa Mebli Wiedeńskich „Jakób i Józef Kohn”
(A. Podczaski, Katalog…, t. II, s. 190)
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Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Noworadomsku18 (dalej: TPO)
w pierwszych tygodniach wojny wypuściło serię 4 bonów (zwanych kwitami) o nominałach 25 kop. (poddruk beżowoszary), 50 kop. (poddruk różowy), l rub. (poddruk
niebieski) i 3 rub. (poddruk szarofioletowy). Bony drukowano jednostronnie czarnym drukiem na papierze białym bez znaku wodnego. Pojedyncze bony odcinano
z bloczka wzdłuż linii falistej (co było jedynym zabezpieczeniem przed fałszerstwami). Numerację umieszczano w lewym górnym rogu za pomocą ręcznego numeratora (tusz czarny), datę wprowadzania do obiegu i owalny stempel emitenta
w lewym dolnym rogu (tusz fioletowy lub czerwony). Znane są egzemplarze wydawane od 9 listopada 1914 r. do 22 lutego 1915 r. Na wszystkich nominałach bonów
wprowadzonych do obiegu widnieją podpisy dwóch członków Rady Nadzorczej:
Karola Boreckiego i Konstantego Tymoteusza Brzeskiego oraz członków Zarządu:
prezesa Jana Humbleta, a poniżej – Antoniego Wolskiego. Na podstawie zachowanych egzemplarzy szacuje się, że do obiegu trafiło mniej niż 800 szt. nominału 25
kop., do 500 szt. – 50 kop., do 200 szt. – 1 rub., mniej niż 200 szt. – 3 rub. Wszystkie
nominały tych bonów znane są także w postaci blankietów numerowanych z owalnym stemplem emitenta, ale bez daty i odręcznych podpisów19.

Bon 50 kop. Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego (A. Podczaski, Katalog…, t. II,
s. 188)
Patrz więcej: G. Mieczyński, Stowarzyszenia..., s. 175-178; tenże, Firmy radomszczańskie
w dwudziestoleciu międzywojennym, Radomsko 2013, s. 248-249.
19
A. Podczaski, Katalog..., t. II, s. 188-189; tenże, Katalog..., t. V, s. 146, 221; ustalenia
własne.
18
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Emisje pieniądza zastępczego w Radomsku w latach I wojny światowej
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Noworadomsku 20 (dalej: TWK)
wyemitowało w początkowym okresie I wojny światowej niedatowane i nienumerowane kwity o nominałach: 5 kop. (papier kremowy), 10 kop. (papier jasnofioletowy),
50 kop. (papier zielonożółty), l rub. (papier jasnobeżowy). Drukowano je jednostronnie czarną farbą, część egzemplarzy posiada odciśnięty tzw. suchy stempel. Bony
były wydawane w odcinkach o różnych nominałach na żądanie osób lub firm mających konto w TWK jako potwierdzenie posiadania środków i tylko do wysokości nie
przekraczającej wkładu. TWK zobowiązywało się okazicielowi bonu wypłacić gotówkę potrącając odpowiednią kwotę z konta wskazanego na bonie. Tym samym
właściciele kont stawali się współwystawcami bonu. Ich nazwiska, nazwy zakładów
lub tylko numery kont wpisywano ręcznie czarnym tuszem na awersie. Znanych jest
ponad 20 współwystawców: S. Borzykowski, Bcia Thonet, Brzęczkowski J[ózef],
T. Ciupiński, Filher Kiwa, Gurbski I[gnacy], J[an] Herszkiewicz, F. Jakubowicz,
Jurjew J[an], Królikiewicz E[dmund], Kudasiewicz M., Kuper R., Lewkowicz
J[akub], A[ntoni] Łęski, Magistrat m. Radomska, F[eliks] Myśliński, Rosenbaum
M[ajer], Rybak Fr., Stokowski St[anisław], Szatz A[bram], Sztatler B., L[eon]
Wünsche. Rewersy są puste lub opatrzone fioletowym odciskiem stempla emitenta
o średnicy 28 mm i odręcznym podpisem atramentowym czarnym lub czerwonym
(znany podpis dyrektora TWK Kiwy Filhera)21. Ze względu na brak numeracji bonów wielkość emisji TWK jest niemożliwa do oszacowania. TWK było instytucją
dysponującą znacznie większymi wkładami klientów niż TPO 22. Fakt ten oraz stosunkowo duża liczba zachowanych egzemplarzy i odmian bonów świadczyć może
o sporej emisji (może nawet największej w mieście). Z pewnością najwięcej bonów
wystawiono dla osób i firm mających duży wkład w TWK. Wśród współwystawców
znaleźć można właścicieli firm, magistrat, a nawet dużą fabrykę „Bracia Thonet” –
tylko dla tego zakładu musiano wydać porównywalną liczbę bonów jaką wyemitowała fabryka „Jakuba i Józefa Kohnów”.

Patrz więcej: G. Mieczyński, Stowarzyszenia..., s. 181-184; tenże, Firmy..., s. 249.
A. Podczaski, Katalog..., t. II, s. 189; tenże, Katalog..., t. V, s. 146-147; ustalenia własne.
22
TPO w 1913 r. osiągnęło obrót 502 000 rub., zysk 3188 rub., TWK w 1914 r. miało obrót
22 mln rub. – G. Mieczyński, Stowarzyszenia..., s. 176-177, 183-184.
20
21
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Bon 10 kop. Towarzystwa Wzajemnego Kredytu

Emisje częstochowskiego Oddziału Banku Handlowego w Warszawie dla
obywateli lub firm z Radomska
Częstochowski Oddział Banku Handlowego w Warszawie wydał 15 października 1914 r. serię bonów o nominałach 50 kop., 1 rub., 3 rub. i 5 rub. dla 118
współwystawców. Wśród nich co najmniej dwóch związanych było z Radomskiem:
Hemja Zanberg Noworadomsk i Towarzystwo Akcyjne „Wojciechów” Noworadomsk. Wielkości nakładów przypadających na tych współwystawców są niemożliwe do oszacowania23.

Podsumowanie
W ostatnich latach zainteresowanie tematem pieniądza zastępczego wśród
numizmatyków wzrasta. Przybywa literatury przedmiotu, czego najlepszym przykładem jest wydane w latach 2004-2016 monumentalne dzieło A. Podczaskiego –
5 tomów Katalogu papierowych pieniędzy zastępczych z ziem polskich 1914-1924.
Jednak zagadnienie jest tak obszerne, że ciągle znajdują się przykłady kolejnych
bonów, nikomu wcześniej nieznanych i nigdy dotąd nieopublikowanych. Już 2 razy
po wydaniu zasadniczej części katalogu (tomy I-IV) autor był zmuszony znacznie go
A. Gąsiorski, Historia..., s. XVIII-XIX; A. Podczaski, Katalog..., t. II, s. 51; tenże, Katalog..., t. V, s. 110.
23
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Emisje pieniądza zastępczego w Radomsku w latach I wojny światowej
uzupełniać. Podobnie może być z wiedzą na temat pieniądza radomszczańskiego. Jak
na tak duży wówczas ośrodek przemysłowy skatalogowano stosunkowo mało emisji
(5) i tylko 4 emitentów, np. nie znamy dotąd przykładu żadnego żydowskiego bonu
handlowego, co przy tak licznej społeczności żydowskiej w tamtym czasie jest niezrozumiałe. Wytłumaczeniem takiego stanu mogłoby być funkcjonowanie na terenie
miasta jakiejś dużej emisji pieniądza zastępczego, która zaspokoiła potrzeby lokalnego rynku.
Odnalezienie i skatalogowanie jak największej liczby odmian i egzemplarzy
bonów jest ważne – pozwala oszacować skalę zjawiska. Dla Radomska kluczowa jest
wielkość emisji TWK. Jej określenie dałoby odpowiedz jaką rolę pieniądz zastępczy
odegrał w życiu mieszkańców, czy podaż lokalnego pieniądza nasyciła rynek i zlikwidowała problemy związane z niedoborem pieniądza państwowego. W pamiętnikach z tego okresu i źródłach archiwalnych nie udało się znaleźć relacji na ten temat.
Na podstawie dziś dostępnych danych (przyjmując emisję TWK na tym samym poziomie co TPO) szacunkowa kwota na jaką opiewały łącznie wszystkie znane emisje
w Radomsku waha się między 15 a 20 tys. rub., tj. niecały rubel na mieszkańca.
Przyjmując zaś, że łącznie wprowadzono do obiegu około 15 tys. sztuk różnych nominałów bonów, daje to średnią poniżej 1 szt./mieszkańca. Takie nakłady nie mogły
rozwiązać problemu braku gotówki w całym mieście. Wiadomo jednak, że potencjalne możliwości emisyjne TWK były nawet 40-krotnie większe niż TPO (do 50000
rub). Emisja TWK na połowę mniejszą skalę nasyciłaby lokalny rynek na początku
wojny.
Z pewnością emisje w obu fabrykach z przeznaczeniem na wypłaty zagwarantowały środki utrzymania wielu rodzinom robotniczym i przeciwdziałały występowaniu niepokojów społecznych. Kursowanie bonów przyczyniło się do sprawniejszego funkcjonowania handlu. Wydanie bonów przez spółdzielnie bankowe TPO
i TWK uchroniło te instytucje w początkowej fazie wojny od ogłoszenia niewypłacalności (upadłości). Wypłata wkładów oszczędnościowych klientów w formie bonów nie zmuszała do natychmiastowego wymawiania umów kredytobiorcom. Odsuwała w czasie problem znalezienia środków na wykup bonów, ale go nie likwidowała. Nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące wycofywania bonów. Można
przypuszczać, że drastycznie spadła wysokość wkładów oszczędnościowych, a co za
tym idzie kapitał obrotowy. Obie spółdzielnie zawiesiły działalność, a próba ich reaktywowania po wojnie nie powiodła się.
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Żołnierze Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego z powiatu noworadomskiego
Celem niniejszej pracy jest upamiętnienie legionistów pochodzących z Radomszczańskiego. Działalność Legionów Polskich na tym terenie została przedstawiona w pracy Ryszarda Kotewicza1. Autor, opierając się głównie na jednym zespole
akt z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim2, sporządził m.in. listę
legionistów zwerbowanych w powiecie noworadomskim – znalazło się na niej 121
nazwisk ochotników. W większości przypadków zawierała ona tylko podstawowe
dane: imię, nazwisko, miejsce urodzenia i przybliżoną datę wstąpienia do Legionów.
W czasie I wojny światowej władze austriackie i niemieckie dokonały podziału stref
okupacyjnych. W jego wyniku do powiatu noworadomskiego przyłączono północnowschodnią część powiatu częstochowskiego i fragment powiatu wieluńskiego, dlatego w spisie legionistów znalazły się osoby z Mstowa, Działoszyna czy Cykarzewa.
Listę legionistów w niniejszym opracowaniu sporządzono z uwzględnieniem
granic powiatu noworadomskiego w 1914 r. (patrz: rys.1). Znalazły się na niej nazwiska 160 osób pochodzących z tego terenu. Oprócz opracowania R. Kotewicza
korzystano z (ciągle uzupełnianego) internetowego Wykazu Legionistów tworzonego
przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku3 oraz z akt Legionów Polskich
i Polskiego Korpusu Posiłkowego udostępnionych na stronie internetowej Centralnego Archiwum Wojskowego (dalej: CAW)4. Wykaz Legionistów bardzo rzadko zawieR. Kotewicz, Piotrków-Radomsko u progu niepodległości, Piotrków-Radomsko 1998.
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Biuro Werbunkowe
Legionów Polskich w Noworadomsku, zespół 685.
3
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (dalej: MJP), Wykaz Legionistów,
http://wykaz.muzeumpilsudski.pl/
4
Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), Legiony Polskie i Polski Korpus Posiłkowy, grupa
zespołów, Komenda Legionów Polskich (Dowództwo Polskiego Korpusu Posiłkowego),
I.120.1.1-611.
1
2
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ra pełne dane osobowe, zdarzają się błędy literowe w nazwiskach. Niektórzy legioniści wymienieni są dwu-, a nawet trzykrotnie. Jest to spowodowane tym, że lista powstaje na podstawie źródeł nie pozwalających na jednoznaczną weryfikację osób.
W CAW zachowały się tylko nieliczne karty ewidencji żołnierzy i spisy zawierające
takie dane jak miejsce czy data urodzenia. Z reguły nie używano żadnych numerów
ewidencyjnych, które mogłyby ułatwić ustalenie tożsamości. Wydaje się, że sama
Komenda Legionów miała problemy z identyfikacją legionistów i nie znała ich aktualnych przydziałów służbowych – często wysyłano do wszystkich jednostek pisma
z zapytaniem, gdzie dany żołnierz służy, na okładkach akt notowano uwagi, że jest
dwóch żołnierzy o tym samym imieniu i nazwisku itp. Pomimo tego, że w CAW
znajduje się 611 jednostek akt (każda po kilkaset stron) z tysiącami nazwisk, nie
można sporządzić pełnego wykazu wszystkich legionistów, jak również prześledzić
przebiegu służby konkretnych osób. Z wyżej wymienionych powodów umieszczona
poniżej lista legionistów z Radomszczańskiego nie jest kompletna.
Rys. 1. Mapa powiatu noworadomskiego w latach 1867-1914

Opracowanie własne na podstawie: Pamiatnaja kniżka petrokovskoj guberni na 1893 god,
Piotrków 1893

Wykaz skrótów: baon – batalion, Bryg. – Brygada, komp. – kompania, kpr. – kapral,
LP – Legiony Polskie, PKP – Polski Korpus Posiłkowy, p.art. – pułk artylerii, plut. –
plutonowy, p.uł. – pułk ułanów, pp – pułk piechoty, ppor. – podporucznik , sierż. –
sierżant, sup. – superarbitrowany, szer. – szeregowy
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Lista legionistów z Radomszczańskiego

L.p.

Nazwisko i imię

Data i miejsce ur.,
zawód

1

Bański Wacław

2

Bąbiński Kazimierz

1897, Radomsko
lub Częstochowa,
stolarz
29.11.1895, Opatów, zamieszkały
Wola Jedlińska,
kancelista notarialny

3

Bąbiński Stefan

1888, Osiek,
zamieszkały Wola
Jedlińska, słuchacz filozofii

09.1914

4

Boczkowski Jan

31.05.1891, Radomsko, maszynista

24.08.1914

5

Bogusławski
Stanisław

1894, Radomsko,
urzędnik

265

Data
wstąp. do
LP
02.1915
10.08.
1914

Przydział i przebieg
służby
10 komp. 2 pp
sierż., 2 komp. baonu uzupełniającego M. Trojanowskiego w Częstochowie, 1
pp I baon 1 komp. (ciężko
ranny pod Krzywopłotami),
leczył się w Pradze i Cieplicach Czeskich (17. 02. -10.
03. 1915), od 03.1915 I baon
5 pp, ranny pod Kostiuchnówką, leczył się do 12.1916
w szpitalu w Rzeszowie, po
kryzysie przysięgowym
internowany w Szczypiornie
i Łomży
Awansowany do stopnia
ppor. (9. 10. 1914), 3. 11.
1914 przydzielony do 2
komp. Baonu Uzupełniającego nr IV (później 1 komp.
IV baonu 1 pp), walczył w
bitwie pod Krzywopłotami
(11. 1914), 1 pp I baon 1
komp., ranny pod Tarnowem
24. 12. 1914, leczył się w
Zakopanem do 03.1915
6 komp. 2 pp, 7 komp. 3 pp,
po kampanii wołyńskiej w 1
p. art., chorował (15.03.1915
w szpitalu Czerwonego
Krzyża w Nowym Targu), w
PKP przydzielony do II
baterii haubic pol. 1 p. art.,
po Rarańczy (15-16. 02.
1918), internowany w Bustyahaza, Taraczköz, Huszt,
sierż.
10 komp. 6 pp, ranny 4.
10.1915 pod Kostiuchnówką

Grzegorz Mieczyński
6

Bok Wacław

Radomsko, pracownik biurowy
17.03.1896, Bąkowa Góra, uczeń
gimnazjum

5.05.1915

7

Borkiewicz
Adam

8

Bożydar Antoni

Radomsko

1915 (?)

9

Bystry Roch

03.1916

10

Chabrzyk Franciszek
Chodak Józef

1898, Radomsko,
szewc
1894, Radomsko
1898, Radomsko

przed
09.1916

11
12

Chwastowski
Józef

13

Ciemochowski
Kroja Tadeusz

14

Cierpisz Stanisław

13.03.1901, Sulmierzyce, uczeń
szkoły handlowej
26.06.1895, Gidle, uczeń gimnazjum
1894, Brzeźnica,
rolnik

i wzięty do niewoli
szer., półbaon etapowy,
komp. piechoty
od 1915 służył w Oddziale
Lotnym POW, w 08.1915
wymaszerował z Batalionem. Warszawskim do LP,
żołnierz 4 komp. VI baonu 1
pp, z którym przeszedł cały
szlak bojowy, 8.11.1915
otrzymał stopień kpr., 12.
12.1915 ranny podczas walk
na Wołyniu, kurował się w
Domu Ozdrowieńców w
Kamieńsku, od 3. 03. 1916
w I Baonie Uzupełniającym,
od 14.04.1916 w 2 komp. III
baonu 1 pp, 28.07.1916
ranny, po rekonwalescencji
skierowany do kadry w
Dęblinie, 18.10.1916 odesłany w celu dokończenia
nauki w gimnazjum, w 07.
1917 internowany w Szczypiornie
Biuro Werbunkowe w Noworadomsku w 1916 r. poszukiwało legionisty we
wszystkich jednostkach LP,
przypuszczano, że zaciągnął
się do baonu Galicy i poległ
przed wpisaniem do ewidencji
3 pp
sierż.

09.1915
04.1915
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6 pp
III Bryg. 6 pp 1 komp., 25.
09.1915 szpital leg. w Kamińsku, 2 p.uł.
14.03.-1.08.1915 3 komp. 4
pp, 1.08.1915 ranny pod
Jazdkowem, 29. 03. 1916
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15

Ciesielski Julian

1884, Radomsko

16
17

Cyckowski Piotr
Czerw Stanisław
Dąbrowski
Marian

Radomsko
1899, Koniecpol

03.1915

1890, Dobrowice
(?) k. Radomska,
rolnik
Radomsko

29.12.1914

1877, Radomsko,
górnik

03.1915

05.1915

18
19
20

Dobrakowski
Andrzej
Domasławski
(Domosławski)
Mieczysław

21

Dyonisow (Dyonizow) Leon

1877, Radomsko,
muzyk

22

Fajster Hubert

23

Fijałkowski
(Fiałkowski)
Roman
Frankowski
Adam
Frejno Aleksander
Frejno Wacław

Strzelce Wielkie,
kancelista
1894, Radomsko,
ślusarz

24
25
26

06.1915

03.1915

Gidle

06.1915

1893, Radomsko,
mydlarz
1885, Radomsko,
muzyk

02.1916
02.1915

27

Fuchs (Fuks)
Moszek

1898, Radomsko,
furman

15.05.1915

28

Fuchs Dawid

03.1915

29

Gall Jan

1892, Radomsko,
robotnik
Radomsko, rolnik
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1915

wrócił z rekonwalescencji, 9
komp. II baonu 4 pp,
20.06.1917 internowany w
Szczypiornie, sup. w Lublinie (1.07.1917), inwalida
zdolny do służby bez broni
Oddział
Automobilowy,
uciekł z LP w czasie kryzysu
przysięgowego
rekrut
3 pp, 1.07.1917 uznany za
zdolnego do służby bez
broni
1 komp. II baon 1 pp I
Bryg., odbywał rekonwalescencję w Kamieńsku, opuścił pułk w 04.1915, niezdolny do służby
sierż., 2 pp orkiestra, po
Rarańczy internowany w
Bustyahaza
6 pp
6 pp

4 pp 8 komp., ranny w
08.1916
4 pp, szpital Czerwonego
Krzyża w Nowym Targu,
zmarł
2 komp. V baonu 5 pp I
Bryg., 2.10.1915 ranny pod
Sobieszycami, zginął podczas odwrotu spod Kostiuchnówki (8. 07. 1916)
szer., 15.08.1915 przydzielony do baonu uzupełniającego nr III, w PKP w szkole
podchorążych w Bolecho-
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30
31

Gebauer Jan
Glüksman
(Glücksmann,
Gliksman) Leon
(Lejbuś)

Gertrudów
4.10.1898, Radomsko, uczeń

32

Gomółka Władysław
Gosławski Jan

1898, Żytno

33

10.1915
3.03.1915

34

Goszczyński
Marian Feliks

2.06.1897, Brzeźnica lub Niechcice, uczeń gimnazjum
20 XI 1891, Radomsko, student

35

Goszczyński
Stefan

1892, Radomsko,
buchalter

19.04.1915

36

Górecki Franciszek
Górecki

1898, Radomsko,
robotnik
1894, Bartodzieje,

05.1915

37

05.1915

13.03.1915

02.1915
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wie, po Rarańczy internowany w Bustyhaza
7 komp. 6 pp III Bryg.,
uczestniczył w pierwszej
fazie walk na froncie wołyńskim, zachorował i przebywał w szpitalu (7.10.-15.
12.1915), od 2. 05. 1916 ponownie przebywał w szpitalu, po wyleczeniu trafił do
służby werbunkowej, w 07.
1917 został przez komisję
rewizyjną zwolniony z LP
rekrut
szer., 4 pp, walczył na froncie do kryzysu przysięgowego (1917), internowany w
Szczypiornie
9.06.1915 awansował na
sekcyjnego i został skierowany na kurs Szkoły Podchorążych LP, po ukończeniu awansował na sierżanta i
został przydzielony do Baonu Uzupełniającego nr III
(27.07.1915), wszedł wraz z
baonem do 6 pp III Bryg.
(dowódca plutonu w 2
komp.), ranny pod Kopnem
(24. 10. 1915), w 01.1916
powrócił na front, 11. 11.
1915 mianowany chorążym,
a 1. 07. 1916 ppor. piechoty,
po awansie dowódca 2
komp. w 6 pp, po kryzysie
przysięgowym zwolniony z
LP (16. 07. 1917) i internowany w Beniaminowie
sierż., 5 pp, w 11. 1917
otrzymał 4-miesięczny
urlop, sup. w Przemyślu (5.
12. 1917), czasowo niezdolny do służby
5 pp
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38
39

Gerwazy
Grot Aleksander

40

Gruszczyński
Stefan
Gumiński Józef

41

Hanke Roman

42

Hutyra Antoni

43

Iznerowicz
Leopold
Jamrozik
(Jamrozek) Jan

44

rzeźnik
14.06.1885, Radomsko, dependent notarialny
1892, Radomsko,
krawiec
20.01.1897, Kocierzów (raczej:
Kocierzowy),
przynależny Warszawa, uczeń
szkoły realnej
1890 lub
4.02.1891, Radomsko, fryzjer
1892, Koniecpol

08.1915

plut.

6.08.1914

Radomsko

06.1915

sekcyjny 1 pp, od 1916
komp. techniczna (oddział
telefoniczny), mianowany
plut. (22.12.1916), internowany w Szaldobos i zwolniony jako Królewiak

8.08.1886, Ruzia
(Płoszów), majster ślusarski
Zamoście
1895, Jankowice,
krawiec

09.1914

11.1915
02.1915

45
46

Janik Stanisław
Jaroszyński
Franciszek

47

Jaworek Mikołaj

10.12.1894, Borowice (?) k.
Radomska, piekarz

25.09.1914

48
49

Kałka Bolesław
Kancler Karol
Jan

1881, Radomsko
1896, Zimna
Woda, praktykant

05.1916
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4 pp

03.1916

3 pp

PKP (Bolechów), po Rarańczy internowany w Bustyhaza.
szer., 2 pp I Bryg. (do 14.
03. 1915), 4 komp. I baonu 1
pp (do 28.10.1915), I oddział karabinów maszynowych i 3 komp. I baonu 1 pp
oraz w piekarni polowej I
Bryg., 1 komp. I baonu 1 pp
(6.08.1916-16. 01. 1917),
następnie leczył się w szpitalu, skierowany do służby
werbunkowej w Siedlcach,
18. 04. 1917 wykazany w 1
pp, 15.03.1918 zwolniony z
PKP jako niezdolny do służby.
szer.
szer., 4 komp. V baonu I
Bryg. LP, poległ 7. 08. 1915

Grzegorz Mieczyński
50
51

52
53

Kardas Wincenty
Karpik
Aleksander
Kierociński
Wacław
Kil Józef

rolny
1897, Radomsko

09.1914

Masłowiec (raczej: Masłowice)
ziemia piotrkowska
Radomsko

08.1915

1889, Radomsko,
robotnik

2.06.1916

pod Ciemnem
2 pp 4 komp., ranny 21. 06.
1916 pod Gruziatynem
postrzelony w brzuch pod
Ławczówkiem, zm. 27. 12.
1914 w Kończysku

3 komp. uzupełniająca, sup.
w Lublinie 1. 07. 1917,
inwalida zdolny do służby
bez broni
prowientura 5 pp, wystąpił z
prośbą o zwolnienie ze służby w związku z odejściem J.
Piłsudskiego

54

Kiszteliński
Antoni

Radomsko

55
56

Radomsko
Radomsko, rolnik

05.1915

57

Kmieć Józef
Knosota Stanisław
Kochan Ludwik

05.1915

4 pp

58

Koćwin Michał

1895 (lub 1898),
Radomsko,
urzędnik kolejowy
Radomsko

10.1914

59
60

Koper Józef
Korpasiński
Józef
Kossek Józef
Koszela (Kuszela) Ignacy

1899, Radomsko
1890, Żytno,
cukiernik
Krzywanice
2.01.1891, Młodzowy, urzędnik
bankowy

9. 08. 1915 przeznaczony do
oddziału zajmującego się
przerabianiem rosyjskich
karabinów
rekrut
10 komp. III baonu 6 pp

63

Koszela Wacław

64

Kotarbiński
Marian
Kowalski Józef
Kozłowski
Lucjan

28.09.1887, Młodzowy, urzędnik
fabryczny
Radomsko

03.1916

Radomsko
1899, Radomsko

09.1914
04.1916

61
62

65
66

22.05.1916
06.1915
15.08.1914

270

4 pp

3 oddział karabinów maszynowych 6 pp, 2 p.uł., 18. 08.
1916 mianowany chorążym
prowiantowym, 13.04.1817
ppor. prowiantowym,
16.02.1918 internowany na
Węgrzech
4 pp

szer.
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67
68
69
70
71

Krejczy Czesław
Kruszyński
Adam
Kubicki Piotr
Kubicki Stanisław
Kujszczyk
Izydor

Kobiele
Radomsko

05.1915

1895, Brudzice,
robotnik
Krzywanice

08.1915
07.1915

Radomsko

72
73

Kuliś Wacław
Kusiński
Bolesław

Radziechowice
1894,
Radomsko

06.1915
5.05.1915

74

Pratkowice

05.1915

75

Kusiński vel
Kuta (bez imienia)
Kuśnierski Józef

09.1914

76

Kuźniak Józef

15.03.1895,
Dmenin (lub
Radomsko), ślusarz
Radomsko

77

Gertrudów

06.1916

Budzewie?, student
1896, Wola Jedlińska
1894, Radomsko
lub Wadowice
Krzywanice

10.1915

81

Laszczyk
Edward
Lesiak Władysław
Lewandowski
Michał
Loga Aleksander
Łakomy Jan

82

Łakomy Roman

1895, Krzywanice

07.1915

83

Ławreńczuk

Radziechowice

04.1915

78
79
80

baon uzupełniający nr III

1 pp VI baon 4 komp., 22.
11. 1914 ranny pod Krzywopłotami, leczył się w
szpitalu uniwersyteckim w
Wiedniu
szer.
6.07.1915 zdał egzamin w
szkole podoficerskiej rachunkowych w Piotrkowie i
został mianowany sekcyjnym, skierowany do magazynów centralnych w Radomsku, sup. w Krakowie
31. 08.1916, niezdolny do
żadnej służby

1 pp III baon 3 komp., 7. 01.
1915 przebywał na leczeniu
w Cieplicach czeskich
zwolniony z LP z powodu
małoletniości (14.07.1915)

kpr.
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3.05.1916

12 komp. III baon 6 pp

06.1915

czasowo internowany w
06.1915
czasowo internowany w
06.1915, III Bryg. 6 pp I
baon 3 komp., w 08.1915
chory przebywał w szpitalu
w Kamieńsku

Grzegorz Mieczyński
84
85
86
87

88

Aleksander
Maczewski
Władysław
Majewski Zdzisław
Maksym
Zygmunt
Maniecki
Zygmunt

1893, Rzeki,
student
1895, Radomsko,
słuchacz filozofii
1897, Gidle

09.1915

1893, Radomsko,
stelmach

03.1915

baon uzupełniający
rekrut

Margasiński
Konstanty
Marszałek Ignacy Wincenty

1881, Maluszyn,
piekarz
25.01.1899, Kruszyna, robotnik

Marszycki
Bolesław
Marszycki
Kazimierz

1897, Kobiele,
rolnik
1895, Kobiele,
ogrodnik

92

Masztalski
Tomasz

1890, Radomsko,
szewc

93

Matuszewski
Leonard
Mazurek
Edward

Radomsko

05.1915

Radomsko

1915

95

Mączewski
Władysław

1893 lub
24.03.1894, Nieznanice lub Rzeki

6.08.1915

96

Mędrzycki
(Mędrzecki)
Kazimierz
Michalski Stefan
Miedziejewski
Jan
Mielczarek
Edward

Wygoda

05.1915

Brzeźnica

09.1914

Radomsko

09.1914

1895, Radomsko,
furman

28.04.1915

28.09.1887,
Pławno lub Ra-

5.05.1915

89

90
91

94

97
98
99
100

Mika Wacław
Michał

1 p.uł.

07.1915

03.1916
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III Bryg. 4 pp III baon, w 2
połowie 1915 przebywał
chory w szpitalu w Kamieńsku
7 komp. 6 pp, zm.
22.07.1916 w Krakowie
26.07.1915 przydzielony do
baonu uzupełniającego nr
III, po kryzysie przysięgowym internowany w Szczypiornie.
baon uzupełniający, 4 pp
sekcyjny, 4 pp 3 komp.,
ranny 7.07.1916 pod Optową, dostał się do niewoli
szer., II dywizjon 1 p.art.,
zm. na tyfus 26.11.1916 w
Kozienicach
baon uzupełniający nr I,
zwolniony z LP z powodu
małoletniości (29.07.1915)
1 p. uł., 7. 07. 1916 ranny i
odesłany do szpitala, w 11.
1916 powrócił do pułku, w
1917 internowany w Szczypiornie i Łomży

szer., 2 p.uł., sup. w Krakowie (16.04.1917) niezdolny
do służby
1 komp. 4 pp, 1 p.art, internowany w Szczypiornie
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101

Mikołajewski
Adam

102

Misztalski
Tomasz
Moryn Polikarp

103
104

Neugebauer
Mieczysław ps.
„Norwid”

105

Niemcewicz
Stanisław

106

Nizikowski
Ludwik
Norberciak Jan

107
108
109
110

Noremberg
Stanisław
Nowakowski
Józef
Obezc (Oberc)
Edward

domsko,
24.12.1899, Stobiecko Szlacheckie
Radomsko

4.04.1916
05.1915

1894, Radomsko,
modelarz
15.02.1884, Rzejowice

02.1915

3.12.1893, Brzeźnica, uczeń gimnazjum
1896, Radomsko,
piekarz
2.05 1896, Bartodzieje, rolnik
Radomsko

05.1916

Radomsko

10.1914

1899, Radomsko,
student

1917
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05.1915
05.1915

6 pp, od 1917 2 p.uł., zwolniony w 08.1917 jako niezdolny do służby
1 pp
4.08.1914 został dowódcą 2
komp. kadrowej, 6.08. objął
dowództwo baonu (od 13.
08. II baon 1 pp), 9.10.1914
mianowany mjr. piechoty,
26.11. objął dowództwo V
baonu, natomiast po powołaniu I Bryg. w Nowym
Sączu został dowódcą 5 pp
(18.12.1914), na skutek choroby czasowo opuścił pułk
(28.04.1915 powrócił), 20.
05. został dowódcą I baonu
2 pp, ranny w okolicach
Rokitnej (12.06.1915), leczył się do 9.07. w szpitalu
twierdzy nr 9 w Krakowie,
po powrocie do zdrowia
zastępca dowódcy 3 pp, od
6.10.1915 dowódca 6 pp LP,
11.11.1915 awansował na
ppłk piechoty, dowodził
czasowo III Bryg. LP (8.0512.07.1917), zwolniony z LP
(12. 07. 1917) jako jeden z
liderów akcji antyprzysięgowej
sekcyjny, w 03.1917 przebywał w Domu Uzdrowieńców w Kamieńsku
4 pp 3 komp., wzięty do
niewoli 7.07.1916
9 komp. III baon 6 pp

III baon 6 pp

Grzegorz Mieczyński
111
112

Okoń Stanisław
Olczyk Franciszek

Chełmo
1895, Radomsko

09.1914
03.1915

113
114

Ościk Józef
Pieżak Władysław
Pletko Józef

Radomsko

05.1916

21.02.1887, Radomsko, giser

11.08.1914

Radomsko

10.1914

117
118
119

Poczeszyński
(Pocieszyński)
Julian
Podajnik Marian
Podleski Ignacy
Pogoda Marian

Radomsko
Kodrań
20.02.1898, Kruszyna, subiekt

03.1915
07.1915
18.08.1914

120

Pytlewski Jan

14.12.1889, Koniecpol, urzędnik

1914

121

Rabis (bez
imienia)
Rybak Franciszek

okolice Radomska

115

116

122

29.03.1896, Radomsko lub Kietlin, uczeń gimnazjalny
Radomsko
1897, Żytno,
uczeń gimnazjum

5.05.1915

123
124

Ryter Leon
Salski Józef

125

Sikorski Stefan
ps. „Zawisza”
Skulski Wacław
Franciszek

Sulmierzyce

05.1915

10.10.1887, Smotryszów

9.08.1914

Służewski
Lucjan
Służewski
Stanisław

28.02.1897, Radomsko, rolnik
14.05.1898, Radomsko

05.1915

129

Socik Jan

130

Sowiński Ignacy

1894, Rzejowice,
piekarz
27.07.1894, Radomsko

126
127
128

05.1916

I Bryg. 3 pp IV komp., we
09.1915 leczył się w szpitalu
LP w Kamieńsku
zm. 1922
półbaon etapowy 2 komp.
LP, sekcyjny w 4 pp w oddziale rusznikarzy,
26.05.1917 przeniesiony do
9 komp.

sup. w Lublinie (1.08.1917),
zdolny do służby pomocniczej jako pisarz
1 p.uł., sup. w Krakowie
20.04.1916, urlopowany (od
9.05.1916)
4 pp, zginął pod Koszyszczami
szer., półbaon etapowy,
5.07.1916 przydzielony do 3
pp
szer., 2 komp. II baonu 1 pp,
poległ 7.03.1915 pod Lipnicą Murowaną
ppor. (weterynarz), 1 p.uł., 1
p.art. dywizjon haubic,
zwolniony 28.07.1917
1 pp, 3 pp
służył w formacjach poza
pułkowych (25.10.191515.11.1916)
4 pp

09.1914
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4 komp. 2 pp, 5 komp. 4 pp
(06.1915-03.1916), następ-
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131
132
133

Sroka Bolesław
Stanienda Adam
Stanik Stanisław

Radomsko
Kruszyna
Silniczka

134

Stanowski
Ryszard

13.08.1894, Lgota
Wielka

135

Starostecki
Franciszek
Stępień Jan

Radomsko

Suwart Bolesław
Szydłowski
Bogdan

Radziechowice

Radomsko

03.1916

1895, Radomsko,
rzeźnik
1892, Krzywanice

09.1914

142
143

Ślifierski (Szlifierski) Jan
Ślusarski
Edward
Świątkowski
Paweł
Teister Hubert
Teperski Józef

Strzelce Wielkie
Radomsko, 1898,
malarz

02.1916

144

Tokarski Józef

1886, Kobiele,
szewc

145
146

Tyl Bolesław
Walczykowski
Wacław
Walenta Henryk

1889, Radomsko
28.10.1896, Radomsko,
farmaceuta

03.1915
15.03.1915

Wiązowski
Wacław

1897, Jasień,
handlowiec

03.1916

136
137
138

139
140
141

147
148

03.1915
05.1916
09.1914

01.1916

Radomsko
09.1914

1891, Radomsko,
słuchacz politechniki

1 pp, w 12.1914 chorował w
szpitalu w Pilznie
4 pp (6.05-15.08.1915),
kontuzjowany, leczył się w
szpitalu, 1 p.uł. (16.02.2.10.1916), Stacja Zborna
Piotrków, Centralny Urząd
Ewidencyjny, PKP, internowany
4 pp, w 02.1918 był poszukiwany przez żandarmerię
ppor., 2 pp II Bryg., zachorował i leczył się w szpitalu
rezerw. w Wiedniu
(29.03.1915), zwolniony w
06.1915
szer., 3 pp

02.1915

30.12.1915

275

nie do 28.04.1917 internowany w Szczypiornie i
Łomży, notowany jako st.
szer. PKP

Biuro Werbunkowe w Noworadomsku w 1916 r. poszukiwało legionisty we
wszystkich jednostkach LP
Biuro Werbunkowe w Noworadomsku w 1916 r. poszukiwało legionisty we
wszystkich jednostkach LP
sierż., orkiestra 6 pp
5 pp
szer., Dywizjon Zakładów
Sanitarnych
4 pp

Grzegorz Mieczyński
149
150

Radomsko
31.05.1891, Dobryszyce, ślusarz
Radomsko

05.1916
05.1916

szer., komp. rekrutów

152

Widzowski Jan
Wierzbicki
Stefan
Więckowski
Tadeusz
Wojtas Jan

1894, Radomsko

8.05.1915

153

Wójcik Andrzej

1892, Barownia
(?) k. Radomska,
robotnik

154

Wójcik Bolesław
Wójcik Walenty

Radomsko

st. szer., 1 p.art., sup. w
Lublinie (25.07.1917), zdolny do służby pomocniczej
plut., 5 pp, następnie 3
komp. I baonu 2 pp LP,
poległ pod Gruziatynem
20.06.1916
1 p.uł.

09.1914

156

Wysogląd Robert

12.12.1897, Jedlno

157

Zbroiński Jan

1894, Radomsko,
ślusarz

23.03.1915

158

Zygała Jan

Wierzbica

08.1915

159

Żarek Wacław

23.04.1915

160

Żółciński Józef

20.02.1898, Radomsko, tokarz
1877, Kruszyna,
handlowiec

II Bryg. 2 pp, w 12.1914
awansowany do stopnia kpr.,
w 1915 plut., w 1916 przeniesiony do Biura Werbunkowego w Radomsku, po
kryzysie przysięgowym
uciekł z LP i ukrywał się
od 2.08.1914 w Legionie
Wschodnim, następnie 3 pp.,
brał udział w bitwach pod
Pasieczną i Mołotkowem,
15. 02. 1915 wzięty do niewoli rosyjskiej skąd powrócił w 1919
st. szer., 1.08.1915 został
skierowany do baonu uzupełniającego nr II, jako plut.
2 pp, sup. w Lublinie
8.08.1917, inwalida zdolny
do służby bez broni, przyznano mu pensję inwalidy i
dodatek za zranienie
15.08.1915 przydzielony do
Baonu Uzupełniającego nr
III
szer., półbaon etapowy

151

155

Trzebce

05.1915
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II Bryg. 2 pp II baon, ranny
9.06.1915 pod Kocmaniewem, sup. w Lublinie (18.
07.1917), zdolny do służby
bez broni, pensja inwalidy i
dodatek za zranienie

Żołnierze Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego z powiatu noworadomskiego
Opracowanie własne na podstawie: M. Kolmasiak, Wójcik Walenty, [w:] Radomszczański
Słownik Biograficzny (dalej: RSB), t. I, red. G. Mieczyński, Radomsko 2017, s. 210-212;
R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko..., s. 30-63; MJP, Wykaz Legionistów; A. Surmacka, Ciesielski Julian, [w:] RSB, t. I, s. 35-36; APPT, Biuro Werbunkowe Legionów Polskich w Noworadomsku, sygn. 8, s. 73, sygn. 10, s. 1; CAW, Legiony Polskie i Polski Korpus Posiłkowy, grupa zespołów, Komenda Legionów Polskich (Dowództwo Polskiego Korpusu Posiłkowego), I.120.1.14, s. 96; I.120.1.27, s. 26, I. 120. 1. 124, s. 4, 6, 10, 24-26, 104, 107; I. 120.
1. 238, s. 288; I.120.1.306a, s. 38, 82-83, 97, 124, 127, 130, 142, 153, 165, 179; I. 120.
1.399b, s. 267, 313; I. 120. 1. 400b, s. 300, 322; I. 120. 1. 401a, s. 27, 55; I. 120. 1.402c,
s. 503; I. 120. 1. 405a, s. 8,19-20; I. 120. 1. 406b, s. 293, 351; I. 120. 1.406 d, s. 772, 786;
I. 120. 1.407, s. 9; I. 120. 1. 409a, s. 4; I. 120. 1. 410, s. 7, 10, 14-15; I. 120. 1. 498, s. 77-78,
93; I. 120. 1.501, s. 23-24, 170-171, 228-229, 390-391, 439-440, 533-534, 596-597; I. 120. 1.
511, s. 125; I. 120.1.513, s. 8; I.120.1.526, s. 144; I.120.1.556, s. 634; I.120.1.578, s. 68, 126;
I.120.1.579b, s. 288; „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 1.

We wrześniu 1930 r. w Radomsku powołano oddział (lub koło) Związku Legionistów Polskich. We jego władzach na przestrzeni lat 1930-1939 zasiadali byli
legioniści, m. in.: Kazimierz Bartkiewicz, Franciszek Baworowski, Józef Chodak,
Stanisław Hartwig, Jan Jaworski, Jan Katuszewski, Franciszek Kozioł, Ludwik Marchwiński, Stanisław Niemiec, Mikołaj Nowacki, Bolesław Służewski, Ryszard Stanowski, Jan Widzowski i Tadeusz Więckowski5. Prawdopodobnie większość z nich
pochodziła z Radomszczańskiego, niektórzy osiedli w Radomsku w trakcie lub po I
wojnie światowej (np. Stanisław Niemiec6).

G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko
2008, s. 131.
6
RSB, t 1, s. 130-132.
5
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Andrzej Grochowalski
(Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Radomsku)

Radomszczański Listopad 1918 roku w relacjach i wspomnieniach
Sytuacja polityczna na ziemiach polskich w ostatnim roku wojny
W wyniku działań wojennych w czasie I wojny światowej nastąpił nowy podział polityczny ziem, które należały do Królestwa Polskiego. Zostały one podzielone przez państwa centralne na dwie strefy okupacyjne. Niemcy zajęli północne tereny wraz z wąskim pasem nadgranicznym od swej południowo-wschodniej strony
(z Częstochową i większą częścią Zagłębia Dąbrowskiego). Głównym ośrodkiem
i siedzibą ich władz była Warszawa. Natomiast Austro-Węgry zajęły tereny południowe. Miastem, gdzie mieściły się naczelne władze austriackie został Lublin. Okupacje dzieliły się na powiaty. Radomsko (wtedy Noworadomsk) należało do okupacji
austriackiej i było dużym powiatem składającym się z 36 gmin 1 (na południu sięgało
aż po Złoty Potok). Administracja okupacji w zdecydowanej większości była wojskowa i podlegała wojskowemu gubernatorowi w Lublinie. Na szczeblach powiatu
były utworzone komendy powiatowe (tzw. kreiskomanda). W Radomsku kreiskomendantem w 1918 r. był gen. bryg. żandarmerii Eugeniusz Dąbrowiecki2, który
miał do dyspozycji na swoim terenie jednostki wojskowe, żandarmerii oraz urzędników cywilnych. W powiecie było rozmieszczonych 26 posterunków żandarmerii.
Głównymi zadaniami administracji okupacyjnych było wydawanie zarządzeń i ich
egzekwowanie celem sprawnego zapewnienia dostaw żywności, surowców i wyrobów przemysłowych dla potrzeb wojska. W powiecie rozbudowany był aparat skarbowy3 (27 straży skarbowych), który dotkliwie dawał się we znaki ludności.
R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko. U progu niepodległości, Piotrków-Radomsko 1998, s.30.
Dąbrowiecki Eugeniusz - generał austriacki polskiego pochodzenia, w 1918 r. komendant
obwodowy w Radomsku.
3
R. Kotewicz, Piotrków-Radomsko…, s. 30-31.
1
2
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Działania wojenne na naszych terenach w końcu 1914 r. spowodowały duże
straty. Wycofujące się oddziały zarówno z jednej jak i z drugiej strony często stosowały taktykę spalonej ziemi i niszczyły infrastrukturę transportową, uprawy rolne,
zebrane plony a także paliły miejscowości. Ucierpiał też przemysł, który stracił powiązania zaopatrzeniowe i szersze możliwości zbytu wyrobów. W wyniku tego
w Radomsku większość zakładów produkcyjnych, zarówno tych dużych, jak i mniejszych została zamknięta. Ponieważ tereny te okupant uważał za rosyjskie, wywoził
maszyny i urządzenia z fabryk do siebie. W mieście zapanowało duże bezrobocie.
Z domów i zakładów rekwirowano metale kolorowe i ich stopy, których potrzebował
przemysł wojenny. Zaborcy prowadzili coraz bardziej zorganizowaną, rabunkową
gospodarkę w lasach i kopalniach. Inwestowali w nowe drogi, połączenia kolejowe
i mosty, aby więcej wywieźć. Z roku na rok nakładane na ludność coraz wyższe podatki i obowiązkowe dostawy płodów rolnych i zwierząt hodowlanych spowodowały
duże zubożenie społeczeństwa. Zakaz obrotu artykułami żywnościowymi powodował dla miasta trudności w zaopatrzeniu mieszkańców w podstawowe artykuły spożywcze. Dodatkowo sytuację utrudniał brak dostępu do transportu kolejowego, który
głównie był wykorzystywany przez wojsko, a rekwizycje wozów konnych i koni
pogarszały możliwości transportowe i zaopatrzeniowe miasta. Deficytowy stał się
także opał. Brak środków czystości i lekarstw powodował spadek kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Zaczęły pojawiać się choroby zakaźne.
W wyniku takiej sytuacji nastąpił wzrost niezadowolenia skierowany do
władz austriackich. W czasie kilku lat trwania okupacji wzrósł poziom świadomości
narodowej społeczeństwa zarówno w mieście jak i na wsiach. O sile tych nastrojów
świadczyła fala demonstracji jaka się przetoczyła przez ziemie polskie w lutym
1918 r. po zawarciu traktatu brzeskiego. Państwa Centralne przyznały w nim Ukraińskiej Republice Ludowej tereny historycznie i etnicznie związane z Polską, czyli
Chełmszczyznę i część Podlasia. Od tej pory nikt już nie miał złudzeń co do zamiarów okupantów w sprawie polskiej suwerennej państwowości. W Radomsku pierwsza tak duża manifestacja odbyła się 14 lutego 1918 r. Następowała radykalizacja
nastrojów antyzaborczych.

Przygotowania do przewrotu
Główną organizacją niepodległościową, stawiającą sobie za cel usunięcie
okupantów z ziem polskich była stworzona jesienią 1914 r. przez Józefa Piłsudskiego
tajna Polska Organizacja Wojskowa (POW). Miała ona za zadanie przygotować swoich członków do służby wojskowej w przyszłym odrodzonym wojsku polskim. Prowadziła także agitacje niepodległościowe wśród społeczeństwa w miastach i na
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wsiach. Organizacja ta działała w obu okupacjach, dzieląc obszar ziem polskich na
okręgi, które składały się z obwodów. Radomsko jako 4 obwód należało do okręgu V
z siedzibą w Piotrkowie. Głównym trzonem tej organizacji byli przybywający do
naszego regionu legioniści, którzy starali się przyciągnąć do pracy konspiracyjnej
coraz więcej osób. Nastąpił wzrost liczebności organizacji w mieście i w gminach.
W miejscowościach powstawały komendy lokalne, które podzielone były w zależności od ilości podkomendnych na kompanie, plutony i najmniejsze - sekcje (liczyły
po 8 osób). Do organizacji wstępowała głównie młodzież zarówno miejska jak
i wiejska.
Roman Rypson, mieszkaniec Strzałkowa, tak opisał swoją działalność
w POW: „W Polskiej Organizacji Wojskowej służyłem jako członek od czerwca
1917 r. do 3 listopada 1918 r. (do czasu wstąpienia do Wojska Polskiego) pod pseudonimem „Rydel” w IV obwodzie/Radomsko V okręgu (Piotrków). Należałem do
plutonu składającego się z uczniów Gimnazjum Realnego - Stanisława Niemca
w Radomsku. Dowódcą plutonu był Ryszard Szmidt, drużynowym zaś - Jerzy Bugajski4 (obecnie kapitan 11 DOK w Bydgoszczy). Jako członek wyż[ej] wspomnianego plutonu należałem do bojówki POW w Radomsku i brałem udział w rozbrajaniu posterunków, mniejszych patroli austriackich podczas okupacji, przed listopadem
1918 r. celem zdobycia broni, demoralizacji wojsk austriackich. Niezależnie od wyżej wspomnianych prac w bojówce, pracowałem nad uświadomieniem narodowym
wśród młodzieży wiejskiej Strzałkowa, Dziepółci i Orzechówka i dzięki tej pracy
założyłem sekcję POW. Najpierw w Strzałkowie, tj. wsi gdzie mieszkałem, później
w Orzechówku i wreszcie w Dziepółci (wszystkie miejscowości na południowywschód od Radomska). Moja praca polegała tam na dalszym uświadamianiu narodowym, rozbudzaniu miłości ojczyzny, ćwiczeniach i wykładach wojskowych, które
prowadziłem w pobliskich lasach”5.
Od czerwca 1918 r. do Radomska i okolic zaczęli wracać żołnierze z rozbrojonego przez Niemców na Wschodzie I Korpusu Polskiego gen. Józefa DowbórMuśnickiego, tzw. Dowborczycy. Żołnierze ci byli zobowiązani do utrzymywania
między sobą lokalnych tajnych struktur i gotowości do czynnego udziału w powstaniu. Mieli duże doświadczenie wojskowe i obycie z bronią. Pochodzili z różnych
Jerzy Bugajski ur. w 1900 w Tomaszowie Rawskim. Za działalność niepodległościową
musiał się przenieść z Częstochowy do Radomska. W II RP zawodowy oficer, w 1932 r.
kapitan artylerii konnej w 11 D.A.K. – Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), Wojskowe Biuro Historyczne (dalej WBH), sygn. MN 02.08.1931,Wniosek Jerzego Bugajskiego
do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości
5
CAW WBH, AP6590, Relacja Romana Rypsona z dn. 31.03.1931 r. na temat R. Rypsona
zob. M. Pawlikowski, Od kawalerii do lotnictwa. Życie i walka ppłk. pil. Romana Rypsona
(1899-1953), Strzałków 2014.
4
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rodzajów wojsk i w niedalekiej przyszłości mieli stanąć na czele formujących się
oddziałów Wojska Polskiego. W Radomsku i w powiecie wielu Dowborczyków
wstąpiło do POW i wzmocniło znacząco siłę i sprawność organizacji. Do współpracy
przystąpili także żołnierze polscy służący w stacjonujących na naszym terenie oddziałach austriackich. Przykładem może tu być chorąży Władysław Adamczyk6 z 26
batalionu, który włączył się w prace niepodległościowe. Brał czynny udział w rozbrajaniu swojej jednostki austriackiej i w przejęciu jej mienia.
Jednym z przybyłych z rozbrojonego I Korpusu gen. Dowbora-Muśnickiego
był Stefan Łęski. Od czerwca jako podchorąży POW objął stanowisko instruktora
i kierownika oddziałów lotnych, a także został zastępcą komendanta obwodu IV
POW. Stał się on jednym z pierwszych organizatorów oddziałów do walki czynnej
z wojskami okupantów. Przeprowadził wiele akcji na terenie miasta i powiatu.
W drugiej połowie roku był kluczową postacią na naszym terenie zajmującą się dywersją i sabotażem paraliżującym działanie zaborców.
W jego aktach odznaczeniowych możemy przeczytać: „Po wstąpieniu do
P.O.W. otrzymał stanowisko zastępcy komendanta Obwodu IV Radomsko. Na tym
stanowisku przeprowadza reorganizację całego Obwodu. Nadzwyczaj szybko i umiejętnie. Powołany następnie na kierownika oddziałów lotnych przy Okręgu [V], przeprowadza szkolenie fachowe tychże [oddziałów]. Na terenie IV Obwodu zorganizował on cztery oddziały lotne i [nieczytelne] rozpoczął systematyczne rozbrajanie
posterunków żandarmerii i odbieranie broni posterunkom wojskowym stojącym
w Radomsku. W ten sposób zostało przez niego rozbrojone jedenaście posterunków
żandarmerii i dokonano siedem napadów na posterunki w mieście, przy czym raz
napadnięto i rozbrojono wartę główną. Rezultatem tej akcji było zdobycie 91 karabinów i 7 rewolwerów. W dniu rozpoczęcia ogólnego terroru względem okupantów
przeprowadza spalenie młockarni w Świętej Annie i zniszczenie magazynu żywnościowego w Maluszynie. Kilkakrotnie na czele kilku ludzi odbija aresztowanych
peowiaków, rozbrajając oddziały konwojujące. (..) Jeszcze na trzy tygodnie przed
powstaniem rozpoczyna partyzantkę w okolicach Brudzic, Dobryszyc, Brzeźnicy
i Sulmierzyc, współdziałając z analogiczną akcją obwodu Pajęczno. Stacza on cztery
potyczki z oddziałami karnymi austriackimi”7. „Brałem udział w zbrojnej akcji sabotażowej i dywersyjnej organizowanej przez P.O.W. a skierowanej przeciw władzom
austriackim. Organizowałem i brałem również udział w odbijaniu aresztowanych

CAW WBH, sygn. KN 16.09.1931, Wniosek Władysława Adamczyka do Komitetu Krzyża
i Medalu Niepodległości
7
CAW WBH, sygn. AP 1769/3107, Wniosek o nadanie Krzyża Walecznych dla Stefana
Łęskiego.
6
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członków P.O.W. w Radomsku, Brzeźnicy i Kodrębie”8. Akcje przeciwko okupantowi zaczęły się 14 października, potwierdza to też komendant obwodu radomszczańskiego Józef Żółtaszek9.

Rewolucja10
Wydarzeniem poprzedzającym wypadki listopadowe w naszym mieście była
wielka manifestacja narodowa, jaka odbyła się 22 października. Zorganizował ją
komitet wyłoniony z radnych miejskich. Uroczystości miały charakter podniosły,
miasto było odświętnie udekorowane, pojawiły się emblematy Orła Białego. Zamknięto fabryki i sklepy. Udział w niej wzięły organizacje samorządowe z nowo
wybraną Radą Miasta, rzemieślnicy, włościanie z okolicznych miejscowości, organizacje młodzieżowe, stronnictwa polityczne, stowarzyszenia i instytucje społecznokulturalne. Po uroczystym nabożeństwie uczestnicy przeszli ulicami w centrum miasta, manifestując jedność w dążeniu do zjednoczonej i niepodległej Polski11.
Głównym ośrodkiem decyzyjnym POW w okupacji austriackiej był Lublin,
skąd w nocy z 26 na 27 października płk. Stanisław Burchardt-Bukacki wydał rozkaz
mobilizacyjny dla organizacji z dniem 31 października12. Na lewym brzegu Wisły
ośrodkiem koordynującym działania POW były Kielce z komendantem płk. Mieczysławem Norwidem-Neugebauerem. Sytuacja międzynarodowa w tym czasie stała się
bardzo korzystna dla Polaków. Klęska Państw Centralnych na zachodnim froncie
stała się faktem. 28 października Czesi i Słowacy ogłosili niepodległość. 31 października Kraków jako pierwsze polskie miasto pozbawił okupantów władzy zarówno wojskowej jak i cywilnej. Wiadomości te jeszcze bardziej wzmogły w całym społeczeństwie nadzieje na rychłe zakończenie rządów znienawidzonego i pogardzanego
przez ludność zaborcy. Pierwszym miastem w naszym V okręgu, które zaczęło rozbrajać wojska zaborcy, był Piotrków Trybunalski. Rozpoczęło się już 1 listopada,
a nazajutrz zaczęto formować tam I batalion WP.

CAW WBH, sygn. AP 1769/3107, Życiorys Stefana Łęskiego z wniosku o odznaczenie
Orderem Odrodzenia Polski z 1934 r.
9
CAW WBH, sygn. KN 6.06.1931, Wniosek o nadanie Krzyża Niepodległości dla Józefa
Żółtaszka.
10
Taki termin był używany w relacjach uczestników dotyczących wydarzeń usunięcia okupantów w radomszczańskim.
11
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 245, s.3.
12
P. Łossowski, P. Stawecki, Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach, Warszawa 1988,
Relacja S. Burchardt-Bukackiego, s. 56.
8
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Do Radomska 1 listopada przybył z oddziałem żandarmerii lotnej rotmistrz
Wiktor Ludwikowski13. Został wysłany z Lublina przez komisarza Juliusza Zdanowskiego reprezentującego rząd z ramienia Rady Regencyjnej na okupację austriacką 14.
Otrzymał zadanie przejęcia władzy od okupanta w Radomsku. Przed przyjazdem do
naszego miasta, zatrzymał się wieczorem w Kielcach i przez całą noc pomagał
w pracy organizacyjnej miejscowemu dowódcy milicji. W Radomsku rtm. W. Ludwikowski odegrał kluczową rolę w wydarzeniach listopadowych 1918 r. Z napisanej przez niego w 1929 r. relacji można odtworzyć kolejność zdarzeń15:
„Rano przyjechałem jako pierwszy oficer z polskim orłem na czapce i zameldowałem się generałowi Dąbrowieckiemu (kreiskomendantowi), że zaczynamy
powołanie16. Tego dnia zostałem zaproszony w nocy na godz. 23-cią na posiedzenie
międzypartyjne do Ratusza. Przewodniczył burmistrz p. Warwasiński. Tu omówiono
sytuację polityczną Kraju, postanowiono tej nocy rozpocząć organizację wojska polskiego i o świcie rozbrajać okupantów. Równocześnie dokonano wyboru dowódcy
sił zbrojnych między rotmistrzem Bzowskim17, a mną. Wybór padł na mnie, wobec
czego tak POW z dowódcą p. Żółtaszkiem, jak też i inne grupy oddały się pod moje
rozkazy. W kilku godzinach podzieliłem zebranych panów i panie na komitety, jak
sanitarny, kuchni polowych, odzieżowy, prowiantowy, uzbrojenia itd. Również zorganizowałem mój sztab i o godz. 5 rano zaczęliśmy rozbrajać załogi austriackie” 18.
Komendant obwodu radomszczańskiego POW Józef Żółtaszek był już przygotowany do działania. Rozesłał w teren rozkazy mobilizacyjne. Feliks Janson tak
Wiktor Ludwikowski vel Wilczyński, rotmistrz żandarmerii przy GG w Lublinie wywodzący się z armii austriackiej - G. Mieczyński, Ludwikowski Wiktor, [w:] Radomszczański
Słownik Biograficzny, t.1, pod redakcją G. Mieczyńskiego, Radomsko 2017, s. 114-115.
14
Komisarz Juliusz Zdanowski starał się w tym czasie przejąć władzę w imieniu Rady Regencyjnej wykorzystując do tego Polaków z administracji i żandarmerii okupacyjnej podlegającej Generalnemu Gubernatorstwu w Lublinie.
15
CAW WBH, sygn. I.400.255, W. Ludwikowski, Krótki Zarys Historyczny-powstania 26
pułku piechoty w Radomsku, Warszawa 6.04.1929, (relacja w formie maszynopisu, składająca się z 4 stron).
16
Powołanie, może chodzi tu o powstanie, przewrót. Na początku swej relacji rtm. W. Ludwikowski pisze, że został wysłany do Radomska wiedząc, że wkrótce zacznie się przewrót.
17
Stefan Nowina-Bzowski ur. 1878 w Dąbrowicach (parafia Maków). Po skończeniu Szkoły
Głównej Hutniczej, pracował w Hucie Bankowej w Zagłębiu Dąbrowskim. W latach 19021904 służył w rosyjskim 42 pułku dragonów, gdzie zdał egzamin na chorążego. Następnie
gospodarował majątkiem ziemskim w Sulmierzycach. W 1914 r. zmobilizowany do carskiego
wojska. Walczył w 6 Dywizji Kozackiej do końca 1917 r. Od 1918 r. w polskich formacjach
w Rosji. Wstąpił do I Korpusu Polskiego w Rosji gen. Dowbora-Muśnickiego. Po jego rozbrojeniu wrócił w lipcu 1918 r. do Sulmierzyc. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari za
udział w wojnie 1920 r. Służę wojskową zakończył w randze podpułkownika w 1927 r. –
CAW WBH, sygn. I.481.B.16058. Zmarł w 1951 r.
18
CAW WBH, sygn. I.400.2055, relacja W. Ludwikowskiego z dn. 6.04.1929 r. s. 1.
13
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zrelacjonował początek akcji: „Rozkaz mobilizacyjny dla POW w Folwarkach wydany przez Komendę Obwodową w Radomsku, otrzymany był wieczorem dnia 31 X,
czy też 1 XI 1918 r. (daty dokładnej nie przypominam sobie jasno). Mobilizacja
wszystkich lokalnych P.O.W. miała być dokonana w Radomsku w dniu 1 lub 2 XI
1918 r. Do oddziałów pobliskich siedzibie Komendy Obwodowej wysłano rozkazy
mobilizacyjne ustne. Dla oddz. w Folwarkach rozkaz przyniósł Mieczysław Kaliciński (obecnie kpt. 3. psp), on też zlecił mi, by natychmiast (tejże nocy) zawieźć ten
sam rozkaz do oddz. POW w Pławnie i Gidlach, miejsc odległych 9-10 km od Radomska z tym, by te oddziały dnia następnego na godzinę 6-tą przybyły w całym
składzie do Radomska. Rozkaz ten dla oddz. POW do Pławna i Gidel zawiozłem
tejże nocy razem z Maksymilianem Zawadzkim, przekazując go do wykonania miejscowym komendantom oddz. POW. Komendantami tych oddziałów byli: w Pławnie
– pisarz majątku, w Gidlach – nauczyciel”19.
W ratuszu, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do odebrania okupantowi
władzy i rozbrajania jego oddziałów wojskowych, rtm. Ludwikowski przystąpił do
utworzenia swojego sztabu. Przybyłym na naradę oficerom i cywilom rozdzielił zadania, tak aby wszystkie miały zorganizowany charakter. Dotyczyły one zarówno
sfery wojskowej jak i cywilnej.
„Z mego polecenia objęli [tj. rtm Ludwikowskiego] Kpt. Grudzień Adiutanturę i kancelarię Sztabu Wojskowego, rtm. Bzowski i por. Jankowski – rekwizycję
koni austriackich i częściowo obywatelskich, dla tworzenia szwadronu szwoleżerów,
por. Łęski20 i Żółtaszek – organizację batalionu piechoty, por. Pajzer organizację
Dyonu [dywizjonu] artylerii polowej, por. Śpiewankiewicz21 organizację dwóch
kompanii kulomiotowych [karabinów maszynowych], por. Walczak Henryk i ppor.

CAW WBH, sygn. I.400.2024/16, Relacja Feliksa Jansona z dn. 10.12.1931 r.
Ppor. Stefan Łęski ur. w 1896 r. w Radomsku. W latach 1914-1916 w armii carskiej, potem
w formacjach polskich w Moskwie. Następnie w I Korpusie Polskim w Rosji gen. DowboraMuśnickiego. Od lipca 1918 r. w POW w Radomsku jako podporucznik, zastępca komendanta obwodu Józefa Żółtaszka. Od 11.1918 r. w Wojsku Polskim. Odznaczony dwukrotnie
Krzyżem Walecznych. W wojnie polsko-bolszewickiej odniósł ciężkie obrażenia. Po wojnie
pracował kilka lat w policji a potem jako dziennikarz – CAW WBH, AP 1769/3107. Zmarł
w 1976 r.
21
Por. Ignacy Śpiewankiewicz, ur. w 1895 r. w Radomsku. Od 1914 do 1917 w armii rosyjskiej, następnie w I Korpusie Polskim w Rosji gen. Dowbora-Muśnickiego. Od lipca 1918 r.
w POW w Radomsku. Od listopada 1918 r. w Wojsku Polskim zweryfikowany w stopniu
porucznika, w III batalionie 26 pp. Wiosną 1919 r. walczył na froncie polsko-ukraińskim,
a potem na wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1921 r. w Policji Państwowej jako komendant
szkół dla przodowników policji a potem komendant powiatowy policji – CAW WBH, AP
1769/89/4781. Zmarł w 1967 r.
19
20
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Bronisław Ludwikowski22 - żandarmerię powiatową i bezpieczeństwo publiczne.
Kpt. Starostecki23 – Intendenturę, prowianturę i magazyny. Por. Jastrzębiec24 karne
oddziały lotne i rekrutację. Oprócz tego zorganizowałem natychmiast wywiad i łączność do Kielc, Piotrkowa, Wielunia, Częstochowy i Zagłębia Dąbrowskiego. Burmistrz miasta p. Warwasiński i jeden wachmistrz mieli nadzór nad komitetami pomocniczymi”25.
O tym, że Radomsko było wyzwolone 2 listopada pisał wydawany w Piotrkowie Trybunalskim „Dziennik Narodowy”: „Radomsko pod władzą polską. Od
soboty [2 listopad] miasto pozostaje pod rządami polskich władz. Usunięto wszystkie
godła i emblematy austriackie a na ich miejsce zawieszono polskie. Tak wojskowi
jak i urzędnicy CK. usunęli rozetki a zastąpili je orzełkami polskimi”26.
Po opanowaniu urzędów administracyjnych przystąpiono do rozbrajania jednostek wojskowych. Rtm. Ludwikowski relacjonował: „W powiecie znajdowała się
jedna kompania Niemców i austriacki batalion strzelców27. Niemcy dali się łatwo
rozbroić i wyjechali do swej ojczyzny, strzelcy zaś zabarykadowali się w fabryce
Kohna i dopiero po pertraktacjach dali się rozbroić wymawiając sobie garnitur
umundurowania, dwie pary bielizny i prowiant na dwa dni. Na powyższe warunki
zgodziłem się w celu uniknięcia rozlewu krwi i po dwóch dniach batalion ten wyjechał, przy czym poleciłem za miastem pociąg zatrzymać przez pluton szwoleżerów
i przeprowadzić rewizję, przy której wiele rzeczy zabranych ponad umowę – odebrano z powrotem dla naszego batalionu”28.
W składzie 251 batalionu etapowego służył chorąży Jan Klimkowicz. Był on
w stałym kontakcie z chor. Władysławem Adamczykiem i z dr Wiktorem Gosiewskim z POW. W swej relacji pisał: „W przeddzień rozbrojenia załogi austriackiej
w Radomsku otrzymałem od rtm. Ludwikowskiego, komendanta grupy oficerów
Polaków w Radomsku rozkaz rozbrojenia 2 Komp. 521 Baonu Etap. w którym byłem
młodszym oficerem. Rozkaz ten wykonałem wieczorem tegoż dnia przy pomocy
sierżanta – Polaka.

Ppor. Bronisław Ludwikowski, brat Wiktora ur. w 1887 r. Od 1919 r. w Policji Państwowej. W latach 1927-1931 komendant wojewódzki PP w Kielcach. Zginął w ZSRR po 1939 r.
23
Prawdopodobnie chodzi tu o Walentego Starosteckiego przybyłego z I Korpusu Polskiego.
24
Por. Wojciszewski Edward (ok 1898-1920) zbiegły z niewoli niemieckiej jeniec z armii
rosyjskiej, pochodzący z sieradzkiego.
25
CAW WBH, sygn. I.400.2055, W. Ludwikowski, Krótki Zarys Historyczny…., s. 2.
26
„Dziennik Narodowy”, 1918, nr 251, s. 4.
27
Chodzi tu o dwa bataliony strzelców 5 i 16 oraz 251 batalion etapowy.
28
CAW WBH, sygn. I.400.2055, W. Ludwikowski, Krótki Zarys Historyczny …, s. 2.
22
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Przy pomocy zaś zwerbowanych ochotników spośród rozbrojonych żołnierzy
austriackich obsadziłem dworzec, po obu stronach którego mieściły się koszary 5 i
16 Batalionów Jegrów austriackich, nie dopuszczając do wywożenia przez żołnierzy
narodowości czeskiej broni i amunicji. Na drugi dzień dopiero oddział złożony z
miejscowej POW i młodzieży gimnazjalnej, uzbrojony przeze mnie w karabiny i
zaopatrzony w amunicję z rozbrojonej kompanii, przystąpił do rozbrajania 1 Komp.
521 Baonu Etap. i 5 i 16 Baonów Jegrów austriackich (…) których koszary mieściły
się w fabrykach mebli firm: Mazowia i Thonet-Mundus”29 .

Tworzenie oddziałów wojskowych
Dzień po rozpoczęciu oswobodzenia miasta, 3 listopada zaczęto tworzyć
w Radomsku pierwsze jednostki wojskowe, do których masowo wstępowali całymi
oddziałami peowiacy, a także Polacy z armii zaborczych, Dowborczycy, robotnicy
i inni. Piotrkowski „Dziennik Narodowy” donosił: „Na murach miasta ukazały się
różne odezwy, między innymi Sejmiku powiatowego i Narodowego Związku Robotniczego wzywające do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego, do posłuchu władzom polskim i zachowania spokoju”30.
Roman Rypson zakończenie pracy w POW, a rozpoczęcie służby w wojsku
opisał tak: „Rozkaz natychmiastowej mobilizacji członków POW komend lokalnych
Strzałków, Dziepółć, Orzechówek (podległych mi) został mi doręczony przez jednego z członków POW z Radomska, który zgłosił się do mnie w moim własnym
mieszkaniu w Strzałkowie w nocy przed rozbrojeniem Austriaków, tj. 3 listopada
1918 r.31 Rozkaz ten wykonałem natychmiast wstępując wraz z podkomendnymi do
wojska (…)”32.

CAW WBH, sygn. AP 1769/89/2323, akta personalne Jana Walentego Klimkowicza. Jan
Klimkowicz ur. w 1894 r. w Sokole pow. Gorlice, gdzie w 1914 r. ukończył gimnazjum.
Działał w organizacjach młodzieżowych „Zarzewie” i „Sokół”. W 1914 służył w 3 Pułku
Legionów, gdzie pod koniec 1914 r. został zwolniony ze względu na stan zdrowia. W 1915 r.
wcielony do armii austriackiej. W 1918 r. służył w austriackim batalionie etapowym nr 521
w Radomsku. Od 11.1918 r. w wojsku polskim. W 1919 r. jako dowódca 9 komp. III batalionu 26 pp brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej. Po wojnie pracował w PKU m.in. w Radomsku w latach 1927-1932 oraz pełnił inne stanowiska administracyjne w wojsku – CAW
WBH, sygn. AP 1769/89/2323. Pod koniec lat trzydziestych był komendantem PKU w Radomsku. Zamordowany w Charkowie w 1940 r.
30
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 251, s. 4.
31
Rozbrojenie Austriaków w Radomsku rozpoczęło się 2.11, a od 3.11 zaczęły powstawać
pierwsze polskie oddziały wojskowe.
32
CAW WBH, sygn. AP6590, Z listu Romana Rypsona do S. Gulińskiego z dn. 24.04.1930 r.
29
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Główny wysiłek w powstawaniu wojska na terenach wyzwolonych położyli
peowiacy, którzy wcześniej przygotowywali się do tej służby. Powstające w miastach oddziały wojskowe podlegały komendantowi POW w Lublinie płk. Edwardowi
Śmigłemu-Rydzowi. Oddziały te nie chciały się podporządkować Radzie Regencyjnej. Rada w tym czasie na terenie okupacji niemieckiej rozbudowywała swoje wojsko - Polską Siłę Zbrojną (Polnische Wehrmacht) do kilku tysięcy ludzi. Powołała
ona w październiku 1918 r. gen. Tadeusza Rozwadowskiego na stanowisko szefa
Sztabu Wojsk Polskich. Wydał on odezwę skierowaną do żołnierzy Polaków przebywających na terenach okupacji austriackiej. „Rząd polski obejmuje władzę wojskową i cywilną w Królestwie Polskim i Galicji. Rozkazy gen. Rozwadowskiego.
Najstarszy oficer każdej miejscowości okupacji austriackiej obejmuje natychmiast
Komendę nad wszystkimi znajdującymi się w danej miejscowości oddziałami żołnierzy Polaków. Wszystkie odznaki zastąpić odznakami polskimi, oddziały zaprzysiąc
według dekretu z dn. 12 października 1918 r. i postępować w dalszym ciągu w porozumieniu z polskim generalnym komisarzem J. Zdanowskim w Lublinie. Zachować
bezwzględny spokój i porządek”33.
W Radomsku najstarszym rangą oficerem był gen. E. Dąbrowiecki, który do
niedawna reprezentował znienawidzone władze okupacyjne. Powierzył on zadanie
tworzenia wojska rtm. W. Ludwikowskiemu, który już się tym zajmował. Formujące
się na naszych terenach oddziały wojska składały się z ochotników wywodzących się
głównie z POW i nie chciały one mieć nic wspólnego z uległą w stosunku do zaborców Radą Regencyjną z Warszawy.
7 listopada utworzony został w Lublinie „Rząd Lubelski” pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego34. W rządzie tym za sprawy wojskowe odpowiadał
Edward Rydz-Śmigły. Był on również Komendantem Głównym POW. Tworzące się
w pierwszej dekadzie listopada na naszym terenie oddziały podporządkowały się
rządowi lubelskiemu. W Radomsku szeregi wstępujących do wojska szybko się powiększały. Rtm. Ludwikowski pisał w swej relacji: „Po tygodniu był gotów I Batalion Piechoty o 5-iu kompaniach, 1 szwadron Szwoleżerów, ½ baterii polowej [artylerii], 2 kompanie maszynowe (po 4 karabiny), silny oddział żandarmerii polskiej
i Intendentura (która objęła też centralny magazyn cukru, około 110 wagonów)35”.
W tym samym czasie powołany w magistracie sztab musiał stawić czoła
wielu pojawiającym się problemom, jak chociażby przejęcie i zabezpieczenie maga„Ziemia Lubelska”1918, nr 530.
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej (zwany także „Rządem Ludowym”), działał
w Lublinie od 7.11do 12.11.1918 r. W skład jego weszli działacze wywodzący się ze stronnictw lewicowych.
35
CAW WBH, sygn. I.400.2055, W. Ludwikowski, Krótki Zarys Historyczny …, s. 3.
33
34
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zynów wojskowych, ochrona urzędów, bezpieczeństwo publiczne, odtransportowanie obcych żołnierzy poza granice Polski.
W dalszej części relacji rtm. Ludwikowski pisał: „Tu muszę podkreślić bardzo patriotyczne stanowisko tak szeregów P.O.W., jak też szczególnie sfery robotniczej. Zimne noce i brak płaszczy spowodował śmierć 11 żołnierzy 36, jednakowo
służba była prowadzona bez zarzutu, a wysiłek tych kilku oficerów był wprost nadludzki”37.
Roman Rypson o swych pierwszych dniach w wojsku wspominał: „Wstępując do Wojska Polskiego 3 listopada 1918 r. zaciągnąłem również w szeregi armii
ochotniczej 40 moich peowiaków ze Strzałkowa, Dziepółci i Orzechówka. Jeden z
nich jeszcze w 1918 r. zginął pod Lwowem w walkach z Ukraińcami, kilku zaś było
rannych. Ja wstąpiwszy do WP zajmowałem się w pierwszych dniach rozbrajaniem
przechodzących przez Radomsko pociągów z Niemcami, później zaś w połowie listopada wyjechałem pod Przemyśl na front ukraiński”38.
Stefan Łęski dowódca kompanii szturmowej 2 listopada rozbroił szwadron
żandarmerii a następnie na czele 60 ludzi uczestniczył w rozbrajaniu batalionów
austriackich. 9 listopada wraz ze swą kompanią rozbroił dwa niemieckie eszelony
wojskowe, stojące w okolicach miasta39. W rozbrajaniu pociągów wojskowych
uczestniczył także Walenty Starostecki40. W pierwszej dekadzie listopada sformowane odziały wojska zostały zaprzysiężone. W telegramie do przedstawiciela Rządu
Rady Regencyjnej, Komisarza Generalnego w Lublinie J. Zdanowskiego, jego wysłannik rtm. W. Ludwikowski raportował w dniu 8 listopada: „Dziś złożyłem przysięgę na ręce przysłanego z Jasnej Góry podporucznika Wiśniewskiego i objąłem
Tylko rtm. W. Ludwikowski wspominał o śmierci 11 żołnierz w Radomsku. W przytoczonych w tym artykule relacjach, nikt inny nie wspomniał o zgonach wśród żołnierzy. W Księdze Metrykalnej Parafii św. Lamberta w Radomsku w czasie od 6.11 do 30.11.1918 r. było
odnotowanych tylko5 zgonów osób w wieku od 15 do 30 lat, ale nie podano przyczyny zgonu.
37
CAW WBH, sygn. I.400.2055, W. Ludwikowski, Krótki Zarys Historyczny …, s. 3.
38
CAW WBH, AP D6590, List Romana Rypsona do Komisji Odznaczeniowej POW.
39
CAW WBH, sygn. AP 1769/3107, Wniosek o Krzyż Walecznych dla Stefana Łęskiego.
40
CAW WBH , sygn. Odrzuc. 25.06.1938, Wniosek Walentego Starosteckiego do Komitetu
Krzyża i Medalu Niepodległości. Walenty Starostecki ur. w Radomsku w 1890 r. Działał
przed I wojną światową w PPS w Radomsku. Potem kilka lat przebywał w Szwajcarii i działał w Towarzystwie Socjalistycznym Robotników Polskich „Zgoda” w Zurychu. Po rewolucji
lutowej w 1917 r. przybył do Rosji i brał udział w tworzeniu polskich oddziałów w Rosji.
Następnie służył w I Korpusie Polskim w Rosji gen. Dowbora-Muśnickiego. Po powrocie do
Radomska organizował pogotowie PPS i współpracował z POW. W pierwszych wyborach
samorządowych w 1919 r. wybrany został burmistrzem Radomska. W kilka lat później zamieszkał w Słoninie i pracował tam w kasie chorych a także jako urzędnik samorządowy –
CAW WBH, sygn. Odrzuc. 25.06.1938. Zmarł w 1970 r.
36
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komendę nad okręgiem radomskim [noworadomskim], przepisaną przysięgę złożyło
dziś 26 oficerów, stan magazynu zamelduję oddzielnie, regularnego oddziału nie
mam, niezbędnie potrzebna mi jest jedna kompania. Zaprzysiężenie 470 ochotników
Obrony Krajowej odbędzie się 10 bm., służbę przy magazynach pełni POW, której
przedstawiciele chwilowo odmówili złożenia przysięgi, delegat POW wyjeżdża dziś
do Lublina, proszę o dalsze rozkazy”. Z informacji tej wynika, że POW organizowała swe oddziały osobno. Podporządkowały się one komendantowi POW gen. E. Rydzowi-Śmigłemu, który był w Rządzie Lubelskim, natomiast żołnierze Polacy z jednostek okupacyjnych, Dowborczycy i część ochotników organizowała się na mocy
rozkazu gen T. Rozwadowskiego (Szefa Sztabu powołanego przez Radę Regencyjną), jako wojsko polskie. W Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim, Częstochowie
i Radomsku POW miała kilkukrotną przewagę w ilości zmobilizowanych ochotników, posiadała zorganizowane struktury i w rywalizacji o przejęcie władzy była zdecydowanie górą nad zwolennikami Rady Regencyjnej. O przysłaniu kompanii wojska, o które prosił Ludwikowski pisze, Walenty Starostecki: „10 listopada za usiłowanie rozbrojenia kompanii wermachtu [Polska Siła Zbrojna], dowodzonej przez
por. Cellarego, a przybyłego do Radomska z polecenia Rady Regencyjnej, aby pod
przymusem dokonać zaprzysiężenia zmobilizowanych członków POW na wierność
Rady Regencyjnej, usiłował por. Cellary mnie rozstrzelać, lecz atak 1 komp. POW
na koszary zajęte przez wermacht, dowodzonej przez Stefana Łęskiego uwolnił
mnie”41. Co do przysięgi, to prawdopodobnie osiągnięto tu kompromis, jej treść została zmieniona i oddziały POW zostały zaprzysiężone. Pisał o tym „Dziennik Narodowy”: „Po wielkiej uroczystości manifestacyjnej z racji przysięgi wszystkich żołnierzy i POW jaka się odbyła w ub. niedzielę 10 b. m. w poniedziałek 11 b. m. przeżywaliśmy chwile podniosłe. Oto o godz. 7 wieczorem, kiedy w koszarach Wojsk
Polskich mieszczących się w budynkach fabr. B-ci Kohn, urządzono skromny poczęstunek z racji niedzielnej przysięgi (…)”.
Co działo się dalej tego wieczoru w koszarach możemy przeczytać w następnej części wyżej cytowanego artykułu: „(…) komendantowi tutejszego garnizonu
rotmistrzowi Ludwikowskiemu doręczono depeszę, że urzędujący kolejowi Niemcy
opuszczają stanowiska, lecz w Radomsku i Częstochowie Niemcy opuścić tych stanowisk nie chcą dobrowolnie i stawiają opór. Wobec powyższego, rtm. Ludwikowski wzniósł okrzyk: Niech żyje wojsko polskie. Obywatele do broni! Rozkaz ten
wszystkie kompanie wykonały w ciągu 6 minut, po czym w pełnym rynsztunku wyruszyli z koszar na tutejszy dworzec kolejowy, celem zajęcia stacji i rozbrojenia
niemieckiej załogi, kwaterującej tu na stacji w liczbie 250 żołnierzy”42.
41
42

Tamże.
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 259, s. 2.
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Do momentu poddania się oddziału niemieckiego dworcem zawiadywali
Niemcy. Dopiero od 12 listopada Polacy przejęli kontrolę nad koleją w Radomsku
zwracając się z apelem do polskich kolejarzy, aby stawili się do pracy i pomogli
przejąć i opanować całą infrastrukturę kolejową dotychczas obsługiwaną przez
Niemców. Wojsko niemieckie starało się utrzymać kolej w swojej dyspozycji jak
najdłużej. Podlegały im także liczne magazyny znajdujące się przy liniach kolejowych, których zawartość chcieli wywieźć do Niemiec. Po przejęciu dworca, rtm.
W. Ludwikowski wysłał oddział pod dowództwem chorążego Szymańskiego43
z zadaniem rozbrojenia załóg niemieckich wzdłuż linii kolejowej w kierunku Częstochowy44. O przybyciu tego oddziału do Częstochowy informował „Goniec Częstochowski”: „W dniu wczorajszym [tj. 12.11] przybyło do naszego grodu 38 członków
organizacji POW z Noworadomska w pełnym rynsztunku bojowym. Po drodze
dzielna młodzież zaprowadziła ład w poszczególnych wioskach, przyczyniając się do
pośpieszniejszego wymarszu Niemców”45.
O wydarzeniach z 12 listopada rtm. W. Ludwikowski pisał: „Ponieważ oddział wywiadowczy zameldował, że Prusacy niechętnie opuszczają Częstochowę
i odchodząc rzucają ręczne granaty a tamtejszy pułkownik Jastrzębski jest internowany przez Komitet socjalistyczny w Ratuszu. Załadowałem 3 kompanie piechoty,
1 kompanię karabinów maszynowych i 1 pluton szwoleżerów, oddział żandarmerii
i cywilnych urzędników starostwa i wyjechałem na pomoc”46. Wyżej cytowany „Goniec Częstochowski” informował o przybyciu wieczorem 12 listopada oddziałów
z Radomska pod wodzą rtm. W. Ludwikowskiego. Jeszcze tego samego wieczoru
doszło do rozmów w magistracie między komendantem POW i płk. Jastrzębskim
reprezentującym wojsko podlegające Sztabowi Generalnemu w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył rtm. W. Ludwikowski, o którym napisano, że działał z ramienia
rządu demokratycznego w Lublinie47. Na tej samej stronie zamieszczona została
jeszcze jedna informacja o pomocy wojskowej z naszego miasta: „Wczoraj rano
[tj. 13.11] przybyła do Częstochowy kompania szturmowa pod wodzą por. Łęskiego.
Chorąży Dominik Szymański pochodził z jednostki austriackiej stacjonującej w Radomsku.
„Dziennik Narodowy”1918, nr 259, s. 2 i 3. Oddział oswobodził wówczas Bobry, Widzów,
Kłomnice i Rudniki.
45
„Goniec Częstochowski” 1918, nr 244, s. 3.
46
CAW WBH, sygn. I.400.2055, W. Ludwikowski, Krótki Zarys Historyczny …, s. 3.
47
„Goniec Częstochowski” 1918, nr 245, s. 3. Rada Regencyjna 11 listopada 1918 r. przekazała J. Piłsudskiemu władzę zwierzchnią nad wojskiem. Być może rtm. W. Ludwikowski pod
wpływem tych zmian podporządkował się (tak jak większość oddziałów w Radomsku) rządowi w Lublinie. Sytuacja polityczna w tym czasie była bardzo dynamiczna, bo już następnego dnia (tj. 12.11) Ignacy Daszyński przekazał władzę J. Piłsudskiemu a 14.11.1918 r. Rada
Regencyjna rozwiązała się, przekazując całość władzy Naczelnemu Wodzowi Wojsk Polskich J. Piłsudskiemu.
43
44
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Kompania ta należy do garnizonu piechoty rotmistrza Ludwikowskiego”48. W Częstochowie oddział podporządkował się płk. Jastrzębowskiemu na dwa dni49. „Goniec
Częstochowski” z dnia 20 listopada pisał, że do Częstochowy przybyło 50 żandarmów z Noworadomska pod komendą wachmistrza Martyńca”50.
Potwierdzeniem tego komunikatu jest informacja znajdująca się w aktach
osobowych S. Łęskiego znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym:
„Na czele trzech plutonów udaje się na okupację niemiecką, zajmując wszystkie
stacje po drodze do Częstochowy i tam niesie tamtejszej organizacji pomoc w rozbrajaniu Niemców”51.
Tak wspominał spotkanie na jednej ze stacji kolejowych z oddziałem wysłanym z Radomska Tadeusz Mikołajewski52: „W roku 1918 podczas rozbrajania okupantów jako etatowy pracownik Polskiej Centrali Zbożowej byłem na stacji kolejowej Kłomnice k. Częstochowy przy ładunku kartofli, w okresie przełomu zatrzymałem transporty, które miały być wysłane do Wiednia. Następnie wziąłem czynny
udział przy rozbrajaniu okupacyjnych urzędników kolejowych i żołnierzy niemieckich na stacji Kłomnice. Zatrzymane rzeczy i amunicję zdałem pierwszemu polskiemu zawiadowcy, który przyjechał z Piotrkowa i oficerowi Wojska Polskiego który
przyjechał z Radomska”53 .
W czasie pobytu oddziałów w Częstochowie komendę w Radomsku objął
rtm. S. Bzowski, a na dworcu służbę pełnił por. J. Kowalski. Podległe im jednostki
rozbrajały pociągi wojskowe znajdujące się lub dojeżdżające w okolice Radomska.

Tamże.
CAW, sygn. I.400.2055,W. Ludwikowski, Krótki Zarys Historyczny … , s. 3.
50
„Goniec Częstochowski” 1918, nr 250, s. 3. Oddział żandarmerii o którym wspomina
wcześniej rtm. Ludwikowski został wysłany nie 12 ale 19 listopada. Dowódcą tego oddziału
był wachm. Antoni Martyniec, żandarm z posterunku w Sulmierzycach, o którym pisał
w swych wspomnieniach Lucjan Kwaśniewski - T. A. Nowak, Wspomnienia Lucjana Kwaśniewskiego z działalności POW i wojny 1920 r., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. X, 2015,
s. 321-345.
51
CAW WBH, sygn. AP 1769/3107, Wniosek o Krzyż Walecznych dla Stefana Łęskiego.
52
Tadeusz Mikołajewski, ur. w Radomsku w 1895 r. Od 1907 r. uczył się w Warszawie a po
skończeniu szkoły pracował w handlu. Od 1914 r. w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”
w Warszawie. W 1917 r. wrócił do Radomska. W 1920 r. służył w 12 pułku artylerii. Brał
udział w przedstawieniach teatru amatorskiego – CAW WBH, sygn. Odrzuc. 31.01.1938,
wniosek Tadeusza Mikołajewskiego do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości. W latach
międzywojennych działał w Zarządzie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Radomsku.
Pracował jako handlowiec, następnie w Spółdzielni Ogrodniczej, PSS „Zorza” i w Fabryce
Mebli Giętych. Zmarł w 1980 r.
53
CAW WBH, sygn. Odrzuc. 31.01.1938, Wniosek Tadeusza Mikołajewskiego do Komitetu
Krzyża i Medalu Niepodległości.
48
49
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Rotmistrz Stefan Bzowski, ok. 1918/1918 r., z archiwum Andrzeja Bukara
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Rtm. S. Bzowski pisał: „12 listopada 1918 r. rozbroiłem 8 pociągów z Niemcami, zabrałem 2 armaty i 2 kulomioty”54. Uzyskane dwie armaty pozwoliły sformować ½ baterii artylerii polowej. W tym czasie ruch kolejowy był wstrzymany i na
dworcu wielu żołnierzy (głównie obcej narodowości) nie mogło udać się w dalszą
drogę do domu. Prowiantem dla nich zajął się oddział sanitariuszek pod kierunkiem
pań Kaweckiej i Szwedowskiej55. Po przejęciu linii kolejowej pilną sprawą była jej
ochrona. Do utrzymania porządku i dozoru na kolei zaangażowano uczniów gimnazjalnych. Tak pisze o tym Stanisław Ozga56: „W roku 1918, jako 15-letni chłopiec
uczeń III klasy rozbrajałem Austriaków w Radomsku i jako harcerz z karabinem w
ręku pilnowałem z p. Bartłomiejem Ormanem przez kilka tygodni toru kolejowego
przed zniszczeniem na odcinku Radomsko - Kamieńsk”57.

Walki o Lwów i Przemyśl
1 listopada 1918 r. w wyniku przejęcia przez byłych żołnierzy z armii austriackiej pochodzenia ukraińskiego gmachów publicznych we Lwowie, rozpoczęły
się walki o miasto z samorzutnie organizującymi się polskimi mieszkańcami miasta.
Otoczone miasto bez wsparcia polskiego wojska i zaopatrzenia wysyłało dramatyczne apele o pomoc. Doniesienia o walkach i sytuacji na froncie polsko-ukraińskim
docierały do centralnej Polski. Były publikowane w gazetach w Częstochowie
i Piotrkowie. Pierwsze sformowane niedawno oddziały zostały wysłane na pomoc
walczącym we Lwowie z Krakowa. Również ochotnicy z naszego miasta wzięli
udział w obronie Galicji Wschodniej. Wchodzili w skład wielu jednostek wojskowych i włączali się do walki w różnych okresach tej wojny. Pierwszym dużym oddziałem była kompania szturmowa zwana radomskowską lub noworadomskowską 58.

CAW WBH, sygn. I.481.B.16058, Życiorys Stefana Bzowskiego.
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 259, s. 2 i 3.
56
Stanisław Ozga ur. w Pławnie w 1903 r. Uczeń gimnazjum S. Niemca, uczestnik wojny
polsko-bolszewickiej oraz III Powstania Śląskiego. Po ukończeniu gimnazjum w 1922 r.
pracował jako nauczyciel w powiecie radomszczańskim. W 1929 r. ukończył szkołę podchorążych rezerwy i awansowany został na podporucznika rezerwy. W 1930 r. objął funkcję
kierownika dwuklasowej szkoły powszechnej w Chełmie – CAW WBH, MN 02.05.1933.
Zamordowany w Katyniu w 1940 r.
orao
57
CAW WBH, sygn. MN 02.05.1933, Wniosek Stanisława Ozgi do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości.
58
Na ten temat zob. G. Mieczyński, Udział radomszczan w wojnie polsko-ukraińskiej 19181919, [w:] Radomsko. Narodziny i rozwój miasta, red. naukowa Robert Majzner, Radomsko
2017, s. 305-328.
54
55
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Dyplom Medalu Niepodległości Stanisława Ozgi. Z archiwum Rodziny Katyńskiej w Radomsku

Rtm. W. Ludwikowski w swej końcowej części relacji pisał: „Trzeciego dnia
wróciliśmy do Radomska [powrót z Częstochowy] i tu wkrótce otrzymałem rozkaz
od szefa Sztabu Gen. [szef sztabu Dowództwa Generalnego Okręgu „Kielce”]
z Kielc pułkownika Norwida-Neugebauera wysłać ½ baterii do Kielc, 4 komp. piechoty pod Lwów59, 1 komp. maszynową60 [kompanię karabinów maszynowych] pod
W rzeczywistości jesienią 1918 r. wyjechała z Radomska tylko jedna kompania piechoty
pod dowództwem por. Wł. Adamczyka. Pozostałe trzy kompanie piechoty zostały w Radom59
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Przemyśl. Rozkaz ten wykonałem. Wkrótce przyjechał pułkownik Rządkowski 61
i objął ode mnie dowództwo batalionu, ja zaś otrzymałem ze Sztabu Gen. w Warszawie rozkaz udania się natychmiast do Kielc do DOK [Dowództwo Okręgu Korpusu] jako szef żandarmerii i zorganizować tę w całym województwie. Żegnany przez
korpus oficerski, władze administracyjne i społeczeństwo wyjechałem na nowe stanowisko”62. O wyjeździe utworzonego w naszym mieście oddziału ochotników na
front polsko-ukraiński donosił „Goniec Częstochowski”, które relacjonował, że 24
listopada żołnierzy pod dowództwem por. Adamczyka żegnały tłumy na dworcu 63.
Płomienne mowy patriotyczne wygłosili: rtm. Ludwikowski, wiceprezydent Warwasiński, komendant POW dr Gosiewski, przy czym jeden z obywateli starozakonnych
odczytał odezwę miejscowego rabina do żołnierzy. Wzniesiono entuzjastyczne
okrzyki na cześć Polskiej Republiki Ludowej i komendanta Piłsudskiego. W imieniu
odjeżdżających żołnierzy por. Adamczyk wyraził słowa serdecznej podzięki za życzliwość obywateli miasta. Liga Kobiet rozdała odjeżdżającym upominki w postaci
kwiatów i pakunków z artykułami żywnościowymi. Gdy pociąg ruszył, żołnierze
przy huraganowych okrzykach zgromadzonych dali kilka salw karabinowych na
wiwat”64.
W walkach o Lwów jesienią 1918 r. poległ dwudziestoletni Józef Wojakowski. Zgłosił się do wojska jako ochotnik i wyjechał najprawdopodobniej z kompanią
szturmową, która w początkowym okresie walczyła na przedmieściach Lwowa.
Pochowany został na Cmentarzu Orląt, numer grobu 924. Swój udział w obronie
sku i stanowiły III batalion formowanego w Piotrkowie 26 pułku piechoty, który wiosną i latem 1919 r. wziął udział w wojnie z Ukraińcami.
60
Nie wiadomo, kiedy kompania karabinów maszynowych wyjechała pod Przemyśl. Formujący ją por. Ignacy Śpiewankiewicz nie podał daty wyjazdu.
61
Płk Jan Rządkowski od 8.11.1918 r. mianowany dowódcą Piotrkowskiego Okręgowego
Pułku Piechoty, formował w Piotrkowie Tryb. 26 pp.
62
CAW, sygn. I.400.2055, W. Ludwikowski, Krótki Zarys Historyczny … , s. 3.
63
Kompania szturmowa z Radomska została prawdopodobnie wysłana pod Lwów jako pojedyncza jednostka. W grudniu 1918 r. wchodziła w skład batalionu kpt. J. Jaklicza w grupie
ppłk. W. Huperta a później mjr. J. Modelskiego i walczyła w rejonie Zboisk na przedpolach
Lwowa - J. Jaklicz Wspomnienia dowódcy kompanii I batalionu piechoty w walkach z Ukraińcami o Lwów na przełomie lat 1918-1919, „Niepodległość”, t. 19, Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski., 1986, s. 201-211. Następnie oddział
ten prawdopodobnie został przyłączony do 12 pp w którym służył od 21.04.1919 r. por.
W. Adamczyk – CAW WBH sygn. I.481.A.360 AP Wł. Adamczyka. W pułku tym w 5 kompanii zakończył szlak bojowy kpr. Tadeusz Rozpędek z kompanii szturm. - CAW WBH,
sygn. I.320.12 t. 1r. dz. Nr 234/20, Dodatek do rozkazu pułku Nr 234, z 10.12.1920 r.
64
„Goniec Częstochowski” 1918, nr 255, s. 4. Według Kierownika Komisji Likwidacyjnej V
Okręgu w Piotrkowie Stanisława Gulińskiego, kompania liczyła 123 ochotników – CAW
WBH, sygn. I.400.2118/3, Pismo St. Gulińskiego do Komisji Historycznej z dn. 1.09.1923 r.
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Lwowa i Galicji Wschodniej miał także sformowany w naszym mieście szwadron
pod dowództwem rtm. Stefana Bzowskiego. Część szwadronu jeszcze w listopadzie
została wcielona w Wolbromiu do 1 szwadronu formującego się 1 Pułku Ułanów
Krechowieckich. W jednostce tej, która w grudniu 1918 r. brała udział w walkach
pod Przemyślem, służył Roman Rypson65.
O wyjeździe pozostałych kawalerzystów 8 grudnia 1918 r. pisał „Dziennik
Narodowy” w korespondencji z Radomska: „Odjazd szwadronu ułanów do Krakowa
nastąpi w dniu dzisiejszym ze stacji o godz. 2 po południu. Publiczność wybiera się
tłumnie na stację, aby pożegnać druhów-żołnierzy, którzy tak mile zapisali się w pamięci mieszkańców Radomska. W dniu wczorajszym na intencję naszej kawalerii
narodowej odbyło się u Fary solenne nabożeństwo, które odprawił ks. kanonik Mirecki, poczem wygłosił serdeczne przemówienie, żegnając serdecznie odjeżdżających ułanów. Na czele szwadronu stoi rotmistrz Bzowski, niestrudzony jego organizator, otoczony sympatią nie tylko wojska ale i ogółu obywatelstwa. Odjeżdżającym
wiarusom towarzyszą powszechne życzenia: „Szczęść Boże”66.
Wyjeżdżający do Krakowa kawalerzyści zabrali ze sobą pluton artylerii konnej (armaty zostały zdobyte w jednym z pociągów pod Radomskiem) i weszli w
skład formującego się dywizjonu rtm. Antoniego Jabłońskiego67. Z Krakowa rozkazem gen. Szeptyckiego zostali skierowani do walk pod Przemyśl 68. Na bazie kilku
samodzielnych oddziałów biorących udział w walkach na froncie polsko-ukraińskim,
których dowódcy wywodzili się z 1 Pułku Ułanów Legionowych, został stworzony
w marcu 1919 r. 11 Pułk Ułanów69. W jednostce tej służył w 1920 r. ppor. E. Wojciszewski70.

M. Pawlikowski, Wspomnienie o ppłk. Pil. Romanie Rypsonie w jego 60-tą rocznicę śmierci, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VII, s. 194.
66
„Dziennik Narodowy” 1918, nr 280, s. 3.
67
Płk dypl. Jerzy Grobicki, Organizacja kawalerii polskiej w latach 1918-1921.Ogólne warunki w jakich powstała kawaleria polska w r. 1918, „Przegląd Kawaleryjski”, nr 2 (76),1932
r., http://www.ulan-wolynski.org.pl/biuletyn63.html (data dostępu 22.08.2018 r.).
68
CAW WBH, sygn. I.481.B.16058, Życiorys Stefana Bzowskiego.
69
Płk dypl. Jerzy Grobicki, Organizacja kawalerii polskiej…
70
E. Wojciszewski prawdopodobnie wyjechał razem z oddziałem rtm. Bzowskiego i wszedł
następnie w skład 11 Pułku Ułanów, w którym służył w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
W 1920 r. zginął w szarży pod Peresławką.
65
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Józef Wojakowski przed wyjazdem pod Lwów, listopad 1918 r., z archiwum Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie
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Roman Rypson w mundurze podporucznika 3 szwadronu zapasowego ułanów w Kielcach,
1920 r., ze zbiorów Lecha i Piotra Rypson
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Inni uczestnicy
W 1936 r. mjr Bronisław Waligóra z Archiwum Wojskowego w Warszawie
zwrócił się do Powiatowego Komendanta Uzupełnień w Radomsku z zapytaniem:
„W związku z przeprowadzaną przez Archiwum Wojskowe akcją zbierania akt
względnie wiadomości o aktach i władzach okupacyjnych austriackich zlikwidowanych w Polsce w 1918 r., proszę o podanie adresów następujących osób, biorących
czynny udział w pracy nad likwidacją okupacji na terenie P.K.U. Radomsko: przedstawiciela komendy wojsk polskich - rtm. Ludwikowskiego i p. Leona Siemieńskiego, przedstawiciela straży skarbowej - p. Roznarowicza, urzędu powiatowego p. Zurowskiego, inspektora skarbu - p. Antoniego Oprycha, kasjera skarbowego p. Dałki, referenta oddz. Gospodarczego - p. Franciszka Romanowskiego, referenta
aprowizacyjnego - p. Maciejewskiego, lekarza powiatowego - dr. Hercberga, przedstawiciela nadleśnictwa - por. Zylnego, przedstawiciela oddziału drogowego - inż.
Karola Szweda, przedstawiciela min. przemysłu i handlu - p. Trędowicza i p. Cichockiego, przedstawiciela urzędu aprowizacyjnego - por. Szancera”71.

Zakończenie
Po usunięciu Austriaków przyszła kolej na Niemców. W okupacji niemieckiej główne wydarzenia rozegrały się w Warszawie, gdzie 11 listopada Polacy przejęli władzę nad instytucjami cywilnymi i wojskowymi, a Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Nie wszędzie akcja usuwania zaborców przebiegała bezkrwawo. W niektórych miejscowościach napotkano na opór
ze strony wojsk okupacyjnych. Dochodziło do starć i nie obyło się bez ofiar po obu
stronach. Jednakże powszechność wystąpienia na całym obszarze Polski i determinacja w pozbyciu się obcych wojsk wraz z administracją, zadecydowały o osiągnięciu
celu, jakim była wolna Polska. Wśród uczestników przeważali ludzie młodzi, ci którzy nie zostali powołani w 1914 r. do armii zaborców i teraz pod kierunkiem przedstawicieli obozu niepodległościowego przystąpili do wyzwolenia Polski po ponad
120 latach niewoli. W działalności niepodległościowej na terenie trzech zaborów
brali udział mieszkańcy miast i wsi, robotnicy, inteligencja, ziemianie. Ważną rolę
odegrały też kobiety, które oprócz służby kurierskiej, zajmowały się sprawami opieki
medycznej, organizowaniem punktów przerzutowych, wywiadem. Brały udział
w wielu organizacjach w tym też wstępowały do POW, uczestniczyły w komitetach
CAW WBH, sygn. I.400.3007/20, Ankieta w sprawie akt austriackich z dn. 14.11.1936 r.,
nr pisma 183/IX.
71
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niosących pomoc dla potrzebujących. Skala wystąpień na tak rozległym obszarze
w jednakowym czasie i stanowczość w osiągnięciu wspólnego celu świadczy o tym,
że było to powstanie narodowe. Po upływie kilkunastu lat od tych wydarzeń zaczęto
sobie zdawać sprawę z ich doniosłości. Zwrócono się do społeczeństwa o relacje,
wspomnienia i dokumenty. W 1931 r. ustanowiono Krzyż i Medal Niepodległości,
a w 1937 r. dzień 11 listopada został ogłoszony Świętem Niepodległości.
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Grzegorz Mieczyński
(Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Radomsku)

Próby lustracji osób współpracujących z władzami carskimi
czynione w okresie międzywojennym w Radomsku

Utworzone w 1815 r. Królestwo Polskie, choć nie spełniało oczekiwań większości Polaków, miało szeroką autonomię, m. in. posiadało własny rząd, parlament,
wojsko, walutę, granicę celną z Rosją. Początkowe zaangażowanie się wielu obywateli w prace na rzecz tego państwa nie może być traktowane negatywnie. Jednak
w ciągu następnych stu lat sytuacja Polaków w Królestwie stawała się coraz gorsza.
Stopniowo, a po zrywach narodowych skokowo, postępowała rusyfikacja i likwidacja polskich instytucji. Za wszelkie przejawy nieprawomyślności stosowano represje,
w tym zsyłkę na Syberię. W końcu XIX w. z odrębności Królestwa Polskiego właściwie nic nie pozostało, na jego określenie zaczęto nawet używać nazwy Kraj Nadwiślański. Polacy stali się obywatelami drugiej kategorii. Z wyżej wymienionych
powodów praca w aparacie państwowym zaczęła być postrzegana przez społeczeństwo negatywnie. Już po powstaniu listopadowym pozostanie na jakimkolwiek stanowisku podlegającym rządowi wiązało się z koniecznością podpisania aktu wiernopoddańczego cesarzowi. Urzędnicy każdego szczebla powoli stawali się narzędziem
w systemie represji, choćby przekazując społeczeństwu obwieszczenia władzy, zbierając informacje o osobach poszukiwanych itp. Oczywiście zakres odpowiedzialności zależał od stanowiska – Polacy ze względu na podejrzliwość władz carskich zajmowali najczęściej te niższe. W praktyce pod koniec XIX w. w guberni piotrkowskiej sporadycznie pracowali w kancelarii gubernatora, na szczeblu powiatowym
nigdy nie pełnili funkcji naczelnika i jego zastępcy ds. policyjnych. Zajmowali na-
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tomiast większość etatów w magistratach1. Życie w państwie autorytarnym wymagało od wszystkich przystosowania się do istniejących warunków, np. godzenia się na
używanie wyłącznie języka rosyjskiego w szkołach, udzielania „właściwych” odpowiedzi na egzaminach szkolnych i maturalnych, uczestniczenia w uroczystościach
państwowych, ciągłego podkreślania swojej prawomyślności, ukrywania prawdziwych poglądów politycznych itp. Od zaborcy zależał los obywatela: zdobycie wykształcenia, wyznaczenie do długoletniej służby wojskowej, pozwolenie na wyjazd
za granicę, nominacje na stanowiska rządowe (np. lekarza miejskiego, powiatowego,
inżyniera powiatowego), pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej itd.
Dlatego utrzymywanie poprawnych stosunków z przedstawicielami władz stawało
się koniecznością. Trudno dziś ocenić stopień lojalności poszczególnych osób w stosunku do Rosjan, pewnym wyznacznikiem może być np. zajmowanie wyższego stanowiska w kancelarii gubernatora, zastępcy naczelnika powiatu ds. administracyjnych, praca w pionie policyjnym (np. jako referent ds. policyjnych urzędu powiatowego), posiadanie odznaczeń państwowych wyższych klas lub Brązowego Medalu
za Uśmierzenie Polskiego Buntu 1863-1864. Sprawy należy jednak rozpatrywać
indywidualnie. Sam fakt posiadania rosyjskiego odznaczenia nie powinien być traktowany negatywnie, ponieważ przyznawano je również za wysługę lat i pracę społeczną, a nieprzyjęcie wyróżnienia mogło mieć poważne konsekwencje.
O skali powiązań radomszczańskich elit z władzami carskimi i o nastrojach
społecznych może świadczyć „Raport Oddziału Wywiadowczego Departamentu
Wojskowego NKN o stosunkach w mieście Radomsku i powiecie”2 sporządzony
w pierwszej połowie 1915 r. Wiele z prominentnych osób w mieście oceniono w nim
jako zdeklarowanych rusofilów, np.: Feliksa Myślińskiego3 (notariusza), Antoniego
Peysera4 (dyrektora fabryki „Braci Thonet”), Jana Hussarzewskiego5 (dyrektora fabryki Towarzystwa Metalurgicznego), ks. Franciszka Mireckiego6 (proboszcza).
Znamienne, że autor raportu wymienił z nazwiska tylko jedną osobę w Radomsku
przychylną nowej władzy – Franciszka Goszczyńskiego (p.o. burmistrza)7. Opinie
Na temat obsady urzędniczej zob. G. Mieczyński, Urzędnicy powiatu noworadomskiego
w latach 1867-1914 w świetle ksiąg pamiątkowych guberni piotrkowskiej, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XIV, 2017, s. 145-162.
2
G. Mieczyński, Raport Oddziału Wywiadowczego Departamentu Wojskowego NKN o stosunkach w mieście Radomsku w powiecie z 1915 r., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XII,
2016, s. 93-108.
3
Więcej: Radomszczański Słownik Biograficzny (dalej: RSB), t. I, Radomsko 2017, s. 129130.
4
Tamże, s. 142-143.
5
Tamże, s. 65-66.
6
Tamże, s. 122-123.
7
Tamże, s 60-61.
1
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zawarte w tym raporcie trzeba jednak odczytywać w kontekście ówczesnej sytuacji
politycznej. Nieufność wobec austriackiego okupanta (jednego z zaborców) w czasie,
gdy wynik wojny nie został jeszcze rozstrzygnięty, nie musiała oznaczać przychylności dla Rosjan.
Doświadczenia III RP mogłyby wskazywać, że po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 r. sprawa uwikłania wielu Polaków we współpracę z rządami
państw zaborczych była istotnym problemem. Z lektury ówczesnej prasy wynika, że
kwestia ta wcale nie stała się tematem dyskusji społecznej na dużą skalę. Działanie
władz państwowych szło w kierunku promowania postaw patriotycznych, doceniania
wkładu osób w różny sposób działających na rzecz niepodległości, np. poprzez nadawanie odznaczeń czy przyznanie powstańcom styczniowym praw weteranów. Nie
wprowadzono żadnych lustracyjnych uregulowań prawnych. Samo pojęcie lustracja
nie było wówczas znane. Zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz, w niepodległej Polsce nie karano za czyny, które wcześniej nie były zagrożone penalizacją.
Powszechnie uznawano, że wykonywanie obowiązków służbowych w legalnie działających instytucjach nie było zdradą. Dopuszczano również zażyłe kontakty towarzyskie z urzędnikami obcej władzy. A te były bardzo częste i właściwie nie do
uniknięcia dla ówczesnych elit. Prywatnie potępiano tylko wyjątkowe przejawy braku patriotyzmu, szczególnie donosicielstwo. Jednak jedyną karą dla osób, które działały na szkodę narodu przed 11 listopada 1918 r., mógł być tylko ostracyzm społeczny. Co więcej, nie cofnięto carskich wyroków konfiskujących majątki ziemskie za
udział czy popieranie powstania styczniowego. Aż do 1932 r. roszczeń o zwrot majątków należało dochodzić w sądach. Ustawa z 18 marca 1932 r. dopuszczała zwrot
skonfiskowanych majątków z lat 1830-1864 tylko żyjącym bojownikom o wolność,
ich małżonkom lub potomkom w linii prostej. Zwrotowi podlegały tylko ziemie będące we władaniu skarbu państwa. Wyznaczono krótki 3-miesięczny okres składania
wniosków, później następowało przedawnienie. Prawdopodobnie niewiele osób skorzystało z możliwości, jaką dawała ustawa. Odzyskać niektóre skonfiskowane ziemie
udało się Kościołowi na mocy konkordatu8. W Radomsku w latach 30. zakon franciszkanów przejął w posiadanie część utraconej nieruchomości wraz z budynkiem
klasztornym.
Powodów braku lustracji w II RP zapewne było kilka – oprócz prawnego
(prawo nie działa wstecz), również historyczne i polityczne. Początek lat 20. to walK. Lewicka, Jak Polacy odzyskiwali majątki skonfiskowane przez zaborców, „Newsweek
Historia” 2017:
http://www.newsweek.pl/historia/pierwszy-polak-ktory-spacerowal-w-skafandrze-nurka,
artykuly, 407556,1.html, pobrano 1 VII 2018; B. Starzec, Problem rewindykacji w II Rzeczypospolitej dóbr objętych konfiskatą po powstaniu styczniowym przez rządy carskie, „Zeszyty
Prawnicze UKSW”, 9.2 (2009), s. 83-107.
8
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ka o ukształtowanie granic i umocnienie państwa. Rozpoczęcie dyskusji o odpowiedzialności niektórych osób za współpracę z zaborcami mogło tylko osłabić te wysiłki. Sprawy najważniejsze wygrały z kwestią rozliczeń. W późniejszym okresie dla
prawicy (tradycyjnie szafującej hasłami patriotycznymi) wyciąganie przypadków
współpracy z zaborcami groziło politycznym samobójstwem, ponieważ to właśnie
w jej szeregach takich osób można było znaleźć najwięcej. Lewica próbowała grać tą
kartą, ale traktowała wyciąganie spraw z przeszłości raczej jako narzędzie w doraźnej walce politycznej i sposób na zdyskredytowanie przeciwnika, a nie konieczność
wprowadzania jakiś systemowych regulacji prawnych. Po przewrocie majowym
Piłsudskiemu też nie zależało na otwarciu dyskusji lustracyjnej, bo ta mogłaby dosięgnąć tematu współpracy Naczelnika z wywiadem austriackim. Nie oznacza to, że
temat zupełnie nie istniał w przestrzeni publicznej.
Głośnym echem w kraju odbiła się sprawa dr. Bronisława Rychlińskiego,
który w 1927 r. został oskarżony w „Robotniku” przez socjalistycznego posła Jana
Kwapińskiego o współudział w maltretowaniu katorżników w więzieniu Orle. Dr
Rychliński wytoczył proces o zniesławienie, sugerując, że cała sprawa miała podłoże
polityczne, a jej celem było pozbawienie go stanowiska lekarza naczelnego w szpitalu. W procesie pojawili się jednak świadkowie, którzy potwierdzili zarzuty Jana
Kwapińskiego, m.in. twierdząc, że doktor „asystował przy wymierzaniu chłosty 600
więźniom, zaświadczeniami swojemi pokrywał wypadki śmierci więźniów, którzy
kończyli bądź samobójstwem, bądź też umierali pod batem zakatowani na śmierć”9.
W Radomsku pierwsze wzmianki dotyczące niegodnego zachowania się niektórych osób w okresie zaborów pojawiły się w prasie jeszcze w czasie trwania
I wojny światowej. Czasem w obawie przed możliwymi procesami sądowymi unikano wymieniania nazwisk, zarzuty formułując przy pomocy aluzji. Wtedy były one
dla czytelników zrozumiałe, dziś już niestety nie.
W lipcu 1918 r. uchwałą zarządu powiatowego na stanowisko inspektora
samorządu gminnego powołano Pawła Winiewicza, byłego pomocnika naczelnika
powiatu noworadomskiego ds. administracyjnych10. Za nominację odpowiadał notariusz Feliks Myśliński (wówczas również kierownik biura Wydziału Sejmiku Powia-

R. Kuzak, Lustracja w II Rzeczpospolitej?,
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2012/01/09/lustracja-w-ii-rzeczpospolitej/2/, pobrano 2 XI
2017 r.
10
Paweł Winiewicz (1874-1945), s. Ignacego i Magdaleny z Mickiewiczów. Ukończył szkołę
powiatową. W służbie rządowej od 23.12.1903 r., od 7.09.1905 r. pomocnik naczelnika ds.
administracyjnych pow. rawskiego, od ok. 1911 na analogicznym stanowisku w Radomsku.
Po wybuchu wojny opuścił Radomsko wraz z wojskami rosyjskimi. Powrócił do Polski po
1917 r. ( „Dziennik Narodowy” 1918, nr 187, s. 2-3; G. Mieczyński, Urzędnicy..., s. 154).
9
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towego). Wiadomość ta zbulwersowała redaktorów warszawskiego „Głosu Wieczornego”, którzy zastanawiali się, co skłoniło radomszczańskich działaczy politycznych
do poparcia tego „znanego rusyfikatora”. Sprawa trafiła następnie na łamy piotrkowskiego „Dziennika Narodowego”. W obronie Pawła Winiewicza stanęli niektórzy
duchowni. Przeciwnicy nominacji (m. in. kilkunastu radnych miejskich) zwracali
uwagę na niewłaściwą procedurę wyboru, nie zgadzali się też na promowanie osób
związanych z władzami carskimi. Nie formułowali zarzutów osobistych wprost, ale
w zawoalowany sposób dawali do zrozumienia, że osoba ta była nadzwyczaj lojalna
w stosunku do Rosjan i nie pomagała miejscowym obywatelom11. Kilka lat później
„Gazeta Radomskowska” podała, że przed wojną Paweł Winiewicz obrażał się, gdy
Rosjanie nazywali go Polakiem. Sam twierdził, że jest „nastojaszczim ruskim”. Jednak te prasowe donosy wcale nie zaszkodziły mu w robieniu kariery. Nadal pracował
jako inspektor samorządu gminnego przy Sejmiku powiatowym, wielokrotnie wybierano go do zarządów Stowarzyszenia Spożywczego Urzędników i Spółdzielczego
Stowarzyszenia Handlowego „Spójnia”, działał w kilku komitetach obywatelskich,
pełnił nawet funkcję zarządcy komisarycznego Radomska w latach 1931-193312.
W 1920 r. na łamach pepesowskiej „Strażnicy” ukazał się artykuł opisujący
antypolskie działania Zygmunta Walewskiego – przedwojennego funkcjonariusza
policji rosyjskiej, a wówczas starszego przodownika Policji Państwowej. Według
relacji Walentego Wytrychiewicza (handlarza książkami) w 1912 r. w Gidlach Walewski w czasie przeszukania straganu znalazł w kilku książkach hymn „Boże coś
Polskę” i z tego powodu skonfiskował cały towar. Wytrychiewicz dwa tygodnie
przesiedział w areszcie, a książki udało mu się odzyskać dopiero po wręczeniu kilku
łapówek. Innego radomszczanina – Ignacego Karpińskiego Walewski aresztował za
posiadanie polskiego orzełka. Redaktor gazety domagał się zwolnienia ze służby
byłego strażnika i postawienia go przed sądem za zdradę13. Nie wiadomo, czy wyciągnięto jakieś konsekwencje w stosunku do Walewskiego.
Przez wiele lat spokojnie żył i pracował w Radomsku przełożony Zygmunta
Walewskiego w czasach carskich – Jan Żabicki. W grudniu 1932 r. podczas zebrania
członków Towarzystwa Szkolnego im. Feliksa Fabianiego kilka osób zaoponowało
przeciwko zatrudnieniu go na stanowisku sekretarza Społecznego Gimnazjum im.
Feliksa Fabianiego. Przypomniano, że Żabicki jako naczelnik straży ziemskiej źle

„Dziennik Narodowy” 1918, nr 187, s. 2-3; „Głos Wieczorny” 1918, nr 213, s. 3-4.
G. Mieczyński, Stowarzyszenia Społeczne w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko
2008, s. 45, 46, 108, 147, 170, 191, 193, 198; S. Sankowski, Prace historyczne, t. 1, Radomsko 2016, s. 173.
13
„Strażnica” 1920, nr 63, s. 3.
11
12
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traktował Polaków14. Mierniczy Jan Łęski oświadczył, że „(...) ludzie tacy, jak byli
naczelnicy straży ziemskiej, którzy z urzędu byli gnębicielami i wrogami polskości,
nie powinni obecnie zajmować stanowisk, szczególnie w takiej instytucji, jak gimnazjum społeczne (...)”. Za te słowa Żabicki wytoczył Łęskiemu proces sądowy o zniesławienie. Postępowanie toczyło się przed Sądem Grodzkim w Radomsku 30 grudnia
1932 r. i 13 stycznia 1933 r. Żabicki oświadczył, że jest Polakiem, urodził się na
Lubelszczyźnie, po skończeniu szkoły oficerskiej został wysłany w głąb Rosji. Tam
ożenił się z Rosjanką. W latach 1905-1913 stacjonował wraz ze swoim pułkiem
w Łodzi. 29 września 1913 r. został przeniesiony do służby administracyjnej na stanowisko naczelnika straży ziemskiej w Noworadomsku. Ściganie przestępstw politycznych leżało w gestii żandarmerii, on zajmował się tylko sprawami kryminalnymi,
był przychylny Polakom – swoim zastępcą mianował Polaka wachmistrza Zygmunta
Walewskiego. Żabicki przedstawił kilku świadków, którzy zeznawali na jego korzyść: wspomnianego Walewskiego, Herta, Zofię Kowalską, Ksawerego Święcickiego ze Smotryszowa i mecenasa Bronisława Więckowskiego. Świadkowie obrony
(Bobotek, Parzonka, Kotarbiński, Hajdukiewicz, Dominiak, Walenty Wytrychiewicz,
Golakowski, Stanisław Napora, Kazimiera Kośna, Wójcik, bracia Świtalscy, W.
Wtorkiewicz, Julian Ciesielski, Pągowski, Stelmaszczyk) twierdzili, że naczelnik był
wyjątkowo złośliwy, wiele razy bez powodu bił nahajką przechodniów, w stosunku
do Polaków używał zwrotów „polskaja sfinia, miatieżnik”15 itp., dokonywał aresztowań również z powodów politycznych. Żabicki sprawę przegrał. Nie pomogła mowa
końcowa adwokata Wolskiego przedstawiająca byłego naczelnika jako mało gorliwego funkcjonariusza, którego czasem sytuacja polityczna zmuszała do ostrzejszych
interwencji16. W trochę lepszym świetle ukazuje Żabickiego relacja Telesfora Mickiewicza17 (weterana powstania styczniowego). Ten starszy już człowiek około 1932
r. starał się u dyrektora gimnazjum Jana Jaworskiego o ulgę w opłacie szkolnej dla
swojego wnuka, lecz ten kazał go wyprowadzić woźnemu z gabinetu, nie podawszy
nawet ręki. Mickiewicz ubolewał, że dyrektor – Polak, nie uszanował nawet munduru, a obronę uzyskał od sekretarza szkoły, jak się wyraził – Moskala, który nie pozwolił na wyrzucenie go przez woźnego, ale sam wziął go pod ramię i odprowadził
do stojącej przed szkołą dorożki18.
Znany jest również przykład bezpodstawnego oskarżenia lustratorskiego.
Przydarzyło się to znanemu w Radomsku, ale wówczas bardzo młodemu historyko„Gazeta Radomskowska” 1932, nr 51, s. 4; „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 2, s. 7.
Miatieżnik (z ros.) – buntownik, powstaniec.
16
„Gazeta Radomskowska” 1933, nr 4, s. 5-6; Pamiatnaja... 1914, s. 44.
17
Więcej: RSB, t. I, Radomsko 2017, s. 120-121.
18
„Poległym Bohaterom 1863 r., Poległym w Walce o i za Niepodległość Ojczyzny”, jednodniówka, 1.XI.1934 r., s. 6-7.
14
15
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wi. W 1934 r. w jednym ze swych artykułów z cyklu „Z przeszłości Radomska” Stanisław Sankowski19, wracając do czasów I wojny światowej, opisywał sprawę memoriału o uwolnienie z internowania legionistów, jaki wystosowała Liga Kobiet
Pogotowia Wojennego w Radomsku do władz w Warszawie. Prośba Ligi o poparcie
inicjatywy przez Magistrat została wówczas odrzucona. Sekretarz Zarządu Miasta –
Jan Jurjew20 odmawiając argumentował, że Magistrat jako urząd (a nie organizacja
społeczna) nie może brać udziału w żadnych protestach przeciw władzom zwierzchnim. Sankowski zarzucił Juriewowi brak patriotyzmu: „(...) Tak wyglądał patrjotyzm
[pisownia oryginalna] niektórych panów – stojących prawie – że na czele poważnych
polskich placówek (...)”21. W kolejnym numerze „Gazety Radomskowskiej”, po wyjaśnieniach Józefa Kozakiewicza22 (ówczesnego referenta Magistratu), Stanisław
Sankowski sprostował, że Jurjew działał zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, a nie
z własnej inicjatywy23. Jak to jednak ze sprostowaniami bywa, nie wszyscy je przeczytali, a i we wznowieniu dzieł S. Sankowskiego nie ma po nim śladu24.
Kilka prób lustracji osób związanych z władzą carską w Radomsku to niewiele. Wybuch II wojny światowej definitywnie położył kres zainteresowaniu społecznemu tą sprawą. Niniejszy artykuł nie jest próbą lustracji po latach. Intencją było
pokazanie samego procesu rozliczania historii w II RP. Zawiera opis tylko pewnego
fragmentu życia kilku osób oskarżanych o wysługiwanie się zaborcy. Ludzie ci nie
mają możliwości obrony, a możliwe, że nieznane fakty zmieniłyby ich ocenę.

Więcej: RSB, t. I, Radomsko 2017, s. 164-165.
Jan Jurjew był spolszczonym Rosjaninem od dawna osiadłym w Królestwie Polskim, pełnił
funkcję sekretarza wydziału policyjnego Magistratu, po wybuchu wojny i ucieczce burmistrza
Grabowskiego został wyznaczony przez Żabickiego do pełnienia obowiązków burmistrza (po
przejściu frontu, niemieckie władze okupacyjne mianowały na to stanowisko Hoppego).
W raporcie dotyczącym sytuacji w Radomsku, sporządzonym przez Oddział Wywiadowczy
Departamentu Wojskowego NKN, został określony jako „jednostka nieszkodliwa” - G. Mieczyński, Raport Oddziału…, s. 105.
21
„Gazeta Radomskowska” 1934, nr 13, s. 2.
22
Więcej: RSB, t. I, Radomsko 2017, s. 93-94.
23
„Gazeta Radomskowska” 1934, nr 14, s. 6.
24
S. Sankowski, Prace..., s. 276-277.
19
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Zeszyty Radomszczańskie
Tom XV (2018)

Robert Sikorski

(Częstochowskie Towarzystwo Naukowe)

Radomsko i okolice w latach 1918-1920
w „Gońcu Częstochowskim”
W Radomsku dopiero pod koniec 1920 r. powstała pierwsza lokalna gazeta.
W niewielkim stopniu zapotrzebowanie na prasę wypełniały gazety z okolicznych
miast. Dobrze jest więc przejrzeć je pod kątem dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego. Niniejsza publikacja jest kontynuacją poprzednich, w których
dokonywałem przeglądu doniesień z prasy częstochowskiej. Tematyka doniesień
prasowych jest bardzo różna. By materiał był jak najbardziej przejrzysty zostanie
pogrupowany tematycznie.
Polityka
Radomsko spod okupacji austriackiej udało się wyzwolić w pierwszych
dniach listopada. Radomszczanie mogli więc wesprzeć swoją siłą militarną Częstochowę. Już 12 listopada 1918 r. do Częstochowy przybyło 38 członków Polskiej
Organizacji Wojskowej z Radomska w pełnym rynsztunku bojowym, w celu wsparcia częstochowian w wypieraniu Niemców z Częstochowy. Po drodze POW-iacy
zatrzymywali się w okolicznych wioskach przyczyniając się do ich oczyszczenia z
oddziałów okupujących1. Innym przykładem patriotycznej postawy był wyjazd pociągiem 24 listopada 1918 r. godzinie 3 po południu ochotników do obrony Lwowa.
Radomszczanie stworzyli kompanię szturmową pod dowództwem porucznika Adamczyka. Tłumy mieszkańców żegnały odjeżdżających. Płomienne mowy patriotyczne wygłosili: rotmistrz Ludwikowski, wiceprezydent miasta Ludwik Warwasiń-
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ski2, komendant POW dr Gosiewski. Liga Kobiet Polskich rozdała odjeżdżającym
upominki i pakunki z żywnością. Gdy pociąg ruszył odjeżdżający oddali na pożegnanie zgromadzonym kilka salw karabinowych3.
W kwietniu i maju 1920 r. odbyły się na terenie powiatu radomszczańskiego
wiece protestacyjne przeciwko gwałtom czeskim na terenie Śląska Cieszyńskiego
i niemieckim na Górnym Śląsku. Pierwszy z tych wieców miał mieć miejsce w Radomsku 18 kwietnia 1920 r. Na spotkanie przyszło wielu ludzi, ale nie dotarli delegaci z Cieszyńskiego oraz przedstawiciele Komitetu Plebiscytowego z Częstochowy.
Relacjonujący to wydarzenie Antoni Kałczyński stwierdził: „Z całą przykrością zaznaczyć musimy, że to ogromnie podrywa autorytet komitetów plebiscytowych. Ludzie tracą zaufanie do składania ofiar i w ogóle urabia się złą opinię. Tak czynić nie
wolno”4. W końcu wiec odbył się 25 kwietnia 1920 r. Zebrania te miały swoją dramaturgię. Najpierw było wystąpienie wstępne, w Radomsku wygłosił mowę mecenas
Więckowski, prof. Fiedler z Częstochowy przemówił w sprawie Śląska, Mazur
i Ukrainy. Następnie T. Kiser rozpatrywał sprawę plebiscytu na Śląsku, Mazurach
i Podolu z punktu widzenia historycznego. Po nim głos zabrał Grabowski, delegat
z Kamieńca Podolskiego, proszący by Polacy nie oddawali Podola Ukraińcom. Drugi
delegat z Płoskirowa opowiadał o wymordowaniu przez wojska gen. Petlury 1400
osób z polskiej inteligencji, w samym Płoskirowie o aresztowaniu księdza i nałożeniu na miasto 40 000 rubli w złocie kontrybucji. Następnie T. Kisler i prof. Fiedler
odczytali tekst rezolucji przeciwko gwałtom czeskim, niemieckim i ukraińskim, która miała być wysłana w imieniu mieszkańców Radomska do Sejmu, Naczelnika Państwa i premiera rządu. Na wiecu zbierano ofiary na Komitet Plebiscytowy. Równocześnie złożono podziękowanie paniom z radomszczańskiego Komitetu Plebiscytowego za serdeczne przyjęcie delegatów. Tego samego dnia odbył się wiec plebiscytowy w Gidlach5. Podobny wiec w Brzeźnicy odbył się 7 maja 1920 r. Scenariusz
był niemal taki sam, z tym że opowieść o Ukrainie zawierała element informacji
o pochodzie wojsk polskich na Kijów, zaś o prześladowaniach Polaków na Śląsku
Cieszyńskim opowiadał Antoni Kałczyński. On też wzywał do wspólnej pracy nad
odbudową ukochanej ojczyzny i wzniósł kilka okrzyków, które zabrani podjęli z zapałem. Na zakończenie wiecu proboszcz z Nowej Brzeźnicy, ks. Teofil Jankowski,
podziękował przybyłym mówcom „za tak rozniosły pokarm i uświadomienie jego
2
Ludwik Warwasiński (1879-1964), przemysłowiec, radny (1917-1918, 1922) i burmistrz
Radomska (1919) – zob. A. Surmacka, Ludwik Warwasiński, [w:] Radomszczański Słownik
Biograficzny pod. red. G. Mieczyńskiego, t. 1, s. 205-206
3
„Goniec Częstochowski”, 26 listopada 1918 r., nr 253, s. 4.
4
„Goniec Częstochowski”, 18 kwietnia 1920 r., nr 87, s. 4; 20 kwietnia 1920, nr 88, s.3.
5
„Goniec Częstochowski”, 25 kwietnia 1920 r., nr 93, s. 4; Tamże, 27 kwietnia 1920 r., nr
94, s. 3.
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parafianom”. Po wiecu proboszcz zaprosił prelegentów na obiad do plebanii. Po zebraniu tym i w Brzeźnicy zawiązał się podkomitet plebiscytowy pod kierownictwem
ks. Teofila Jankowskiego6. 13 maja 1920 r. wiec plebiscytowy odbywał się w Pajęcznie. Po skromnym posiłku u ks. kanonika Pogorzelskiego, tamtejszego proboszcza, tego samego dnia członkowie komitetu plebiscytowego udali się do Działoszyna7.
W marcu 1919 r. Radomsko wspólnie z Sochaczewem, Kaliszem, Włocławkiem, Kielcami, Siedlcami, Sosnowcem, Makowem, Międzyrzecem, Lublinem, Wyszkowem, Opocznem, Sieradzem, Krasnymstawem, Skierniewicami, Kutnem, Łodzią, Pułtuskiem, Łomżą, Zamościem, Białą Podlaską, Radomiem, Sandomierzem,
Łowiczem, Mławą, Żyrardowem, Krzepicami, Kołem, Piotrkowem, Chełmem, Czeladzią, Garwolinem, Łaskiem, Siewierzem, Końskimi, urządziło uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej i wydało rezolucję w sprawie odzyskania Gdańska8.
Pod koniec października 1920 r. goszczono w Radomsku Stanisława Thugutta, pierwszego ministra spraw wewnętrznych w pierwszym rządzie niepodległej Polski. Spotkał się swoimi towarzyszami z Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”9.
Pod koniec 1918 r. przygotowywano się do wyborów parlamentarnych.
29 grudnia 1918 r. powstała Głowna Komisja Wyborcza do Sejmu Ustawodawczego
Okręgu 30, obejmującego powiaty częstochowski i radomszczański. Jego siedzibą
był budynek Sądu Okręgowego przy ul. NMP 51 w Częstochowie10. Już 15 grudnia
1918 r. miał miejsce wiec w Gidlach, a uczestniczyło w nim 500 osób. Wytłumaczono zgromadzonym znaczenie Sejmu w życiu politycznym odradzającego się państwa.
Przemawiało kilkanaście osób. Robotnicy mieli żal do chłopów o wyprzedawanie
obcym (to jest nie radomszczanom) zboża. Chłopi tłumaczyli, że zmusza ich do tego
panująca drożyzna. Najciekawsze są jednak wizje, które przedstawili zgromadzeni na
tym wiecu już miesiąc po odzyskaniu niepodległości. Państwo Polskie miało być
zjednoczone z zaborów i mieć wolny dostęp do morza. Polska miała być nie dla jednej partii, a dla wszystkich, rządzić się miała interesem ludu polskiego. Polityka narodu powinna realizowana być pod hasłem „Bóg i Ojczyzna”, a na sztandarze miały
być godła: Orzeł Polski i Matka Boża Częstochowska. Naród Polski miał mieć własne wojsko dla obrony państwa i utrzymywania porządku. Organizacje wojskowe
powinny być niezwłocznie rozbrojone. Polski robotnik to podpora społeczeństwa,
„Goniec Częstochowski”, 7 maja 1920, Nr 103, s. 3.
„Goniec Częstochowski”, 19 maja 1920 r., Nr 112, s. 2.
8
„Goniec Częstochowski”, 16 marca 1919, Nr 52, s. 2.
9
„Goniec Częstochowski”, 1 listopada 1920 r., nr 252, s. 4.
10
„Goniec Częstochowski”, 29 grudnia 1918 r., nr 281, s. 6.
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rolnicy powinni więc wykazać dbałość o braci robotników i położyć kres drożyźnie.
Pogratulowano mieszkańcom Wielkiego Księstwa Poznańskiego wyzwolenia od
Niemców. Wreszcie nawoływano do tłumnego udziału w wyborach11. 19 stycznia
1919 r. w Chorzenicach odbył się wiec dyskusyjny. Brało w nim udział 400 osób.
Początkowo chłopi byli ustosunkowani wrogo do prelegentów, dopiero po przemowie M. Skalmierskiej tłum uspokoił się, nawet odśpiewano „Rotę”. Dzień później
odbył się w tej samej miejscowości drugi wiec polityczny. W wyniku wyborów posłami zostali Jan Szyszkowski, 38-letni rolnik z Dobryszyc oraz Eustachy Rudziński
inspektor szkolny (33 lata, zamieszkały w Radomsku)12.
W Radomsku 18 lutego 1919 r. odbył się wiec sprawozdawczy posła Józefa
Zagórskiego z Częstochowy, reprezentującego także Radomsko. Zebranie zagaił
Stefan Pawłowski. Na wiecu poseł omówił sytuację wewnętrzną i zagraniczną państwa ze szczegółowym przedstawieniem spraw granic zachodnich i wschodnich,
sprawę rozejmu z Ukraińcami, reform społecznych, w tym kwestię ochrony pracy.
Po dwugodzinnej przemowie posła głos zabrał miejscowy komunista krytykujący
działalność Sejmu. Zebrani nie pozwolili mu jednak dokończyć przemowy wnosząc
hasło „precz z komunistami!”. Zebranie zakończono wnosząc okrzyk na cześć Sejmu
i zjednoczonej Polski13. Działalność partii socjalistycznych miała według redakcji
„Gońca Częstochowskiego” negatywne rezultaty. Przynosiła ona strajki pracowników rolnych w majątkach ziemskich i wygórowane żądania płacowe. Powołano się
tutaj na przykład majątku w Kruszynie14. W czasie wojny polsko-bolszewickiej do
Radomska zaczęli przyjeżdżać komuniści, którzy chcieli wywołać tu strajki. Zatrzymano kilku, znaleziono przy nich broszury nawołujące do bojkotu poboru do wojska.
Prowokatorów natychmiast wydalono z miasta15.
W „Gońcu Częstochowskim” opisano też inauguracyjne posiedzenie Rady
Miejskiej w Radomsku w styczniu 1920 r. Salę magistratu udekorowano na czerwono, nawet herb miasta przepasany został czerwoną wstęgą. Wyrażono przy tym przypuszczenie, że wkrótce czerwony sztandar powiewać będzie z wieży ratusza w Radomsku. Obradom przewodniczył burmistrz Ludwik Warwasiński. Ustalono płace
zarządu miejskiego na ogólną sumę 118 tys. marek. O lewicowości samorządu w Radomsku świadczy skład Rady Miejskiej: 9 z Polskiej Partii Socjalistycznej, 7 socjaldemokratów żydowskich, 1 Żyd socjalista umiarkowany oraz Żyd ortodoks. Na skład
rady spojrzano również pod kątem profesji rajców. Dwóch było dyrektorami gimna„Goniec Częstochowski”, 22 grudnia 1918 r., nr 278, s.3.
„Goniec Częstochowski”, 1 lutego 1919 r., nr 26, s. 2.
13
„Goniec Częstochowski”, 23 maja 1919 r., nr 108, s.2.
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„Goniec Częstochowski”, 2 luty 1919 r., nr 40, s. 4.
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„Goniec Częstochowski”, 29 czerwca 1920 r., nr 145, s. 3.
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zjów, 1 obywatel, 3 kupców, 2 fotografów, 1 buchalter, 10 robotników, 2 agitatorów
partyjnych i 3 bez zawodu16.

Kultura
W Kruszynie 23 lutego 1919 r., staraniem panien W. Berekówny i L. Matusiakówny, urządzono „Kokardki” na rzecz biednych. Zysk z tego przedsięwzięcia
wyniósł 305 koron i 64 halerze, 152 marki i 69 fenigów oraz 56 rubli i 27 kopiejek.
Pieniądze te przekazano redakcji „Gońca Częstochowskiego”17. Natomiast w marcu
z inicjatywy Mieczysława Sośnierza, miejscowego nauczyciela, i Antoniego Koćwina zorganizowano dwa rauty na rzecz Skarbu Narodowego i mieszkańców Lwowa.
Na pierwszym zebrano 244 korony. Za jego zorganizowanie podziękowano paniom
Wiktorii Marszałkowej i Emilii Zapałowej oraz pannom Zofii i Walentynie Morawskim, Stefanii i Władysławie Nowakównom, Wiktorii Bincke, Honoracie Wrzalikównie, Lucynie Matysiakównie, Irenie Zielińskiej, Wacławie Sosnowskiej, Władysławie Klejnównie, Cekusównie, Peszkównie i Tesarzównie. Za wzorowy porządek
na pierwszym z rautów podziękowano Bolesławowi Morawskiemu18.
25 marca 1919 r. staraniem pana Buczyńskiego, nauczyciela z Ciężkowic,
odbył się pokaz i odczyt na korzyść biednych w Gidlach. Za bilety wejścia zebrano
155 kron i 70 halerzy, z czego wydatkowano: na afisze 10 koron, wynajęcie sali strażackiej kosztowało 10 koron, pomoc przy latarni kinematografu 2 korony i 50 halerzy19.
W Radomsku obchodzono 1 lipca 1919 r. 350-lecie Unii Lubelskiej. Mszę na
polach pod miastem odprawił ks. Bilski w asyście duchowieństwa i wojskowych.
W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele władz wojskowych, delegaci wszystkich instytucji państwowych, komunalnych i społecznych, uczniowie i uczennice
szkół miejscowych oraz mieszkańcy. Po kweście na rodziny żołnierzy walczących o
wolność ojczyzny odbyła się defilada wojska z Radomska20.
W maju 1919 r. zawiązało się konsorcjum w celu wydawania w Radomsku
„Gazety Radomskowskiej”. Czasopismo miało wychodzić w czwartki i niedziele21,
jednak nie udało się go wówczas uruchomić. Zamiast niego w kwietniu 1920 r. zaczął się ukazywać tygodnik „Strażnica”, wydawany przez B. Sarankiewicza, zastępcę
„Goniec Częstochowski”, 12 stycznia 1920 r., nr 9, s.3.
„Goniec Częstochowski”, 2 marca 1919, nr 40, s. 4.
18
„Goniec Częstochowski”, 11 marca 1919 r., nr 47, s. 3.
19
„Goniec Częstochowski”, 9 kwietnia 1919 r., nr 72, s. 4.
20
„Goniec Częstochowski”, 4 lipca 1919 r., nr 141, s. 1.
21
„Goniec Częstochowski”, 17 maja 1919 r., nr 103, s. 2.
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prezydenta miasta. Pismo to miało być „Wiernym odbiciem nastrojów Magistratu
miasta Radomska, złożonego z członków lub zwolenników Polskiej Partii Socjalistycznej, Zaznaczyć należy z ubolewaniem, że obywatelstwo miasta Radomska już
od roku nosiło się z zamiarem założenia miejscowego organu, w celu zwalczania
czerwonych zakusów rozpolitykowanych rajców, lecz niestety w dążeniach tych dało
się wyprzedzić ruchliwym działaczom z obozu socjalistycznego”22. Wreszcie w dniu
1 listopada 1920 r. wyszedł pierwszy numer tygodnika polityczno-społecznego poświęconego sprawom miasta pod tytułem „Gazeta Radomskowska”. Jak napisał
dziennikarz „Gońca Częstochowskiego”: „Nowy tygodnik stoi na gruncie narodowym i katolickim i w przeciwieństwie do wychodzącego tamże pisma codziennego
<<Strażnica>> redagowanego w duchu partyjnym skrajnie lewicowym. W słowie
wstępnym Redakcja zaznacza: <<W pracy, którą rozpoczynamy towarzyszyć nam
będą stale wiara Ojców naszych i miłość Ojczyzny>>. Redaktorem i wydawcą nowego czasopisma jest pan Michał Świderski, były komendant Milicji Obywatelskiej
i wiceprezes Straży Ogniowej Ochotniczej. Nowemu wydawnictwu, któremu służyliśmy wskazówkami będąc w stałym kontakcie z panem Michałem Świderskim, życzymy pomyślnego rozwoju i wytrwania na tej ważnej placówce społecznej”. Michał
Świderski był sporadycznym korespondentem „Gońca Częstochowskiego”, który
już od maja 1914 r., a także po 1918 r. wysyłał do Częstochowy notatki dotyczące
działalności straży pożarnej czy rzemiosła23.

Gospodarka
W czasie wojny wielkim problemem była aprowizacja. Wraz z odzyskaniem
niepodległości problem ten jednak nie znikł. 2 marca 1919 r. w Radomsku miały
miejsce rozruchy głodowe z powodu chwilowego wstrzymania przez Komitet Żywnościowy rozdawnictwa chleba. O 9 rano tego dnia pod gmachem Komitetu zebrały
się gromady robotników żądających wydania chleba. Wezwana żandarmeria i policja
miejska oddały kilka salw karabinowych w powietrze chcąc rozpędzić protestujących. Skutek był fatalny, tłum rzucił się na strzelających, odbierając im karabiny.
Podczas rozbrajania żandarmów i policjantów kilku stróżów prawa pobito. Następnie
tłum wtargnął do biura komitetu żywnościowego uprowadzając dyrektora Leopolda

„Goniec Częstochowski”, 21 kwietnia 1920 r., nr 89, s. 2. „Strażnica” wychodziła w latach
1920-1921 - G. Mieczyński, Prasa w Radomsku w okresie międzywojennym, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VII, 2007, s. 40.
23
Goniec Częstochowski, 3 listopada 1920, nr 253, s. 3. G. Mieczyński, Świderski Michał,
[w:] Radomszczański…, s. 199-200.
22
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Parzonkę24, którego poturbowano. Zmuszono go by upadł przed robotnikami na kolana i wzruszonym głosem przyrzekł, że na drugi dzień chleb będzie. Uciekającego
z miasta członka komitetu, rejenta Feliksa Myślińskiego25, sprowadzono przemocą
z dworca kolejowego nie pozwalając mu wyjechać z miasta. Drugiego członka komitetu, dyrektora fabryki Thonet Antoniego Peysera26 wielce zasłużonego dla miasta,
także uciekającego z miasta, tłum pobił kijami. Nie dość tego było, jedna z kobiet,
którą jeszcze przed wojną dyrektor zwolnił z zakładu za złodziejstwo, biła go po
twarzy. Omdlałemu i pobitemu dyrektorowi tłum podawał wodę z rynsztoka na
orzeźwienie. Milicja ludowa wobec tych wypadków zajęła „stanowisko neutralne”27.
Sprawą rewolty w Radomsku zajęli się posłowie z okręgu częstochowskoradomskowskiego: Jan Brodziak, Maria Moczydłowska, Jan Szyszkowski składając
5 marca 1919 r. interpelację w Sejmie28.
By poprawić zapewnienie w żywność miasta zwalczano przemytników i nieuczciwych sprzedawców żywności. W kwietniu 1919 r. dokonano rewizji u piekarzy
w Radomsku, wypiekających chleb z mąki kontyngentowej (przydziałowej). Znaleziono znaczne zapasy mąki przydziałowej i zapasy chleba. Piekarzy oskarżono o
nadużycia mączne i osadzono w areszcie. W tym samym czasie zatrzymano 3 wozy
słoniny i 5 wozów świń przeznaczonych na wywóz do Niemiec. W związku z powyższym aresztowano i przewieziono w kajdanach do Radomska, Jankowskiego
z Brzeźnicy, wywożącego nocą mąkę i słoninę do Niemiec29. W lipcu 1919 r. około
mostu pod Bobrami znaleziono pakunek z 52 kg sacharyny, wartości 100 000 marek.
Pakunek zapewne wyrzucił jeden z szmuglerów30. Procederem przemytnictwa nie
pogardzili nawet kandydaci do Sejmu Ustawodawczego. Jeden z nich, Surmacki,
naczelnik Urzędu Walki z Lichwą i Spekulacją w Radomsku oskarżony został
o szmuglowanie cukru do Warszawy. Cukier w ilości 75 funtów (34 kg) skonfiskowano31.
Z poborem kontyngentu wiązały się nadużycia, doszło nawet do zbrodni. Do
miejscowości Garnek w maju 1919 r. przybył oddział milicji ludowej z Radomska.
Miano pobrać z tej wsi kontyngent zboża i kontyngent kartofli. Oprócz tego miliLeopold Parzonka (ok.1877-1934) - nauczyciel, kierownik szkoły - G. Mieczyński, Parzonka Leopold, [w:] Radomszczański…, s. 142.
25
Feliks Myśliński (1854-1920) - notariusz, właściciel ziemski - G. Mieczyński, Myśliński
Feliks, [w:] Radomszczański …, s.129-130.
26
Antoni Peyser (ok.1873-1943) – radny, urzędnik fabryczny, dyrektor fabryki mebli giętych
braci Kohn i Thonet - G. Mieczyński, Peyser Antoni, [w:] Radomszczański…, s. 142-143.
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„Goniec Częstochowski”, 7 marca 1919 r., nr 44, s .3.
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„Goniec Częstochowski”, 15 marca 1919 r. nr 51, s. 3.
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„Goniec Częstochowski”, 13 kwietnia 1919, nr 76, s. 4.
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„Goniec Częstochowski”, 16 lipca 1919 r., nr 151, s.3-4.
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„Goniec Częstochowski”, 25 września 1919 r., nr 211, s.3.
24

317

Robert Sikorski
cjanci zażądali również kur i masła. Jeden z milicjantów domagał się innego mieszkania w Garnku niż otrzymał. Borek, sołtys tej wsi odpowiedział, że innego nie posiada. Milicjant zamierzył się kolbą w sołtysa, ten ją odepchnął w bok. Wtedy milicjant odstąpił kilka kroków w tył i wystrzałem z karabinu zabił sołtysa na miejscu.
Wzburzyło to mieszkańców wsi, milicjanci musieli wycofali się ze wsi. Zabójca miał
szukać schronienia w budynku policji kryminalnej i miał być aresztowany, ale pozostał na wolności i spokojnie udał się z karabinem do Radomska32.
Na początku kwietnia 1920 r. do Stowarzyszenia Rzemieślniczego „Rzemieślnik” zapisało się 150 osób, a jego kapitał ogólny stanowiło 20 000 marek. Na
wniosek Michała Świderskiego postanowiono zaciągnąć pożyczkę w Banku Handlowym w kwocie100 000 marek, by zwiększyć fundusze obrotowe i przystąpić niezwłocznie do transakcji handlowych. Wybrano też zarząd, który stanowili Michał
Świderski, Bartnik i A. Szablewski, w skład rady weszli Jan Szwedowski, Władysław Katuszewski, Ludwik Warwasiński, Konieczny, Ościk, Mika i Antoni Jędrzejczyk33. Stowarzyszenie od 15 lutego 1920 r. mając 40 000 marek kapitału zarobiło do
końca kwietnia 500 000 marek (wzrost o 1250%). Kooperatywa utworzyła w Radomsku centralę handlową na cały powiat, zaopatrującą w artykuły pierwszej potrzeby stowarzyszenia społeczne i kooperatywy. Równocześnie 52 stowarzyszenia spożywcze z całego powiatu stworzyły stowarzyszenie okręgowego związku stowarzyszeń spożywczych. W Radomsku przebywał dyrektor warszawskiego towarzystwa
„Społem” Katuszewski, który wygłosił referat na temat „Ruch społeczny w Polsce”.
Zjazd powiatowy w sprawach rzemieślniczych odbył się z udziałem posłów ks.
Zygmunta Sędzimira z Kamienicy Polskiej i posła Jana Szyszkowskiego. Przy tej
okazji złożono podziękowanie zarządowi Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysłowego za organizowanie zjazdu34. Pod koniec czerwca 1920 r. odbyło się zebranie
rzemieślników w Radomsku w związku ze Zjazdem Rzemieślniczym w Warszawie.
Postanowiono wystąpić o pożyczkę ulgową dla stowarzyszenia rzemieślniczego
z przeznaczeniem na rozwój rzemiosła w Radomsku. Omawiano sprawę otwarcia
szkoły wieczorowej dokształcającej praktykantów rzemieślniczych. Taka szkoła
powstała w 1916 r. z inicjatywy i kosztem Stowarzyszenia Rzemieślniczo-Przemysłowego35, ale istniała półtora roku, dając „rezultaty zadawalające”. Przeszła jednak
pod kierownictwo Dyrektora Kursów Handlowych i po kilku miesiącach przestała
istnieć. Zebrani upoważnili zarząd stowarzyszenia do ponownej organizacji szkoły
niedzielno-rzemieślniczej niezbędnej dla praktykantów. Michał Świderski, delegat
„Goniec Częstochowski”, 18 maja 1919 r., nr 104, s. 4.
„Goniec Częstochowski”, 1 kwietnia 1920 r., nr 74, s. 4.
34
„Goniec Częstochowski”, 29 kwietnia 1920 r., nr 96, s. 3.
35
„Goniec Częstochowski”, 8 września 1916 r., nr 204, s.2.
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z Radomska na zjazd, poruszył sprawę słabego zainteresowania czytelnictwem „Gazety Rzemieślniczej”, organu życia rzemieślniczego wychodzącego w Warszawie.
Rzemieślnicy obecni na zjeździe obiecali rozpowszechniać rzeczone pismo pośród
swoich kolegów36.

Bezpieczeństwo

Ciężkie powojenne czasy sprzyjały szerzeniu się bandytyzmu. Pod koniec
stycznia 1919 r. aresztowano 27 bandytów z bandy Dobosza, która dokonywała szeregu napadów w okręgach radomszczańskim, piotrkowskim, częstochowskim i opatowskim37. Nocą 15 stycznia 1920 r. w lesie pod Dąbrową dokonano napadu na Matysiewicza, komendanta policji powiatu częstochowskiego. Bronił się strzelając
z rewolweru, bandyci ranili mu konia, jednak udało mu się uciec38. Sześciu bandytów
z rewolwerami napadło też w nocy na dom Antoniego Hajdy z Dworszowic (?). Zrabowali 1500 rubli papierowych, 110 rubli w złocie, 180 rubli srebrem, 80 franków
srebrem, 1 dolara amerykańskiego i asygnaty pożyczki państwowej na 1300 marek.
Następnie ci sami bandyci napadli na Wilczyńską, której zrabowano biżuterię, garderobę i drobną kwotę pieniężną39.

Personalne
Ważnym wydarzeniem w życiu lokalnych społeczności były zmiany na stanowiskach kościelnych. Ks. Franciszek Mirecki, proboszcz św. Lamberta w Radomsku i dziekan, został sędzią kościelnym w sprawach małżeńskich 40, 27 grudnia
1918 r. zmarł proboszcz parafii Kruszyna ks. kanonik Piotr Dąbrowski. Pogrzeb odbył się dwa dni później w miejscowym w kościele. Następcą zmarłego duchownego
w Kruszynie został ks. Bonawentura Mettler, dotychczasowy proboszcz parafii Garnek, były prefekt szkół w Częstochowie41.
Gazeta zamieściła też nekrolog zmarłej 22 sierpnia 1919 r., w wieku 49 lat,
Idalii z Wittów Wünsche (49 lat), żony Aureliusza Wünsche, właścicieli majątku w
Nieznanicach. Zmarła pochowana została na cmentarzu w Radomsku42.

„Goniec Częstochowski”, 29 czerwca 1920 r., nr 145, s.5.
„Goniec Częstochowski”, 26 stycznia 1919 r., nr 21, s. 4.
38
„Goniec Częstochowski”, 16 stycznia 1920 r., nr 12, s. 3.
39
„Goniec Częstochowski”, 27 stycznia 1920 r., nr 21, s. 3.
40
„Goniec Częstochowski”, 12 stycznia 1919 r., nr 9, s. 2. Franciszek Mirecki (1869-1948),
duchowny katolicki - J. Kapuściński, Mirecki Franciszek, [w:] Radomszczański…, s. 122-123.
41
„Goniec Częstochowski”, 28 grudnia 1918 r., nr 280, s. 3.
42
„Goniec Częstochowski”, 26 sierpnia 1919, nr 185, s. 1.
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Rewolucja bolszewicka spowodowała, że w Rosji Sowieckiej nie chcieli
mieszkać nawet Rosjanie. Do miasta przybył były naczelnik straży ziemskiej w Radomsku Iwan Iwanowicz Żabickij (wrzesień 1913 - sierpień 1914 r.). W gazecie
podano, że był w stanie „godnym pożałowania”. Natomiast były rosyjski naczelnik
powiatu Aleksander Aleksiejewicz Kochanow (wrzesień 1913 - sierpnia 1914 r.),
sprzedał posesję przy ul. Krakowskiej w Radomsku i za otrzymane pieniądze założył
sklepik spożywczy w Piotrkowie43.

Straż pożarna
Ożywioną działalność prowadziła Straż Ogniowa Ochotnicza w Radomsku.
W dniach 7-8 września 1919 r. zorganizowano zjazd przedstawicieli straży ogniowych i organizacji społeczno-filantropijnych z całego kraju. Zjazd zamienił się
w manifestację patriotyczną. Powzięto na nim szereg uchwał dotyczących straży
i uchwał politycznych. Ponadto 8 września 1919 r. o godzinie 11 rano poświęcono
sztandar straży w Radomsku oraz wmurowano w kościele pofranciszkańskim tablice
pamiątkowe ku czci nieżyjących Kazimierza Soczołowskiego44 i dr Juliana Kulskiego45, organizatorów straży w mieście. Wyróżnionych opisano jako „ludzi o nieocenionej wartości obywatelskiej, pracy niezmordowanej, dbający o dobro mieszkańców
miasta i całego społeczeństwa”. Tablice z oryginalnego porfiru i marmuru szwedzkiego z medalionami w białym włoskim marmurze wykonane zostały przez firmę
R. S. Lubowiecki z Warszawy. Zjazd straży odbył się pod kierunkiem Jakuba Kona
prezesa straży z Częstochowy i przewodniczącego posiedzenia Maksymiliana Rządkowskiego, komendanta straży z Piotrkowa. Podczas uroczystości wręczono inżynierowi Stefanowi Kosteckiemu, komendantowi i prezesowi straży w Radomsku, szczerozłotą gwiazdę z dedykacją za wybitną pracę społeczną46.
29 czerwca 1920 r. obył się zjazd straży ogniowych powiatu radomszczańskiego. Celem zjazdu było nawiązanie „wzajemnego kontaktu między bratnimi drużynami, przeprowadzenie przeglądu sił i dorobku w zakresie sprawności i dzielności
poszczególnych drużyn oraz zapoznanie się z nowymi zdobyczami techniki strażackiej, pogłębienie umiejętności w szlachetnym i podniosłym dziele ratowania życia
mienia współobywateli”. Program zjazdu przedstawiał się następująco: o godzinie 8
„Goniec Częstochowski”, 16 lipiec 1919 r., nr 151, s. 3-4.
Kazimierz Soczołowski (1835-1908), magister farmacji - G. Mieczyński, Soczołowski Kazimierz, [w:] Radomszczański…, s. 172-173.
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Julian Kulski (1834-1914), lekarz - A. Surmacka, Kulski Julian [w:] Radomszczański…,
s. 191-192.
46
„Goniec Częstochowski”, 12 sierpnia 1919 r., nr 174, s. 5; 3 września 1919 r., nr 192 s. 3;
7 września 1919 r., nr 196, s. 4; 12 września 1919 r., nr 199, s. 3.
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rano zgłaszanie się i składanie raportów drużyn strażackich, członków sądu konkursowego i zaproszonych gości, o 9 rano zbiórka straży na placu przy teatrze, przywitanie drużyn, członków komitetu konkursowego i zaproszonych gości, 9.15 wymarsz
straży do kościoła po-franciszkańskiego na nabożeństwo, godz. 10 rano rozlosowanie kolejności udziału drużyn w zawodach, południe nadprogramowe ćwiczenia
Straży Ogniowej Ochotniczej w Radomsku, 12.45 ogłoszenie wyniku orzeczenia
zawodów strażackich przez Sąd Polubowny, 1 po południu przerwa obiadowa, 3 po
południu pożegnanie drużyn strażackich i członków Sądu Konkursowego, 4 po południu zabawa dochodowa na placu straży oraz przedstawienie kinematograficzne
w teatrze „Kinema”, pod tytułem: „Królowa miljardów i jej 10 odtrąconych wielbicieli”. Komisję organizacji zjazdu stanowili: komisja dzielnicowa: Michał Świderski
przewodniczący, wice komendant straży w Radomsku, M. Frankowski, komendant
straży w Wielgomłynach, A. Kierasiński, komendant straży w Kłomnicach, A. Gogolewski, komendant w Wiewcu i Antoni Jędrzejczyk, członek zarządu i naczelnik
oddziału III straży z Radomska. Ponadto wyłoniono trzy drużyny z XXII okręgu
Radomsko mające reprezentować okręg na Wystawie Przeciwpożarowej, którą miano zorganizować w dniach 15 sierpnia - 1 października 1920 r. w Warszawie47.
Przy okazji zjazdu można było się dowiedzieć o historii straży w Radomsku
założonej w 23 października 1881 r. Wymieniono jej założycieli, jeszcze żyjących
w 1920 r. Jamrozińskiego, sędziego z Kłomnic i Juliana Kwapiszewskiego48 byłego
naczelnika I oddziału oraz zmarłych: Kazimierza Soczołowskego, Feliksa Fabianiego49, S. Jurkowskiego, A. Dobrzańskiego, dr Juliana Kulskiego i Bernarda Ferstera50.
Przypomniano uroczyste obchody 25-lecia istnienia straży w Radomsku, które miały
miejsce 5 września 1909 r. oraz wyróżnienie w popisach konkursowych podczas
Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie. Otrzymał je za wykonanie ćwiczenia ratowniczego za pomocą przyrządów osobistych Michał Świderski. W latach
I wojny światowej straż oprócz walki z ogniem pełniła przez dwa lata służbę milicyjną. Duże zasługi miastu oddali strażacy skupieni w Komitecie Straży Bezpieczeństwa Publicznego, z ramienia straży ogniowej reprezentantem był Michał Świderski.
W 1918 r. odbył się dwudniowy Zjazd Straży Ogniowej z całego powiatu, w 1919 r.
poświęcono sztandar przy udziale delegatów straży z całego Królestwa Polskiego.

„Goniec Częstochowski”, 29 czerwca 1920, nr 145, s. 5.
Julian Kwapiszewski (1847-1920), majster kowalski, ślusarz - G. Mieczyński, Kwapiszewski Julian, [w:] Radomszczański…, s. 103.
49
Feliks Fabiani (1838-1904), nauczyciel, założyciel prywatnej pensji męskiej w Radomsku G. Mieczyński, Fabiani Feliks, [w:] Radomszczański…, s. 46-48.
50
Bernard Förster (1836-1898), właściciel tartaku i młyna parowego, przedsiębiorca robót
kolejowych, kupiec - G. Mieczyński, Förster Bernard, [w:] Radomszczański…, s. 50-51.
47
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Przy tej okazji podano skład osobowy radomszczańskiej straży jako gospodarzy zjazdu. W 1920 r. straż liczyła 165 członków. Prezesem i komendantem był
inżynier Stefan Kostecki, Jan Szwedowski51 wiceprezesem, dyrektor Stanisław Niemiec sekretarzem H. Witte skarbnikiem, członkami zarządu Ludwik Warwasiński,
Antoni Jędrzejczyk, dyrektor Mężnicki, J. Jaguszewski, Wincenty Spaczyński, ojciec
Romuald, kapelan straży. Sztab stanowili: Michał Świderski, zastępca komendanta,
J. Łęski, naczelnik oddziału I, J. Łęski, naczelnik oddziału II, Antoni Jędrzejczyk,
naczelnik oddziału III, B. Sarankiewicz, naczelnik oddziału IV, S. Szwedowski, naczelnik oddziału V, Józef Kozakiewicz52, naczelnik drużyny harcersko-strażackiej,
A. Łęski, szef kancelarii straży, W. Waliński, inspektor narzędzi ogniowych, S. Pijewski, pomocnik gospodarza, starszy sanitariusz53.
Gazeta opisywała też kilka pożarów, jakie radomszczańska straż gasiła. 30
stycznia 1920 r. o godzinie 4.30 w nocy wybuchł gwałtowny pożar w zabudowaniach
rzeźni miejskiej w Radomsku. Zanim zjawiła się straż pożar doszczętnie zniszczył
całą salę główną, w której odbywał się ubój świń54. 21 maja 1920 r. podczas burzy
piorun uderzył w zagrodę włościańską w Kruszynie, spłonęło 65 zabudowań włościańskich. Podczas pożaru zerwała się trąba powietrzna, wnosząc płonący dach
w górę i rozpraszając ogień w całej wsi. Przybyła straż z Kruszyny znalazła się
w trudnym położeniu, bowiem została otoczona płomieniami ognia, w których spłonęła część urządzeń strażackich. Popaliły się też rzeczy wyniesione z mieszkań oraz
zboże w stodołach55.
Pod koniec października 1919 r. z inicjatywy miejscowego proboszcza
utworzona została straż w Maluszynie. Na rzecz jej organizacji urządzono loterię
fantową, która dała 1600 rubli zysku. Staraniem miejscowego nauczyciela Sołtysa
i panny Jędrzejczyk odbyły się dwa przedstawienia amatorskie na rzecz straży, które
dały kilkaset rubli dochodu56.
W 1920 r. istniało już 35 straży ogniowych na terenie powiatu. takie jednostki posiadały Brzeźnica, Cielętniki, Garnek, Kłomnice, Małusy Wielkie, Pajęczno,
Pławno, Radziechowice, Rząśnia, Smortyszów, Wiewiec, Zawada, Bąkowa GóraChorzeniec, Dmenin, Dąbrowa, Dobryszyce, Gidle, Kodrąb, Koniecpol, Kruszyna,
Kietlin, Maluszyn, Makowiska, Radomsko, Rzejowice, Stobiecko, Sulmierzyce,
51
Jan Szwedowski (1872-1955), przemysłowiec, urzędnik, działacz społeczny - G. Mieczyński, Szwedowski Jan [w:] Radomszczański…, s. 197.
52
Józef Kozakiewicz (1886-1969) urzędnik - J. Mamzer, Kozakiewicz Józef, [w:] Radomszczański…, s. 93-94.
53
„Goniec Częstochowski”, 29 czerwca 1920, nr 145, s. 5
54
„Goniec Częstochowski”, 1 luty 1920 r., nr 26 ,s 4.
55
„Goniec Częstochowski”, 26 maja 1920, nr 117, s. 3.
56
„Goniec Częstochowski”, 26 października 1919, nr 288, s. 4.
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Strzelce Wielkie, Wielgomłyny, Zamoście, Zagórze, Zarembice, Zdania, Żytno oraz
straż fabryczna Braci Thonet w Radomsku.
***
Doniesienia z „Gońca Częstochowskiego” można podzielić na kilka ogólnych zagadnień. Domyślać się można dlaczego pisano właśnie o nich. Z pewnością
redakcja podejmowała najbardziej aktualne tematy. Do nich możemy zaliczyć zagadnienia związane z odzyskiwaniem niepodległości i organizacją państwowości.
Poza tym kwestie zaopatrzeniowe, kulturalne itp. Do jesieni 1920 r. doniesienia prasowe z sąsiednich miast były ważnym uzupełnieniem informacji o dziejach Radomska i okolicy. Od momentu powstanie miejscowej „Gazety Radomskowskiej”, to ona
staje się głównym źródłem.
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Paweł Grabalski
(Przedbórz)

Protokoły Rady Miejskiej Przedborza z lat 1917-1920 (cz. I)
Wprowadzenie
Cytowane protokoły znajdują się w Archiwum Państwowym w Piotrkowie
Trybunalskim1 i dotyczą posiedzeń Rady Miejskiej powołanej decyzją CesarskoKrólewskiej Komendy Powiatowej w Końskich. Rada w tym składzie funkcjonowała
do listopada 1918 r. Protokoły są spisane w języku polskim i zawarte w jednej księdze. Zawiera ona protokoły z lat 1917-1920, i tak: rok 1917 – 15 protokołów, rok
1918 – 29 protokołów, rok 1919 - 19 protokołów, rok 1920 - 6 protokołów. Najstarszy z zachowanych dokumentów nosi datę 20 kwietnia 1917 r., ostatni jest datowany
na 10 maja 1920 r. Kolejne z okresu od 17 czerwca 1920 r. do 16 grudnia 1922 r.
znajdują się w Archiwum Państwowym w Kielcach2.
Rozporządzenie Naczelnego Wodza Armii (austriackiej) nr 65 z 18 sierpnia
1916 r. o ordynacji miejskiej dla 34 miast (w tym również dla miasta Przedborza)
nakazywało dokonanie wyboru rady miejskiej. W większych miastach miały odbyć
się wybory do rad, natomiast rady miejskie mniejszych miast, takich jak Przedbórz,
były mianowane przez władze okupacyjne, a wybory miały się odbyć w terminie
późniejszym. Mianowano także zastępców radnych, którzy mogli uczestniczyć w posiedzeniach rady przy nieobecności radnego i stawali się radnymi w przypadku wakatu.
Rada Miejska w Przedborzu powołana została decyzją C.K. Komendy Powiatowej w Końskich prawdopodobnie po sierpniu 1916 r., a przed kwietniem roku
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Akta miasta Przedborza z lat 18221941, nr zespołu 687, sygn. 3.
2
Archiwum Państwowe w Kielcach, Akta miasta Przedborza z lat 1822-1943 [1946], nr zespołu 520, sygn. 86.
1
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1917. Rada liczyła wtedy 24 radnych i była zwierzchnim organem uchwałodawczym.
Zajmowała się gospodarką, sprawami zdrowia mieszkańców i kultury. Podlegał jej
zarząd majątkiem miasta, sprawy rozwoju handlu, zaopatrzenia w żywność, targowe,
budownictwa miejskiego, urządzania i utrzymania dróg, komunikacji, zaopatrzenia
w wodę, elektryfikacji, kanalizacji i urządzenia szpitali miejskich. Uchwały dotyczące budżetu, planów regulacji miasta, opłat, regulaminu dla reprezentacji i władz
miejskich wymagały zatwierdzenia przez Cesarski i Królewski Zarząd Wojskowy.
Organem wykonawczo-zarządzającym był magistrat, składający się z burmistrza,
zastępcy i ławników, wybierany przez radę miejską, który zajmował się wprowadzaniem uchwał rady miejskiej w życie i współuczestniczył w sprawach administracji
publicznej. Kadencja Rady Miejskiej i magistratu trwała trzy lata. Zamieszkująca
w Przedborzu liczna społeczność wyznania mojżeszowego również miała swoich
przedstawicieli w Radzie Miejskiej oraz magistracie. Większości posiedzeń przewodniczył burmistrz bądź jego zastępca (generalnie ten, kto zwoływał posiedzenie).
Początkowo burmistrz zwoływał posiedzenia Rady Miejskiej i przewodniczył jej,
potem robił to także przewodniczący (nazywany też prezesem), którego wybrano na
jednym z późniejszych posiedzeń. W każdym posiedzeniu uczestniczyła rada i zarząd miasta (magistrat)3.
W kwietniu 1917 r. burmistrzem Przedborza był Roman Kosmulski (18744
1942) , jego podpis widnieje na protokole z posiedzenia Rady Miejskiej Przedborza
z 20 kwietnia 1917 r. Trudno ustalić kiedy dokładnie został powołany na to stanowisko, czy było to zaraz po śmierci burmistrza Józefa Wadeckiego (1859-1916)5, zmar-

P. Grabalski, Władze samorządowe miasta Przedborza w latach 1916-2015, Przedbórz
2015, s. 13-14.
4
Roman Kosmulski urodził się 18 października 1874 r. w Końskich w rodzinie Franciszka
(1844-1926) i Walerii z d. Kowalskiej (1853-1919). Rodzice pochodzili z Końskich, ojciec
był uczestnikiem powstania styczniowego. W roku 1900 poślubił w Końskich Helenę Florentynę Zielińską (1877-1948), ur. w Końskich, córkę Wilhelma Leona Zielińskiego (1837-?)
i Teofilii Zielińskiej z d. Kotrasińskiej (1853-?). Mieli siedmioro dzieci. Do Przedborza Roman Kosmulski przybył prawdopodobnie w roku 1905 lub 1906. Nie udało się ustalić czym
się zajmował i jakie stanowisko pełnił zanim został burmistrzem. 12 października 1920 r.
ustąpił ze stanowiska burmistrza z powodu przeniesienia się na stanowisko urzędnika Kasy
Skarbowej w Końskich. Zmarł w Końskich 10 listopada 1942 r. Spoczywa na koneckim
cmentarzu przy ul. Browarnej we wspólnej mogile z żoną i rodzicami (P. Grabalski, Władze
samorządowe …, s. 13, 33).
5
Józef Wadecki był synem Ignacego i Anny z Konopackich. Kształcił się i pracował jako
farbiarz w Warszawie. Po śmierci żony sprowadził się do Przedborza, gdzie wraz z bratem
Antonim (1853-1899) prowadził warsztat farbiarski. Udzielał się w towarzystwie ogniowym,
funkcjonującym przed powstaniem w 1900 r. straży ogniowej, a potem wraz z bratem byli
zastępcami naczelnika nowo powstałej straży ogniowej. W 1915 r. został burmistrzem Przed3
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łego 29 lutego 1916 r., czy nieco później, po sierpniu, kiedy władze okupacyjne powołały Radę Miejską. Jednak z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że
jego kadencja jako burmistrza Przedborza rozpoczęła się w 1916 r.

Księga protokołów Rady Miejskiej w Przedborzu, APPT, AmP, sygn. 3

W 1917 r. funkcję zastępcy burmistrza Przedborza pełnił Antoni Żórawski
(ur. 1857). Ławnikami byli: Stefan Lubasiński, Piotr Franczak (1875-1929)6 i Moszek Szyja Bharier. Każde posiedzenie rady rozpoczynano od odczytania i przyjęcia
przez radnych protokołu z poprzedniego posiedzenia. Radę dzielono na sekcje, odpowiadające dzisiejszym komisjom, którym w trakcie posiedzeń przydzielano różne
sprawy do załatwienia. Powoływano także w miarę potrzeb doraźne komisje. Głosowania były tajne bądź jawne, przed każdym głosowaniem radni decydowali o tajności głosowania. Początkowo rada pracowała bez regulaminu, dopiero w marcu
1919 r. radni postanowili zwrócić się do Związku Miast w Warszawie o nadanie
takiego regulaminu. Posiedzenia odbywały się zwykle raz w miesiącu, w godzinach
wieczornych (najczęściej o godz. 18-tej, 19-tej) i trwały nawet do północy.
borza z nominacji okupacyjnych władz austriackich (Przedborski Słownik Biograficzny
www.psbprzedborz.pl dostęp 25.06.2018 r.).
6
Listonosz rosyjskiej poczty w Przedborzu, kierownik austriackiej poczty polowej II klasy
(Przedborski Słownik … dostęp 25.06.2018 r.).
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Przypuszczalny skład Rady Miejskiej Przedborza w 1917 i 1918 roku 7: Michał Abramsohn, Franciszek Donski/Duński8 (1875-1951)9, Roman Foksowicz, Szulim Gelbard, Wacław Gross (1886-1945)10, Szmul Helfand11, Szlama Zmamirowski
(Jmamirowski?), Paweł Jankowski, Józef Kordowski (1877-1939)12, Teofil Kowalczyk, Aron Kupfermintz, Bolesław Lipiński (1877-1940)13, Józef Machuderski, Leon
Machuderski14, Stanisław Majchrowski, Josek Opatowski, Andrzej Paruzel15, Maksymilian Paździerski, Roman Piątkowski, Antoni Sokalski (1854-1923), dr Wiesław
Świerczyński (1882-1919)16, Władysław Tomczyński (1860-1925)17, Szlama Zylbermintz, Adam Żórawski. Była to prawdopodobnie rada powołana jeszcze w 1916 r.
przez okupacyjne władze austriackie. Na posiedzeniu 16 maja 1917 r. radę podzielono na sekcje: Sanitarną, Gospodarczą, Finansową i Aprowizacyjną.
Wybory do Rady Miejskiej Przedborza odbyły się w dniach 18-19 lipca
1918 r., jednak rada w nowym składzie zebrała się dopiero 13 listopada, poprzednie

Na podstawie protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej z lat 1917-1918. Początkowo na
protokołach nie zapisywano nazwisk radnych obecnych na posiedzeniu, po raz pierwszy
nazwiska pojawiają się na protokole z 23 maja 1918 r., w latach późniejszych na większości
protokołów wymieniano już nazwiska zarówno obecnych, jak i nieobecnych radnych oraz
członków magistratu/zarządu.
8
W Przedborzu mieszkali Żydzi o nazwisku Doński i Polacy o nazwisku Duński, stąd brały
się liczne pomyłki w obu kierunkach: żydowskie rodziny nazywano niekiedy Duńskimi,
a Polaków - Dońskimi, albo też wszystkich Duńskimi.
9
Rzeźnik, w niektórych źródłach jako zawód podawany jest szewc.
10
Przedsiębiorca, zięć młynarza Juliana Bieleckiego (1865-1928), pracował w młynie swojego teścia, potem w latach 20-tych wraz z Mieczysławem Traczykiem założył firmę przewozową (Przedborski Słownik … dostęp 25.06.2018 r.).
11
Fotograf żydowski, ur. ok. 1884 r., miał atelier w Przedborzu przy ul. Leśnej „na górce”.
Fotografie miasta jego autorstwa pojawiły się na kilku przedwojennych pocztówkach oraz
znaczkach pocztowych Przedborza. W kwietniu 1920 r. zrezygnował z funkcji radnego i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych (Przedborski Słownik … dostęp 25.06.2018 r.).
12
Józef Kordowski urodził się w Sielpi, do Przedborza przybył jako pisarz gminy wiejskiej,
był także wójtem Gminy Przedbórz. Żonaty z Julianną Kosmulską, siostrą burmistrza Przedborza Romana Kosmulskiego (Przedborski Słownik … dostęp 25.06.2018 r.).
13
Aptekarz, w okresie I wojny światowej pełnił funkcję prezesa straży ogniowej.
14
Właściciel Fabryki Zabawek Dziecinnych przy ul. Częstochowskiej.
15
Kamieniarz.
16
Lekarz miejski, przybył do Przedborza z Warszawy w 1917 r. z powodu epidemii tyfusu,
skierowany przez władze okupacyjne wraz z ekipą szpitala epidemicznego. Zmarł 18 stycznia
1919 r. na tyfus (Przedborski Słownik … dostęp 25.06.2018 r.).
17
Organista w przedborskim kościele, obowiązki objął około roku 1893 po Wincentym Kucharskim (1906-1977). Wcześniej był organistą w kościele Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Czarnocinie pow. Piotrków Trybunalski (Przedborski Słownik … dostęp
25.06.2018 r.).
7
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posiedzenia odbywały się w dotychczasowym składzie, gdyż władze okupacyjne nie
zezwalały na ukonstytuowanie się nowej rady.
Ponieważ rada wybrana była jeszcze w okresie okupacji austriackiej, ludność
Przedborza zażądała rewizji jej składu. W przeddzień posiedzenia ludność chrześcijańska w liczbie ok. 300 osób ponownie przystąpiła do głosowania, w wyniku którego potwierdziła lipcowe wybory członków rady, z wyjątkiem trzech radnych: Władysława Tomczyńskiego, Józefa Machuderskiego (syna) i Józefa Kordowskiego. Na
ich miejsce wybrano: lekarza Józefa Masłowskiego, Pawła Jankowskiego i Franciszka Osickiego. W nowej radzie zasiedli: ks. Antoni Aksamitowski (Axamitowski)
(1869-1919)18, Moszek Dębski, Adolf Gawroński, Szaja Gliksman, Szmul Helfand,
Paweł Jankowski, Roman Kosmulski, Teofil Kowalczyk, Władysław Krzemiński,
Aron Kupfermitz, Stanisław Majchrowski, Wawrzyniec Margas, Józef Masłowski,
Izrael Michalec19, Szaja Miedzianagóra, Roman Najmrocki, Benedykt Niedźwiecki,
Józef Nowicki, Josek Opatowski, Franciszek Osicki, Ignacy Porębiński20, Antoni
Sokalski, Stanisław Szkopp, Emanuel Woliński. Burmistrzem w głosowaniu jawnym
ponownie wybrany został przez Radę jednogłośnie Roman Kosmulski21. Na jednym
z posiedzeń burmistrz Roman Kosmulski poprosił radnych, by wybrali stałego prezesa rady, który przewodniczyłby na posiedzeniach. Zebrani przez aklamację prezesem
rady wybrali ks. Antoniego Aksamitowskiego.
Niniejsza publikacja to część I całości, którą należało ze względów objętościowych podzielić. W kolejnym tomie zostaną zaprezentowane protokoły od 13
listopada 1918 r., czyli pierwszego inauguracyjnego posiedzenia nowej rady miejskiej. Tekst protokołów uwspółcześniono w odniesieniu do gramatyki i interpunkcji.
Ograniczono również stosowanie pisowni wielkimi literami. Miejsca nieczytelne
zaznaczono wielokropkiem w nawiasie kwadratowym – […].

Proboszcz przedborski. Urodził się w Zwoleniu, święcenia kapłańskie przyjął w 1892 r., do
Przedborza przybył z Krynek koło Starachowic w kwietniu 1917 r. po śmierci ks. kanonika
Alfonsa Bułakowskiego. Zmarł na tyfus 27 czerwca 1919 r. (Przedborski Słownik … dostęp
25.06.2018 r.).
19
Kupiec.
20
Kupiec przedborski, obrońca przed Sądem Pokoju w Radoszycach oraz jeden z inicjatorów
powstania Straży Ogniowej w Przedborzu w 1900 r. (Przedborski Słownik… dostęp 25. 06.
2018 r.).
21
P. Grabalski, Władze samorządowe …, s. 23.
18
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Księga protokołów Rady Miasta Przedborza 1917-18-19- 1920 r.
Protokół 1
z posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 20 kwietnia 1917 r.
Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przez przewodniczącego były przedstawione i odczytane następujące wnioski:
1) odczytano projekt tymczasowego regulaminu Rady Miasta Przedborza;
2) przeczytano prośbę wniesioną przez mieszkańców miasta Przedborza o
wypuszczenie rogatek w dzierżawę;
3) postawiono wniosek wyboru przez aklamację z pomiędzy radnych dwóch
sekretarzy;
4) postawiono wniosek co do wypłat pensji kontrolerowi milicji Wójcickiemu i Sekretarzowi Dąbrowskiemu, czy można wypłacać im w walucie rosyjskiej;
5) o podwyższeniu pensji dla milicji dziennej i dla stróży nocnych;
6) odczytano reskrypt22 C.K. Komendy obwodowej z dnia […]nr o ogrodzeniu domu izolacyjnego;
7) postawiono wniosek ogrodzenia w dalszym ciągu rzeźni.
Rada w liczbie 18 osób postanowiła w przedstawionych wnioskach:
a) odczytany przez przewodniczącego rady tymczasowy projekt regulaminu
wstrzymać;
b) wypuszczenie rogatek w dzierżawę nie wypuszczać, pozostawić nadal
milicji;
c) przystąpić do wyborów przez aklamację dwóch sekretarzy z pomiędzy
radnych i powołać na stanowisko Piotra Franczaka i Władysława Tomczyńskiego.
d) kontrolerowi milicji Wójcickiemu i sekretarzowi Dąbrowskiemu wypłacać
w walucie rosyjskiej, pierwszemu 40 rb. a ostatniemu 50 rb., o ile takowa będzie
w kasie;
e) w podwyższeniu pensji dla dziennej milicji i nocnym stróżom odmówić
i pozostawić ich na starych, tj. z pensją pierwszych 60 koron a tych ostatnich 50 koron miesięcznie.
f) szpital ogrodzić kosztem kasy miejskiej i upoważnić zastępcę burmistrza
p. Antoniego Żórawskiego i Stefana Lubasińskiego zająć się zakupem potrzebnego
na ten cel materiału, postawieniem należytego parkanu;
g) ogrodzenie rzeźni czasowo wstrzymać.
Przewodniczący Rady Kosmulski
Sekretarz P. Franczak

22

Pisemne rozporządzenie.
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Protokół 2
z posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 12 maja 1917 r.
Na posiedzenie w dniu dzisiejszym przez przewodniczącego przedstawiono
i odczytano następujące wnioski:
1) odczytano powtórnie projekt tymczasowego regulaminu rady miasta
Przedborza
2) odczytano reskrypt C.K. Komendy obwodowej z daty dnia 26 kwietnia
1917 r. Nr 195, w którym brzmi co następuje: czy nie byłoby pożądaniem w mieście
Przedborzu założenie z początkiem nowego roku szkolnego odpowiedniej szkoły
fachowej.
3) odczytano prośbę Kazimierza Sobkiewicza o zapłacenie mu za słomę zabraną przez C.K. oddział robotników cywilnych Nr 6.
4) odczytano reskrypt C.K. Komendy obwodowej z datą z dnia 1 maja
1917 r. Nr 2370 o spisanie z Szlamą Zmamirowskim kontraktu najmu co do zajmowanych ubikacji przez żandarmerię w jego domu i pokrycie kosztów najmu przez
miasto Przedbórz, gminą Przedbórz i gminę Góry Mokre.
5) odczytano prośbę obywateli miasta Przedborza o nadużycie przy sprzedaży cukru, spowodowane przez sprzedawców Tyberga23 i Kupfermintza.
6) postawiono wniosek podwyższenie opłaty na rzecz miasta od wywozu
piwa i przywozu.
Rada w liczbie 18 osób postanowiła w przedstawionych wnioskach:
a) odczytany przez przewodniczącego rady tymczasowy projekt regulaminu
miasta Przedborza przyjąć i przedłożyć C.K. Komendzie Obwodowej celem zatwierdzenia takowego,
b) założenie z początkiem roku szkolnego odpowiedniej szkoły fachowej
w mieście Przedborzu pozostawić do polepszenia środków finansowych miasta
Przedborza.
c) żądaniu Kazimierza Sobkiewicza o zapłacenie mu za słomę zabraną
w 1915 r. przez C.K. Oddział robotniczy Nr 6 odmówić,
Juda Zysman Tyberg (1885-1942?), urodził się 3 listopada 1885 r. w Radomsku, w rodzinie
Abrahama Jacoba Tyberga (14 IV 1867 Żarki - 22 III 1946 Tucuman, Argentyna) i Hai Frumat Epshtein (13 XI 1865 Radomsko - 12 XII 1941 Tucuman, Argentyna). Bojownik o niepodległość Polski podczas rewolucji 1905 r., kupiec winno-kolonialny, radny miejski Przedborza w latach 20-tych i 30-tych XX w., członek zarządu tymczasowego Przedborza w latach
1929-1930, prezes żydowskiej gminy wyznaniowej, a w okresie okupacji Przewodniczący
Rady Starszych Gminy Żydowskiej. Był właścicielem kamienicy przy ul. Mostowej 36 (spłonęła 3 września 1939 r. podczas walk z Niemcami, obecnie w tym miejscu stoi „Dom Rzemiosła”), w której prowadził sklep z artykułami kolonialnymi (art. spożywczymi pochodzącymi spoza Europy). Zginął w czasie II wojny światowej, prawdopodobnie zamordowany
przez Niemców (Przedborski Słownik … dostęp 25.06.2018 r.).
23
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d) zawrzeć umowę z Szlamą Zmamirowskim co do zajmowanych ubikacji
przez żandarmerię w jego domu. Koszty najmu w kwocie 200 rb rocznie począwszy
od 1 stycznia 1917 r. pokryć z kasy miejskiej wspólnie z gminami Góry Mokre
i Przedbórz, o czym porozumieć się z wójtami odnośnych gmin celem wypłaty czynszu;
e) dla uskutecznienia prośby obywateli miasta Przedborza co do nadużycia
przy sprzedaży cukru celem przeprowadzenia dochodzeń w tej sprawie polecić
członkom rady, a mianowicie: Józefowi Machuderskiemu, Teofilowi Kowalczykowi,
Szmulowi Helfandowi i Joskowi Opatowskiemu.
Wyjaśnienie w tej kwestii winni przedłożyć na najbliższym posiedzeniu rady
i nie później jak do dni 14-tu.
f) podwyższyć opłaty od piwa: od wywozu z 5 kop do 10 kop. od wiadra od
przywozu piwa z ½% do 1% wartości.
Przewodniczący Rady Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 3
z posiedzenia Rady Miejskiej dnia 16 maja 1917 r. przy zebraniu członków rady
w liczbie siedemnastu.
Postawiono wnioski do rozstrzygnięcia:
1) podzielić radę na sekcje;
2) co do kontroli milicji;
3) zbadanie stosunków szpitalnych;
4) uregulować sprzedaż chleba i gdzie się podziewa chleb nie sprzedany na
kartki;
5) pastwisko.
I punkt
Przystąpiono podzielenia rady na sekcje:
Sekcja sanitarna - dr Wiesław Świerczyński, Antoni Sokalski, Stanisław Majchrowski, Szmul Helfand, Andrzej Paruzel, Józef Kordowski,
Sekcja Gospodarcza - Antoni Żórawski, Josek Opatowski, Szlama Zilbermintz, Franciszek Duński, Władysław Tomczyński,
Sekcja Finansowa - Roman Kosmulski, Stefan Lubasiński, Szlama Zmamirowski,
Piotr Franczak, Wacław Gross,
Sekcja Aprowizacyjna - Józef Machuderski, Teofil Kowalczyk, Bolesław Lipiński,
Aron Kupfermintz, Leon Machuderski, Roman Foksowicz.
II punkt
Rada postanowiła polecić kontrolerowi mieć dostateczny nadzór nad milicją
i od 1 czerwca zwolnić takową jak również i kontrolera.
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III punkt
Polecono dr Świerczyńskiemu, aby miał na baczności służbę szpitalną, gdyż
takowa wymaga pewnych opłat przy wyjściu ze szpitala.
IV punkt
Polecono Sekcji Aprowizacyjnej zbadać sprzedaż chleba za kartkami i usunąć wszelkie nadużycia wynikające ze strony sprzedających.
V punkt
Pozostawioną do zbadania Sekcji Gospodarczej sprawę pastwiska przedłożyć
radzie na następnym posiedzeniu.
VI punkt
Rada uchwaliła jednogłośnie odnieść się do C.K. Komendy Obwodowej
względem konfiskowanych towarów przez płatną milicję aby takowe zostawiały na
korzyść miasta, a tylko szmuglerów przedstawiać C.K. Komendzie powiatowej celem ukarania ich.
VII punkt
Rada postanowiła jednogłośnie zabronić pasać krów i koni po granicach
i drożynach polnych pod karą 10 koron.
Przewodniczący Rady Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 4
Spisany o wyniku obrad powziętych na nadzwyczajnym posiedzeniu rady
miejskiej odbytym w sali magistratu w dniu 25 maja 1917 r.
Zebraniu przewodniczył burmistrz miejscowy. Na zarządzone zawiadomienie o mającym się odbyć posiedzeniu stawiło się dwudziestu radnych.
Na porządek dzienny były postawione następujące wnioski.
1) przyjęcie nowego kontrolera i nowych milicjantów, na miejsce którzy mają być zwolnieni w dniu 1 czerwca w myśl uchwały rady, powziętej w dniu 16 maja
r. b.;
2) sprawa przedsięwzięcia odpowiednich środków celem utrzymania w należytym stanie mostu na rzece Pilicy;
3) przeprowadzenie dochodzeń w sprawie nadużyć przy sprzedawaniu mąki
przez sklepy Komitetu Obywatelskiego;
4) reperacja miejskich studni;
5) przedsięwzięcie odpowiednich środków nakłaniających ludność do stosowania się zakazu o ruchu nocnym.
Przy załatwieniu wniosku zapodanego pod punktem I na kandydatów na kontrolerów zostali postawieni Bless i Lubasiński, zaproponowano pozostanie nadal na
tym stanowisku obecnego kontrolera Wójcickiego. Po wysłuchaniu przemówień za
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i przeciw kandydatom wyżej nazwanymi i obecnym kontrolerem, rada nie mogła
przyjść do porozumienia i wskutek tego wybór pomiędzy postawionymi kandydatami postanowiono przeprowadzić za pomocą tajnego głosowania. Większością głosów został wybrany dotychczasowy kontroler Wójcicki.
Takim wynikiem wyborów nie byli zadowoleni radni przeciwni pozostawieniem nazwanego Wójcickiego nadal na stanowisku kontrolera i wskutek tego doszło
do zakłóceń pomiędzy radnymi.
Po zarządzonej przez przewodniczącego przerwie radni niezadowoleni z wyniku wyboru kontrolera odmówili przyjęcia udziału w rozprawach nad następującymi
wnioskami. Doszło do ostrych i burzliwych przemówień pomiędzy radnymi przeciwnymi w tych dążeniach – tak, że dalsze prowadzenie obrad okazało się niemożliwe i wskutek tego przez przewodniczącego posiedzenie zostało zamknięte z warunkiem powtórnego postawienia na porządek dzienny wniosków wyżej zapodanych na
następnym posiedzeniu rady.
Przewodniczący Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 5
o wyniku powziętych obrad na nadzwyczajnym posiedzeniu rady miasta
Przedborza, odbytym w sali magistratu w dniu 1 czerwca 1917 r.
Zebraniu przewodniczył zastępca burmistrza. Na zarządzone zawiadomienie
o mającym się odbyć posiedzeniu stawiło się dwudziestu radnych.
Na porządek dzienny były postawione wnioski cytowane w protokole z dnia
25 maja 1917 r.
1) wybór kontrolera przez głosowanie za pomocą kartek i większością głosów został wybrany Władysław Wójcicki;
2) uchwalono wydelegować dwóch członków rady do Lublina względem poparcia i przyśpieszenia sprawy tyczącej się mostu na rzece Pilicy;
3) ogłosić konkurs przyjęcia sprzedaży chleba komitetowego;
4) rada stawia za warunek p. L. Lichtensteinowi, aby rodzinom zgłaszającym
się – wydawać mąkę w miejsce chleba;
5) polecono sekcji gospodarczej zająć się wyreperowaniem i oporządkowaniem studzien miejskich, również pomalowaniem dachu na rzeźni miejskiej;
6) postanowiono zwolnić milicjantów: Paździerskiego i Stoleckiego a przyjąć na ich miejsce Lubasińskiego i Jeżewskiego z pensją miesięczną 80 koron każdemu; również rada postanowiła podwyższyć pensje stróżów magistratu z 60 koron
na 80 koron miesięcznie a policjantowi z 70 – na 80 koron;
7) kwestia pastwiska pod Groblą postanowiono oddać do sądu za samowolne
pasanie bydła i koni na pastwisku miejskim mieszkańców wsi Grobla, a mianowicie:
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Wawrzyńca Gniewosza 2 krowy i 1 koń, Jana Gniewosza 1 krowa 2 konie, Wojciecha Gniewosza 1 krowa 1 koń, Antoniego Kowalskiego 1 krowa i Jana Kusa 1 krowa
i powołać na świadka mieszkańca miasta Przedborza Wawrzyńca Będkowskiego;
8) polecono sekcji finansowej sporządzić rozkład na II półrocze na wydatki
magistratu;
9) spekulantów za sprzedawanie towarów nie we właściwy sposób pociągnąć
do odpowiedzialności złożeniem grzywny na cele dobroczynne;
10) prośbie p. Andrzeja Zawiszy o wynagrodzenie za mieszkanie zajmowane
przez żołnierzy w sumie 16 rubli – Rada postanowiła odmówić;
11) prośbie p. Józefa Machuderskiego o zapłacenie 1112 rubli za reperację
rzeźni miejskiej rada postanowiła pozostawić bez rezultatu.
Przewodniczący posiedzenia Żórawski
Sekretarz Franczak
Protokół 6
o wyniku powziętych obrad na posiedzeniu rady miasta Przedborza odbytym
w sali magistratu w dniu 20 czerwca 1917 r.
Zebraniu przewodniczył burmistrz. Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawiło się 16 radnych.
Porządek dzienny
1) wyasygnować z kasy miejskiej 100 rb. na reperacje instrumentów pożarnych – rada jednogłośnie uchwaliła;
2) ukarać p. Tyberga za niesumienne sprzedawanie towarów grzywną w wysokości 200 koron na rzecz instytucji dobroczynnych;
3) prośba Gołdy Rynaldo o wsparcie została odmówiona;
4) prośba obywateli miasta Przedborza o odgrodzenie i ustanowienie drogi
wiodącej na pastwisko „Młynek” rada postanowiła nakazać drogę rozgrodzić i ustanowić takową li tylko dla pieszochodów i przejazdu furmanką a nie dla przepędzania
bydła na wspomniane pastwisko;
5) prośba p. Karola Blessa o zbudowanie drewnianego domku gontem krytego;
6) prośba Chaima Hirsza Wembkima o przeprowadzenie pewnych reperacji
w domu mieszkalnym;
7) prośba Jankla Krakowskiego o zbudowanie dwóch izb parterowych krytych papą.
Prośby notowane pod punktem 5, 6 i 7 rada postanowiła uwzględnić z warunkiem, że petenci mają się zastosować do wskazówek sekcji gospodarczej i rzeczoznawców.
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8) Prośba Szlamy Gliksmana o zbudowanie komórek i śmietnika została
odmówiona ponieważ nie posiada placu pod budowę takowych;
9) prośba p. Freima Goldberga o zwrot 39 rb, które zapłacił tytułem dzierżawy za Saski Ogród w 1916 r. i korzystał z takowego bardzo mało więc Rada postanowiła zwrócić 30 rb., a 9 rubli zapisać na rzecz kasy za częściowe używanie wspomnianego ogrodu;
10) prośba p. Herszkiewicza mieszkańca miasta Noworadomska o zapłacenie
170 rb. za omalowanie ścian w mieszkaniach magistratu rada postanowiła pozostawić bez skutku;
11) prośba Szai Gliksmana o udzielenie funkcji felczera – rada postanowiła
odmówić;
12) polecić sekcji finansowej o zrobienie rozkładu szkolnego;
13) Zobowiązać pp. Grossa, Goldmana i Marmorsteina, aby od każdego
przywiezionego korca zboża do ich młyna było pobrane 10% na rzecz aprowizacji
miejskiej za pewną opłatą;
14) prośba Wolfa Aleksandrowicza o pozwolenie zbudowania przybudówki
domu – uwzględniono z urzędnikiem, że ma się zastosować według wskazówek sekcji gospodarczej i rzeczoznawców.
Przewodniczący zebrania Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 7
Na zarządzone wezwanie na mające się dziś odbyć posiedzenie nie stawiła
się większa ilość radnych, wskutek czego posiedzenie nie odbyło się.
Przedbórz, dnia 16 lipca 1917 r.
Przewodniczący Rady Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół [brak numeru – przyp. PG]
z posiedzenia Rady Miejskiej odbytego w dniu 16 sierpnia 1917 r.
Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym były postawione i odczytane następujące
wnioski:
1) rozporządzenie C. K. Komendy Powiatowej o zapłaceniu kosztów szpitalnych i sporządzenie rozkładu na mieszkańców miasta na pokrycie takowych;
2) oferta Komitetu Organizacyjnego przebudowy miast i miasteczek w Królestwie Polskim;
3) prośba Jana Wnuka o wydaniu mu świadectwa, aby mógł być przyjęty do
szpitala;
4) prośby - Rachmila Gutermana, Ludwika Symonidesa, Emanuela Gedulta,
Mendla Kozłowskiego i Joska Moszkowicza o zezwolenie różnych remontów, poprawek i przebudówek budowli;
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5) projekt wypuszczenia szlachtarza w dzierżawę;
6) prośba Zarządu Straży o wyasygnowaniu na niezbędne potrzeby straży
2000 koron;
7) prośba Stanisława Kołodziejczyka o zasypanie rowów w jego polu;
8) rozporządzenie C.K. Komendy Powiatowej o dostarczeniu 6 szt. bydła;
9) podwyższenie diety chorym przebywającym w tutejszym domu izolacyjnym.
Rada w liczbie 15 osób postanowiła w przedstawionych wnioskach:
a) polecić sekcji finansowej sporządzić natychmiast rozkład na zapłacenie
kosztów szpitalnych;
b) wysłać do Lublina na Zjazd Organizacyjny przebudowy miast i miasteczek delegata w osobie Józefa Machuderskiego (młodszego);
c) prośbę Jana Wnuka o wydaniu mu świadectwa celem przyjęcia go do szpitala uwzględniono;
d) prośby - Rachmila Gutermana, Ludwika Symonidesa, Mendla Kozłowskiego, Emanuela Gedulta, Joska Moszkowicza po zbadaniu sekcji gospodarczej
w miarę możliwości uwzględniono lub nie;
e) szlachtarz wypuścić w dzierżawę przez licytację;
f) wybrukować ulice Podzamcze i Bóźniczą;
g) wyasygnować dla Straży Ogniowej 2000 koron;
h) prośbę Stanisława Kołodziejczyka po zbadaniu sekcji gospodarczej
uwzględnić lub nie;
i) zażądać dostawienia bydła dla Komendy po jednej sztuce 1) od Szczepana
Guziaka 2) Andrzeja Tuszyńskiego 3) wdowy Podolskiej 4) Juliana Bieleckiego 5)
Antoniego Gaja 6) Joska Goldsteina;
k) podwyższyć dietę chorym przebywającym w domu izolacyjnym po 1 kor.
50 hal. na osobę.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 8
o wyniku obrad powziętych na posiedzeniu Rady Miejskiej odbytym w sali magistratu w dniu 19 września 1917 r.
Zebraniu przewodniczył burmistrz.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawiło się
12 radnych.
Porządek dzienny
1) odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
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2) prośba członka aprowizacji o wydelegowanie osób zaufanych do sprawdzenia ksiąg aprowizacyjnych;
3) prośba zarządu straży ogniowej o przyznanie pobierania opłaty w wysokości 40 kop. rocznie od każdego luftu wycierowego na rzecz straży i opłacenie z tegoż
wynagrodzenia kominiarzowi;
4) prośba mechanika p. Zielińskiego o uregulowanie rachunku za reperację
studzien miejskich;
5) prośba Mendla Kozłowskiego o zburzenie starej przybudówki drewnianej
a na miejscu jej zbudowanie nowej z cegły;
6) prośba p. Wolskiej o zapłacenie za lokal zajmowany przez C. K. Posterunek Straży Skarbowej;
7) wniosek D-ra Świerczyńskiego w imieniu Komitetu Organizacyjnego
o udzielenie zezwolenia na usypanie pamiątkowego Kopca Kościuszki w Ogrodzie
Saskim.
Do wykonania punktu 2 na posiedzeniu rady do sprawdzenia ksiąg aprowizacyjnych wybrano pp. Józefa Machuderskiego, Piotra Franczaka, Zysmana Tyberga
i Moszka Dębskiego, którzy czynności swe wykonają w jak najbliższym czasie.
Do punktu 3) postanowiono przyznać Zarządowi Straży Ogniowej pobieranie
od każdego luftu wycierowego opłatę w wysokości 40 kop. z wykluczeniem 15%
opłaty na rzecz wspomnianego Zarządu pobieranego niegdyś od obywateli miasta za
rządów rosyjskich.
Wobec tego, że roboty przy reperacji studzien przez p. Zielińskiego są nienależycie wykonane, gdyż dla dokładnego wykonania potrzeba 1) poprawić jeden tłok
od strony miasta ponieważ wcale nie podaje wody; 2) wybuksować belki i podawać
nowe boki, podorabiać rolki do stangów, gdyż takowych brakuje, - postanowiono
przeto uregulowanie rachunków wstrzymać, poruczyć sekcji gospodarczej zbadać
stan reperacji i o rezultacie zakomunikować radzie.
Prośba Kozłowskiego została odstąpiona sekcji gospodarczej dla dalszego
zarządzenia.
Do punktu 6 – postanowiono zażądać od p. Wolskiej złożenia magistratowi
nakazu C. K. Komendy Powiatowej o zapłaceniu za wspomniany lokal przez magistrat.
Na wniosek dra Świerczyńskiego rada postanowiła zezwolić na usypanie
pamiątkowego Kopca Kościuszki w Ogrodzie Saskim.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz P. Franczak
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Protokół 9
o wyniku obrad powziętych na posiedzeniu Rady Miejskiej w sali magistratu w dniu
19 października 1917 r.
Zebraniu przewodniczył burmistrz.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym się odbyć posiedzeniu stawiło się
13 osób.
Po odczytaniu przez przewodniczącego i przyjęciu przez Radę protokołu
z poprzedniego posiedzenia, przystąpiono do obrad następujących wniosków obejmujących porządek dzienny:
1) Po odczytaniu reskryptu C. K. Komendy Powiatowej z dnia 2 października 1917 r. za Nr 9055 o przeprowadzeniu wyboru rady zdrowia, zarządzono wybory,
przy czym w poczet wspomnianej rady zdrowia zostali wybrani przez aklamację
następujące osoby: 1) pp. Józef Machuderski, 2) Teofil Kowalczyk, 3) Adam Żórawski, 4) Józef Kordowski, 5) Stanisław Majchrowski, 6) Antoni Sokalski, 7) Szmul
Helfand, 8) Leon Machuderski i 9) dr Świerczyński. Na przewodniczącego rady wybrano dra Świerczyńskiego, a jego zastępcę felczera Fajwusia Świętarskiego, na sekretarza p. Józefa Kordowskiego, na delegata do Powiatowej Rady Zdrowia p. Leona
Machuderskiego.
2) Po odczytaniu wniosku w sprawie piekarń przedłożonego radzie w zaakceptowaniu przez aprowizację m. Przedborza, postanowiono pozostawić 16 piekarń
do wypiekania chleba dla aprowizacji miasta w dwóch grupach po 8 w tygodniu,
a mianowicie: 1) Hersz Lejb Rozencweig, 2) Moszek Rozencweig, 3) Roman Piątkowski, 4) Pinkus Zajdberg, 5) Szaja Zelik Gliksman, 6) Sz. Wyszyński, 7) F. Wyszyński, 8) Gedalia Rubinstein, 9) M. Gnat, 10) A. Tański, 11) M. D. Braun, 12) Stanisław Urbański, 13) Szlama Lederman, 14) R. Wadowski, 15) Ch. Zyser [Zajdberg
– dop. ołówkiem – przyp. PG],16) J. Wyszyński. Z tym jednak warunkiem, że każdy
piekarz obowiązanym jest swój numer wyciskać na każdym wypieczonym bochenku
chleba i chleb ma być wypiekany w pełnej czterofuntowej wadze, a to pod karą utracenia prawa wypieku, przy pierwszej rewizji, lub przy pierwszym zameldowaniu
ludności. Sprzedający chleb również pod karą utraty sprzedaży raz na zawsze obowiązani są pilnować ściśle numeru i wagi chleba.
3) Na skutek wniosków radnych dra Świerczyńskiego i p. Józefa Machuderskiego w sprawie nabycia narzędzi ogniowych rada postanowiła wystąpić z żądaniem
od Zarządu Straży Ogniowej przedłożenia radzie w najkrótszym czasie spisu brakujących a niezbędnych narzędzi i które potrzebują reperacji, z nadmienieniem w odezwie do Zarządu Straży, aby również przedstawiono listę rzeczywistych członków
i zwrócić uwagę na zaniedbywanie obowiązków przez kominiarza, gdyż kominy
wycierane są nieregularnie, wskutek czego wynikają częste zapalenia się sadzy.
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4) Dalej stawiając wniosek burmistrz oznajmił, że stróże przy magistracie
i woźny pobierający pensje w wysokości 80 koron miesięcznie jeden z nich ustąpił
z zajmowanego stanowiska, a i ci dwaj ostatnio oświadczyli, że nie mogą wyżyć
z pobieranej pensji i też zamierzają podziękować. Po wspólnej naradzie postanowiono podwyższyć pensje stróżów na 100 koron, a woźnemu na 120 koron miesięcznie,
począwszy od 1-go października 1917 r.
5) Po odczytaniu radzie prośby p. Karola Lappe o wykreślenie go jako eksperta przy spisie majątku Gorełowej postanowiono przesłać takową do Sądu Pokoju.
6) Po przyjęciu do wiadomości wniosków radnego p. Szmula Helfanda
w sprawie nadużyć przez sprzedawców nafty i tytoniu Rada Miejska postanowiła,
ażeby u każdego sprzedającego naftę nalepić ogłoszenie o cenie nafty, tj. ½ litra nafty kosztuje 45 halerzy lub 42 grosze.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz P. Franczak
Protokół 10
o wyniku obrad na nadzwyczajnym posiedzeniu odbytym w sali magistratu
w dniu 31 października 1917 r.
Zebraniu przewodniczył zastępca burmistrza.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawiło się
siedemnastu radnych.
1) wniosek radnego p. Józefa Machuderskiego względem wymieniania radnych na każdym posiedzeniu przy głosowaniu z imienia i nazwiska z zaznaczeniem,
że taki to radny głosuje za takim to wnioskiem lub przeciw wnioskowi;
2) wniosek ks. Aksamitowskiego co do mieszkania pod nowo organizowany
średni zakład naukowy.
Pan Antoni Żórawski proponuje, aby tymczasowy zarząd organizacyjny zajął
się zbieraniem funduszy, a później dopiero myślał pomieszczeniu pod wymieniony
zakład naukowy.
Pan Józef Machuderski wypowiedział się że obecni tu na posiedzeniu nie
mogą rozporządzać domem magistratu, gdyż ten jest zbudowany specjalnie dla potrzeb magistratu, a wolna przestrzeń już jest zajęta i tak przez miejską szkołę. Budynek magistratu na nowo mającą powstać szkołę w ogóle nie odpowiada wymaganiom, a w ostatecznym razie przeróbka pociągnęłaby za sobą wielkie koszty i w rezultacie budynek nie byłby takim jakim być powinien, a w miejsce żądanego lokalu
zaproponował subsydium tysiąc rubli rocznie, co rada zdecydowała jednogłośnie.
Pan Antoni Żórawski chciał oddać część pomieszczeń magistratu na piętrze
Wszyscy radni nie mają nic przeciwko projektowi ks. Aksamitowskiego co
do założenia średniego zakładu naukowego. Pan Józef Machuderski projektuje pod
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wspomniany zakład naukowy wynająć budynek od p. Leona Jaroszka, co Rada jednogłośnie poparła. Pan Teofil Kowalczyk proponował subsydium 2000 rub. rocznie,
zaś p. Antoni Żórawski 1000 rubli rocznie. Wniosek p. Józefa Machuderskiego, aby
osoby zainteresowane, tj. tych których dzieci będą uczęszczać do powyższej szkoły
przy rozkładzie subsydium były więcej obciążane, co rada jednogłośnie zaakceptowała.
Rada po dłuższych debatach zdecydowała, że wyżej wspomniany zakład
naukowy z kursem progimnazjalnym filologicznym nie mieszany tylko męski lub
żeński żeby był otwarty w Przedborzu, mieszkania w magistracie odmówiono,
a natomiast przyrzeczono Komitetowi Organizacyjnemu subsydium jeden tysiąc
rubli rocznie z czasem otwarcia, a jak na długi czas ma subsydiować miasto wspomnianą szkołę na razie nie zdecydowano.
Pan Bolesław Lipiński żądał, aby Rada Miejska uchwaliła swoją zgodę na
emisję przez p. Lipińskiego bonów zdawkowych. Rada jednogłośnie i stanowczo
zaprotestowała przeciwko emisji przez kogokolwiek bądź bonów w mieście Przedbórz, przewidując w tym różne nadużycia.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 11
o wyniku obrad powziętych na posiedzeniu Rady Miejskiej odbytym w sali magistratu w dniu 17 listopada 1917 r.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawiło się
18 radnych.
Zebraniu przewodniczył burmistrz.
Porządek dzienny:
1) Wniosek przewodniczącego – kupno kotłów żelaznych dla rzeźni miejskich na miejsce miedzianych zarekwirowanych przez C.K. Komendę Powiatową.
Rada postanowiła rozesłać pisma do pewnych firm, aby przedstawiły oferty
na dostarczenie kotłów żelaznych niezbędnych dla tutejszej rzeźni miejskiej.
2) Oddanie w dzierżawę na r. 1918 jatek miejskich p. Leonowi Machuderskiemu z zapłatą 150 rubli rocznie. Rada uchwaliła wydzierżawić wspomniane jatki
p. Leonowi Machuderskiemu, na co tenże się zgodził.
3) Wynajęcie Sądowi Pokoju lokalu w budynku magistrackim na piętrze.
Rada zdecydowała wynajęcie lokalu w budynku magistrackim Sądowi Pokoju z tym warunkiem, że sąd obowiązuje się płacić za takowy 900 koron rocznie
i wszelkie potrzebne przeróbki przyjmie na swój koszt.
4) Po odczytaniu programu Zjazdu miast i miasteczek w Lublinie – Rada postanowiła wydelegować przedstawiciela w osobie p. Józefa Machuderskiego na
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Zjazd miast i miasteczek mający się odbyć w Warszawie w dniach 19, 20 i 21 listopada 1917 r.
5) Pan burmistrz zaproponował, aby miasto było oświetlane elektrycznością.
Rada przyjęła do wiadomości tę propozycję i zażądała od p. Wacława Grossa
szczegółowej oferty tyczącej się założenia oświetlenia elektrycznego i na najbliższym posiedzeniu rozważyć tę sprawę.
6) Odczytano protokół z posiedzenia Rady Szkolnej o podwyższenie sile nauczycielskiej 40% tytułem podwyżki od pobieranej pensji zasadniczej w miesiącach
minionych, a mianowicie listopadzie, grudniu, styczniu, lutym i marcu.
Rada uchwaliła wypłacenie podwyżki w stosunku 40% od pensji zasadniczej
w ciągu 5-ciu miesięcy zimowych.
Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano. Protokół został przyjęty i podpisany.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 12
z nadzwyczajnego posiedzenia publicznego Rady Miejskiej odbytego w sali
magistratu w dniu 25 listopada 1917 r.
Na zarządzone zawiadomienie stawiło się 22 radnych i kilkunastu miejscowych obywateli. Zebraniu przewodniczył burmistrz.
Przewodniczący zaznaczył porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia obejmujący:
1) Przeczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
2) Urządzenie światła elektrycznego w mieście Przedborzu.
Rezolucje:
1) Przewodniczący odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia, który
jednogłośnie przez obecnych został przyjęty;
2) Po odczytaniu przez przewodniczącego nadesłanej oferty p. Wacława
Grossa, tyczącej się urządzenia światła elektrycznego w mieście Przedborzu, zabrał
głos p. Józef Machuderski, zaznaczając że urządzenie światła elektrycznego w obecnych ciężkich warunkach obciążyłoby dotkliwie mieszkańców miasta i proponuje by
takowe odłożyć po wojnie.
Pan Wiesław Świerczyński zaznaczył, że urządzenie światła elektrycznego
jest bardzo na czasie, szczególnie dla rzemieślników, którzy wskutek ogólnego braku
nafty są bardzo poszkodowani.
Głos zabiera powtórnie p. Józef Machuderski i proponuje, aby przyjść z pomocą rzemieślnikom i przedsiębiorcom zmniejszyć wydawaną ilość nafty biednej
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ludności, która stosunkowo mniej zużywa, a natomiast powiększyć ilość wydawania
nafty rzemieślnikom i przedsiębiorcom.
Następnie zabiera głos p. Aron Kupfermintz, który uznaje, że potrzeba urządzenia światła elektrycznego w mieście jest konieczna i oświadczył, że w tym roku
zbierze podpisy większości mieszkańców miasta.
Wskutek rozbieżności zdań przyszło do zakłócenia porządku dziennego.
Pomimo kilkakrotnych wezwań przewodniczącego nie można było przywrócić należytego porządku, przeto uznał za potrzebne przerwać posiedzenie, nadmieniając, że
sprawa urządzenia światła elektrycznego może być jeszcze rozpatrywana po zapodaniu tego wniosku podpisanego przez odpowiednią ilość radnych.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 13
O wyniku obrad powziętych na posiedzeniu Rady Miejskiej odbytym w sali
magistratu w dniu 6 grudnia 1917 r.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawiło się
20 radnych. Zebraniu przewodniczył burmistrz.
Przewodniczący zaznaczył porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia obejmujący:
1) Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
2) Ustanowienie taryfy na rok 1917/18 na podstawie której mają być pobierane opłaty miejskie za przywóz i wywóz towarów do miasta w myśl reskryptu C.K.
Komendy Powiatowej w Końskich z dnia 7 października r.b. za Nr 8777/17 r.
Rezolucje:
Po odczytaniu przez przewodniczącego i przyjęciu przez obecnych protokołu
z poprzedniego posiedzenia, Rada Miejska przystąpiła do drugiego punktu porządku
dziennego, tj. do ustanowienia taryfy na rok 1917/18 od przywozu i wywozu towarów z miasta. Po szczegółowych omówieniach ustanowiono następującą taryfę:

Lp.

Wysokość opłaty
za przyza
wóz
wywóz
Kor. hal. Kor. hal.
2
3
5
8
-

Wyszczególnienie towarów

1 Od puda24 ryb
2 „
„ kawy
24

Pud – rosyjska jednostka wagowa. 1 pud = 16,38 kg.
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3
4
5
6
7
8
9

Lp.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
25

„
„ herbaty
„
„ kakao
„
„ czekolady zwykłej
Od jednego litra esencji octowej
Od worka soli
Od puda pieprzu
Od centn. metr.25 kapusty, marchwi, pietruszki,
brukwi, ogórków lub buraków

5
5
5
1
15

20

8
8
8
2
30

-

60

1

40

Wysokość opłaty
za przyza
wóz
wywóz
Kor. hal. Kor. hal.

Wyszczególnienie towarów

Od centn. metr. cebuli
„
„
„ owoców
Od fury siana lub słomy
„
„ drzewa opałowego lub węgla
Od skrzynki zapałek
„
„
mydła
Od puda galanterii niciarsko-norymberskiej (guziki, rękawiczki it. d.)
Od centn. metr. żelaza
„ puda drobnych wyrobów żelaznych i stalowych
„ „ galanterii żelaznej lub stalowej
„ sztuki narzędzi rolniczych (pługi, brony, it. d.)
„ skrzynki wyrobów szklanych
„ puda wyrobów fajansowych, porcelanowych
lub blaszanych
Od centn. metr. smarów
Od beczki lub skrzynki farby
Od beczki cementu
Od rolki papy
Od skrzynki gwoździ

60
20
-

2
2

-

5
5

-

1

50
-

5
2
4
4
1
2

1
2
2
-

50
50
50

2
3
4
1
1
1

1
1

5
5
3
1
2
3

Centnar metryczny – jednostka masy spoza układu SI. 1 centnar metryczny = 50,0 kg.
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Lp.

Od fury wapna
Od centn. metr. odlewów surowcowych
Od wozu glinianych garnków
Od puda wyrobów szczotkarskich
Od puda różnych zabawek dziecinnych
Od wozu gontów
„
„ desek
Od mebli: szafy, komody lub kredensu
łóżka
stołu
krzesełka

26

60
20

6
1
2
6
3
2
2
2
1
1
-

50
50
50

Wysokość opłaty
za przyza
wóz
wywóz
Kor. hal. Kor. hal.

Wyszczególnienie towarów

39 Od fury drobnych drewnianych narzędzi gospodarczych:
(grabie, szufle sita it. d.)
40 Od jednego wozu gotowego
„
wozu niekutego
41 „
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

2
1
2
3
3
1
1
1
1

Od pary obuwia
Od sztuki gotowego garnituru ubrania
Od puda towarów manufakturowych
Od centn. metr. materiałów piśmiennych
Od puda pierza
Od kopy26 jaj
Od wiadra piwa
Od litra słodkich wódek, likieru, wina i miodu
Od konia kupionego w m. Przedborzu
Od krowy, wołu lub jałownika
Od świni
Od owcy, kozy, cielęcia lub prosięcia

Kopa = 60 sztuk.
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1
1

5
1
1
-

50

2
2
1

50
60
20
30
20

1
1
10
2
3
2
5
4
4
1

20
20
20

60
20
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Niezależnie powyższych opłat ustanawia się i pobieranie rogatkowego27 tylko przy wjeździe lub
wprowadzeniu do miasta według następującej taryfy:
Od konia lub wołu w zaprzęgu
Od krowy konia lub wołu nie w zaprzęgu
Od cielęcia, świni, owcy, kozy lub prosięcia
Od gęsi, kaczki, kury i indyka
C.K. Komendzie Powiatowej przysługuje prawo
w razie potrzeby wynikającej z jakichkolwiek
przyczyn znosić pobieranie opłat od towarów
Od pobierania opłat są wolne wszystkie towary,
które przez miasto zostają tylko przewożone (t.z.
transito), towary zakupywane przez zastępców lub
pełnomocników Komisji Aprowizacyjnej Monarchii Austrjacko-Węgierskiej w celu wywozu takowych do tej Monarchii oraz wszelkie towary i przesyłki C.K. Zarządu Wojskowego i towary objęte
monopolem.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski

1917 r.

30
60
30
10

Sekretarz Franczak

Protokół 14
z posiedzenia Rady Miejskiej odbytego w sali magistratu w dniu 29 grudnia

Na zarządzone zawiadomienie o mającym się odbyć posiedzeniu stawiło się
20 radnych. Zebraniu przewodniczył burmistrz.
Przewodniczący odczytał następujący porządek dzienny:
1) Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
2) Ustanowienie Budżetu miasta Przedborza na 1918 r.;
3) Prośba p. Jana Porębińskiego o przyjęciu go na stanowisko felczera miejskiego;
27

Rogatkowe – dawniej opłata pobierana na rogatce za wjazd do miasta lub wwóz towarów.
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borzu;

4) Powtórne rozpatrzenie sprawy urządzenia światła elektrycznego w Przed-

5) Reskrypt C.K. Komendy Powiatowej i prośba p. Antoniny Wolskiej
o zapłaceniu petentce 676 rb. 69 kop za lokal zajmowany przez C.K. Posterunek
Straży Skarbowej.
Rezolucje:
1) Przewodniczący odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia, który jednogłośnie
został przyjęty.
2) Odczytany został następujący projektowany budżet miasta na 1918 r.:
Lp.

Suma

Wyszczególnienie dochodu

Kor.
2240
3000

1 Pozostałości z 1917 r.: w gotówce
w zaległościach
2 Dzierżawy gruntów miejskich, placów, stragany i t. p.
3 Dochód z miejskiej rzeźni
4 Rogatkowe
5 Opłaty kancelaryjne
6 Datek rządu za ubytek 50% dodatków do
patentów
7 Nieprzewidziane dochody
8 Składka od mieszkańców miasta

4000
2500
11000
2800

Razem
Lp.
1
2
3

1420
1080
15000
43040
Suma

Wyszczególnienie rozchodu

Kor.

IV Różne wydatki
Na wydatki nieprzewidziane
Na kwaterę dla C.K. Posterunku Żandarmerii
Na dodatkową dopłatę za podwody pod C. K.
pocztę

822
278

Razem
Powyższy budżet w całości przez obecnych został przyjęty.
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3) Po odczytaniu prośby p. Jana Porębińskiego Rada przyszła do wniosku, że
pełniącemu dotychczas obowiązki felczera miejskiego p. Fajwusiowi Świętarskiemu
nie ma nic do zarzucenia, prośbę p. Porębińskiego nie uwzględniła.
4) Sprawę urządzenia światła elektrycznego w m. Przedborzu nie rozpatrywano i takową postanowiono odłożyć na czas nieokreślony.
5) Czynsz p. Wolskiej za lokal zajmowany przez C.K. Posterunek Straży
Skarbowej Rada postanowiła zapłacić za rok 1916 i 1917 w kwocie 400 rb. (tj. po
200 rb. rocznie), z tym jednak warunkiem, że magistrat odniesie się do C.K. Komendy Powiatowej, aby gminy Skotniki, Czermno, Góry Mokre, Dobromierz i Przedbórz
zapłaciły za ubiegłe dwa lata i nadal płaciły przypadającą na nich część, gdyż gminy
te podlegają pod nazwany Posterunek.
Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 1
o wyniku powziętych obrad na posiedzeniu Rady Miejskiej, odbytym w sali
magistratu w dniu 16 stycznia 1918 r.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawiło się
19 radnych.
Zebraniu przewodniczył burmistrz.
Przewodniczący odczytał następujący porządek dzienny:
1) Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2) Sprawozdanie Sekcji Aprowizacyjnej wynikające z próśb różnych petentów o nadanie im koncesji na sprzedaż chleba.
3) Prośba Stanisławy Stradel o przyjęcie jej na stanowisko akuszerki miejskiej.
4) Prośba członków Straży Ogniowej o wyasygnowanie z kasy miejskiej
pewnej kwoty na zabawę.
5) Wniosek zastępcy radnego Michała Abramsohna o wypuszczeniu pocztowych miejskich znaczków pamiątkowych.
Rezolucje
1) Po odczytaniu protokołu z poprzedniego posiedzenia takowy został przez
obecnych jednogłośnie przyjęty.
2) Sprawozdanie Sekcji Aprowizacyjnej orzeczone w postanowieniu tejże
sekcji z dnia 1 stycznia r. b. o nadanie sprzedaży chleba Feliksowi Olszewskiemu
jako członkowi Straży Ogniowej, jak również o odmowie innym petentom – Wacławowi Wrześniewskiemu, Feliksowi Olszewskiemu (syn Wojciecha), Jakubowi Szuftowi, Bazi Mandelzys, Szai Zajnwlowi Poznańskiemu, przyjęto zatwierdzająco. Co
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się zaś tyczy 2-go punktu tegoż sprawozdania o ustanowieniu 3-ch kontrolerów dla
wypieku i sprzedaży chleba Rada postanowiła odmówić.
3) Po dłuższych naradach i debatach prośba Stanisławy Stradel o przyjęciu
jej na stanowisko akuszerki miejskiej Rada większością głosów przyjęła ustanowienie posady akuszerki miejskiej i powołania na takową nazwaną Stradel z określeniem
rocznego wynagrodzenia 120 koron z wypłatą półrocznie z dołu.
4) Prośba członków Straży Ogniowej o wyasygnowanie im z kasy miejskiej
pewnej kwoty na zabawę dla tychże członków straży ze względu na nienależyte
i niewłaściwe jej skierowanie do rady, a także z kasy miejskiej na podobnego rodzaju
cele pod żadnymi pozorami sumy wyasygnowane być nie mogą, została odmówioną.
5) Wniosek zastępcy radnego p. Michała Abramsohna o wypuszczeniu pocztowych miejskich znaczków pamiątkowych z różnymi widokami miasta, jako to
gmach fabryki, most, gmach magistratu i t. p. z orłem polskim o barwie narodowej,
z zaznaczeniem, że za wypuszczenie takowych kasa miejska może otrzymać 300
koron miesięcznie, czyli za wypuszczenie przez trzy miesiące otrzyma z góry 900
koron od interesowanego Abramsohna, rada wniosek ten jednogłośnie przyjęła z tym
jednakże nadmienieniem, że magistrat ma się zwrócić do Komendy Powiatowej
z prośbą o przyjęcie i zatwierdzenie wyżej orzeczonego.
Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 2
o wyniku powziętych obrad na posiedzeniu Rady Miejskiej odbytym w sali
magistratu w dniu 31 stycznia 1918 r.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawiło się
19 radnych. Zebraniu przewodniczył burmistrz w obecności zastępcy C.K. Komendy
Powiatowej starosty p. Eckhardta
Na porządku dziennym postawiona była sprawa urządzenia w mieście
Przedborzu oświetlenia elektrycznego.
Pan starosta w przemówieniu swym gorąco zachęcał do jednogłośnego
uchwalenia oświetlenia elektrycznego, zaznaczając, że oświetlenie dla miasta jest
bardzo pożądane i prosił, aby obecni wypowiedzieli się w tej sprawie.
Z kolei zabierali głosy:
Zastępca radnego pan Julian Duński oświadczył, że ludność miejska zgadza
się na urządzenie oświetlenia elektrycznego, lecz dopiero po wojnie ze względu na
obecne ciężkie warunki.
Pan Józef Machuderski w przemówieniu swym wypowiedział się przeciw
oświetleniu i zgłosił pisemny protest. Pan Antoni Żórawski wypowiedział się za
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urządzeniem oświetlenia, lecz takowe zaprowadzić dopiero od 1-go września r.b. Pan
Adam Żórawski zaznaczył, że urządzenie oświetlenia jest niepożądane. Następnie
panowie Szmul Helfand, Aron Kupfermintz, Moszek Baharier wypowiedzieli się za
oświetleniem.
Po wyczerpaniu dyskusji przystąpiono do imiennego głosowania w tej sprawie, wynik którego okazał się następujący: za urządzeniem oświetlenia elektrycznego oświadczyli się: pp. Leon Machuderski, Wacław Gross, Teofil Kowalczyk, Stanisław Majchrowski, Antoni Sokalski, Szmul Helfand, Szlama Zylbermintz, Aron
Kupfermintz, Antoni Żórawski, Józef Kordowski, Moszek Bharier i Roman Kosmulski. Zaś przeciw oświetleniu oświadczyli się: Franciszek Duński, Stefan Lubasiński,
Adam Żórawski, Andrzej Paruzel, Ludwik Duński, Roman Foksowicz i Józef Machuderski. A zatem 12-tu głosami przeciwko 7-miu sprawę urządzenia oświetlenia
elektrycznego w m. Przedborzu uchwalono i sprawę tę w celu przedsięwzięcia odpowiednich kroków porucza się magistratowi.
Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 3
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w sali magistratu
w dniu 17 lutego 1918 r.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym się odbyć posiedzeniu stawiło się
20 radnych i 30 wybitniejszych obywateli miasta.
Posiedzenie zagaił zastępca burmistrza p. Antoni Żórawski, zarządzając wybór przewodniczącego, na którego obecni na posiedzeniu powołali miejscowego
proboszcza ks. Antoniego Aksamitowskiego.
Przewodniczący zaznaczył następujący cel dzisiejszego posiedzenia, tj.
1) zaprotestowanie przeciwko nieprawnym i niesprawiedliwym układom
pokojowym, zawartym w Brześciu Lit. między państwami centralnemu a Ukraińską
republiką, krzywdzącym haniebnie naród polski;
2) dzień 18 lutego r.b. uczcić świętem jako dzień żałoby.
Po przeprowadzonych naradach uchwalono jednogłośnie następujące rezolucje:
1) Stwierdzając, że traktat pokojowy państw centralnych z Ukraińską Republiką Ludową, zawarty w Brześciu, jest zamachem na nowy rozbiór Polski i odcina
od niej szmat ziemi z Chełmszczyzną i Podlasiem – w czym widzi stokroć większe
krzywdy jak te, które były czynione narodowi Polskiemu przez carską Rosję, Rada
Miejska miasta Przedborza łączy się w jak najbardziej stanowczym proteście z wszy-

352

Protokoły Rady Miejskiej Przedborza z lat 1917-1920 (cz. I)
stkimi synami ojczyzny przeciwko rządom państw centralnych, które pozornym pokojem rzucają kość niezgody pomiędzy dwa ościenne narody.
2) Dzień 18 lutego r.b. uznano świętem narodowym jako dzień żałoby i przez
cały ten dzień mają być pozamykane wszystkie sklepy, jak również mają być nieczynne wszystkie instytucje i fabryki, rano zaś odbędzie się nabożeństwo za poległych, walczących o niepodległość i wolność Polski.
Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 4
Na zarządzone zawiadomienie o mającym się odbyć dziś posiedzeniu nie
stawiła się większa ilość radnych, wskutek czego posiedzenie nie odbyło się.
Przedbórz dnia 23 lutego 1918 r.
Przewodniczący Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 5
z posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 27 lutego 1918 r. na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawiło się 19 radnych.
Zebraniu przewodniczył burmistrz, który zaznaczył porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia, mianowicie – przyjęcie sporządzonych regulaminów Rady
Miejskiej i magistratu m. Przedborza. Po odczytaniu rzeczonych regulaminów i po
przeprowadzonych naradach zostały takowe przez radę jednogłośnie i w całości
przyjęte
Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak

1918 r.

Protokół 6
z posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w sali magistratu w dniu 9 marca

Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawiło się
16 radnych. Zebraniu przewodniczył burmistrz, który zaznaczył następujący porządek dzienny:
1) Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2) Wybór 2 kandydatów na ławników do Kr. Pol. Sądu Pokoju w Przedborzu.
3) Przyznanie zasiłków drożyźnianych dla tutejszego nauczycielstwa szkół
miejskich.
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4) Prośba f-ra [faktora?- przyp. PG] Ezras Hachojlim o zasposobieniu dla
miasta lodu na lato.
5) Wybór komisji, która ma się zająć opracowaniem projektu w sprawie
urządzenia oświetlenia elektrycznego.
6) Różne prośby.
Rezolucje
1) Odczytany został protokół z poprzedniego posiedzenia.
2) Po odczytaniu odezwy Kr. Pol. Sądu Pokoju w Przedborzu, przewodniczący zarządził wybór 2-ch kandydatów na ławników do tutejszego sądu, wynik
którego okazał się następujący: otrzymali głosów – p. Antoni Żórawski 12, Roman
Kosmulski 12, Lubasiński Stefan 5, Karol Lappe 1, Józef Kordowski 1, Antoni Zawisza 1. Głosowanie było tajne. A zatem większością głosów kandydatami na ławników zostali: pp. Antoni Żórawski i Roman Kosmulski.
3) Odczytany został reskrypt p. Inspektora Szkolnego Okręgu Koneckiego
z dnia 28 stycznia r.b. za Nr 174 o przyznaniu jednorazowego zasiłku drożyźnianego
w kwocie 300 koron każdej pracującej w szkołach miasta sile nauczycielskiej, który
– po przyznaniu wypłacać w ratach miesięcznych po 50 koron z ważnością od
1 stycznia b.r.
Ponieważ tutejszemu nauczycielstwu został już przyznany zasiłek na opał
przez pięć zimowych miesięcy, tj. listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec w wysokości 40% zasadniczej pensji, rada po przeprowadzonych naradach uchwaliła przyznać miejscowemu nauczycielstwu zasiłek drożyźniany w wysokości 25% zasadniczej pensji miesięcznej, pobieranej przez każdą siłę nauczycielską, który należy wypłacać od 1 kwietnia.
4) Kwestia zasposobienia dla miasta lodu na lato nie była rozpatrywaną
wskutek zniknięcia już lodu na stawach.
5) W skład komisji, która ma się zająć opracowaniem projektu urządzenia
oświetlenia elektrycznego weszli przez aklamację następujące osoby: pp. Leon Machuderski, Antoni Sokalski, Szmul Helfand, Władysław Tomczyński, Teofil Kowalczyk, Aron Kupfermintz, Moszek Szyja Bharier i Antoni Żórawski.
6) Po odczytaniu prośby dozorcy szpitalnego Majera Cukiermana o wypłaceniu mu wynagrodzenia za miesiąc luty w kwocie 150 koron, rada postanowiła wypłacenie mu tylko 75 koron.
Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
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Protokół 7
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się dziś posiedzeniu nie
stawiła się większa ilość radnych, wskutek czego posiedzenie nie odbyło się.
Przedbórz, dnia 15 kwietnia 1918 r.
Przewodniczący Kosmulski
Sekretarz Franczak

Protokół 8
z posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 18 kwietnia 1918 r.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawiło się
16 radnych. Zebraniu przewodniczył burmistrz, który odczytał następujący porządek
dzienny:
1) Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2) Kwestia wydzierżawienia placu Saskiego pod spław drzewa C.K. Zarządowi leśnemu: przyjęcie i podpisanie warunków umowy.
3) Usunięcie z placu Saskiego dwóch drzewek.
4) Rozpatrzenie budżetu szkolnego na 1917/1918 r. i okólnika Inspektora
szkolnego okręgu koneckiego.
5) Rozpatrzenie różnych wniosków i próśb.
Rezolucje:
1) Odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia, który został w całości
przyjęty.
2) Rozpatrzono warunki kontraktowe co do wydzierżawienia Placu Saskiego
pod spław drzewa, opracowane przez C.K. Zarząd leśny z roczną opłatą 1000 koron,
które przez Radę zostały przyjęte i upoważniono do podpisania tej umowy p. burmistrza i 2 ławników.
3) Dwa drzewka na Placu Saskim, które stoją na przeszkodzie mającemu
wybudować się budynkowi przez C.K. Kierownika tartaków i spławu drzewa, tuż
przy wystawionym tamże już budynkowi, Rada Miejska postanowiła zezwolić na
usunięcie takowych z warunkiem, że na miejsce tych drzewek będą zasadzone inne
dwa drzewka.
4) Po odczytaniu okólnika p. Inspektora szkolnego okręgu koneckiego z dnia
5 kwietnia r.b. za Nr 399. o przyznaniu 600 koron dodatku drożyźnianego na bieżący
rok kalendarzowy każdej pracującej sile nauczycielskiej oraz po rozpatrzeniu budżetu szkolnego na 1917/918 r., rada po przeprowadzonej dyskusji uchwaliła wypłacić
rzeczony dodatek drożyźniany stosownie do zacytowanego wyżej okólnika, wnieść
takową kwotę do budżetu na rok bieżący i sporządzić na mieszkańców miasta i okolicy rozkład składki szkolnej, uchylając jednocześnie uchwałę Rady Miejskiej z dnia
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9 marca r.b., którą było przyznanie miejscowemu nauczycielstwu wypłacać zasiłek
drożyźniany w wysokości 25% od pensji zasadniczej.
5) Na wniosek p. burmistrza Rada Miejska uchwaliła podwyższyć pobieranie
opłaty na rzecz kasy miejskiej za wystawianie przez magistrat kart tożsamości na
czas 3-ch miesięczny - 2 korony a na 6 miesięcy 4 korony, a to ze względu na wzrastające wydatki magistratu.
a) Odczytano prośbę p. Wacława Wrześniewskiego o nadanie mu do sprzedaży większej ilości chleba. Rada, przychylając się do prośby petenta, postanowiła
zwrócić się do Aprowizacji, aby przypadającą dla ludności chrześcijańskiej na Widomie ilość chleba wydawała do sklepu p. Wrześniewskiego.
b) Pan Antoni Żórawski wystąpił z wnioskiem, aby zakupić kamień głazowy
potrzebny na brukowanie ulic miasta. Wniosek ten został jednogłośnie przyjęty i do
zakupu kamienia upoważniono Sekcję Gospodarczą i Finansową; potrzebny zaś na
zakup kapitał ma uiścić Aprowizacja, która takowy zadeklarowała już w zeszłym
roku.
c) Pan Stanisław Majchrowski zażądał wyjaśnienia w sprawie wydanej dla
ludności miasta na Święta Wielkanocne mąki pszennej, do której był brak i że wielu
mieszkańców nie otrzymało wcale mąki. Wezwany aprowizator p. Lichtenstein wyjaśnił, że kazał wydawać 1 łut na funcie mniej, ponieważ Centrala Zbożowa wydała
mąkę brutto. Dalsze przeprowadzenie dochodzeń w tej sprawie rada postanowiła
polecić sekcji Aprowizacyjnej.
Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 9
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 25 kwietnia 1918 r.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawiło się
17 radnych. Zebraniu przewodniczył burmistrz, który zaznaczył porządek dzienny
posiedzenia, tj. uczczenie 127-ej rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Zebrani po przeprowadzonych naradach uchwalili: dzień 3 maja uczcić świętem, wszystkie sklepy mają być nieczynne. Omówieniem i urządzeniem samych
uroczystości ma się zająć osobny Komitet.
Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
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Protokół 10
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się dziś posiedzeniu nie
stawiła się większa ilość radnych, wskutek czego posiedzenie nie odbyło się
Przedbórz, dnia 15 maja 1918
Przewodniczący Rady Kosmulski
Sekretarz Franczak

Protokół 11
z posiedzenia Zarządu Miejskiego, odbytego w dniu 23 maja 1918 r.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawili się
następujący członkowie zarządu: pp. Roman Kosmulski, Antoni Żórawski, Piotr
Franczak, Stefan Lubasiński, Moszek Szyja Bharier i Mąż Zaufania R.S.O. p. Bolesław Lipiński.
Zebraniu przewodniczył burmistrz, który odczytał okólnik Rady Szkolnej
Okręgu Koneckiego z dnia 19 kwietnia r.b. za Nr 26 o mających utworzyć się w
każdym mieście Dozorach Szkolnych Gmin Miejskich, do których miasto ma wybrać
3-ch swoich przedstawicieli: jednego ma wybrać magistrat a dwóch Rada Miejska.
Następnie głos zabrał p. Bolesław Lipiński, który udzielił informacji o zadaniu wspomnianych dozorów szkolnych, po czym przewodniczący zarządził wybór na
członka dozoru szkolnego, na którego został wybrany przez aklamację p. Antoni
Żórawski, zaś na zastępcę tegoż p. Piotr Franczak.
Na tym protokół zakończono, protokół odczytano i podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 12
z posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 23 maja 1918 r.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawiło się
16 radnych, mianowicie: pp. Roman Kosmulski, Antoni Żórawski, Bolesław Lipiński, Wiesław Świerczyński, Teofil Kowalczyk, Moszek Szyja Bharier, Antoni Sokalski, Adam Żórawski, Andrzej Paruzel, Roman Foksowicz, Szlama Zylbermintz,
Franciszek Duński, Szmul Helfand, Piotr Franczak i Josek Opatowski.
Zebraniu przewodniczył zastępca burmistrza p. Antoni Żórawski, który zaznaczył porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia:
1) Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
2) Załatwienie Prezesa Król. Pol. Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawie
oddania lokalu Król. Pol. Sądowi Pokoju w Przedborzu w budynku magistratu bezpłatnie lub za określeniem minimalnego czynszu;
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3) Wybór dwóch przedstawicieli do mającego utworzyć się Dozoru Szkolnego gminy miejskiej w Przedborzu.
4) Kwestia utworzenia komisji budowlanej.
5) Ustanowienie opłaty za korzystanie z pastwisk miejskich.
Rezolucje:
1) Odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia, który w całości został
przyjęty.
2) Przewodniczący odczytał reskrypt Prezesa Król. Pol. Sądu Okręgowego
w Radomiu z dnia 30 kwietnia r.b. za Nr 107 o oddaniu lokalu Król. Pol. Sądowi
Pokoju w Przedborzu w budynku magistratu bezpłatnie lub za określeniem minimalnego czynszu i kwestię tę poddał pod dyskusję rady, po przeprowadzeniu której
uchwalono: lokal w budynku magistratu wydzierżawić Kr. Pol. Sądowi Pokoju
w Przedborzu na jeden rok, poczynając od 1 lipca 1918 r. do 1 lipca 1919 r. za opłatą
900 koron rocznie. Czynszu za czas od 1 stycznia do 1 lipca 1918 r. nie liczyć, ponieważ sąd pokoju poniósł koszty na remont lokalu.
3) Odczytano reskrypt Rady Szkolnej Okręgu Koneckiego z dnia 19 kwietnia
r.b. za Nr 26 o mających utworzyć się Dozorach Szkolnych gmin miejskich, do którego miasto ma wybrać 3 przedstawicieli: jednego magistrat, a dwóch Rada Miejska,
po czym przewodniczący oznajmił, że ze strony magistratu na członka Dozoru
Szkolnego wybrany już został p. Antoni Żórawski, a na zastępcę tegoż p. Piotr Franczak. Następnie Mąż Zaufania R.S.O. p. Bolesław Lipiński zaznaczył cel i zadanie
rzeczowego dozoru. Po przeprowadzonych naradach przewodniczący zarządził wybór 2 przedstawicieli na członków Dozoru Szkolnego, na których przez aklamację
wybrani zostali: radny Józef Machuderski, zastępca Mojżesz Dębski i radny Wacław
Gross, zastępca Teofil Kowalczyk.
4) Odczytany został reskrypt C.K. Komendy Powiatowej z poleceniem zawiązania w Przedborzu Komisji Budowlanej, która ma baczyć aby przepisy budowlane były ściśle przestrzegane.
Po przeprowadzonych naradach przewodniczący zarządził wybór dwóch
członków do rzeczonej komisji, na których zostali wybrani: pp. Antoni Sokalski
i Stefan Lubasiński; ze strony magistratu w skład Komisji wchodzą burmistrz, sekretarz i zastępca burmistrza.
5) W kwestii ustanowienia opłaty na mieszkańców na 1918 r. za korzystanie
z pastwisk miejskich Rada po przeprowadzonych naradach uchwaliła: od stałych
mieszkańców miasta pobierać od jednej sztuki krowy lub konia 1 rb., od włościan
nienależących do miasta i od niestałych mieszkańców miasta od 1 sztuki krowy lub
konia 10 rb. Od 1 sztuki kozy lub owcy 75 kop., od 1 sztuki gęsi 50 kop. Powyższa
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opłata lata ubiegłe nie obejmuje. Odnośny rozkład ma sporządzić Sekcja Gospodarcza wraz Finansową.
Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak

1918 r.

Protokół 13
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 1 lipca

Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawiło się
17 radnych, mianowicie: Wiesław Świerczyński, Józef Machuderski, Antoni Żórawski, Józef Kordowski, Wacław Gross, Antoni Sokalski, Władysław Tomczyński,
Piotr Franczak, Stefan Lubasiński, Adam Żórawski, Teofil Kowalczyk, Franciszek
Duński, Szulim Gelbard, Szlama Zmamirowski, Josek Opatowski, Paweł Jankowski
i burmistrz Roman Kosmulski.
Zebraniu przewodniczył burmistrz, który odczytał rozporządzenie C.K. Zarządu Wojskowego z dnia 5 marca 1918 r. dotyczące ordynacji wyborczej (Dzien.
Rozporz. część V) i udzielił wyjaśnień o mających odbyć się wyborach do tutejszej
Rady Miejskiej.
Następnie w myśl §6 wyżej wspomnianego rozporządzenia przewodniczący
zarządził wybór komisji reklamacyjnej do załatwiania reklamacji przy komisjach
wyborczych. Po przeprowadzonych naradach do rzeczonej komisji wybrano przez
aklamację: 1) Władysława Krzemińskiego, 2) Teofila Kowalczyka, 3) Józefa Kordowskiego, 4) Piotra Franczaka, 5) Arona Kupfermintza, 6) Szlame Zmamirowskiego i 7) Antoniego Sokalskiego.
Komisarzem wyborczym został mianowany przez C.K. Komendę Powiatową
p. Roman Kosmulski, zaś jego zastępcą p. Bolesław Lipiński.
Na tym posiedzenie zakończono, protokół odczytano i podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski.
Sekretarz Franczak
Protokół 14
z posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 23 lipca 1918 r.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawili się
następujący członkowie rady, mianowicie: burmistrz Roman Kosmulski, Wiesław
Świerczyński, Józef Machuderski, Leon Machuderski, Antoni Żórawski, Józef Kordowski, Roman Piątkowski, Stefan Lubasiński. Adam Żórawski, Teofil Kowalczyk,
Michał Abramsohn, Aron Kupfermintz, Josek Opatowski, Szmul Helfand, Szlama
Zylbermintz. Zebraniu przewodniczył burmistrz, który zaznaczył porządek dzienny
dzisiejszego posiedzenia, obejmujący:
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1) Sprawa aprowizacji,
2) Sprawa wynajmu lokalu dla c.k. Posterunku Straży Skarbowej,
3) Uchwała taryfy na 1917/1918 r., na podstawie której mają być pobierane
opłaty miejskie za przywóz i wywóz towarów według reskryptu c.k. Komendy Powiatowej w Końskich z dnia 28/5 1918 r. Exh. Nr 1198/2/18 r.
Rezolucje:
1) Odczytano pismo miejscowej podsekcji aprowizacyjnej z dnia 11 lipca r.b.
o zrzeczeniu się dotychczasowych członków w czynnościach dalszego aprowizowania. Jednocześnie odczytano prośbę Zarządu Gminy Izraelickiej z dnia 23 lipca
1918 r. o udzielenie im zezwolenia na urządzenie tymczasowego Komitetu Aprowizacyjnego. Rada Miejska po przeprowadzonych naradach, biorąc pod uwagę,
że Aprowizacja Powiatowa w Końskich, powierzając zaprowiantowanie ludności
poszczególnym aprowizacjom, obowiązaną jest czuwać nad całkowitą jej działalnością, postanowiła: prośbie Zarządowi Gminy Izraelickiej odmówić, donieść Aprowizacji Powiatowej w Końskich w celu odnośnego zarządzenia o zrzeczeniu się dotychczasowych członków podsekcji, zaś czynności aprowizacji do czasu ukonstytuowania się nowej podsekcji powierzyć nadal dotychczasowej podsekcji.
2) Przewodniczący oświadczył, że w myśl rozporządzenia Komendy Powiatowej w Końskich z dnia 8 czerwca r.b. za Nr 2341 został wynajęty i oddany c.k.
Posterunkowi Straży Skarbowej lokal w domu Idzikowskiego, składający się z 4
ubikacji za dobrowolną umówioną sumę 300 rb. rocznie, a conto której magistrat
wydał Idzikowskiemu 150 rb. i za odnowienie takowych ubikacji poczyniono koszt
z kasy miejskiej w kwocie 120 koron, co rada zaakceptowała. Jednocześnie rada
poruczyła magistratowi, by ten zwrócił się z powtórną prośbą do Komendy Powiatowej, aby gminy: Skotniki, Czermno, Góry Mokre, Dobromierz i Przedbórz przyjęły
udział w dopłacie za rzeczone pomieszczenie.
3) Następnie przewodniczący odczytał rozporządzenie c.k. Komendy Powiatowej w Końskich z dnia 28 maja r.b. za Nr 1198, któremu komenda na podstawie
reskryptu c.k. Gubernatorstwa A. Nr 112488 z dnia 7-go maja 1918 r. poleca poczynić poprawki w ustanowionej przez Radę Miejską na posiedzeniu w dniu 6 grudnia
1917 r. taryfie na r. 1917/1918, dotyczącej pobierania opłat miejskich za przywóz
i wywóz towarów: 1) nieustanawianie opłat od towarów objętych monopolem, 2) na
towary zajęte na mocy istniejących rozporządzeń należy ustanowić opłaty mierne, 3)
nieustanawianie opłat za towary manufakturowe i skóry ze względu na ustawiczne
wzrastanie cen tych towarów. Na mocy zacytowanego wyżej rozporządzenia, po
przeprowadzonych naradach, unieważniając ustanowioną taryfę z dnia 6 grudnia
1917, uchwalono niżej zamieszczoną taryfę ze zmianami i uzupełnieniami w wyżej
zapodanym rozporządzeniu Komendy Powiatowej z wyjątkiem ustanowienia opłat
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miernych za towary manufakturowe i skóry, które ze względu wysokich cen małoznacznie wpłynęły na różnicę takowych.

Lp.

Wyszczególnienie towarów

1 Od puda ryb
2 „
„ kawy
3 „
„ herbaty
4 „
„ kakao
5 „
„ czekolady zwykłej
6 Od jednego litra esencji octowej
7 Od centnara metrycz. kapusty, marchwi, pietruszki, brukwi, ogórków lub buraków
8 Od puda pieprzu

Lp.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Wyszczególnienie towarów
Od centnara metr. cebuli
„
„
„ owoców
Od fury siana lub słomy
„ „ drzewa opałowego i węgla
Od skrzynki zapałek
Od puda galanterii niciarsko-norymberskiej (guziki, rękawiczki, itd.)
Od centnara metr. żelaza
„ puda drobnych wyrobów żelaznych i stalow.
„ puda galanterii żelaznej lub stalowej
„ sztuki narzędzi rolniczych (pługi, brony itd.)
„ skrzynki wyrobów szklanych
„ puda wyrobów fajansowych, porcelanowych
lub blaszanych
Od centnara metryczn. smarów
Od beczki lub skrzynki farby
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Wysokość opłaty
za przyza
wóz
wywóz
Kor. hal. Kor. hal.
3
2
8
5
8
5
8
5
8
5
40
20

15

60

1
30

Wysokość opłaty
za przyza
wóz
wywóz
Kor. hal. Kor. hal.
2
1
2
1
1
60
20
3
1
2
3
1
1
2
2

50

5
2
4
4
1
2
2
3
4
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Lp.

Od beczki cementu
Od rolki papy
Od skrzynki gwoździ
Od fury wapna
Od centn. metr. odlewów surowcowych
Od wozu glinianych garnków
Od puda wyrobów szczotkarskich
Od puda różnych zabawek dziecinnych
Od wozu gontów
„
„ desek
Od mebli: szafy, komody lub kredensu
łóżka
stołu
krzesełka

2
1
2
3
3
1
1
1
1

50
50
50
-

60
20

1
1
1
6
1
2
6
3
2
2
2
1
1

50

50
50

Wysokość opłaty
za przyza
wóz
wywóz
Kor. hal. Kor. hal.

Wyszczególnienie towarów

37 Od fury drobnych drewnianych narzędzi gospodarczych (grabie, szufle, sita itd.)
38 Od jednego wozu gotowego
39 „ wozu niekutego
40 „ pary obuwia
41 „ sztuki gotowego garnituru ubrania
42 „ puda towarów manufakturowych
43 „ centnara metr. materiałów piśmiennych
44 „ puda pierza
45 „ wiadra piwa
46 „ litra słodkich wódek, likieru, wina i miodu
47 „ konia kupionego w m. Przedborzu
48 „ krowy, wołu lub jałownika
49 „ świni
50 „ owcy, kozy, cielęcia lub prosięcia
Niezależnie od powyższych opłat ustanawia się i
pobierania rogatkowego tylko przy wjeździe lub
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1
1

5
1
1
-

50
50
60

20
20
20
20
20

2
2
1
1
1
10
2
3
5
4
4
1

50
20
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wprowadzeniu do miasta według następującej
taryfy:
Od konia lub wołu w zaprzęgu
Od krowy, konia lub wołu nie w zaprzęgu
Od cielęcia, świni, owcy, kozy lub prosięcia
Od gęsi, kaczki, kury lub indyka

20
40
20
10

C.K. Komendzie Powiatowej przysługuje prawo w razie potrzeby, wynikającej z jakichkolwiek przyczyn znosić pobieranie opłat od towarów oraz opłaty pobrane od towarów zajętych miastu zwraca, o ile później C.K. Zarząd Wojskowy rościć
sobie będzie pretensje do tych towarów.
Od pobierania opłat są wolne wszystkie towary, które przez miasto zostają
tylko przewożone (tzw. transito) towary zakupywane przez zastępców lub pełnomocników Komisji Aprowizacyjnej Monarchii Austro-Węgierskiej w celu wywozu
takowych do tej monarchii oraz wszelkie towary i przesyłki C.K. Zarządu Wojskowego towary objęte monopolem.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 15
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się dziś posiedzeniu nie
stawiła się większa ilość radnych w skutek czego posiedzenie nie odbyło się
Przedbórz, dnia 20 sierpnia 1918 r.
Przewodniczący Rady Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 16
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się dziś posiedzeniu nie stawiła się
większa ilość radnych w skutek czego posiedzenie nie odbyło się.
Przedbórz, dnia 23 sierpnia 1918 r.
Przewodniczący Rady Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 17
z posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 12 września 1918.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawili się
następujący radni: burmistrz Roman Kosmulski, Wiesław Świerczyński, Antoni Żórawski, Józef Kordowski, Antoni Sokalski, Piotr Franczak, Stefan Lubasiński, Teofil
Kowalczyk, Stanisław Majchrowski, Andrzej Paruzel, Moszek Szyja Bharier, Szlama
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Zmamirowski, Aron Kupfermintz, Josek Opatowski, Szmul Helfand, oraz zaproszeni: dr Michał Rejment (1871-1918)28, Ludwik Sokalski, Lucjan Kosiński, Lejzor
Lichtenstein.
Zebraniu przewodniczył burmistrz, który oznajmił obecnym, że wobec zrzeczenia się przez dotychczasowych członków dalszej czynności w Aprowizacji, zachodzi potrzeba wybrania nowych członków. Po przedstawieniu przez radnych kandydatów zostały dokonane wybory przez jawne głosowanie, wedle których w skład
aprowizacji weszli: dr Michał Rejment 14 głos. Teofil Kowalczyk 14 głos. Antoni
Żórawski 15 głos. Leon Machuderski 11 głos. Lejzor Lichtenstein 10 głos. Moszek
Szyja Bharier 8 głos. Szmul Helfand 9 głos.
Radny Piotr Franczak wystąpił z żądaniem przedstawienia od p. Józefa Machuderskiego, jako przewodniczącego komisji rewizyjnej, sprawozdania z przeprowadzonej rewizji ksiąg aprowizacyjnych, poleconej mu we wrześniu 1917 r. Rada
przychylając się do żądania p. Franczaka, poruczyła magistratowi zażądania od p.
Machuderskiego przedstawienia rzeczonego sprawozdania. Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 18
z posiedzenia Rady Miejskiej odbytego w dniu 19 września 1918 r.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawili się
następujący radni: burmistrz Roman Kosmulski, Leon Machuderski, Szmul Helfand,
Piotr Franczak, Aron Kupfermintz, Michał Abramsohn, Antoni Sokalski, Władysław
Tomczyński, Andrzej Paruzel, Stefan Lubasiński, Antoni Żórawski, Josek Opatowski, Teofil Kowalczyk, Wacław Gross, Berek Gelbard, Paweł Jankowski, dr Wiesław
Świerczyński i Adam Żórawski.
Zebraniu przewodniczył burmistrz, który odczytał obecnym sporządzone
przez magistrat warunki umowy, tyczące się elektrycznego oświetlenia miasta, które
rada zaakceptowała i poruczyła magistratowi zawrzeć umowę z przedsiębiorcą, który
zgodzi się na te warunki, a w razie złożenia ofert przez kilku przedsiębiorców –
umowę zawrzeć z tym, który z umowy przedstawionej przez magistrat uczyni największe ustępstwa. Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
Michał Rejment, lekarz miejski, brat stryjeczny noblisty Władysława Reymonta. Do Przedborza przybył w 1912 r. Po wybuchu I wojny światowej wraz z rodziną ewakuował się na
wschód. Do Przedborza powrócił w 1918 r. Był inicjatorem utworzenia i dyrektorem Preparandy - szkoły uzupełniającej, przygotowawczej; szkoła miała formę dwuletniego kursu dla
młodzieży niemającej ukończonych 7 klas szkoły podstawowej. Zmarł na tyfus 20 października 1918 r. (Przedborski Słownik ... dostęp 25.06.2018 r.).
28
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Protokół 19
z posiedzenia Rady Miejskiej odbytego w dniu 30 września 1918 r.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawili się
następujący członkowie rady: burmistrz Roman Kosmulski, dr Wiesław Świerczyński, Józef Machuderski, Leon Machuderski, Antoni Żórawski, Józef Kordowski,
Wacław Gross, Antoni Sokalski, Władysław Tomczyński, Piotr Franczak, Teofil
Kowalczyk, Stanisław Majchrowski, Moszek Szyja Bharier, Michał Abramsohn,
Aron Kupfermintz, Josek Opatowski i Szmul Helfand. Zebraniu przewodniczył burmistrz, który zaznaczył porządek dzisiejszego posiedzenia, obejmujący:
1) Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2) Podwyższenie pensji urzędnikom i sługom magistratu,
3) Różne wnioski tyczące się elektrycznego oświetlenia miasta.
Rezolucje:
1) Odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia, który został przyjęty,
2) Następnie rada przystąpiła do 2-go punktu porządku dziennego tj. – podwyższenia pensji urzędującym i sługom magistratu.
Po przeprowadzonych naradach uchwalono podwyższyć pensje począwszy
od dnia 1 października do 31 grudnia 1918 r. w następującym porządku: dla burmistrza 60%, dla pozostałych 50%, zaś dla milicji i stróży 30% - od pensji pobieranej
dotychczas.
Radny p. Aron Kupfermintz wystąpił z wnioskiem, aby dla powiększenia
funduszów kasy miejskiej podwyższyć pobieranie opłat za wystawianie przez magistrat karty tożsamości – na czas 3 miesięcy 4 korony a na 6 miesięcy 8 koron. – Rada
przyjmując ten wniosek, uchwaliła pobieranie opłat za wystawianie kart tożsamości
na rzecz kasy miejskiej jak wyżej.
3) Przystępując do punktu 3, tj. elektrycznego oświetlenia miasta odczytano
ofertę złożoną przez pp. Daniela Marmorsteina i Borucha Goldmana, w której zaznaczono, że na rzecz kasy miejskiej […] nie 3%, jak wymieniono w umowie sporządzonej przez magistrat, lecz 5% od dochodu brutto, przy czym wywiązała się dyskusja i radni oponowali przeciwko oddaniu instalacji nazwanym przedsiębiorcom.
Radny p. Józef Machuderski złożył następujący pisemny protest. Bez względu jakie stanowisko zajmuje reszta radnych w sprawie oświetlenia elektrycznością
m. Przedborza, zgłasza protest – jest bowiem przeciwny urządzaniem oświetlenia
w tak szalenie drogich czasach, jest zatem, aby całe urządzenie odłożyć na czas powojenny, ponieważ potem wszystko stanieje i oświetlenie z konieczności musi być
bez porównania tańsze, a zatem w czasie drogim nie może się radny Józef Machuderski zgodzić na to, aby miasto było czymś niekorzystnym związane i zmuszone
potem płacić drogie podatki z winy obecnych, za co z siebie radny Machuderski
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zrzuca wszelką odpowiedzialność pieniężną i nie mogą później wnosić tak mieszkańcy jak i przedsiębiorcy, tj. niektórzy obecni radni do radnego Machuderskiego
żadnej pretensji, gdyż on na to się nie zgadza, protestuje i oznajmia, że żadnych
składek na to płacić nie będzie, tym bardziej, że to urządzenie nie jest z rozkazu
władz C.K., a tylko dobrowolnie pomiędzy radnymi a przedsiębiorcami, więc każdy
z radnych działa z własnych chęci i rozumu. Prosi o wydanie kopii protokołu, po
czym opuścił salę posiedzeń.
Radny p. Leon Machuderski postawił wniosek powtórnego złożenia ofert
przez osoby, które mają zamiar wziąć to przedsiębiorstwo. Radny p. Szmul Helfand
zaprotestował przeciwko powtórzeniu składania ofert.
Większością głosów wniosek ten został przyjęty, wobec czego zostały złożone i przyjęte do rozpatrzenia następujące oferty:
a) p. Wacława Grossa z kaucją 1000 rb., z zaznaczeniem, że deklaruje na
rzecz kasy miejskiej 6% od dochodu brutto i z obowiązkiem ukończenia instalacji na
1go maja 1919 r.
b) pp. Daniela Marmorsteina i Borucha Goldmana z kaucją 2000 koron,
z zaznaczeniem, że na rzecz kasy miejskiej deklaruje 6½% od dochodu brutto z obowiązkiem ukończenia instalacji na 1 marca 1919 r.
c) p. Moszka Szyi Bhariego z kaucją 800 rb. i 500 koron z zaznaczeniem, że
deklaruje na rzecz kasy miejskiej 5½% i z obowiązkiem ukończenia instalacji na
1 czerwca 1919 r.
Po przeprowadzonej dyskusji żadna ze złożonych dotychczas ofert ostatecznie nie została zaakceptowana.
Na tym posiedzenie zamknięto i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Kosmulski
Sekretarz Franczak
Protokół 20
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 3 października 1918 r. na skutek złożonego wniosku podpisanego przez ośmiu radnych.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawili się
następujący członkowie rady: - burmistrz Roman Kosmulski, Antoni Żórawski, Władysław Tomczyński, Antoni Sokalski, Stanisław Majchrowski, Józef Kordowski,
Piotr Franczak, Wacław Gross, Josek Opatowski, Leon Machuderski, Aron Kupfermintz, Moszek Szyja Bharier, Szlama Zylbermintz, Michał Abramsohn, Stefan
Lubasiński, Andrzej Paruzel, Szmul Helfand, Teofil Kowalczyk i Maksymilian Paździerski.
Zebraniu przewodniczył zastępca burmistrza p. Antoni Żórawski, który zaznaczył porządek dzienny posiedzenia obejmujący:
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1) Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2) Kwestia elektrycznego oświetlenia miasta na skutek złożonego wniosku.
Rezolucje:
1) Odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący oznajmił, że punkt 3 z posiedzenia odbytego w dniu 30 września r.b. (protokół Nr 19)
i powzięte w nim uchwały uważa się za nieważne, ponieważ okazało się, że z 17-tu
obecnych – dwóch radnych było zainteresowanych osobiście, zaś jeden z radnych
w czasie posiedzenia opuścił salę i przy dalszych obradach w kwestii oświetlenia był
nieobecny.
Radny Szmul Helfand zaprotestował i uważa, że posiedzenie było ważne,
gdyż prezydium nie pozwoliło opuścić mu sali przed ukończeniem się posiedzenia.
Protokół, z wyjątkiem punktu 3, został przyjęty.
2) Następnie odczytano świeżo złożoną ofertę p. Wacława Grossa, w której
zaznacza, że przyjmuje warunki przedstawione przez magistrat i na rzecz Kasy miejskiej deklaruje 7% od dochodu brutto.
Oferta została przyjęta większością głosów. Radni wyrazili, że do firmy pp.
Daniela Marmorsteina i Borucha Goldmana nie mają zaufania i upoważniają magistrat wraz z ławnikami pp. Stefanem Lubasińskiem, Piotrem Franczakiem i Moszkiem Szyją Bharierem do zawarcia umowy, tyczącej się oświetlenia miasta z p. Wacławem Grossem. Pan Gross przyrzekł, że instalację oświetlenia wykona na 1 stycznia 1919 r.
Na tym posiedzenie zamknięto i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Żórawski
Sekretarz Franczak
Protokół 21
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 20 października 1918 r. w celu uczczenia ś.p. dra Michała Rejmenta zmarłego w dniu dzisiejszym.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawili się
następujący członkowie Rady: - Roman Kosmulski, Antoni Żórawski, Józef Machuderski, Józef Kordowski, Leon Machuderski, Teofil Kowalczyk, Adam Żórawski,
Franciszek Doński, dr Wiesław Świerczyński, Michał Abramsohn, Moszek Szyja
Bharier, Szmul Helfand, Josek Opatowski, Szlama Zylbermintz, Aron Kupfermintz,
Wacław Gross, Stanisław Majchrowski, Piotr Franczak oraz zaproszony ks. Antoni
Aksamitowski.
Posiedzenie zagaił ks. Antoni Aksamitowski, zebraniu zaś przewodniczył
p. Antoni Żórawski.
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Ks. Aksamitowski, zaznaczywszy zasługi ś. p. Rejmenta jako lekarza i gorliwego pracownika społecznego położone dla tutejszego miasta, wezwał obecnych
uczcić pamięć zmarłego przez powstanie oraz postawił następujące wnioski:
1) Wzięcie udziału Rady Miejskiej w uroczystościach pogrzebu.
2) Złożenie od Rady Miejskiej wieńca na trumnę.
3) Wybudowanie kosztem miasta grobu familijnego.
Rezolucje:
Po przeprowadzonych naradach w celu uczczenia ś. p. dra Michała Rejmenta
uchwalono co następuje:
1) Gremialne wzięcie udziału Rady Miejskiej w uroczystościach pogrzebu.
2) Złożenie od Rady Miejskiej wieńca na trumnę.
3) Wybudowanie grobu familijnego, oraz proponowane przez p. Leona Machuderskiego wystawienie pomnika ze względów niezależnych od Rady Miejskiej
zostało zaniechane. Natomiast uchwalono na wniosek ks. Antoniego Aksamitowskiego:
a) wmurowanie w miejscowym kościele na koszt kasy miejskiej marmurowej
tablicy pamiątkowej;
b) opłacać corocznie z kasy miejskiej wpis za jednego ucznia do miejscowej
4-klasowej szkoły koedukacyjnej, przedstawianego przez zarząd tejże szkoły.
Na tym posiedzenie zamknięto i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Żórawski
Sekretarz P. Franczak
Protokół 22
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej odbytego w dniu 4 listopada 1918 r.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawili się
następujący członkowie Rady: pp. dr Wiesław Świerczyński, Józef Machuderski,
Leon Machuderski, Antoni Żórawski, Józef Kordowski, Wacław Gross, Antoni Sokalski, Piotr Franczak, Stefan Lubasiński, Adam Żórawski, Teofil Kowalczyk, Stanisław Majchrowski, Andrzej Paruzel, Franciszek Duński, Moszek Szyja Bharier, Michał Abramsohn, Aron Kupfermintz, Josek Opatowski, Szmul Helfand, Szlama Zylbermintz, Władysław Tomczyński, oraz zaproszeni mieszkańcy miasta: pp. Lucjan
Kosiński, Ludwik Sokalski, Józef Nowicki, Władysław Kucharski, Antoni Bielecki,
Ludwik Duński, Maksymilian Gawroński, Szczepan Szczuka, Władysław Wójcicki,
Roman Piątkowski, Józef Borkowski, Jankiel Chłopicki, Chaim Marmorstein i Sobeńko.
Zebraniu przewodniczył p. Antoni Żórawski, który zaznaczył porządek
dzienny dzisiejszego posiedzenia obejmujący:
1) Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
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2) Przedsięwzięcie odpowiednich zarządzeń, wynikających z likwidacji
i przejęcia władz od rządu austriackiego przez rząd polski.
Przebieg posiedzenia i rezolucje:
Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, przewodniczący udzielił głosu p. dr Świerczyńskiemu, który wskazał ważność obecnej chwili
i zaproponował zorganizowanie w Przedborzu Straży bezpieczeństwa publicznego na
miejsce ustępującego Posterunku Żandarmerii Austriackiej.
Następnie głos zabrał p. Sobeńko dotychczasowy wachmistrz tutejszego posterunku Żandarmerii Austriackiej, który oznajmił obecnym, że w dniu dzisiejszym
przybył z Końskich, gdzie składał przysięgę na wierność Rządowi Polskiemu i został
przez takowy upoważniony do utworzenia w Przedborzu straży bezpieczeństwa publicznego i pozostawania na jego czele oraz, że w dniu jutrzejszym wszystka broń
i wszelkie rzeczy, należące do Wojskowego Zarządu Austriackiego oddaje Zarządowi miasta.
Oświadczenie powyższe przyjęli obecni z uznaniem i pozostawanie p. Sobieńki na czele Posterunku Straży w Przedborzu aprobowano, zaś do zorganizowania
tejże Straży wybrano przez aklamację pp. Ludwika Sokalskiego, Piotra Franczaka
i Leona Machuderskiego.
Ilość (policji) straży ustalono na 10 osób z dzienną zapłatą 5 rb.
Radny p. Gross oznajmił oświadczenie dotychczasowego austriackiego nadzorcy tutejszych lasów p. Uruksa o oddaniu mu do tymczasowego jeszcze użytku
zabrane konie, które mu są niezbędne do objazdu w celu regulowania rachunków
leśnych.
Po przeprowadzonej dyskusji uchwalono, że konie te może jeszcze używać
do objazdu w asystencji jednego z członków tymczasowej Straży leśnej.
Na tym posiedzenie zamknięto i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Żórawski
Sekretarz P. Franczak
Protokół 23
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 5 listopada 1918 r.
Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawili się
następujący członkowie Rady: pp. Antoni Żórawski, dr Wiesław Świerczyński, Józef
Machuderski, Leon Machuderski, Józef Kordowski, Wacław Gross, Antoni Sokalski,
Władysław Tomczyński, Piotr Franczak, Stefan Lubasiński, Adam Żórawski, Teofil
Kowalczyk, Roman Foksowicz, Stanisław Majchrowski, Andrzej Paruzel, Franciszek
Duński, Moszek Szyja Bharier, Michał Abramsohn, Aron Kupfermintz, Josek Opatowski, Szmul Helfand, Szlama Zylbermintz oraz zaproszeni pp. Lucjan Kosiński,
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Ludwik Sokalski, Benedykt Niedźwiecki, Józef Nowicki, Ignacy Porębiński, Władysław Kucharski, Antoni Bielecki, Ludwik Duński, Władysław Wójcicki, Roman
Piątkowski, Józef Borkowski, Jankiel Chłopicki i inni.
Zebraniu przewodniczył zastępca burmistrza p. Antoni Żórawski, który zaznaczył następujący porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia:
1) Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia,
2) Kwestia wydania przez niektóre osoby zarządzeń przeciwnych postanowieniu powziętemu na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 4 b. m., co do ustanowienia miejscowej Straży bezpieczeństwa i ustanowienie tej Straży przez te osoby na
własną rękę.
Po zaznaczeniu porządku dziennego i odczytaniu protokołu z ostatniego
posiedzenia, zabrał głos p. Ignacy Porębiński, zwracając się z zapytaniem o wyjaśnienie z jakich funduszów ma być opłacana ustanowiona straż, oraz czy zwracano
się o informację, co do ustanowienia tej straży do powiatu w Końskich.
Na zapytanie to w odpowiedzi p. Żórawski zaznaczył, że mająca być ustanowiona straż ma być opłacana z funduszów miejskich o informacje zaś do Końskich
nie zwracano się, gdyż utworzenie straży jest to sprawa czysto miejscowa, niecierpiąca zwłoki i straż ma być ustanowiona na czas dopóki Rząd Polski nie ustanowi
odpowiedniej policji.
Następnie udzielono głosu p. Cybińskiemu, który zameldował, że z rozesłanej na miasto w dniu dzisiejszym przez p. Ignacego Porębińskiego straży, a mianowicie p. Błaszczyk, przy zakwestionowaniu papierosów wywożonych z miasta wziął
łapówkę od wywożącego.
Na uczyniony zarzut obwiniony wyjaśnił, że zakwestionowane papierosy
zostały wydane wywożącemu z rozporządzenia zastępcy burmistrza p. A. Żórawskiego.
Oświadczenia powyższe zostały wniesione do protokołu na żądanie p. Ignacego Porębińskiego.
Dalej zabiera głos p. Niedźwiecki, wyjaśniając, iż w obecnych chwilach
w wyborze straży bezpieczeństwa oraz kierownika jej należy być oględnym i czynności te powierzyć ludziom odpowiednim, oraz wyjaśnić, że odebranie broni w dniu
dzisiejszym byłym austriackim żandarmom narodowości polskiej, a którzy przysięgali na wierność Rządowi Polskiemu i którzy zostali przyjęci do straży bezpieczeństwa uchwałą Rady Miejskiej z dnia 4 b. m., zostało uczynione wskutek tego, że nie
wszyscy miejscowi mieszkańcy wiedzieli o zapadłym postanowieniu Rady Miejskiej
w dniu wczorajszym, oraz żądał wyjaśnienia, czy p. Sobeńko, któremu zostało powierzone kierownictwo władzy miał pisemny rozkaz od władzy powiatowej do objęcia kierownictwa Straży i utworzenia takowej.
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W odpowiedzi p. Sobeńko zaznaczył, że żadnego pisemnego rozporządzenia
nie otrzymał w powiecie, natomiast po odebraniu od niego przysięgi na wierność
Rządowi Polskiemu otrzymał tylko ustne zarządzenie, aby w porozumieniu z miejscowym magistratem utworzono tymczasową straż bezpieczeństwa, oraz, że kierownictwo jej zostało mu powierzone uchwałą Rady Miejskiej z dnia wczorajszego.
W końcu przemawiał p. Niedźwiecki. Zaznaczywszy niezbędność solidarności i zgody w obecnych przełomowych chwilach, zaprojektował pozostawienie
w mocy uchwały Rady Miejskiej z dnia 4 b. m. co do pozostawania na służbie tymczasowej straży bezpieczeństwa dawniejszych żandarmów austriackich narodowości
polskiej, którzy złożyli przysięgę na wierność Rządowi Polskiemu i którzy zechcą
pozostać w mającej się utworzyć straży bezpieczeństwa oraz do dokompletowania tej
straży z pośród mieszkańców Królestwa Polskiego z płacą po 5 rubli dziennie i powierzyć kierownictwo tej straży p. Sobeńce. Dla zajęcia się zaś do dokompletowania
straży i przyjęcia na stanowisko to odpowiednich funkcjonariuszy, sporządzenie dla
nich regulaminu oraz dla kontroli nad działalnością tej straży utworzyć komisję z 7
członków, unieważniając uchwałę Rady Miejskiej z dnia 4 b. m. co do wyboru takiej
komisji tylko z 3 członków.
Powyższy projekt w całości przyjęto i na członków tej komisji wybrano
przez aklamację pp. Benedykta Niedźwieckiego, Ludwika Sokalskiego, Ignacego
Porebińskiego, Józefa Nowickiego, Moszka Szyja Bhariera, Wacława Grossa i Piotra
Franczaka.
Na wniosek p. Żórawskiego uchwalono lokal wystawiony w Saskim Ogrodzie wynająć, zaś do czasu wynajęcia postawić w nim stróża.
W końcu posiedzenia uchwalono zgłaszanie się do straży bezpieczeństwa
przyjmować w lokalu b. posterunku Żandarmerii Austriackiej.
Na tym posiedzenie zamknięto i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Żórawski
Sekretarz P. Franczak

1918 r.

Protokół 24
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 7 listopada

Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawili się
następujący członkowie Rady: pp. zastępca burmistrza p. Antoni Żórawski, dr Wiesław Świerczyński, Józef Machuderski, Leon Machuderski, Józef Kordowski, Władysław Tomczyński, Piotr Franczak, Stefan Lubasiński, Adam Żórawski, Teofil Kowalczyk, Roman Foksowicz, Moszek Szyja Bharier, Michał Abramsohn, Aron
Kupfermintz, Josek Opatowski, Szmul Helfand i Szlama Zylbermintz.
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Zebraniu przewodniczył p. Antoni Żórawski, który zaznaczył porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia:
1) Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia,
2) Wybór 2 delegatów na Zebranie do Sejmiku Powiatowego w Końskich,
3) Sporządzenie budżetu szkolnego na rok 1918/1919 r.,
4) Wolne wnioski.
Rezolucje:
1) Odczytano protokół z ostatniego posiedzenia, który został w całości przyjęty,
2) Pan Antoni Żórawski zaproponował 2-ch delegatów, mianowicie - pp. dra
Świerczyńskiego i Leona Machuderskiego, do Sejmiku Powiatowego w Końskich na
mające się tam odbyć w dniu 10 listopada r.b. zebranie organizacyjne w kwestii
utworzenia Straży Bezpieczeństwa Publicznego, którzy przez aklamację zostali przyjęci,
3) Uchwalono sporządzić budżet szkolny na rok 1918/19 na sumę 13240 kor.
wedle rozporządzenia Kr. Pol. Inspektora Szkolnego za Nr 1363.
4) Na wniosek p. Antoniego Żórawskiego uchwalono upoważnić magistrat,
aby pieniądze przejęte przez p. Ignacego Porębińskiego od b. Austriackiego Zarządu
lasów skarbowych przejął do kasy miejskiej za pokwitowaniem.
Zabrany przez Austriacką Straż Skarbową Moszkowi Niepamiętnemu młynek do oleju wydać właścicielowi.
Na tym posiedzenie zamknięto i protokół podpisano.
Przewodniczący posiedzenia Żórawski
Sekretarz P. Franczak

372

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach konkursów
dla organizacji pozarządowych na 2018 rok,
organizowanych przez
Miasto Radomsko
oraz
Starostwo Powiatowe w Radomsku.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego
przekazał wsparcie ﬁnansowe ze środków pozyskanych z odpisów z 1%.

