
  

 

 

Polskie Towarzystwo Historyczne 

Oddział w Radomsku 

 

 

 

 

 

 

ZESZYTY RADOMSZCZAŃSKIE 
 

 

Prace z dziejów Radomska i powiatu  

radomszczańskiego 

 

 

TOM XVI 

 

 

 

 

 

 

Radomsko 2019 

 

 

 



 

 

 

 

Redaktor tomu 

dr Tomasz Andrzej Nowak 

 

 

Recenzent: 

dr hab. Andrzej Szymański, prof. Uniwersytetu Opolskiego 

 

 

Adres Redakcji 

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku 

Ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko 

pthradomsko@wp.pl 

www.pthradomsko.org 

 

 

 

Projekt okładki 

Marek Biesiada 

 

 

 

 

 

 

 

Druk i oprawa 

Studio Poligraficzne „Soldruk” 

97-500 Radomsko, ul. Klonowa 7 
tel. 501495595 

 

 
 

Wydanie I 

Nakład 350 egz. 

 
Copyright by: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku 

 

 
 

ISSN 1898-5858 
 

mailto:pthradomsko@wp.pl
http://www.pthradomsko.org/


 

 

Spis treści 
 

 

 

GRZEGORZ MIECZYŃSKI 

Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem w świetle  

parafialnych ksiąg zejścia …………………………………………………………………...5 

 

PAWEŁ GRABALSKI 

Protokoły Rady Miejskiej Przedborza z lat 1917-1920 (cz. II) ……………………. 19 

 

ROBERT SIKORSKI 

Wielka Wojna (1914-1918) w Noworadomsku i okolicach w relacji  

„Gońca Częstochowskiego”…………........................................................................ 63 

 

MARIAN ŁYSIK  

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Radziechowicach Drugich (1918-2018) …………………………...………………. .75 

 

ANDRZEJ GROCHOWALSKI 

Stefan Nowina - Bzowski (1875-1951) ziemianin, oficer WP,  

kawaler orderu Virtuti Militari ……………………………………………………… 105 

 

MARIAN SZYMAŃSKI 

Początki i rozwój sportu w Radomsku do 1939 r. ze szczególnym  

uwzględnieniem lekkiej atletyki (cz. I) ……………………………….…………..  125 

 

TOMASZ KUŹNICKI 

Antoni Kamocki (1854-1926). Ziemianin i społecznik z Kocierzowów………….… 175 

 

TOMASZ ANDRZEJ NOWAK 

„Nie szczędźmy ofiar na cele lotnictwa”. Ofiarność mieszkańców 

 Radomska i powiatu na cele wojskowe  w okresie międzywojennym ……..…….  199 

 

GRZEGORZ KOŚNY  

Cyganie – mieszkańcy „na chwilę” w parafii Chełmo ………………………..........  271 

 



KSAWERY JASIAK  

Sprawa Szymona Zaremby ps. „Jerzy” vel kpt. Aluna Morgana w świetle  

materiałów archiwalnych wywiadu brytyjskiego (Special Operations 

 Executive) i komunistycznych służb specjalnych PRL …………………………. 293 

 

TOMASZ ANDRZEJ NOWAK 

Bibliografia powiatu radomszczańskiego za lata 2016-2018……………………… 327 

 

TOMASZ ANDRZEJ NOWAK 

Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego  

w Radomsku za okres 20 marca 2016-23 marca 2019 r. ……………………....  343 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



  

5 

 

 Zeszyty Radomszczańskie  

                                                           Tom XVI (2019) 

   

 

 

Grzegorz Mieczyński 

(Polskie Towarzystwo Historyczne 

Oddział w Radomsku) 

 

 

Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem w świetle parafialnych 

ksiąg zejścia 

  

W czasie powstania styczniowego (1863-1864) Radomsko należało do po-

wiatu piotrkowskiego, utworzonego w 1845 r. w wyniku połączenia powiatów piotr-

kowskiego i radomskiego (radomszczańskiego). W ramach powiatu funkcjonowały 

okręgi piotrkowski i radomski, które terytorialnie pokrywały się z dotychczasowymi 

powiatami. W 1867 r. w wyniku nowego podziału administracyjnego przywrócono 

powiat radomski (w 1868 r. przemianowany na noworadomski). W jego skład wcho-

dziły wówczas miasta: Radomsko (Noworadomsk), Pajęczno, Brzeźnica, Pławno, 

Koniecpol oraz gminy wiejskie: Żytno, Dobryszyce, Rząśnia, Pajęczno, Dworszowi-

ce, Zamoście, Sulmierzyce, Brudzice, Radziechowice, Prusicko, Rzeki, Konary, Ra-

domsko, Garnek, Gidle, Dziepółć, Gosławice, Przerąb, Smotryszów, Kobiele, Dąbro-

wa, Koniecpol, Borzykowa, Maluszyn, Wielgomłyny, Masłowice, Borowno, a także 

Kruszyna (należąca wcześniej do powiatu wieluńskiego). W niniejszej pracy właśnie 

ten obszar oraz tereny gmin miejsko-wiejskich Przedbórz i Kamieńsk (wchodzące  

w skład dzisiejszego powiatu radomszczańskiego) uznano za historycznie związane  

z Radomskiem.  

Księgi metrykalne zejść są nieraz jedynym dowodem uczestnictwa w po-

wstaniu styczniowym. Czasem zawierają pełne dane osobowe poległych żołnierzy, 

często jednak tylko zbiorowe akty zgonu bezimiennych powstańców. W wielu wy-

padkach pozwalają na ustalenie dokładnych dat i miejsc potyczek, nazwisk dowód-

ców oddziałów, wiele mówią o skali działań w poszczególnych rejonach powiatu. 

Dotychczas autorzy pisząc o powstaniu rzadko sięgali do tego źródła1.  

                                                
1 W przypadku prac dotyczących Radomszczańskiego z ksiąg metrykalnych korzystał np. 

Krzysztof Łągiewka (K. Łągiewka, Straty powstańcze w bitwie pod Kruszyną 29 sierpnia 

1863 r., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. V, 2011, s. 159-176), nie korzystał natomiast Ry-
szard Szwed (R. Szwed, Powstanie w Radomszczańskiem, wyd. 2, Radomsko [1995]). 
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Kwerendą objęto księgi zejść parafii rzymskokatolickich i jednej ewangelic-

kiej z lat 1863-1864. Obok aktów zgonu, które bezsprzecznie dotyczą powstańców, 

znaleziono też takie, co do których można mieć wątpliwości. Wiadomo jednak, że  

o ile w aktach zgonów osób poległych w bitwach podawano prawdziwe przyczyny 

śmierci, to już w aktach zgonów powstańców zmarłych w wyniku odniesionych ran 

ukrywano je (z obawy przed represjami, które mogły spaść na osoby opiekujące się 

rannymi). Wszystkie akty zgonów młodych mężczyzn, szczególnie nie pochodzą-

cych z danej parafii, mogły dotyczyć powstańców.  

W następujących parafiach nie znaleziono aktów zgonu, które można by wią-

zać z powstaniem: Borzykowa, Brzeźnica, Chełmo, Cielętniki, Dziepółć (ewangelic-

ka), Kamieńsk, Kłomnice, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Krępa, Lgota Wielka, Makowi-

ska, Niedośpielin, Pajęczno, Pławno, Rząśnia, Rzejowice, Siemkowice, Soborzyce, 

Stróża, Wielgomłyny, Żytno.  

Poniżej umieszczono wiadomości z ksiąg metrykalnych dotyczące lub mogą-

ce mieć związek z powstaniem. Lista parafii w kolejności alfabetycznej. 

 

Bąkowa Góra 

W bitwie pod Bąkową Górą (9 X 1863 r. o godz. 15) polegli Tomasz Go-

sławski (mularz ze wsi Paskrzyn, lat 40, żonaty) i Jan Piekarski (poch. z Sulejowa, 

lat 18). Obaj zostali pochowani na miejscowym cmentarzu2. 

 

Borowno 

Borowno w czasie powstania styczniowego należało do pow. wieluńskiego, 

od 1867 r. do pow. noworadomskiego.  

 25 II 1863 r. zmarła w Jackowie 15-letnia Tekla o nieznanym nazwisku, 

miejscu urodzenia i niewiadomych rodzicach3. Nie jest pewne, czy dziewczyna miała 

związek z powstaniem. Wiadomo jednak, że kobiety w powstaniu pełniły rolę kurie-

rek, adiutantów, pielęgniarek. Często były bardzo młode4. 

                                                
2 R. Szwed, Powstanie..., s. 62, 66 (tutaj Gosławski występuje jako Głogowski, dowódcą 

oddziału był Rudzki); Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykie-

wicza w Częstochowie (dalej: AACz), sygn. KM 2799, Księga zmarłych parafii rzymskoka-

tolickiej w Bąkowej Górze 1856-1873, akty zg. 54/1863, 55/1863. 
3 AACz, sygn. KM 101, Księga zgonów parafii rzymskokatolickiej w Borownie 1854-1871, 

akt 16/1863. 
4 W powstaniu wzięły udział m. in. panny z pensji żeńskiej sióstr Krzywickich w Piotrkowie, 

miały wówczas 16-18 lat (P. Reising, Powstanie styczniowe we wspomnieniach,  

http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/powstanie-
styczniowewewspomnieniach,1705019,art,t,id,tm.html, pobrano 7 VII 2018). 
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 17 V 1863 r. znaleziono w Witkowicach powieszonego Jakuba Sztema (lat 

ok. 50, propinatora5 zamieszkałego w Smykowie w dobrach Dąbrowa Zielona)6.  

W akcie nie sprecyzowano przyczyn śmierci. Prawdopodobnie nazwisko zmarłego 

zostało zniekształcone, a w rzeczywistości nazywał się on Jakub Sterno i był miesz-

kańcem Koniecpola. Po powstaniu wdowa po Jakubie Joanna Sterno i syn Antoni 

Adolf otrzymywali zasiłek przyznawany przez władze rodzinom osób zamordowa-

nych przez powstańców. Podobieństwo nazwisk oraz zbliżone miejsce pochodzenia 

sugeruje, że była to ta sama osoba7. 

 W trakcie bitwy pod Kruszyną 29 VIII 1863 r. około godz. 8 we wsi Zdrowa 

żołnierze rosyjscy zamordowali Stanisława Cygańskiego (gorzelanego, lat 50) i Te-

klę Gaszyńską (c. Wawrzyńca, lat 60)8. Krakowski „Czas” donosił jeszcze o innych 

ofiarach, ale nie znajduje to potwierdzenia w zapisach metrykalnych9. 

 

Dąbrowa Zielona 

W potyczce pod Dąbrową Zieloną (21 I 1864 r.) polegli Ignacy Wolski (lat 

około 28) i Franciszek Czerny (lat około 27, poch. z Kamienicy Polskiej)10. Wpis nie 

zawiera informacji do jakiego oddziału należeli, ale zapewne byli to żołnierze majora 

Andrzeja Denisewicza11. 

 

Dobryszyce 

 W księdze zejść znajduje się akt zgonu młodego mężczyzny spoza parafii 

„(...) czasowo bawiącego się we wsi Dobryszycach” Pawła Adamusiaka (lat 23, ter-

minatora szewskiego, na stałe zamieszkałego w Szczercowie, nieznanych rodziców  

i miejsca urodzenia, zm. 13 V 1863 r.)12. 

                                                
5 Propinator – posiadacz lub dzierżawca monopolowego wyszynku napojów alkoholowych. 
6 AACz, sygn. KM 101, Księga zgonów parafii rzymskokatolickiej w Borownie 1854-1871, 

akt 51/1863. 
7 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), zespół 6, Zarząd Powiatowy Noworadomski, 
sygn. 97, О пособиях семействам лиц убитых мятежниками, zespół 26, Kasa Skarbowa 

Guberni Piotrkowskiej, Дело Петроковского Губернского Казначейства о пенсионерах 

оставшихся лиц после убитых мятежниками по Петроковской губернии на 1867-1868 и 

1869 г. 
8 AACz, sygn. KM 101, Księga zgonów parafii rzymskokatolickiej w Borownie 1854-1871, 

akty 63/1863 i 64/1863. 
9 „Czas” 1863, nr 200, s. 1. 
10 APŁ, zespół 1451, ASC parafii rzymskokatolickiej w Dąbrowie Zielonej, sygn. 49, akty zg. 

3/1864, 4/1864. 
11 S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materyałów drukowanych i rękopi-

śmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 217-218. 
12 APŁ, zespół 1459, ASC parafii rzymskokatolickiej w Dobryszycach, sygn. 32, akt zg. 
16/1863. 
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Dmenin 

 W parafii odnotowano akt zgonu młodego mężczyzny spoza wsi – Józefa 

Bogdala (lat 19, poch. ze Śląska, zm. 3 XI 1863 r.)13.  

 

Dworszowice Kościelne 

 24 IV 1864 r. (prawie pół roku od śmierci) sporządzono akt zejścia Andrzeja 

Bandurowskiego (s. Michała, lat 24, ur. w Złotym Potoku, karczmarza ze wsi Ładzi-

ce, zm. 29 XI 1863 r. o godz. 23 na pustkowiu Grabiec). W akcie nie podano przy-

czyn zgonu ani tak dużego opóźnienia jego zgłoszenia14. Zgon ten można wiązać  

z opisywaną przez Kazimierza Krzemińskiego egzekucją wykonaną przez powstań-

ców: „(...) we wsi Ładzice byłem świadkiem powieszenia w lesie zdrajcy – Polaka, 

który utrzymywał karczmę, wiedział o planach powstańców, przetrzymywał ich, 

rzekomo dopomagał im, a w pewnej chwili wszystkich nikczemnie zaprzedał Moska-

lom. Karę powieszenia wymierzyli zdrajcy Ojczyzny sami powstańcy”15. 

 

Gidle 

 W księdze zejść parafii Gidle znajduje się 5 aktów zgonu powstańców ran-

nych w bitwie kruszyńskiej (29 VIII 1863 r.) i leczonych w Gidlach: Wincentego vel 

Wojciecha Lenatorskiego (tkacz poch. ze Zduńskiej Woli, żonaty, lat 29, zm. 8 IX 

1863 r.), Michała Szulczewskiego, (ur. w Łasku, kawaler, lat 24, zm. 20 IX 1863 r.), 

Macieja Kozłowskiego (s. Szymona, ur. we wsi Ujazd w Wielkim Księstwie Poznań-

skim, lat 38, zm. 24 IX 1863 r.), Ignacego Uldana (poch. z okolic miasta Ujazd  

w Wielkim Księstwie Poznańskim, kawaler, lat około 28, zm. 9 X 1863 r.) i Jędrzeja 

Szarka (poch. z okolic Szczakowej w gub. kieleckiej, kawaler, lat 23, zm. 28 X 1863 

r.). Zgłoszeń wszystkich zgonów dokonywali ci sami świadkowie Jan Pieniążek  

i Walenty Gawin. We wszystkich aktach zaznaczono, że zmarli zamieszkiwali cza-

sowo w Gidlach, brak w nich jakiejkolwiek wzmianki, że byli powstańcami16.  

O fakcie tym wiadomo z innych źródeł17. Według lokalnego przekazu powstańcy 

styczniowi zostali pochowani we wspólnym grobie, choć ze względu na prawie 2 

miesiące dzielące pierwszy i ostatni pochówek jest bardziej prawdopodobne, że  

                                                
13 AACz, sygn. KM 225, Księga zgonów parafii rzymskokatolickiej w Dmeninie 1850-1882, 

akt 38/1863. 
14 APŁ, zespół 1463, ASC parafii rzymskokatolickiej w Dworszowicach Kościelnych, sygn. 

46, akt 4/1864. 
15 Archiwum Muzeum Regionalnego w Radomsku (dalej: AMRR), inwentarz pomocniczy, 

List Kazimierza Krzemińskiego do marszałka Rydza-Śmigłego, sygn. K90. 
16 AACz, sygn. KM 388, Księga zgonów parafii rzymskokatolickiej w Gidlach 1863-1872, 

akty: 80/1863, 84/1863, 88/1863, 92/1863 i 97/1863. 
17 K. Łągiewka, Straty..., s. 170-171; R. Szwed, Powstanie..., s. 64, 65, 69, 70; Inskrypcja 
nagrobna na zbiorowej mogile powstańców na cmentarzu w Gidlach. 
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istniały osobne groby znajdujące się blisko siebie. Nie ma jednak pewności, ile osób 

tam spoczywa. Inskrypcja nagrobna zawiera pięć nazwisk. W księdze zejść znajduje 

się również akt zgonu bezimiennego mężczyzny lat około 50 znalezionego w lesie 5 

IX 1863 r., a więc krótko po bitwie kruszyńskiej18. Ponadto 8 III 1864 r. zmarł Jan 

Kurowski (poch. z Warszawy, nieznanych rodziców, lat około 30). Zgłaszającymi 

byli organista i zakrystian klasztorny19.  

 

Jedlno 

 W księgach metrykalnych parafii Jedlno znajduje się akt zgonu Wincentego 

Meszarosa (lat 22, poch. z Węgier z miasta Komorna, zm. 24 I 1864 r. w Woli Je-

dlińskiej)20. Być może należał do rozbitego 22 I w okolicach Prusicka oddziału po-

wstańczego pod dowództwem Daniłowicza21. Kazimierz Krzemiński wspominał, że 

w tej potyczce poległo 12 powstańców, a Rosjanie nakazali ich pochować bez żadnej 

ceremonii poza cmentarzem22.  

 

Koniecpol 

 W księdze zejść odnotowano zgony 21 powstańców z oddziału Józefa Oksiń-

skiego, którzy polegli w bitwie pod Koniecpolem (25 V 1863 r.) lub po walce zmarli 

z ran w miejscowym szpitalu. Tylko 10 zidentyfikowano: Łukasza Chreśno (lat 25, 

żonaty, lokaj ze Szczekocin), Klaudiusza Duszyńskiego (mieszkaniec wsi Około-

wie), Mieczysława Kwiatuszyńskiego (s. Marcina, ur. w Szadku, mieszkaniec Kutna, 

lat 19, podchorąży), Edwarda Mazniewskiego (lat około 40, kapitan, dowódca strzel-

ców), Mieczysława Nielubowicza (lekarz z Bełchatowa), Stanisława Nowaka (lat 19, 

mieszkaniec Postokoła), Stanisława Polandera (lat 20, mieszkaniec Piotrkowa, pod-

chorąży, zm. 25 V w szpitalu), Jakuba Smenżyńskiego (mieszkaniec Działoszyna), 

Józefa Sztucerskiego (czeladnik kowalski z Kielc), Józefa Zapalskiego (lat 33, żona-

ty, mieszkaniec Kurzelowa, zm. 25 V w szpitalu). W czasie bitwy zginęło 5 miesz-

kańców Koniecpola, prawdopodobnie wszyscy byli cywilnymi ofiarami bitwy. Akty 

zgonów 4 z nich znajdują się w księdze zejść parafii koniecpolskiej: Karola Borkow-

skiego (s. Ignacego, lat 50), Jakuba Konieczki (s. Krzysztofa, lat 70, rymarz), Rocha 

                                                
18 AACz, sygn. KM 388, Księga zgonów parafii rzymskokatolickiej w Gidlach 1863-1872, 

akt 78/1863. 
19 AACz, sygn. KM 388, Księga zgonów parafii rzymskokatolickiej w Gidlach 1863-1872, 

akt 19/1864. 
20 AACz, sygn. KM 1379, Księga zgonów parafii rzymskokatolickiej w Jedlnie 1843-1864, 

akt 4/1864. 
21 S. Zieliński, Bitwy..., s. 218. 
22 AMRR, inwentarz pomocniczy, List Kazimierza Krzemińskiego do marszałka Rydza-
Śmigłego, sygn. K90. 
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Kozłowskiego (lat 50, wyrobnik, żonaty), Ignacego Romana Sikorskiego (s. Teofila 

– ekspedytora poczty, lat 22)23. Akt zgonu Andrzeja Geneli (ur. w Jarosławiu, utrzy-

mujący się z własnych funduszów, lat 65, żonaty) sporządzono w parafii w Chrzą-

stowie koło Koniecpola24. 

 W szpitalu koniecpolskim leczono wielu powstańców z oddziału Zygmunta 

Chmielińskiego. Spośród rannych w bitwie pod Rudnikami (27 VII 1863 r.) zmarło 

sześciu: Antoni Car (krawiec z Włoszczowy, lat około 40, zm. 9 VIII 1863 r.), Anto-

ni Głowacz (poch. z Chrzanowa, lat około 36, zm. 30 VII), Otto Hoffmann (lat około 

30, poch. z Moraw, zm. 9 VIII 1863 r.), Józef Jeżowski (lat około 36, kupiec z Ra-

domia, zm. 7 VIII 1863 r.), Antoni Mandecki (s. Kajetana, poch. z Kielc, lat 16, zm. 

16 VIII), Gustaw Verseling (lat około 30, poch. z Hermensztatt w Siedmiogrodzie, 

zm. 9 VIII 1863 r.) 25. Z tego samego oddziału po bitwie pod wsią Mełchów (30 IX 

1863 r.) w Koniecpolu zmarło dziesięciu rannych żołnierzy: Jan Biętkowski (lat 16, 

kawaler, poch. z Kielc, zm. 25 X), Antoni Fada (s. Józefa, lat 16, zm. 31 X), Antoni 

Krawczyk (s. Wincentego, lat 22, kawaler, poch. z Czeladzi, zm. 6 X), Kasper Ku-

strzyński (lat 17, kawaler, poch. z Żarek, zm. 28 X), Karol Langier (lat 18, poch.  

z Trzebniowa, zm. 31 IX), Wincenty Madejski (lat 33, poch. z Galicji, zm. 31 IX), 

Antoni Rogulski (lat 40, poch. z Kurzelewa, zm. 31 IX), Jan Zygurowicz (lat 18, 

poch. z Jędrzejowa, zm. 31 IX) oraz dwóch nieznanych z nazwiska (zmarli 31 IX, 

wśród nich jeden wyznania prawosławnego)26. W szpitalu znaleźli się również ranni 

w bitwie pod Białą (dziś: Biała Wielka), trzech z nich zmarło: Antoni Bielski (lat 42, 

poch. z Będzina, zm. 10 XI), Antoni Korgin (s. Hieronima, lat 22, poch. z zagranicy, 

zm. 15 XI) i Cyprian Koziński (lat 27, poch. z Biskupic, zm. 12 XI)27. 

 W księgach metrykalnych odnotowano 8 aktów zgonu żołnierzy rosyjskich 

leczonych w lazarecie. Większość służyła w koływańskim pułku piechoty: Michał 

Zas (lat 36, żonaty, luteranin, 1. rota I batalionu, zm. 7 XI 1863 r.), Kisiło Artomon-

cew (lat 38, 1. rota, zm. 26 XI 1863 r.), Makary Teperyn (2. rota, zm. 16 XII 1863 

r.), Daniło Sobolew (2. rota, zm. 16 I 1864 r.), Maxym Petrycz (lat 28, zm. 28 I 1864 

r.), Leontyn Andryew (1. rota, zm. 8 II 1864 r.) i Agwdisz Afiew (zm. 8 III 1864 r.). 

                                                
23 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APKi), zespół 1859, ASC parafii rzymskokato-

lickiej w Koniecpolu, sygn. 15, akty: 27/1863-30/1863. 
24 http://powstanie1863.zsi.kielce.pl/index.php?id=k10, pobrano 25 XI 2018. 
25 APKi, zespół 1859, ASC parafii rzymskokatolickiej w Koniecpolu, sygn. 15, akty: 

40/1863, 47/1863, 48/1863, 50/1863. 
26 APKi, zespół 1859, ASC parafii rzymskokatolickiej w Koniecpolu, sygn. 15, akty: 

58/1863, 61/1863, 66/1863, 67/1863,68/1863 
27 APKi, zespół 1859, ASC parafii rzymskokatolickiej w Koniecpolu, sygn. 15, akty: 

70/1863, 71/1863, 72/1863. Wg inskrypcji nagrobnej druga bitwa pod Białą odbyła się 24 X 
1863. 
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Siergiej Barczewskij (lat 55, poch. z guberni tulskiej, zm. 21 VI 1864 r.) służył w wi-

tebskim pułku piechoty28.  

 

Kruszyna 

 Kruszyna w czasie powstania styczniowego należała do powiatu wieluńskie-

go, natomiast od 1867 r. do pow. noworadomskiego. W księgach metrykalnych para-

fii kruszyńskiej znajdują się akty zgonu, które można powiązać z bitwą pod Kruszy-

ną (29 VIII 1863 r.), na ich podstawie powstał artykuł Krzysztofa Łągiewki, będący 

próbą oszacowania poniesionych wówczas strat powstańczych29. Z pobojowiska na 

polach wsi Jacków i Lgota po bitwie kruszyńskiej zebrano 61 ciał poległych po-

wstańców. W wystawionym zbiorowym akcie zgonu zidentyfikowano tylko siedmiu 

z nich: Walentego Rychtera, Maksymiliana Wodzeńskiego (kowal z Krzepic), Dysz-

laskiego vel Dyszlackiego (również kowal z Krzepic), Franciszka Ciszewskiego (syn 

naczelnika komory), Michała Burcharda, Bartoszewicza, Bolesława Kurznickiego 

vel Kusznickiego. W kolejnych dniach w szpitalu w Kruszynie i we dworze w Lgo-

cie z ran zmarło 31 powstańców (prawdopodobnie większość z nich odniosło rany  

w bitwie kruszyńskiej, choć możliwe jest również, że kilku przywieziono z potyczki 

pod Mazówkami koło Miedźna). W szpitalu w Kruszynie zmarli: Jan Pietrzak (lat 21, 

s, Stanisława, poch. ze wsi Rudka, zm. 2 IX), Karol Hendel (poch. z Kalisza, zm.  

2 IX), Korneli Chmieliński (lat 20, poch. ze wsi Magnusy w pow. sieradzkim, zm.  

2 IX), Franciszek Skrzypiński (lat 28, poch. ze wsi Zadzim w pow. sieradzkim, zm.  

3 IX), Wojciech Łukaszewski (poch. z Konina, zm. 3 IX), Wincenty Rzeszowicz  

(s. Jana, poch. z Nieszawy, zm. 4 IX), Władysław Jackowski (lat 21, s. Jacka – in-

spektora policji w Lublinie, były pisarz w szpitalu św. Ducha w Warszawie, zm.  

4 IX), Władysław Gustaw (lat 20, s. Floriana i Brygidy, poch. z Wielkiego Księstwa 

Poznańskiego, zm. 4 IX), Franciszek Mikołajczyk (lat 23, poch. ze wsi Przerwa  

w pow. sieradzkim, pozostawił żonę Antoninę z Kajewskich, zm. 5 IX), Kucharski 

Józef (lat 29, s. Antoniego i Franciszki z Sosnowskich, ur. w Wieluniu, kawaler, 

pozostawił siostry Petronellę i Wiktorię oraz braci Ignacego, Leona, Konstantego  

i Romana, zm. 7 IX), Jan Nikiel (lat 33, s. Mikołaja i Agnieszki z Siudów, ur. w Wit-

kowicach w okręgu wadowskim w Galicji, zm. 9 IX ), Władysław Kubaczyk (lat 30, 

lokaj ze wsi Chajczyny pod Wygiełzowem Kościelnym, zm. 14 IX), Adam Stępiński 

(lat 23, kawaler, poch. ze wsi Prusinowice koło Szadku, zm. 20 IX), Władysław Ka-

sprzykowski (lat 18, s. leśniczego Pawła i Agnieszki, poch. z Silnicy Wielkiej, zm. 

25 IX), Adam Borkowski (lat 19, poch. z Szadku, zm. 24 IX), Michał Kasprowicz 

                                                
28 APKi, zespół 1859, ASC parafii rzymskokatolickiej w Koniecpolu, sygn. 15, akty: 69/ 

1863, 76/1863, 82/1863, sygn. 17, akty: 7/1864, 10/1864, 17/1864, 23/1864, 40/1864. 
29 K. Łągiewka, Straty..., s. 159-176. 
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(lat 28, poch. z pow. gostyńskiego, zm. 25 IX), August Dales (lat 28, poch. z Często-

chowy, kawaler, zm. 7 X), Antoni Iwanowski (lat 26, poch. ze wsi Skrzynno w pow. 

wieluńskim, zm. 9 X), Władysław Niwiński (lat 36, s. Tomasza i Józefy, poch. ze 

Zduńskiej Woli, pozostawił matkę oraz siostry Placydę, Eufozynę i Nepomucenę, 

zm. 10 X), Józef Pchiman (lat 20, poch. ze Zduńskiej Woli, zm. 17 X), Heinrich Set-

ze (lat 29, poch. ze wsi Czarny Las koło Częstochowy, zm. 21 X), Józef Ginał (lat 

31, poch. z Częstochowy, zm. 11 XI), Adolf Minge (lat 24, poch. z Warszawy, zm. 

15 XI) i Wilhelm Kostelecki (lat 18, poch. z Bełchatowa, zm. 4 XII) oraz dwaj po-

wstańcy o nieznanym nazwisku (w jednym z nich dopatrywano się Stanisława Su-

chorskiego). We dworze w Lgocie zmarli: Ignacy Będkowski (poch. ze wsi Zawada 

w parafii Mstów, żonaty z Matyldą Będkowską, zm. 2 IX), Feliks Chromański (poch. 

z Warszawy, zm. 3 IX), Adam Pogorzelski (lat 20, poch. z Zapolic w pow. sieradz-

kim, zm. 5 IX), Maurycy Załuski (lat 36, poch. ze wsi Rzechta w parafii Drużbin  

w pow. sieradzkim, kawaler, zm. 9 IX) i Klemens Sikorski (lat 18, s. Michała i Józe-

fy z Klozów, ur. w Krotoszynie w Wielkim Księstwie Poznańskim, zm. 11 IX) 30.  

 

Maluszyn 

 W połowie marca 1863 r. przez Maluszyn przechodził oddział Teodora 

Cieszkowskiego, a przy moście na Pilicy doszło nawet do drobnej potyczki z przed-

nią strażą wojsk rosyjskich31. Józef Oksiński w swoich pamiętnikach wspominał, że 

przebywał ze swoim oddziałem w Maluszynie w połowie czerwca 1863 r.32 Jednak  

w księdze zejść nie odnaleziono żadnego aktu, który można z całą pewnością wiązać 

z powstaniem. Natomiast w okresie od IX 1863 r. do IX 1864 r. zanotowano zadzi-

wiająco dużą śmiertelność wśród robotników cukrowni w Silniczce. Wystawiono 7 

aktów zgonu mężczyzn (niektórzy zmarli w szpitalu w Maluszynie): Walentego Pa-

wełczyka (s. Antoniego, lat 21, poch. z Silniczki, zm. w szpitalu w Maluszynie 10 IX 

1863 r.), Józefa Kuczewskiego (lat 25, poch. z Radomska, zm. 21 XII w szpitalu  

w Maluszynie), Józefa Tomczyńskiego (s. Macieja, lat 18, poch. z Silniczki, zm.  

w Silniczce 13 II 1864 r.), Jana Sroki (lat 23, kawaler, poch. z Krakowa, zm. w szpi-

talu w Maluszynie 16 II), Marcina Szinbala (s. Antoniego, lat 18, poch. z Silniczki, 

zm. 8 III w Silniczce), Franciszka Witczyńskiego (s. Mikołaja, lat 48, żonaty, zm.  

8 IV w Silniczce), Antoniego Tarnowskiego (lat 52, wdowiec, zm. 16 IX w szpitalu 

w Maluszynie)33. Możliwe, że przez wpisanie zatrudnienia w cukrowni próbowano 

                                                
30 K. Łągiewka, Straty..., s. 162-167; AACz, sygn. KM 4853, Księga zgonów parafii rzym-

skokatolickiej w Kruszynie 1862-1873, akty 38-52, 55-62, 64-66, 69, 70, 75, 76, 80/1863. 
31 „Czas” 1863, nr 73, s. 1. 
32 R. Szwed, Powstanie..., s. 26. 
33 AACz, sygn. KM 3927, Księga zgonów parafii rzymskokatolickiej w Maluszynie 1848-
1876, akty: 41/1863, 54/1863, 7/1864, 9/1864, 14/1864, 18/1864, 40/1864. 



Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem w świetle parafialnych ksiąg zejścia 

 

 13 

przed władzami carskimi ukryć prawdziwy powód przebywania w tej okolicy osób 

spoza parafii. Jest to dość prawdopodobne, gdyż z innych źródeł wiadomo, że lasy  

w okolicach Silniczki były ostoją powstańców34. W Silniczce działał punkt werbun-

kowy zorganizowany przez Hipolita Bajkowskiego i pisarza gminnego Millera (lub 

Szillera), wicedyrektor cukrowni Karol Milde był powstańcem, a oprócz niego ze 

wsi i z samego zakładu rekrutowało się kilku ochotników35. 

 

Przedbórz 

 Ryszard Szwed wymieniał Przedbórz jako miejsce potyczek kilku oddziałów 

powstańczych: 15 II 1863 r. – oddziału pod dowództwem Jeziorańskiego, 27 VI –  

J. Oksińskiego, 3 IX – Z. Chmielińskiego, 17 X – dowódca nieznany, 2 I 1864 r. – 

dowódca nieznany i 23 I – Dąbrowskiego36. W księgach metrykalnych znaleźć moż-

na akty zgonu potwierdzające jedynie potyczkę w VI 1863 r. Odnotowano zgony  

3 bezimiennych powstańców. Jeden zginął 25 VI w Przedborzu, pozostali 27 VI  

w Nosolewicach (dziś: Nosalewice)37. Data śmierci powstańca poległego w Przedbo-

rzu różni się od daty potyczki podanej przez R. Szweda.  

 17 III 1864 r. zmarł w Przedborzu Walenty Wieruski (s. Kazimierza, lat 28) 

powstaniec ranny pod Studzińcem (prawdopodobnie Studzieniec koło Fałkowa).  

 „Dziennik Powszechny” 11 marca 1863 r. donosił, że 2/14 lutego banda bun-

towników przechodząc przez kolonię Taras w gm. Przedbórz powiesiła tam prowa-

dzonych z sobą żandarma Majewskiego i niewiadomego z nazwiska włościanina38. 

W księdze zgonów parafii Przedbórz figuruje zmarły w tym okresie Andrzej Majew-

ski mający lat 6339. 

 W księdze znajdują się również akty zgonów dwóch żołnierzy rosyjskich: 

Pawła Aleksiejewa (lat 38, z połockiego pułku piechoty) i Michała Grigoriewa (lat 

35, z VII lekkiej baterii artylerii)40. 

 

                                                
34 I. Jezierski, Gmina Maluszyn w 1935 roku, Włoszczowa 2014, s. 124; tenże, Udział ludno-

ści gminy Maluszyn pow. Radomszczańskiego w powstaniu 1863 roku, [w:] „Poległym boha-

terom 1863 r. poległym w walce o i za niepodległość ojczyzny: 1.XI.1934 r., jednodniówka 

Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych dawnej Frakcji Rewolucyjnej oddział w Ra-

domsku”, s. 16. 
35 R. Szwed, Powstanie..., s. 59, 61, 65, 66, 69-71. 
36 Tamże, s. 72. 
37 APKi, zespół 562, ASC parafii rzymskokatolickiej w Przedborzu, sygn. 108, akty 66/1863, 

67/1863. 
38 „Dziennik Powszechny” 1863, nr 57, s. 235. 
39 APKi, zespół 562, ASC parafii rzymskokatolickiej w Przedborzu, sygn. 108, akt 39/1863. 
40 APKi, zespół 562, ASC parafii rzymskokatolickiej w Przedborzu, sygn. 110, akty 10/1864, 
25/1864, 82/1864. 
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Radomsko 

 W księgach znajduje się tylko jeden akt zgonu, który z dużym prawdopodo-

bieństwem można uznać za należący do powstańca. 24 I 1863 r. (czyli po nocy,  

w której powstańcy próbowali opanować miasto) zmarł w szpitalu mężczyzna lat ok. 

20 o nieznanym pochodzeniu i nazwisku41. Z innych źródeł wiadomo, że w ataku zo-

stał ranny gimnazjalista Adolf Władysław Zawadzki (s. Mateusza, lat 17), który 

zmarł z ran 1 VIII 1863 r. Jego akt zgonu znajduje się w księdze, lecz brak w nim 

wzmianki o przyczynach śmierci42.  

 W latach 1863-1864 w szpitalu radomszczańskim zmarło kilku młodych 

mężczyzn, którzy mogli być rannymi powstańcami, ale wymaga to potwierdzenia  

w innych źródłach: Joachim Pełka (lat 27, służący we dworze Zdrowa, zamieszkały 

w Jedlnie, zm. 13 X 1863 r.), Grzegorz Dorożyński (lat 26, wyrobnik z Radomska, 

zm. 19 X 1863 r.), Jan Kapica (lat 21, służący w Dobryszycach, zm. 6 II 1864 r.), 

Antoni Nowiński (lat 20, poch. z Pajęczna, zm. 28 II 1864 r.), Edward Janecki  

(s. Ignacego, lat 20, poch. z Siemkowic, zm. 20 XII 1864 r.)43. Wincenty Walewski 

w swoich wspomnieniach zanotował, że niejaki „(...) Piotr Kopaniak, raniony  

w Przedborzu, został umieszczony w szpitalu w Radomsku i to pod fałszywym na-

zwiskiem jakiegoś robotnika” – prawdopodobnie zmarł44. Być może któryś z wymie-

nionych wcześniej mężczyzn był tym powstańcem. W szpitalu leczono również żoł-

nierzy rosyjskich. W księdze odnotowano wyłącznie zgony tych, którzy byli wyzna-

nia katolickiego: Jakuba Palucha (lat 32, biełoziewski pułk piechoty, zm. 11 XI 1863 

r.), Wojciecha Firasa (lat 28, koływański pułk piechoty, zm. 2 VI 1864 r.), Jana Mły-

narczyka (lat 33, kuryński pułk piechoty, zm. 23 XI 1863 r.), Klemensa Tarchały (lat 

50, 57. łowicka inwalidzka rota, zm. 5 XII 1864 r.) i Jana Boruckiego (lat 38, mo-

skiewska garnizonowa artyleria, zm. 1 XII 1863 r.)45. 

 Zofia Gzik w publikacji Stary Cmentarz w Radomsku podaje, że w połu-

dniowo-wschodniej części radomszczańskiego cmentarza aż do II wojny światowej 

                                                
41 APŁ, zespół 1639, ASC parafii rzymskokatolickiej w Radomsku, sygn. 68, akt 24/1863. 

Walerian Karwasiński twierdził, że w Radomsku w nocy z 23 na 24 stycznia zginął Marceli 

Jaroszewski (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, zespół 1261, Archiwum 

Waleriana Karwasińskiego, sygn. 2). 
42 APŁ, zespół 1639, ASC parafii rzymskokatolickiej w Radomsku, sygn. 68, akt 135/1863. 

Adolf Zawadzki spoczywa na Starym Cmentarzu w Radomsku we wspólnym grobie ze swo-

im dziadkiem Marcinem Ziółkowskim. 
43 APŁ, zespół 1639, ASC parafii rzymskokatolickiej w Radomsku, sygn. 68, akty: 190/1863, 

198/1863, sygn. 69, akty: 39/1864, 57/1864, 240/1864. 
44 Z pamiętnika Wincentego Walewskiego, Kartki o powstaniu styczniowym, „Rocznik Od-

działu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego”, t. III, Łódź 1939, s. 389. 
45 APŁ, zespół 1639, ASC parafii rzymskokatolickiej w Radomsku, sygn. 68, akt 213/1863, 
sygn. 69, akty: 120/1864, 217/1864, 230/1864, 224/1864. 
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znajdował się zbiorowy grób powstańców styczniowych46. W świetle zapisów księgi 

zejść istnienie takiego grobu jest wątpliwe. Pochówki powstańców w latach 1863-

1864 z pewnością miały miejsce, lecz były nieliczne. Znana jest lokalizacja grobu 

Adolfa Zawadzkiego, nie wiadomo natomiast, gdzie spoczął ów bezimienny powsta-

niec zmarły 24 I 1863 r. „Gazeta Radomskowska” wspominała jeszcze o powieszo-

nym przez żołnierzy rosyjskich w tym samym dniu ochotniku, który przybył do Ra-

domska, aby zaciągnąć się do powstania. Nazwiska tego bojownika nie ustalono, 

przypuszczano, że był nim nauczyciel z Koniecpola.  W 1925 r. nie znano miejsca je-

go pochówku47. O innych powstańcach pochowanych w Radomsku pewnych źródeł 

brak. „Gazeta Radomskowska” przy okazji obchodów rocznicowych wybuchu po-

wstania styczniowego nie informowała o istnieniu zbiorowego grobu powstańców  

w Radomsku, podawała za to lokalizacje takich miejsc w okolicy.  

 

Ręczno 

 Parafia w Ręcznie leży na terenie pow. piotrkowskiego, jednak jej południo-

wy fragment należał do pow. noworadomskiego (m.in. miejscowość Majkowice).  

W księdze zgonów znajduje się ślad po wykonanym wyroku, najprawdopodobniej 

przez powstańczych żandarmów tzw. wieszających lub z rosyjska wieszatieli. 19 VI 

1863 r. o godz. 20 w lesie koło Majkowic został powieszony przez powstańców Łu-

kasz Mikuła (s. Jana, lat 28, urlopowany żołnierz wojsk rosyjskich, zamieszkały  

w Skotnikach)48. Natomiast 2 II 1864 r. około godz. 15 w Młynkach Plebańskich 

(pow. piotrkowski) rozegrała się bitwa, w której zginęło 5 powstańców. Przypusz-

czano, że jednym z nich był Józef Plusarczyk (lat ok. 19, poch. z Gidel)49. 

 

Sulmierzyce 

 Odnotowano akty zgonu dwóch młodych mężczyzn, którzy zmarli w krótkim 

odstępie czasu: Rozpopawa (lat około 30, zm. w Sulmierzycach 4 VII 1863 r.) i So-

berzkiego (lat około 30, zm. 5 VII 1863 r. w Chorzenicach)50. Zgony te można wią-

zać z potyczką oddziału A. Lüticha mającą miejsce w okolicach Chorzenic i Krasze-

wic 3 VII 1863 r.51 

                                                
46 Z. Gzik, Stary Cmentarz w Radomsku, Radomsko 2012, s. 77-78. 
47 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 5, s. 3. 
48 AACz, sygn. KM 3034, Księga zmarłych parafii rzymskokatolickiej w Ręcznie 1856-1868, 

akt 86/1863. 
49 AACz, sygn. KM 3034, Księga zmarłych parafii rzymskokatolickiej w Ręcznie 1856-1868, 

akt 5/1864. 
50 AACz, sygn. KM 1738, Księga zgonów parafii rzymskokatolickiej w Sulmierzycach 1862-

1870, akty 133/1863, 134/1863. 
51 R. Szwed, Powstanie..., s. 72. 
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Wiewiec 

 W księdze zejść znajduje się 5 aktów zgonu powstańców poległych w bitwie 

pod Krzywanicami (6 X 1863 r. około godz. 14): Wincentego Juskiewicza (lat około 

34), Józefa Modrzejewskiego (lat około 29), Adama Raura (lat około 35), Juliana 

Slezengera (lat około 30) i Tenczyca (imię nieznane, lat około 30)52. 

 

Żeleźnica 

 11 IX 1863 r. o godz. 11 w Żeleźnicy powstańcy z wyroku wydanego przez 

dowódcę oddziału (nie podano nazwiska) powiesili dwie osoby: skazaną za zdradę 

Katarzynę z Radzików Tomaszewską (lat ok. 45, pochodzącą z Krzętowa, parafia 

Wielgomłyny) oraz nieznanego z nazwiska i pochodzenia mężczyznę lat ok. 30, któ-

ry zbierał i przywłaszczał sobie składki na rzecz powstania53.  

 W lasach żeleźnickich w potyczce oddziału powstańczego z Rosjanami, któ-

ra miała miejsce 21 IV 1864 r. ok. godz. 17 poległo 3 powstańców: Karol Arabski 

(lat 24, ogrodnik z Warszawy), Maryjan Olszewski (lat 22, pochodzący z Galicji) 

oraz Antoni Sliwiński (lat 46, gajowy, zamieszkały w Stanowiskach, pozostawił żonę 

Teofilę z Ostrowskich oraz synów Karola i Stanisława)54. 

 

*** 

 Z objętego kwerendą materiału wynika, że w czasie powstania styczniowego 

w Radomszczańskiem poległo w trakcie walk lub zmarło z odniesionych ran 153 

powstańców, ponadto odnotowano 20 aktów zgonów osób, których przynależność do 

powstania jest prawdopodobna. Najwięcej powstańców zginęło w wyniku bitwy 

kruszyńskiej – około 102, następnie bitwy w Koniecpolu – 21. Większość pochodziła 

spoza Radomszczańskiego, ustalono tożsamość tylko 2 miejscowych. Rannych po-

wstańców z pewnością leczono w szpitalach w Kruszynie i Koniecpolu. Pięć aktów 

zgonu odnotowanych we dworze w Lgocie i taka sama ilość w Gidlach potwierdza 

zorganizowanie w tych miejscach powstańczych szpitali polowych, choć w samych 

aktach brak takiej adnotacji. W wyniku działań zbrojnych zginęło co najmniej 7 osób 

cywilnych. W księgach parafialnych znajduje się 15 aktów zgonów żołnierzy rosyj-

                                                
52 AACz, sygn. KM 1841, Księga zgonów parafii rzymskokatolickiej w Wiewcu 1855-1875, 

akty 36-40/1863; R. Szwed, Powstanie..., s. 72, podaje datę bitwy 9 X 1863. Powstańcy nale-

żeli do partii Słupskiego. 
53 APPT, ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Żeleźnicy, zespół 325, sygn. 4, akty 10, 11. 
54 APPT, ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Żeleźnicy, zespół 325, sygn. 5, akty 11-13.  

S. Zieliński podawał inną datę potyczki pod Żeleźnicą – 30 IV 1863 r. W starciu oddziału 

Junoszy z kawalerią rosyjską pod dowództwem majora Przewalińskiego powstańcy mieli 

mieć 2 zabitych i 3 ciężko rannych, natomiast Rosjanie 6 zabitych, w tym dowódcę (S. Zie-
liński, Bitwy..., s. 157). 
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skich zmarłych w szpitalach radomszczańskim i koniecpolskim oraz w Przedborzu. 

Powstańcy wykonali co najmniej 3 wyroki śmierci.  

 Powyższe dane z pewnością nie przedstawiają pełni strat na omawianym te-

renie w czasie powstania styczniowego. Nie wiadomo ilu powstańców pochowano  

w bezimiennych mogiłach bez żadnych wpisów do ksiąg metrykalnych. Przedwojen-

ne gazety wymieniały kilka takich miejsc: Radomsko – grób nieznanego z imienia  

i nazwiska nauczyciela z Koniecpola i 3 powstańców zmarłych w szpitalu, Zielonka 

za Ludwikowem – miejsce powieszenia i prawdopodobnie pochówku jednego po-

wstańca, tzw. Szubienice koło Brzeźnicy – miano tam stracić kilku powstańców, 

przy leśniczówce w Kłomnicach, pod Pławnem, na cmentarzu w Dworszowicach – 

11 lub 12 poległych w potyczce koło Prusic, w pobliży Bąkowej Góry – pojedynczy 

grób, w lesie koło wsi Majkowice – również grób jednego powstańca55. Z pewnością 

nie są to wszystkie lokalizacje pochówków. Prawdopodobnie również nigdy nie uda 

się też ustalić, w ilu przypadkach zatarto ślady udziału zmarłych w powstaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55 J. Jaworski, Oddajmy cześć pamięci bohaterów powstania 1863 [w:] 1863. 1904-1907. 

Poległym - cześć! 1914-1918, 1918-1920. Jednodniówka Stow.[arzyszenia b. Więźniów Poli-

tycznych d.[awniej] Fr.[akcja] Rew.[olucyjna], Radomsko 1934, s. 9; „Gazeta Radom-
skowska” 1926, nr 52, s. 3. 
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Protokół 25 

                Pierwszego inauguracyjnego posiedzenia nowo wybranej Rady Miejskiej 

w Przedborzu, odbytego w dniu 13 listopada 1918 r.  

  Na zarządzone przez burmistrza zawiadomienie o mającym odbyć się po-

siedzeniu, stawili się następujący członkowie Rady – ks. Antoni Aksamitowski, Ro-

man Kosmulski, Benedykt Niedźwiecki (Niedźwiedzki), Ignacy Porębiński, Antoni 

Sokalski, Adolf Gawroński, Stanisław Majchrowski, Stanisław Szkopp (Szkop), 

Roman Najmrocki, Teofil Kowalczyk, Józef Nowicki, Władysław Krzemiński, 

Wawrzyniec Margas, Paweł Jankowski, Franciszek Osicki, Szaja Miedzianagóra, 

Moszek Dębski, Szmul Helfand, Emanuel Woliński, Izrael Michalec1, Josek Opa-

towski i w zastępstwie nieobecnych - Chaim Marmorstein, Aron Kupfermintz i Mak-

symilian Gawroński.  

   Posiedzenie zagaił dotychczasowy burmistrz Roman Kosmulski, prosząc  

o wybór Prezesa Rady, który by stale przewodniczył na tejże posiedzeniach. Zebrani 

wszystkimi głosami przez aklamację powołali na prezesa ks. Antoniego Aksamitow-

skiego, który ujawnił swą zgodę i objął przewodnictwo.  

  Otwierając posiedzenie, przewodniczący ks. Antoni Aksamitowski oświad-

czył, że wybory nowej Rady miejskiej dokonane zostały w dniu 18 i 19 lipca r.b., 

atoli wskutek zwłoki władz okupacyjnych, dotąd w wykonanie nie weszły, wobec 

czego po całkowitym usunięciu się tychże okupantów, ludność miejska zażądała 

wprowadzenia w życie samorządu miejskiego, oraz rewizji składu członków Rady. 

W przeddzień zebrania ludność chrześcijańska w liczbie około 300 osób ponownie 

przystąpiła do głosowania, w którem potwierdziła wybory lipcowe członków z wy-

jątkiem – Władysława Tomczyńskiego, Józefa Machuderskiego (syna) i Józefa Kor-

                                                
* Część trzecia ukaże się w kolejnym tomie „Zeszytów Radomszczańskich”.  
1 Kupiec.  
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dowskiego, na miejsce których wybrano większością głosów: dra Józefa Masłow-

skiego, Pawła Jankowskiego i Franciszka Osickiego. Jednocześnie przewodniczący 

wezwał, aby nowo ukonstytuowana Rada w tej ważnej dla narodu chwili przystąpiła 

do energicznej i intensywnej pracy, aby mogła jak najwięcej przyczynić się dla dobra 

społeczeństwa,  zaznaczając również, że wszelkie uchwały i przebieg posiedzeń Ra-

dy Miejskiej będą publikowane mieszkańcom na specjalnie urządzanych w tym celu 

ogólnych zebraniach. Po dokonaniu przeglądu quorum, przewodniczący odczytał 

następujący porządek dzienny:  

1) Wybór Burmistrza 

2) Wybór Sekretarza Rady Miejskiej  

3) Wybory Zastępcy burmistrza i trzech ławników  

4) Wybory delegatów do Sejmiku Powiatowego  

5) Wybory lekarza miejskiego i felczera  

6) Wybory Tymczasowej Komisji Leśnej  

7) Wolne wnioski.  

Przebieg posiedzenia i rezolucje  

 1) Przystępując do wyboru burmistrza, p. Ignacy Porębiński stawia wniosek, 

aby wybór tegoż odbył się przez tajne głosowanie.  

 Ponieważ inni radni oświadczyli się za jawnym głosowaniem, przewodniczą-

cy poddał wnioski te pod głosowanie za pomocą podniesienia rąk. Okazało się, że 

wszyscy radni z wyjątkiem pp. Ignacego Porębińskiego i Józefa Nowickiego są za ja-

wnym głosowaniem wyboru burmistrza. - Jako kandydat na burmistrza został posta-

wiony dotychczasowy burmistrz p. Roman Kosmulski i takowy jednogłośnie przez 

wszystkich został wybrany.  

 2) Również przez jawne głosowanie na Sekretarza Rady wybrany został 

Władysław Krzemiński.  

 3) Wybór zastępcy burmistrza i trzech ławników.  

 Radni: Aron Kupfermintz, Moszek Dębski, Chaim Marmorstein i Szaja Mie-

dzianagóra oświadczają, aby oprócz zastępcy burmistrza wybrać nie 3 lecz 4 ławni-

ków, z których dwóch weszłoby z Gminy izraelickiej, przeto po przeprowadzeniu 

dyskusji wnioski powyższe przewodniczący poddał pod głosowanie, po przeprowa-

dzeniu którego okazało się, że 16 głosami uchwalono wybrać 3 ławników i zastępcę 

burmistrza. Po czym między radnymi izraelitami a chrześcijanami został przeprowa-

dzony kompromis, że w skład 3 ławników zostanie wybrany jeden z członków Gmi-

ny Izraelickiej.  

 Wybory uchwalono przeprowadzić tajne za pomocą krytych kartek. Po zło-

żeniu i odczytaniu kartek wyborczych okazało się, że na zastępcę burmistrza otrzy-

mali – Benedykt Niedźwiecki 16 głosów, Antoni Sokalski 8 głosów, na ławników - 
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Adolf Gawroński 16 głosów, Emanuel Woliński 23 głosy, Antoni Sokalski 16 gło-

sów Paweł Jankowski 2 głosy, Julian Duński2 7 głosów, Teofil Kowalczyk 2 głosy, 

Maksymilian Gawroński 5 głosów, Izrael Michalec 1 głos. A zatem większością gło-

sów zostali wybrani: na zastępcę burmistrza p. Benedykt Niedźwiecki, na ławników 

– pp. Emanuel Woliński, Adolf Gawroński i Antoni Sokalski.  

 4) Przewodniczący oznajmia: - ponieważ ukonstytuowała się nowa Rada, 

unieważnia się zatem wybór przez poprzednią Radę p. Józefa Machuderskiego i ks. 

Aksamitowskiego jako delegatów do Sejmiku Powiatowego i zarządza nowe wybo-

ry.  

 Po przeprowadzeniu tajnego głosowania za pomocą krytych kartek otrzymali 

głosów: ks. Aksamitowski 23, Ignacy Porębiński 14, Chaim Marmorstein 8, dr Ma-

słowski 1, większością przeto głosów na delegatów do Sejmiku Powiatowego zostali 

wybrani: ks. Antoni Aksamitowski i p. Ignacy Porębiński.  

 5) W czasie obrad na posiedzenie przybył dr Józef Masłowski, któremu prze-

wodniczący oznajmił, że na wczorajszym ogólnym posiedzeniu został wybrany rad-

nym oraz lekarzem miejskim. Po przedstawieniu przez burmistrza p. Kosmulskiego 

warunków wynagrodzenia, jakie otrzymywał dotychczasowo lekarz miejski i jakie 

ciążą na nim obowiązki, dr Masłowski wyraził swą zgodę. – Ponieważ na wczoraj-

szym posiedzeniu wybór p. Masłowskiego jako lekarza miejskiego nie był prawo-

mocnym, przewodniczący zarządził dziś powtórne głosowanie, po przeprowadzeniu 

którego dr Masłowski przez aklamację został jednogłośnie wybrany lekarzem miej-

skim.  

 Przy wyborze felczera radni zabierali głos, oświadczając się w większości za 

powołaniem Jana Porębińskiego na stanowisko miejskiego felczera. Przewodniczący 

zgłosił wniosek: czy by wyborów nie odłożyć na czas późniejszy, a to ze względu na 

nieznane warunki i termin dotychczasowego felczera Świętarskiego. Nad wnioskiem 

tym zarządził przewodniczący głosowanie, które odroczyło wybory.  

 6) Przewodniczący zaznaczył, że lasy rządowe po usunięciu się władz oku-

pacyjnych nie zostały dotychczas objęte przez administrację Rządu Polskiego, wobec 

tego obowiązkiem społeczeństwa  jest zająć się ochroną takowych i w tym celu nale-

ży utworzyć tu Tymczasową Komisję Leśną.  

                                                
2 Duński Julian Ludwik (1868-1940) cechmistrz szewców, ur. 4 VIII 1868 r. w Przedborzu  

w rodzinie Józefa (1830-1894) i Pauliny (1849-?) z Kucharskich. Z powodu dobrej znajomo-

ści języka niemieckiego w okresie międzywojennym był wzywany do Magistratu m. Przed-

borza jako tłumacz tego języka (Przedborski Słownik Biograficzny www.psbprzedborz.pl 
dostęp 11.10.2018 r.).  
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 Na kandydatów zostali ustanowieni: - ks. Aksamitowski, Benedykt Niedź-

wiecki, Ignacy Porębiński, Maksymilian Gawroński, Edmund Lembke3, Lejzor Lich-

tenstein i Józef Nowicki, którzy przez aklamację jednogłośnie zostali wybrani.  

 7) W wolnych wnioskach p. Benedykt Niedźwiecki proponuje zajęcie się 

aprowizacją miasta, w tym celu przeprowadzić rewizję Kasy Miejskiej, aby stwier-

dzić jakim funduszem można rozporządzać.  

 Wniosek ten został przyjęty: sprawę tą uchwalono postawić na porządku 

dziennym na najbliższym posiedzeniu Rady.  

 Na tym posiedzenie zostało zamknięte i protokół spisany.  

   Przewodniczący posiedzenia ks. Antoni Aksamitowski 

    Sekretarz W. Krzemiński 

Protokół 26 

posiedzenia Rady Miejskiej odbytego w dniu 18 listopada 1918 r. 

Na zarządzone przez burmistrza zawiadomienie o mającym odbyć się posie-

dzeniu stawili się następujący członkowie Rady: ks. Antoni Aksamitowski, Roman 

Kosmulski, Roman Najmrocki, Ignacy Porębiński, Paweł Jankowski, Adolf Gawroń-

ski, Stanisław Szkopp, Antoni Sokalski, Izrael Michalec, Władysław Krzemiński, 

Szmul Helfand, Teofil Kowalczyk, Josek Opatowski, Benedykt Niedźwiecki, dr Jó-

zef Masłowski, Wawrzyniec Margas, Józef Nowicki, Franciszek Osicki, Szaja Mie-

dzianagóra, Moszek Dębski, Emanuel Woliński, Aron Kupfermintz, Szaja Gliksman 

i w zastępstwie Jan Porębiński.  

Zebraniu przewodniczył ks. Antoni Aksamitowski. Po sprawdzeniu quorum, 

odczytany został protokół poprzedniego posiedzenia.  

Ponieważ na poprzednim posiedzeniu był postawiony przez p. Ignacego Po-

rębińskiego wniosek, aby wybory burmistrza odbyły się przez tajne głosowanie, 

przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy radni nie protestują przeciwko rzeczo-

nym wyborom, na co wszyscy radni oświadczyli, że potwierdzają wybory burmistrza 

poprzedniego posiedzenia.  

Następnie przewodniczący oświadczył, że wedle oznajmienia Komisarza 

Rządu Polskiego powiatu koneckiego, dotychczasowi delegaci są nadal uprawomoc-

                                                
3 Lembke Edmund (1888-1961) rolnik, ur. 10 X 1888 r. w Przedborzu w rodzinie Edmunda 

Wilhelma (1840-18 XII 1911) i Emilii Marii Leony z Jastrzębskich (1843-6 XII 1924). Jego 

ojciec był skarbnikiem miasta Przedborza i wnukiem założyciela przedborskiej linii rodu, 

kupca Karola Wilhlema Lembke (1798-1860) i Emilii Konstancji Leskiej (1817-1895), córki 

Franciszka Leskiego (ok. 1788-1868), burmistrza Przedborza w l. 1832-1848. Mieszkał w do-

mu przy ul. Pocztowej 36 (róg ul. Koneckiej). Żonaty z Florentyną Walerią Bielecką, mieli 

pięcioro dzieci. Zmarł w Przedborzu 15 II 1961 r. i spoczywa na miejscowym cmentarzu pa-
rafialnym (Przedborski Słownik Biograficzny www.psbprzedborz.pl dostęp 11.10.2018 r.).  
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nieni do Sejmiku, a tylko została powiększona liczba po 2 delegatów z gmin, przeto 

p. Józef Machuderski pozostaje nadal jako delegat do Sejmiku.  

A zatem protokół został przyjęty.  

Przewodniczący odczytuje następujący porządek dzienny dzisiejszego posie-

dzenia  

1) Określenie pensji dla lekarza miejskiego.  

2) Utworzenie sekcji: Finansowej, Sanitarnej, Gospodarczo-budowlanej  

i Aprowizacyjnej.  

3) Poruczenie Sekcji Finansowej sporządzenia rozkładu szkolnego na sumę 

13240 koron na rok 1918/919.  

4) Sprawozdanie Komisji leśnej.  

5) Wybór Komisji Rewizyjnej nad sprzedażą towarów, objętych dotychcza-

sowymi koncesjami.  

6) Lokal na skład aprowizacyjny.  

7) Fundusz na opłacenie policji.  

8) Wolne wnioski.  

Radny Ignacy Porębiński postawił następujące nagłe wnioski:  

a) ograniczenie wyszynku napojów wyskokowych;  

b) zawieszenie Towarzystwa Izraelickiego „Kultura”; 

c) poczynienie odpowiednich zarządzeń przeciw defraudacji leśnej.  

Wnioski powyższe uznane zostały za nagłe i po przeprowadzonej dyskusji 

uchwalono co następuje:  

a) Wydanie przez Magistrat rozporządzenia zakazu w restauracjach i pota-

jemnych handlach aż do odwołania wyszynku napojów wyskokowych, a to ze wzglę-

du szerzącego się niebezpieczeństwa publicznego i w tym celu wydać odnośne zarzą-

dzenia tutejszemu posterunkowi Policji i Straży Skarbowej.  

b) W sprawie Towarzystwa „Kultura” niezależnie od postawionego wniosku, 

została nadesłana na ręce Prezesa Rady petycja o zamknięcie Towarzystwa „Kultura” 

- ze względu, że w towarzystwie tym odbywa się agitacja na szkodę społeczeństwa.  

Po przeprowadzonej dyskusji i uznaniu, że Towarzystwo Kultura przeprowa-

dza agitację na szkodę państwa i społeczeństwa polskiego, uchwalono Towarzystwo 

„Kultura” zamknąć na czas nieograniczony.  

Następnie uchwalono zabronić wszelkich zebrań bez zezwolenia miejscowej 

władzy, jak również uchwalono zabronić nalepiania ogłoszeń li tylko w języku ży-

dowskim lub hebrajskim.  

c) W sprawie defraudacji leśnej uchwalono nakazać milicji jak i posterunko-

wi policji aresztowania osób, którzy zabierają drzewo bez kwitów z metrów lub klo-

cki.  
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Po załatwieniu nagłych wniosków, przystąpiono do obrad nad punktami po-

stawionymi na porządku dziennym dzisiejszego posiedzenia.  

1) Określenie pensji dla lekarza miejskiego.  

Dr Masłowski oświadczył, że obowiązki lekarza miejskiego obejmie po spo-

rządzeniu z Magistratem umowy z ustaleniem warunków płacy.  

Ponieważ Rząd okupacyjny wypłacał lekarzowi miejskiemu 300 koron mie-

sięcznie, kwestię tę pozostawiono odłożyć do czasu powrotu delegatów do Sejmiku 

Powiatowego z Końskich, gdzie zasięgną informacji, czy lekarzowi miejskiemu bę-

dzie wypłacana przez rząd pensja, jak to było dotychczas.  

2) Utworzenie sekcji: Finansowej, Sanitarnej, Gospodarczo-budowlanej  

i Aprowizacyjnej.  

Po przeprowadzonych naradach uchwalono, że członkowie poszczególnych 

sekcji, wybrani z grona Rady, mogą kooptować do swych sekcji członków z poza 

Rady z prawem głosu i po przeprowadzeniu głosowania zostali wybrani przez akla-

mację: do Sekcji Finansowej – Benedykt Niedźwiecki, Szaja Miedzianagóra, Roman 

Najmrocki, Paweł Jankowski, Mojżesz Dębski i Aron Kupfermintz.  

Do Sekcji Sanitarnej – dr Józef Masłowski, Józef Nowicki, Stanisław Sz-

kopp, Izrael Michalec, Szaja Gliksman, ks. Antoni Aksamitowski, Teofil Kowalczyk 

i Jan Porębiński.  

Do Sekcji Gospodarczo-budowlanej – Stanisław Szkopp, Antoni Sokalski, 

Ignacy Porębiński, Szaja Miedzianagóra i Josek Opatowski, Paweł Jankowski.  

Do Sekcji Aprowizacyjnej: Benedykt Niedźwiecki, ks. Aksamitowski, Igna-

cy Porębiński, Szmul Helfand, Mojżesz Dębski, Teofil Kowalczyk i Władysław 

Krzemiński.  

Uchwalono również sprawę aprowizacji poruszyć na zebraniu Sejmiku po-

wiatowego w Końskich, mającym się odbyć w dniu 19 listopada r.b.  

3) Rozkład szkolny na sumę 13240 kor. na rok 1918-919 poruczono Sekcji 

Finansowej wraz z ławnikami, którzy obowiązani są sporządzić takowy w jak naj-

krótszym czasie.  

4) W sprawozdaniu Tymczasowej Komisji Leśnej ks. Aksamitowski zdał 

szczegółową relację o dotychczasowych operacjach leśnych, przy tym oświadczył, że 

na uchwale gminy Przedbórz  domagano się jednogłośnie usunięcia p. Koczyńskiego 

z zajmowanego przez niego urzędu kierownika leśnictwa przedborskiego.  

Po bardzo ożywionej w tym przedmiocie dyskusji, uchwalono votum nieuf-

ności p. Koczyńskiemu ze względu na jego niepopularność jako byłego urzędnika 

rządu okupacyjnego, jak również ze względu niezgodności współpracy jego z Tym-

czasową Komisją Leśną.  
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Jednocześnie uchwalono poczynić starania u odnośnej władzy leśnej o obni-

żenie cen sprzedaży drzewa opałowego i sprzedaż sztuk materialnych, które są już 

wycięte.  

5) Sprawę kontroli nad sprzedażą towarów objętych monopolem uchwalono 

poruczyć Sekcji Aprowizacyjnej, którą to kontrolę ma prowadzić łącznie z tutejszą 

Strażą Skarbową po porozumieniu się z takową.  

Następnie uchwalono celem nadania koncesji ludziom niezamożnym, prze-

prowadzić z dniem 1 stycznia 1919 r. rewizję dotychczasowych posiadaczy koncesji.  

6) Sprawę wyszukania lokalu na skład aprowizacyjny poruczyć Sekcji Apro-

wizacyjnej, która sprawę tę rozważy i przedstawi na plenum Rady.  

7) W sprawie funduszów na opłacenie policji uchwalono zaciągnąć z fundu-

szów leśnych pożyczkę w kwocie 5,000 kor. (pięć tysięcy koron), która zostanie 

amortyzowaną wedle zarządzenia Rządu Polskiego.  

Przewodniczący odczytał wniesioną do Prezydium Rady petycje miejscowe-

go nauczycielstwa i Gminy Izraelickiej o sprzedaż drzewa opałowego. Petycje te zo-

stały przekazane Tymczasowej Komisji Leśnej.  

Radny Ignacy Porębiński stawia wniosek, aby sklep Komitetu Obywatelskie-

go przejęła Aprowizacja.  

Wniosek ten uchwalono wziąć pod obrady na następnym posiedzeniu.  

Radny Paweł Jankowski proponuje zajęcie się poprawą dróg. Sprawę tę prze-

kazano Sekcji Gospodarczo-budowlanej.  

W końcu ks. Aksamitowski stawia wniosek, aby Kasa miejska przyjmowała 

pożyczkę dla Państwa Polskiego, który uchwalono postawić na porządku dziennym 

na następnym posiedzeniu.  

Na tym posiedzenie zamknięto i protokół spisano.  

  Przewodniczący posiedzenia ks. Antoni Aksamitowski 

  Sekretarz W. Krzemiński  

Protokół 27 

posiedzenia Rady Miejskiej odbytego w dniu 25 listopada 1918 r. 

Na zarządzone przez Prezesa Rady zawiadomienie o mającym odbyć się po-

siedzeniu stawili się wszyscy członkowie Rady, z wyjątkiem Joska Opatowskiego, 

dra Masłowskiego, Wawrzyńca Margasa i Franciszka Osickiego, którzy, prócz dra 

Masłowskiego, nie usprawiedliwili swej nieobecności.  

Po sprawdzeniu quorum przewodniczący, ks. Aksamitowski, odczytał nastę-

pujący porządek dzienny:  

1) Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia.  

2) Sprawozdanie delegatów z posiedzenia Sejmiku Powiatowego.  

3) Sprawa utrzymania milicji.  
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4) Wnioski Komisji Aprowizacyjnej.  

5) Skasowanie sklepu Komitetu Obywatelskiego i przekazanie go Sekcji 

Aprowizacyjnej.  

6) Sprawozdanie z działalności Komisji leśnej.  

7) Sprawa budowy Domu ludowego.  

8) Pożyczka państwowa.  

9) Odczytanie zgłoszonych petycji.  

10) Wolne wnioski.  

Przebieg posiedzenia i rezolucje:  

1) Odczytany został protokół z ostatniego posiedzenia, który został przyjęty.  

2) W sprawozdaniu z posiedzenia Sejmiku Powiatowego w Końskich w dniu 

19 b.m. delegaci Ignacy Porębiński i ks. Aksamitowski zdali relację, dotyczącą orga-

nizacji milicji, aprowizacji, spraw leśnych i ukonstytuowaniu się Wydziału Powia-

towego.  

3) W sprawie utrzymania milicji – radny Ignacy Porębiński zaznacza, że wo-

bec zorganizowania się milicji w okolicznych gminach, które nie zechcą płacić na tu-

tejszą policję, dotychczasowy pluton policji zmniejszyć do 4 ludzi.  

Ponieważ inni radni oświadczyli się za 6 ludźmi, przeprowadzono głosowa-

nie, po którem okazało się, że 15 głosami przeciw 5 uchwalono dotychczasowy plu-

ton policji z dniem 1 grudnia r.b. zmniejszyć do 6 ludzi.  

W sprawie milicji rogatkowej uchwalono jednogłośnie utrzymywać takową 

tylko do Nowego Roku, zaś rogatkowe odtąd wypuścić w dzierżawę.  

Jednocześnie odczytano prośbę, podpisaną przez kilkunastu mieszkańców 

miasta, o usunięciu Władysława Wójcickiego ze stanowiska kontrolera milicji miej-

skiej i oglądacza w miejskiej rzeźni. Uchwałą ogólną co do milicji wspomniany Wój-

cicki od 1 stycznia 1919 r. urząd swój traci.  

4) Wnioski Komisji Aprowizacyjnej. Referuje radny Benedykt Niedźwiecki, 

który przedstawia krytyczne dane dotychczasowej Aprowizacji Miejskiej i stawia na-

stępujące wnioski:  

a) Zebrać kapitał i zakupić zboże w miesiącach grudniu, styczniu i lutym, 

które ma być złożone w Magazynie Aprowizacji.  

b) Sprzedaż chleba na kartki ograniczyć i wydawać w obecnym czasie tylko 

najbiedniejszej ludności, listę której ma sporządzić Sekcja Aprowizacyjna.  

c) W celu zapobieżenia paskarstwu4 w handlu zbożem, zaprowadzić kontrolę 

nad młynami i piekarniami.  

d) Ograniczyć wywóz produktów z miasta.  

                                                
4 Paskarstwo – nieuczciwy i nielegalny handel przynoszący zyski ze sprzedaży po zawyżo-
nych cenach towarów, których brakuje na rynku.  
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e) Zaprowadzić nadzór nad przywozem towarów do miasta ze zgłaszaniem 

takowych do opłaty.  

f) Zarządzić kontrolę nad sprzedażą towarów monopolowych.  

Wnioski powyższe przekazane zostały do przejrzenia Sekcji Aprowizacyjnej, 

po czym mają być przedstawione na plenum Rady.  

W sprawie skonfiskowanej mąki odczytane zostały prośby – Majera Gransa, 

Izraela Gliksmana i Arona Wajngartena o wydaniu im takowej.  

Radny Mojżesz Dębski stawia wniosek, aby ukarać Arona Szyfa [Szyffa], 

właściciela młyna, który sprzedaje mąkę na wywóz obcym kupcom.  

Radny Benedykt Niedźwiecki zarzuca radnym Izraelitom, że ci stają w obro-

nie paskarsów.  

Radny Mojżesz Dębski przedstawia bezpodstawność zarzutu, gdyż w tym 

wypadku są za konfiskatą zdeponowanej mąki.  

Po przeprowadzonej dyskusji uchwalono jednogłośnie, z wyjątkiem radnego 

Izraela Michalca, który się wstrzymał od głosowania, zdeponowaną mąkę skonfi-

skować i złożyć do magazynu Aprowizacji, zaś Arona Szyfa za niedozwoloną sprze-

daż mąki na wywóz ukarać grzywną po 100 koron za każdy sprzedany worek mąki.  

5) Sklep Komitetu Obywatelskiego, ze względu że tenże Komitet już od roku 

w Przedborzu nie istnieje, uchwalono przejąć wraz z lokalem, składającym się z 3 

ubikacji5, na rzecz Sekcji Aprowizacyjnej, zażądać rachunków od p. Franczaka  

i ewentualne zyski przelać do tejże Sekcji, jako też zażądać zapłaty czynszu dzier-

żawnego za używany lokal w gmachu Magistratu.  

6) W sprawozdaniu z działalności Komisji leśnej relację zdawał radny Igna-

cy Porębiński. Ks. Aksamitowski, przewodniczący Komisji leśnej, zwrócił uwagę, że 

uchwały Komisji leśnej nie są ściśle przestrzegane i czynności niektóre są załatwiane 

bez jego wiedzy. W końcu zastrzegł się, by podobne fakty nadal się nie powtarzały.  

Na wniosek radnego Szai Miedzianogóry i innych uchwalono znajdujące się 

u p. Wacława Grossa gwoździe, w ilości 4400 kg nabyte od Zarządu leśnego, złożyć 

w Magistracie.  

7) Sprawę budowy Domu ludowego referował radny Ignacy Porębiński pro-

ponując wybudowanie takowego na Placu Kościuszkowskim, na co obrócone były 

fundusze Straży Ogniowej i zakupić za takowe od Rządu Polskiego materiał drzew-

ny, znajdujący się na miejscowych tartakach.  

Wniosek powyższy uchwalono i wybrano Komitet Budowy Domu ludowe-

go, w skład którego weszli: ks. Aksamitowski, Ignacy Porębiński, Stanisław Szkopp, 

                                                
5 Ubikacja – daw. pomieszczenie. 
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Benedykt Niedźwiecki, Teofil Kowalczyk, Józef Nowicki, Roman Kosmulski, Paweł 

Jankowski – z prawem kooptacji członków z poza Rady Miejskiej.  

8) W sprawach subskrypcji Polskiej Pożyczki Państwowej uchwalono, aby 

Magistrat zwrócił się do Komisarza Rządu Polskiego w Końskich o wyjednanie, aby 

takowa mogła być tu przyjmowaną za pośrednictwem tutejszej Kasy Miejskiej oraz 

zredukowaną do 100 koron.  

9) Odczytano petycję tutejszych właścicieli restauracji o zezwolenie im 

sprzedaży trunku.  

Po przeprowadzonych naradach, biorąc pod uwagę, że czas niebezpieczeń-

stwa publicznego jeszcze nie minął, prośby powyższej nie uwzględniono.  

Następnie odczytano petycję tutejszych mieszkańców Herszlika Wiernika, 

Jankla Duńskiego i Joska Dykmana o zezwolenie im na wywóz soli z miasta.  

Przewodniczący, ks. Aksamitowski, oświadcza się za bezwzględnym zaka-

zem wywozu soli z miasta.  

Radny Mojżesz Dębski zwraca uwagę, że zupełny zakaz wywozu soli z mia-

sta może zatamować tu handel i przywóz tego artykułu.  

Radny Ignacy Porębiński oświadcza się za zezwoleniem na wywóz soli  

z miasta, po złożeniu przez petentów w tutejszej Aprowizacji 100 worków soli.  

Po przeprowadzeniu dyskusji uchwalono prośbę Herszlika Wiernika i tzw. 

nie uwzględnić.  

Odczytane zostało również pismo dra Masłowskiego, w którem donosi, że  

z powodu wyjazdu z Przedborza na czas nieokreślony, posady lekarza miejskiego 

przyjąć nie może.  

Wobec powyższego pisma uchwalono, aby Magistrat wystosował pismo do 

dra Świerczyńskiego z zawiadomieniem o pozostawieniu go na stanowisku lekarza 

miejskiego.  

10) W wolnych wnioskach radny Ignacy Porębiński proponuje, aby zatrzy-

mującym wywóz niedozwolonych towarów z miasta – wypłacać wynagrodzenie 20% 

wartości towaru.  

Wniosek ten został przyjęty z zastrzeżeniem co do wysokości procentu, mia-

nowicie inni radni oświadczyli się za 10% wynagrodzeniem wartości towaru, przeto 

przeprowadzono głosowanie, które okazało, że za 20% wynagrodzeniem głosowało 

9, a za 10% – głosowało 10. A zatem większością głosów uchwalono – osobom, 

które przyłapały wywóz niedozwolonych towarów wypłacać 10% wartości towaru.  

Na wniosek ks. Aksamitowskiego uchwalono, aby Sekcja Aprowizacyjna 

sporządziła wykaz towarów i produktów niedozwolonych na wywóz z miasta,  

o czym Magistrat ogłosi w mieście.  
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W końcu uchwalono, że radny, który trzy razy z rzędu nie przybędzie na po-

siedzenie i nie usprawiedliwi swej nieobecności, traci mandat, a na jego miejsce 

wchodzi zastępca.  

Na tym posiedzenie zamknięto i protokół spisano. 

Przewodniczący posiedzenia ks. Antoni Aksamitowski 

  Sekretarz W. Krzemiński  

Protokół 28 

nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 2 grudnia 1918 r. 

 Na zarządzone przez Prezesa Rady zawiadomienie o mającym odbyć się po-

siedzeniu stawili się wszyscy członkowie Rady, z wyjątkiem Wawrzyńca Margasa  

i Chaima Marmorsteina, którzy nieobecności swej nie usprawiedliwili.  

 Przewodniczył ks. Aksamitowski, który odczytał następujący porządek 

dzienny:  

 1) Przeczytanie protokołu poprzedniego posiedzenia.  

2) Uzupełnienie Rady Miejskiej drogą kooptacji w myśl otrzymanej depeszy 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada r.b.  

3) Odczytanie zgłoszonych petycji.  

4) Wolne wnioski.  

Przebieg posiedzenia i rezolucje:  

 1) Odczytany został protokół  poprzedniego posiedzenia.  

 Radny Aron Kupfermintz zgłasza poprawkę, że w punkcie dotyczącym roz-

patrywania prośby o otwarcie restauracji, uchwalonym było zezwolenie sprzedaży 

trunków do domów, co nie jest zaprotokołowane. Poprawka ta została uznana i pro-

tokół został przyjęty.  

 2) Przewodniczący odczytuje depeszę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

o uzupełnieniu Rady Miejskiej drogą kooptacji o 50% dotychczasowej liczby człon-

ków, tj. o 12 radnych.  

 Radny Mojżesz Dębski stawia wniosek, aby w skład 12 radnych drogą poro-

zumienia weszło 6 chrześcijan i 6 Izraelitów.  

 Zastępca radnego Piotr Franczak proponuje zestawienie listy kandydatów.  

 Radny Ignacy Porębiński prosi przewodniczącego o zarządzenie przerwy  

w celu porozumienia się.  

 Przewodniczący oznajmia, że zarządza 10 minutową przerwę w celu poro-

zumienia się i zestawienia listy kandydatów, po czym odbędzie się tajne głosowanie.  

 Po ułożeniu listy kandydatów, zostało przeprowadzone tajne głosowanie za 

pomocą krytych kartek z następującym wynikiem:  
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 Lucjan Kosiński 19 gł., Ksawery Zieliński6 20 gł., Walenty Michalski 20 gł., 

Piotr Sas 19 gł., Antoni Żórawski 16 gł., Władysław Słomczyński 20 gł., Wacław 

Grzegorzewski 17 gł., Ludwik Sokalski 22 gł., Lejzor Lichtenstein 15 gł., Jakub 

Chłopicki 14 gł., Abramsohn Michał 16 gł., Lipiński Bolesław 1 gł., Mendel Kup-

fermintz 13 gł., Josek Solnik 11 gł., Piotr Franczak 8 gł., Stanisław Wurszt 6 gł., 

Szlama Gliksman 4 gł., Leopold Migocki 4 gł., Jan Kurasiński 4 gł., Lappe Karol 4 

gł., Ludwik Tomczyński 1 gł.  

 A zatem większością głosów do Rady zostali kooptowani:  

 Ludwik Sokalski, Władysław Słomczyński, Walenty Michalski, Ksawery 

Zieliński, Lucjan Kosiński, Piotr Sas, Wacław Grzegorzewski, Antoni Żórawski, Mi-

chał Abramsohn, Lejzor Lichtenstein, Jankiel Chłopicki i Mendel Kupfermintz.  

 Uzupełnienie zastępców radnych uchwalono załatwić na jednym z dalszych 

posiedzeń.  

 3) Przewodniczący kolejno odczytuje petycje:  

 a) Prośba Zarządu Izrael. Towarzystwa „Kultura” o zezwoleniu im na otwar-

cie zamkniętego Towarzystwa.  

 Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy radni życzą sobie przeprowa-

dzić nad tym dyskusję i zarządził głosowanie, którem 12 głosami przeciw 10 oświa-

dczyło się za otwarciem dyskusji.  

 Radny Szaja Miedzianagóra zaznacza, że zamknięcie Towarzystwa „Kultu-

ra” nastąpiło wskutek nieporozumienia miejscowej ludności i że Towarzystwo „Kul-

tura” nie uprawia żadnej polityki, a tylko pracuje nad oświatą młodzieży żydowskiej 

i oświadcza się za otwarciem Towarzystwa.  

 Radny Ignacy Porębiński oświadcza się za utrzymaniem zamknięcia Towa-

rzystwa jeszcze na 1 miesiąc.  

 Radny Benedykt Niedźwiecki proponuje otwarcie Towarzystwa, lecz żeby 

takowe pozostawało pod nadzorem i odpowiedzialnością radnych izraelitów.  

 Radny Adolf Gawroński oświadcza się za zamknięciem Towarzystwa.  

 Radny Mojżesz Dębski zaznacza, że Towarzystwo Kultura urządza przedsta-

wienia, z funduszów których udziela zasiłki biednym mieszkańcom i oświadcza się 

za otwarciem Towarzystwa. 

 Po przeprowadzonej dyskusji, przewodniczący postawił następujący wnio-

sek: prośbę Towarzystwa „Kultury” uwzględnić li tylko na otwarcie biblioteki i kur-

sów wieczorowych z zastrzeżeniem, że radni izraelici przyjmą dozór nad czynno-

                                                
6 Zieliński Ksawery (1866-1943), ur. w Budach Malenieckich (ob. Ruda Maleniecka).  

W 1906 lub 1907 r. wraz z rodziną osiedlił się w Przedborzu, gdzie prowadził zakład mecha-

niczny. Zm. 20 VIII 1943 r. w Przedborzu (Przedborski Słownik Biograficzny 
 - www.psbprzedborz.pl dostęp 11.10.2018 r.).  



Protokoły Rady Miejskiej Przedborza z lat 1917-1920 (cz. II) 

 

 31 

ściami Towarzystwa oraz będą odpowiedzialni za ewentualne ekscesy, złożą piś-

mienne zobowiązanie.  

 Nad wnioskiem tym przewodniczący zarządził głosowanie i takowy 16 gło-

sami przeciw 6 został przyjęty.  

 b) Odczytano prośbę miejscowych restauratorów o zezwolenie im na otwar-

cie restauracji.  

 Na wniosek przewodniczącego uchwalono większością głosów zakaz wy-

szynku napojów wyskokowych utrzymać do 1 stycznia 1919 r. z uwzględnieniem do 

domów.  

 c) Odczytano prośbę Icka Wajnbluma o zezwolenie na wywóz zapałek  

z miasta, która została nieuwzględniona.  

 d) Prośba Sury Zyskind o nadaniu jej koncesji na sprzedaż cukru została 

przyjęta do wiadomości i będzie rozpatrzona w końcu miesiąca.  

 e) Odczytano prośbę Romana Kularskiego o wydaniu mu zabranych przez 

tutejszą Straż Leśną na drodze do Radoszyc pięć worków mąki. – Ponieważ petent  

w prośbie swej uzasadnia, że zabraną mu mąkę kupił we wsi Mrowina u gospodarza 

Dzięcioła, uproszono radnych Ignacego Porębińskiego, Piotra Sasa i Pawła Jankow-

skiego sprawdzenie podanego faktu.  

 f) Prośbę Herszlika Wiernika, Joska Dykmana i Jankla Duńskiego o zezwo-

leniu na wywóz soli z miasta przekazano do załatwienia Sekcji Aprowizacyjnej.  

 g) Prośbę Borucha Gelbarda o zezwoleniu na wywóz otrąb do Końskich nie 

uwzględniono.  

 h) Prośbę hr. Jerzego Skarbka z Trzepnicy o zezwoleniu wywozu z miasta 25 

funtów mięsa tygodniowo uwzględniono z zaznaczeniem, że Sekcja Aprowizacyjna 

zwróci się do niego o produkty zamienne.  

 Przeczytano listę wypłaty Żandarmerii, którą postanowiono uregulować  

z pożyczki funduszów leśnych.  

 4) W wolnych wnioskach poruszono sprawę lekarza miejskiego.  

 Na wniosek przewodniczącego uchwalono: aby Magistrat zwrócił się do 

miejscowych lekarzy, żeby ci wzięli współudział w pracy i inicjatywie utworzonej 

Komisji Sanitarnej i przeciwdziałali szerzącej się epidemii tyfusu.  

 Dr Świerczyńskiego zaliczyć w skład Rady Miejskiej, o ile zechce pełnić 

obowiązki lekarza miejskiego.  

 Jednocześnie wybrano w celu załatwienia sprawy lekarza miejskiego delega-

cję z pp. Ignacego Porębińskiego, Teofila Kowalczyka, Franciszka Osickiego, Moj-

żesza Dębskiego, Szai Miedzianogóry i Szmula Helfanda.  

 Radny Ignacy Porębiński stawia wniosek, aby należności, przypadające Stra-

ży Ogniowej za wycier kominów, ściągał Magistrat.  
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 Po przeprowadzonej naradzie wniosek ten został uchwalony.  

 W końcu radny Aron Kupfermintz stawia wniosek, aby wyruczone pienią-

dze, z mającej się rozsprzedać skonfiskowanej mąki, połowę oddać na rzecz Kuchni 

chrześcijańskiej i połowę na Kuchnię izraelicką.  

 Wniosek ten jednogłośnie uchwalono.  

 Na tym posiedzenie zamknięto i protokół spisano.  

  Przewodniczący posiedzenia ks. Antoni Aksamitowski 

  Sekretarz W. Krzemiński  

Protokół 29 

posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 10 grudnia 1918 r. 

 Na zarządzone przez Prezesa Rady zawiadomienie o mającym się odbyć po-

siedzeniu stawili się wszyscy dotychczasowi członkowie Rady oraz nowo powołani 

członkowie, kooptowani do Rady na posiedzeniu tejże w dniu 2 grudnia r.b. w myśl 

depeszy Minist.[erstwa] Spr.[aw] Wewnętrz.[nych] – z wyjątkiem Romana Kosmul-

skiego, Jana Porębińskiego, dr Świerczyńskiego, Stanisława Majchrowskiego, Wła-

dysława Słomczyńskiego, Wacława Grzegorzewskiego i Mendla Kupfermintza i An-

toniego Żórawskiego.  

 Przewodniczył ks. Aksamitowski, który na wstępie oznajmia, że w ubiegłym 

tygodniu zmarł radny ś. p. Józef Nowicki, pamięć którego uczczono przez powstanie, 

– i na miejsce tegoż wchodzi do Rady p. Piotr Franczak, jako b. zastępca zmarłego.  

 Dalej przewodniczący oznajmia, że na posiedzeniu Rady w dniu 2 grudnia 

r.b. w myśl otrzymanej depeszy Minist.[erstwa] Spraw Wewnętrz.[nych] tutejsza 

Rada Miejska została uzupełniona o 50%, tj. o 12 radnych, którzy na dzisiejsze po-

siedzenie zostali zaproszeni i którym przewodniczący oznajmia o dokonanych po-

przednio wyborach Prezesa Rady, burmistrza, zastępcy burmistrza, ławników i sekre-

tarza Rady oraz podzieleniu Rady na sekcje, jak również o zapadłej uchwale doty-

czącej wykluczenia członków z Rady po trzecim z rzędu nieprzybyciu na posiedze-

nie tejże bez usprawiedliwienia się.  

 Następnie przewodniczący zwraca się do obecnych i oznajmia, że ponieważ 

skład Rady został powiększony o 12 osób, aby zapodawali swoje zgłoszenia celem 

uzupełnienia sekcji.  

 A zatem zgłoszenia swoje zapodali i zostali przyjęci:  

 Do Sekcji Finansowej – Ignacy Porębiński i Lucjan Kosiński.  

 Do Sekcji Gospodarczo-budowlanej – Ludwik Sokalski, Seweryn Zieliński 

[prawdopodobnie pomyłka w imieniu, chodzi o Ksawerego Zielińskiego – przyp. 

PG] i Jankiel Chłopicki.  

 Do Sekcji Sanitarnej – Piotr Sas i Emanuel Woliński.  
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 Do Sekcji Aprowizacyjnej – Ludwik Sokalski, Chaim Marmorstein i Paweł 

Jankowski.  

 Jednocześnie uchwalono, że każda sekcja zbiera się na posiedzenia w Magi-

stracie w sali posiedzeń o godzinie 6 po południu, a mianowicie: Sekcja Finansowa – 

w poniedziałki, Gospodarczo-Budowlana – w środy, Sanitarna – w czwartki, Apro-

wizacyjna – w soboty. Każda sekcja ma wybrać przewodniczącego i sekretarza, któ-

ry ma prowadzić protokoły sekcji, po czym przewodniczący odczytuje następujący 

porządek dzienny:  

 1) Odczytanie protokołu poprzedniego posiedzenia.  

 2) Omówienie obchodu setnej rocznicy zgonu Jana Kilińskiego.  

 3) Rozpatrzenie warunków kontraktowych, tyczących się dzierżaw miej-

skich.  

 4) Ustanowienie budżetu miejskiego na 1919 r.  

 5) Wolne wnioski – sprawa mostu.  

 Radny Ignacy Porębiński stawia, jako nagły wniosek, sprawę przynależności 

do miasta lasów serwitutowych w leśnictwie przedborskim.  

 Wniosek ten jednogłośnie został przyjęty i postawiony został pod obrady  

w punkcie 5 dzisiejszego porządku dziennego.  

Rezolucje i uchwały:  

 1) Odczytano protokół poprzedniego posiedzenia.  

 Radny Ignacy Porębiński zgłasza poprawkę, że w punkcie dotyczącym wy-

płaty tutejszej Żandarmerii nie zostało zaprotokołowane, że fundusze wypłacone 

Żandarmerii przez Kasę Miejską, będą zwrócone przez Rząd Polski. Poprawka ta zo-

stała uwzględniona.  

 2) Przewodniczący odczytuje odezwę organizacyjną Polskiego Klubu Miesz-

czańskiego o urządzaniu w kraju obchodu setnej rocznicy zgonu Jana Kilińskiego  

i streszcza czyny bohatera. Odezwa ta została przyjęta z zapałem.  

 Przewodniczący następnie zapytuje radnych izraelitów, czy Gmina Izraelicka 

również weźmie udział w uroczystości obchodu, na co radni izraelici oświadczyli, że 

ludność izraelicka udział w rzeczonym obchodzie przyjmie.  

 Dzień obchodów – w myśl odczytanej odezwy – uchwalono na 28 stycznia 

1919 r.  

 Na wniosek radnego Ignacego Porębińskiego uchwalono utworzyć Komitet 

Obchodowy, do którego zostali wybrani: p. Adolf Gawroński, szewc, jako przewod-

niczący oraz pp. ks. Aksamiowski, Ignacy Porębiński, Ludwik Sokalski, Lucjan Ko-

siński, Paweł Jankowski, Stanisław Szkopp, Franciszek Osicki, Władysław Krzemiń-

ski, Piotr Sas, Benedykt Niedźwiecki, Teofil Kowalczyk, Mojżesz Dębski, Szaja 

Miedzianagóra i Szmul Helfand.  
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 Na wniosek radnego Piotra Franczaka uchwalono zakupić na uroczystość ob-

chodu podobiznę Kilińskiego, która następnie ma być zawieszona w sali posiedzeń 

Rady.  

 3) Sprawę rozpatrzenia warunków kontraktowych dzierżaw miejskich, a mia-

nowicie oddanie w dzierżawę obszarów miejskich p.n. „Glinianki”, „Jeziorka”, 

„Przerwa” oraz wydzierżawienie rogatek i rzeźni miejskiej uchwalono przekazać 

Sekcji Finansowej, która w tym celu w najkrótszym czasie ma odbyć posiedzenie  

i po rozpatrzeniu rzeczonych warunków przedstawi takowe na plenum Rady.  

 4) Sprawa budżetu miejskiego.  

 Radny Benedykt Niedźwiecki, proponuje, aby Magistrat przed Nowym ro-

kiem ściągnął zaległe podatki miejskie, a to wobec wyczerpania się funduszów Kasy 

Miejskiej.  

 Radny Ignacy Porębiński proponuje w celu powiększenia dochodów miej-

skich ustanowić opłatę od wnoszonych do Rady próśb, oraz od wszelkich świadczeń 

Magistratu wydawanych interesantom.  

 Radny Ludwik Sokalski proponuje, aby sprawę dochodów miejskich opra-

cowała Sekcja Finansowa.  

 Po przeprowadzonej dyskusji uchwalono rozpatrzenie budżetu miejskiego 

poruczyć Sekcji Finansowej, która następnie przedstawi takowy na plenum Rady  

z zaznaczeniem, aby były unormowane pensje dla urzędników i sług Magistratu.  

 5) W wolnych wnioskach radny Ignacy Porębiński referuje sprawę przyna-

leżności do miasta lasów serwitutowych w leśnictwie przedborskim, odczytuje 

świadczące o tym wyjątki ze starych aktów i proponuje w celu przywrócenia miastu 

tegoż prawa wszczęcie kroków w odnośnym Ministerstwie.  

 Radny Benedykt Niedźwiecki uświadamia także na podstawie opowiadań ży-

jących jeszcze starszych ludzi, że pewna część lasu w leśnictwie przedborskim nale-

żała do miasta, z którego korzystali tutejsi mieszkańcy i że takowy później został 

przywłaszczony przez rząd rosyjski.  

 Po przeprowadzonych naradach sprawę tę powierzono celem dalszego kon-

tynuowania ks. Aksamitowskiemu i p. Ignacemu Porębińskiemu.  

 Następnie przewodniczący odczytuje wniesione prośby.  

 a) prośba Wacława Grossa o niekwestionowaniu mu gwoździ, nabytych od 

Kr. Pol. Zarządu leśnego w Końskich z odpisem zaświadczenia tegoż Zarządu.  

 Po przeprowadzonych naradach uchwalono: przedstawiony odpis zaświad-

czenia Kr. Pol. Zarządu leśnego w Końskich uważać za niedostateczny; Magistrat 

zwróci się do Komisariatu Powiatowego w Końskich celem przeprowadzenia docho-

dzeń, zaś do czasu wyjaśnienia się tej sprawy gwoździe te pozostają u Grossa pod 
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jego osobistą i majątkową odpowiedzialnością i takowych używać ani też rozporzą-

dzać nimi nie może.  

 b) prośba Arona Szyfa o zniesieniu 400 kor. grzywny, nałożonej nań przez 

Radę za sprzedaż 4 worków mąki do Końskich została nieuwzględniona, a zatem od-

nośna uchwała Rady z dnia 25 listopada r.b. pozostaje w mocy.  

 c) prośbę Hersza Rodała o wydaniu mu zdeponowanego przez Milicję worka 

soli przekazano do załatwienia Sekcji Aprowizacyjnej.  

 d) prośbę Zuzanny Bless o wypłaceniu 74 rb. należnych zmarłemu jej mężo-

wi za pracę przy restaurowaniu Magistratu w 1914 r. przekazano dla wyjaśnienia 

Magistratowi.  

 e) prośba Ignacego Porębińskiego o zezwoleniu mu na otwarcie w Przedbo-

rzu garbarni.  

 Po przeprowadzonej dyskusji uchwalono zezwolić p. Porębińskiemu na ot-

warcie garbarni w Przedborzu z obowiązkiem przestrzegania przewidzianych przepi-

sów sanitarnych i po jednorazowym złożeniu na rzecz Kasy Miejskiej 300 koron.  

 Radny Ignacy Porębiński referuje sprawę mostu – zwraca uwagę na zepsucie 

się ochron od lodu przed mostem, których utrzymujący most Paluch nie reperuje, co 

grozi w czasie idącej kry zniszczeniem mostu, oraz stawia wniosek uchwalenia znie-

sienia pobierania myta mostowego i przejęcie mostu na rzecz miasta.  

 Radny Szaja Miedzianagóra, zaznacza że most nie stanowi własności miasta, 

wobec czego Rada Miejska nie może znosić pobierania myta i pretensje przejęcia 

mostu na rzecz miasta można dochodzić na drodze sądowej.  

 Po przeprowadzonej dalszej dyskusji, kwestię zniesienia myta mostowego 

przewodniczący poddał pod głosowanie, którem 15 głosami przeciw 10 uchwalono 

pobieranie myta mostowego nie znosić. Sprawę zaś przejęcia mostu na rzecz miasta 

postanowiono odłożyć.  

 Radny Piotr Franczak proponuje założenie w Przedborzu telegrafu. Wniosek 

ten jednogłośnie został przyjęty.  

 Radny Benedykt Niedźwiecki żąda sprawozdania w sprawie dochodzeń zde-

ponowanej mąki Romanowi Kularskiemu.  

 Radny Ignacy Porębiński oświadcza, że nazwany Kularski miał sprowadzić 

gospodarza, u którego mąkę kupił, lecz dotychczas go nie sprowadził.  

 A zatem uchwalono zażądać od Kularskiego przedstawienia do dnia 15 gru-

dnia r.b. dostatecznych dowodów, że mąkę zdeponowaną zakupił nie w Przedborzu  

i że takowej stąd nie wywoził, w przeciwnym zaś razie zdeponowana mąka zostanie 

skonfiskowaną.  
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 W sprawie odbytej delegacji do lekarza dr Świerczyńskiego radni Antoni So-

kalski Szaja Miedzianagóra komunikują, że dr Świerczyński oświadczył, że obo-

wiązków lekarza miejskiego pełnić nie będzie.  

 Ks. Aksamitowski napiętnuje stanowisko tutejszych lekarzy i na wniosek te-

goż uchwalono – donieść w dniu jutrzejszym przez telefon Komisarzowi Powiato-

wemu – celem otrzymania odnośnego zarządzenia – o stanowisku tutejszych lekarzy, 

o stanie sanitarnym i szerzącej się w mieście epidemii tyfusu, do czego zostali upo-

ważnieni radni Ignacy Porębiński i Izrael Michalec.  

 W końcu radny Aron Kupfermintz oświadcza, aby zawiadomić urzędnika 

Aprowizacji w celu przejęcia skonfiskowanej mąki, co przekazano do załatwienia 

Sekcji Aprowizacyjnej.  

 Na tym posiedzenie zostało zamknięte i protokół spisany.  

Przewodniczący posiedzenia ks. Antoni Aksamitowski 

  Sekretarz W. Krzemiński  

Protokół 1 

posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 2 stycznia 1919 r. 

 Na zarządzone przez Prezesa Rady zawiadomienie o mającym odbyć się po-

siedzeniu stawili się wszyscy członkowie Rady z wyjątkiem – Stanisława Majchrow-

skiego, Wacława Grzegorzewskiego, Jankla Chłopickiego, Michała Abramsohna, 

którzy nie przyszli z powodu choroby lub wyjazdu, oraz dr Świerczyńskiego, Waw-

rzyńca Margasa, Władysława Słomczyńskiego, Antoniego Żórawskiego, którzy swej 

nieobecności nie usprawiedliwili.  

 Przewodniczył ks. Aksamitowski, który odczytał następujący porządek 

dzienny:  

 1) Odczytanie protokołu poprzedniego posiedzenia.  

 2) Sprawozdanie Sekcji Aprowizacyjnej.  

 3) Rozpatrzenie wniosków Sekcji finansowej.  

 4) Sprawozdanie Sekcji gospodarczej.  

 5) Rozpatrzenie wniosków Sekcji Sanitarnej.  

 6) Wolne wnioski.  

Rezolucje:  

 1) Odczytany został protokół poprzedniego posiedzenia, przeciwko któremu 

nie zgłoszono poprawek i w całości przyjęto.  

 2) W sprawozdaniu Sekcji Aprowizacyjnej radny Benedykt Niedźwiecki oz-

najmia, że dotychczasowy kierownik Aprowizacji p. Lejzor Lichtenstein przedstawił 

tylko jedną książkę rozchodową. Po przejrzeniu tych rozchodów, okazały się pozycje 

niczym nieuzasadnione i niewłaściwe, np.: 1) gratyfikacja Sznajdrowi 20 kor., 2) 

strata na kartoflach 82 rb., 3) za przejazd do Mnina 50 rb., 4) manko mąki 1218 funt., 
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5) Wajnblumowi wsparcia 280 koron, 6) Mostowe 47 rb., 7) Szlichcińskiemu pensja, 

8) Strata na fałszywych pieniądzach 154 rb., 9) strata na węglu, 10) w młynie Porę-

bińskiego przepadło 326 worków, 11) Zgubiono 3 worki mąki w Końskich, 12)  

u Szlamy Kupfermintza pozostało mąki za 176 rub.  

 Rada Miejska postanowiła dać termin Lejzorowi Lichtensteinowi do 8 stycz-

nia r.b. dla zdania rachunków i udowodnienia pozycji rozchodowych przed Sekcją 

Aprowizacyjną.  

 Następnie radny Niedźwiecki zakomunikował, że jego wyjazd z ks. Aksami-

towskim do Noworadomska w celu wystarania się o zboże nie przyniósł pożądanych 

rezultatów, ponieważ władze powiatowe odmówiły, motywując tym, że nie mają po-

zwolenia Ministerstwa Aprowizacji.  

 Ks. Aksamitowski zdał swoje sprawozdanie ze starań w tej samej sprawie  

w Ministerstwie Aprowizacji w Warszawie, skutkiem których było to, że polecono 

Inspektorowi aprowizacyjnemu w Radomiu zaaprowidować nasze miasto. Ponieważ 

dotychczas z Radomia nie otrzymano wiadomości w tej sprawie, postanowiono wy-

słać depeszę do Ministerstwa Aprowizacji, iż z powodu braku żywności – w Przed-

borzu panuje tyfus głodowy.  

 3) Wnioski Sekcji Finansowej referował radny Benedykt Niedźwiecki, który 

w budżecie miejskim na r. 1919 przedstawia przychód:  

1) pozostałość na rok 1919 – 6000 koron, 2) dzierżawy miejskie 3000 koron, 3)  

z rzeźni miejskiej 15000 koron, 4) rogatkowe 2000 koron, 5) opłata od przywozu  

i wywozu towarów 2000 koron, 6) Nieprzewidziane dochody 2000 koron, 7) Składka 

ogółu szkolnego 13240 koron.  

 W celu powiększenia dochodów Kasy miejskiej postanowiono pobierać na-

stępujące opłaty:  

 a) za świadectwa na sprzedaż domów po 20 koron 

 b) za świadectwa do różnych transakcji po 5 koron 

 c) za poświadczenie podpisu . . . . . . . . . . . 1 kor. 

 d) od podań do Rady Miejskiej i poszczególnych sekcji 1 kor. 

 e) od patentów na wyszynk wódek    50% na rzecz kasy miejskiej  

 f) od patentów na skład piwa          100%  „    „   „  „ 

 g) od patentów na piwiarnie             25%   „    „   „  „ 

 h) od patentów na przedsiębiorstwa przemysłowe   100%  „    „   „  „ 

      ha od hurtowych składów   100% „     „   „  „ 

 i) od patentów na drobną sprzedaż    25% „     „   „  „ 

 k) od przyjezdnych na jarmarki z towarami – oprócz artykułów spożywczych 

– po 3 korony każdorazowo.  

 l) Od świadectw poręczycielskich za aresztowanymi po 10 kor.  
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 ł) od kupionego konia         po 5 kor. 

 m) od kupionej krowy          „  3 kor. 

 n) od      „     świni tuczonej 2 kor. 

 o) od kupionego prosięcia       1 kor. 

 p) na rzecz Straży Ogniowej uchwalono jednogłośnie 15% od podatku od 

nieruchomości miejskich i na rzecz Kasy Miejskiej 100% od tegoż.  

 Rozchód: burmistrzowi 7200 koron, Sekretarzowi 4800 koron, kasjerowi 

4000 kor. – kasjer ma złożyć 2000 koron kaucji w gotówce lub papierach procento-

wych. – Kanceliście I 3000 koron, kanceliście II (praktykantowi) 600 kor.  

 Z powodu spóźnionej pory dalsze pozycje rozchodowe odłożono do następ-

nego posiedzenia.  

 4) Rozpatrzenie wniosków Sekcji Gospodarczej odłożono do następnego po-

siędzenia.  

 5) Przewodniczący odczytał protokół z posiedzenia Sekcji Sanitarnej, odby-

tego w dniu 31 grudnia 1918 r., który brzmi jak następuje:  

 „Sekcja Sanitarna zaopiniowała powiększyć ubikacje szpitala miejscowego  

z 18 łóżek na 30, takąż samą ilość pościeli i sprawdzić znajdującą się bieliznę w szpi-

talu, o ile takowej okaże się brak, dokompletować nową do 30 łóżek. Następnie wy-

nająć pięć sanitariuszy, aby pilnowali chorych i dezynfekowali mieszkania, w któ-

rych znajdywali się chorzy. Kupić dwa fartuchy dla doktora i komplet baniek. – Od-

nowić i odświeżyć szpital. Powołać dwóch felczerów na czas epidemii – za pewnym 

wynagrodzeniem, które określi Rada Miejska, dla kontroli sanitariuszów, którzy będą 

przeprowadzać dezynfekcje, i udzielania wskazówek, co do przeprowadzania po-

rządków.  

 Personelowi lekarskiemu podwyższyć wynagrodzenie na czas epidemii. – 

Doktorowi 10 rubli dziennie, czyli 300 rubli miesięcznie.  

 Postanowiono powołać do Sekcji Sanitarnej w drodze kooptacji p. Chaima 

Marmorsteina.  

 Lokatorom ogłosić, że są odpowiedzialni za porządki.  

 Na przewodniczącego Sekcji został powołany dr Świerczyński, na zastępcę 

Teofil Kowalczyk i na sekretarza Piotr Franczak.  

 Do wypełnienia zakupu wszelkich zamówień sekcja upoważnia Teofila Ko-

walczyka, Izraela Michalca i Arona Kupfermintza.  

 Podwyższyć dietę chorym z 1 kor. 50 hal. na 2 korony.”  

 Na tym protokół Sekcji Sanitarnej został zakończony.  

 Po krótkiej dyskusji protokół ten został zatwierdzony i w całości przyjęty.  

 6) Wolne wnioski. Przewodniczący odczytał odpowiedź Pol. Klubu Miesz-

czańskiego w Warszawie, dotyczące obchodu setnej rocznicy zgonu Jana Kilińskie-
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go, która została wręczona Przewodniczącemu Komitetu Obchodowego p. Adolfowi 

Gawrońskiemu w celu należytego zastosowania się.  

 Przewodniczący odczytał protokół dochodzenia przez dowództwo Żandar-

merii w Końskich i decyzję Komisariatu Powiatowego, aby gwoździe znajdujące się 

u Grossa były złożone w Magistracie. Wykonanie tego zarządzenia poruczono bur-

mistrzowi.  

 Wobec tego, że warunki licytacyjne rzeźni miejskiej były trudne do przyję-

cia, Rada Miejska uchwaliła następujące zmiany:  

 w § 4 usunąć wyrazy – „do dzierżawy ma prawo ten, kogo Rada Miejska 

uzna za godniejszego”.  

 §§ 5 i 18 wykreślono.  

 Co do § 10 postanowiono czynsz dzierżawny pobierać z góry za kwartał.  

 Co do § 20 zdecydowano, iż kaucję wolno złożyć nie tylko w gotówce, ale  

i w papierach procentowych.  

 Do § 6 dodano, iż wszelkie reparacje powstałe z winy dzierżawcy mają być 

wykonane na jego koszt.  

 Na postawiony wniosek, czy radni miejscy mogą zawierać kontrakty na 

dzierżawy miejskie, zdecydowano jednogłośnie, iż radni mogą zawierać takie umo-

wy, lecz nie mogą być obecni na posiedzeniu, będzie ich sprawa na porządku dzien-

nym.  

 Na rozporządzenie Inspektoratu Skarbowego w Końskich o oddanie bezpłat-

nych kwater dla funkcjonariuszy Straży Skarbowej Rada Miejska postanowiła kwate-

ry dać, lecz należność za takowe ma uiścić Skarb Państwa.  

 Petycje Piotra Franczaka o wypłacenie 400 koron rocznie lub danie 17 pod-

wód na przewóz poczty do Końskich i z powrotem odłożono, gdyż nie ma w tej 

sprawie odnośnego zarządzenia Ministerstwa.  

 Na prośbę nocnych stróżów Piotra Stępnia, Aleksego Stępnia, Ludwika Nie-

belskiego i Michała Barańskiego o podwyższeniu płacy – uchwalono płacę im pod-

wyższyć do 9000 koron rocznie, tj. 150 kor. miesięcznie każdemu. Polecić im staran-

ne wypełnianie służby, a przy zatrzymaniu wywozu niedozwolonych towarów otrzy-

mują procent. Żandarmom zaś polecić kontrolowanie ich i w ogóle doglądanie miasta 

z powodu szerzących się kradzieży.  

 Prośbę Piotra Stępnia, Franciszka Tomczyka, Ludwika Niebelskiego i Piotra 

Stępnia o wypłaceniu zaległych z 1914 r. pensji jako pełniących obowiązki stróżów 

nocnych, nie uwzględniono z powodu braku dowodów.  

 Prośbę Hindy Buchszreiber o zezwoleniu jej sprzedaży cukru i tytoniu odrzu-

cono, gdyż sprawa ta nie leży w kompetencji Rady.  
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 Prośbę Izrael.[ickiej] Taniej Kuchni o drzewo przekazano do załatwienia Ko-

misji Aprowizacyjnej i Leśnej.  

 Prośbę Hejnocha Finkielsteina o zwrot tytoniu skonfiskowanego przez Żan-

darmerię odrzucono.  

 Prośbę anonimową o zamknięciu bóżnicy ortodoksów odrzucono, gdyż Rada 

anonimów nie rozpatruje.  

 Na tym posiedzenie zamknięto i protokół spisano.  

  Przewodniczący posiedzenia ks. Antoni Aksamitowski 

  Sekretarz W. Krzemiński  

Protokół 2 

posiedzenia Rady Miejskiej odbytego w dniu 16 stycznia 1919 r. 

 Na zarządzone przez Prezesa Rady zawiadomienie o mającym odbyć się po-

siedzeniu stawili się wszyscy członkowie Rady z wyjątkiem: Stanisława Majchro-

wskiego, Chaima Marmorsteina, Piotra Sasa, którzy nie przybyli z powodu choroby  

i Benedykta Niedźwieckiego, Szai Miedzianagóry, Wawrzyńca Margasa i Ksawere-

go Zielińskiego, którzy swej nieobecności nie usprawiedliwili.  

 Przewodniczył ks. Aksamitowski, który odczytał następujący porządek 

dzienny:  

 1) Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

 2) Rozprawy nad dalszym ciągiem projektowanego przez Sekcję Finansową 

budżetu.  

 3) Akcja Sekcji Aprowizacyjnej.  

 4) Sprawozdanie Sekcji Gospodarczej.  

 5) Akcja Sekcji Sanitarnej.  

 6) Dyskusja o wyborach do Sejmu.  

 7) Wolne wnioski.  

Rezolucje:  

1) Odczytany został protokół poprzedniego posiedzenia, który został przyję-

ty.  

Przewodniczący zapytuje, czy zostały wykonane uchwały poprzedniego po-

siedzenia, na co burmistrz Roman Kosmulski oświadcza, że takowe zostały wykona-

ne, zaś relację w kwestii uchwały dotyczącej szpitala przedstawi członek Sekcji Sani-

tarnej w punkcie 5 porząd.[ku] dzien.[nego].  

2) Przedstawiony przez Magistrat kontrakt na wydzierżawienie na czas od 15 

stycznia 1919 r. do 1 stycznia 1922 r. mieszkańcowi miasta Przedborza Lejbusiowi 

Messerowi dochodu od bicia zwierząt w miejscowej rzeźni miejskiej za sumę 19710 

koron rocznie, zadeklarowaną przez nazwanego na licytacji odbytej w dniu 9 stycz-

nia r.b., Rada Miejska w całości takowy zatwierdziła.  
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Rozprawy nad budżetem nie odbyły się, ponieważ Sekcja Finansowa budżetu 

jeszcze nie przygotowała, a zatem polecono Sekcji sporządzenie budżetu i przedsta-

wienia go na następnym posiedzeniu.  

3) Akcja Sekcji Aprowizacyjnej. Zabierali głos p. Ludwik Sokalski i ks. Ak-

samitowski, którzy przedstawili szczegółowe sprawozdanie o akcji aprowizacyjnej. 

Między innymi zaznaczyli, że na zaprowiantowanie miasta zakupili w majątku Bą-

kowa Góra 50 korcy7 żyta po 130 koron za korzec […] Przedbórz, oraz o uzyskaniu 

w Radomiu 50 worków cukru, 50 worków soli, 50 worków kaszy, 10 worków fasoli  

i 40 funtów herbaty.  

Następnie uchwalono upoważnić ks. Aksamitowskiego i p. Stanisława Szko-

pa do zakupu kartofli i zboża w okolicznych dworach. Sekcję Aprowizacyjną upo-

ważnia się do wysyłania delegacji w sprawach aprowizacyjnych do Warszawy.  

Radny Ludwik Sokalski zaznacza, że dotychczas bardzo mało zadeklarowa-

no pieniędzy do aprowizacji, co utrudnia akcję Aprowizacji.  

Na członków Sekcji Aprowizacyjnej powołano jeszcze p.p. Franciszka Osic-

kiego, Józefa Wysockiego i Michała Foksowicza.  

Ks. Aksamitowski stawia wniosek [o] ustanowienie w Aprowizacji płatnego 

referenta.  

Po przeprowadzonych naradach uchwalono powołać p. Ludwika Sokalskiego 

na wakującą posadę kasjera w Magistracie, który jednocześnie będzie prowadzić 

księgi aprowizacyjne z wynagrodzeniem 7200 koron rocznie, czyli 600 koron mie-

sięcznie.  

Uchwalono przyjąć do Aprowizacji magazyniera z wynagrodzeniem 20 ko-

ron za każdy czynny dzień, na którego po przeprowadzeniu głosowania wybrany zo-

stał p. Franciszek Osicki.  

Uchwalono również powołać do Aprowizacji 2 magazynierów honorowych.  

Radny Ignacy Porębiński zgłasza wniosek kto jest za funduszem Aprowiza-

cji.  

Wniosek ten pozostał bez rezolucji jako nie nadający się do dyskusji.  

W końcu uchwalono zapłacenie towarów nadesłanych do Końskich dla tutej-

szej Aprowizacji.  

4) Przedstawione zostały akta dotyczące oświetlenia miasta elektrycznością, 

które zostały przekazane do załatwienia Sekcji Gospodarczej.  

                                                
7 Korzec – dawna jednostka objętości stosowana dla produktów sypkich. Istniało wiele lokal-

nych korców o różnej objętości. W Królestwie Polskim używano korca nowopolskiego, który 
wynosił 128 litrów.  
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5) Akcja Sekcji Sanitarnej. Radny Teofil Kowalczyk oznajmia, że w myśl 

uchwały Sekcji Sanitarnej z dnia 31 grudnia 1918 r. – ubikacje szpitala zostały po-

większone z 18 łóżek na 30 oraz dokompletowana została w części bielizna.  

Rada Miejska w myśl tejże uchwały powołuje celem zwalczania epidemii ty-

fusu dwóch felczerów – Jana Porębińskiego i Szaję Gliksmana wynagrodzeniem po 5 

rb. dziennie, oraz dwóch sanitariuszów z wynagrodzeniem po 10 koron dziennie.  

Felczerowi miejskiemu – Fajwusiowi Świętarskiemu przez czas trwania epi-

demii wypłacać po 10 koron dziennie – łącznie z dotychczasową płacą.  

6) Dyskusja o wyborach do Sejmu z powodu spóźnionej pory nie odbyła się.  

7) Wolne wnioski. Odczytany został okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych o przejęciu przez Rząd Polski mostów na większych rzekach.  

Radny Ignacy Porębiński stawia wniosek, aby znieść pobieranie myta mo-

stowego. – Po przeprowadzeniu głosowania wniosek ten większością głosów upadł.  

Następnie przystąpiono do załatwienia wniesionych petycji:  

          Prośbę Dozoru Bóżniczego Przedborskiego Okręgu o sprzedaży desek do łaźni 

– odrzucono.  

Prośbę Zarządu Izraelickiej Taniej Kuchni o wypłaceniu należnych fundu-

szów wyruczonych ze sprzedaży skonfiskowanej mąki odesłano do załatwienia Sek-

cji Aprowizacyjnej.  

Prośbę Abrama Markowieckiego o wydaniu mu skonfiskowanej 40 funt. mą-

ki – uwzględniono.  

Sprawę skonfiskowanych jajek, kaszy, mąki i oleju przekazano do załatwie-

nia Sekcji Aprowizacyjnej.  

Na prośbę Majera Cukiermana dozorcy w szpitalu miejskim uchwalono 

podwyższyć mu pensje na 400 koron miesięcznie.  

Pismo Szlamy Kupfermintza o sprzedaży domu izolacyjnego i wyprowadze-

niu się jego z Przedborza przyjęto do wiadomości.  

Prośba Romana Foksowicza o przyjęcie go na kontrolera milicji i oglądacza 

zwierząt została uwzględniona z tym zaznaczeniem, że przyjmuje się go tymczasowo 

na jeden miesiąc, tj. styczeń, o ile z obowiązków swych będzie się wywiązywał nale-

życie to czynności swe będzie pełnił nadal.  

W końcu radny Aron Kupfermintz stawia wniosek, aby przystąpić do zwoże-

nia na skład lodu na koszt miasta.  

Wniosek ten uchwalono wziąć pod obrady na następnym posiedzeniu.  

Na tym posiedzenie zamknięto, protokół spisano i podpisano.  

  Przewodniczący posiedzenia ks. Antoni Aksamitowski 

  Sekretarz W. Krzemiński  
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Protokół 3 

posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 30 stycznia 1919 r. 

Na zarządzone przez Prezesa Rady zawiadomienie o mającym odbyć się po-

sidzeniu stawili się wszyscy członkowie Rady z wyjątkiem: Wawrzyńca Margasa, 

Arona Kupfermintza, Ludwika Sokalskiego, Władysława Słomczyńskiego, Piotra Sa-

sa, Michela Abramsohna, którzy nie przybyli z powodu wyjazdu lub choroby, oraz 

Ksawerego Zielińskiego, Jakuba Chłopickiego, którzy swej nieobecności nie uspra-

wiedliwili.  

 Przewodniczył ks. Aksamitowski, który odczytał następujący porządek 

dzienny:  

 1) Odczytanie protokołu poprzedniego posiedzenia  

 2) Sprawa zwózki na koszt miasta lodu niezbędnego dla chorych  

 3) Sprawa Aprowizacyjna 

 4) Wybór Rady Szkolnej i organizacja szkół ludowych  

 5) Przedstawienie budżetu na rok 1919  

 6) Wolne wnioski.  

Rezolucje:  

 1) Odczytany został protokół poprzedniego posiedzenia, który został przyję-

ty.  

 2) W sprawie zwózki lodu radny Lejzor Lichtenstein proponuje, by urządze-

niem lodowni i zwózką lodu zajął się Magistrat.  

 Po przeprowadzonej nad tym dyskusji uchwalono, aby Magistrat porozumiał 

się z przedsiębiorcami, którzy by zobowiązali się dostarczać lód do szpitala, w razie 

niedojścia z nimi do porozumienia zwózką lodu i urządzeniem lodowni zajmie się 

Magistrat.  

 Sprawę Aprowizacji referuje radny Benedykt Niedźwiecki, który zdaje rela-

cję o zabiegach aprowizacji.  

 Ponieważ Aprowizacja posiada minimalne fundusze, niemożliwe jest dalsze 

aprowidowanie miasta, a zatem stawia wniosek zaciągnięcia od mieszkańców miasta 

na cele Aprowizacji pożyczki do wysokości 100 000 koron, którą zagwarantowałaby 

Rada Miejska.  

 Radny Ignacy Porębiński zaznacza, że o ile będą fundusze, zboże może być 

dostarczane przez Urząd Powiatowy w Końskich i popiera powyższy wniosek.  

 Po przeprowadzonych naradach uchwalono zaciągnięcie na cele pożyczki do 

100,000 koron lub 40,000 rubli na 8%, którą gwarantuje Rada Miejska. Sumy zaś do-

tychczas zadeklarowane wchodzą na poczet powyższej pożyczki.  

 Następnie radny Niedźwiecki zgłasza wnioski:  
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 a) wobec nadużyć ze strony sprzedających towary monopolowe, donieść 

władzy powiatowej, aby nadzór nad sprzedażą tychże towarów objął Magistrat 

wspólnie z Sekcją Aprowizacyjną i niestosujących się do zarządzeń tychże pozba-

wiać prawa koncesji;  

 b) ustanowienie taksy na sprzedaż mięsa, słoniny, opłaty od mielenia zboża, 

na które młynarze biorą dowolne ceny.  

 Po przeprowadzonej dyskusji wniosek pierwszy został przyjęty, wniosek zaś 

drugi – o ustanowieniu taksy przekazano do załatwienia Sekcji Aprowizacyjnej.  

 W końcu radny Niedźwiecki oznajmia, że na żądanie Aprowizacji Powiato-

wej – Sekcja Aprowizacyjna powołała go jako delegata na posiedzenia Aprowizacji 

Powiatowej, oraz jako zastępca jego powołany został p. Ignacy Porębiński.  

 Przewodniczący zwraca uwagę, że na posiedzeniu Rady, o ile bywa rozpa-

trywana sprawa Aprowizacji, winny być przedstawiane dokumenty tejże.  

 4) Sprawy szkolne. Przewodniczący, ks. Aksamitowski, w relacji o tutejszy-

ch szkołach ludowych zaznacza, że dzieci z tych szkół wynoszą bardzo małe korzy-

ści i ubolewa, że takowe w dodatku zostały zamknięte.  

 Radny Władysław Krzemiński wyjaśnia, że zamknięcie tu szkół nastąpiło na 

skutek zarządzenia Inspektora Szkolnego z powodu szerzącej się epidemii tyfusu.  

 Radny Paweł Jankowski zaznacza, że nie winno było być zamknięte prepa-

randum, gdyż takowe zamknięcie spowoduje upadek tej szkoły.  

 Przewodniczący stawia wniosek wyboru od Rady Miejskiej 2 członków Do-

zoru Szkolnego na miejsce p.p. Józefa Machuderskiego i Wacława Grossa, którzy 

niedopełniają swych obowiązków, i o wyborze tych członków donieść do Inspektora 

Szkolnego.  

 Wniosek ten został przyjęty i po przeprowadzeniu głosowania na rzeczonych 

członków zostali wybrani p.p. Benedykt Niedźwiecki i Ignacy Porębiński.  

 Na wniosek radnego Lucjana Kosińskiego uchwalono poczynić u odnośnych 

władz starania o rozszerzenie zakresu tutejszych szkół do 6-klasowej ludowej z pro-

gramem dawniejszej szkoły 2-klasowej.  

 Następnie uchwalono na przyszły rok szkolny powołać do składu tutejszego 

personelu nauczycielskiego nauczyciela p. Lucjana Kosińskiego.  

 W końcu Rada Miejska uchwaliła – z chwilą zmniejszenia się epidemii po-

czynić starania o otwarcie szkół.  

 5) Przystąpiono do odczytania budżetu miasta Przedborza na 1919 r., sporzą-

dzonego przez Sekcję Finansową na posiedzeniu tejże w dniu 29 stycznia r.b., który 

został w całości przyjęty.  

 6) Wolne wnioski.  
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 Na wniosek przewodniczącego uchwalono kanceliście spisującemu protoko-

ły posiedzeń Rady wypłacać po 10 koron za każde posiedzenie.  

 Pokoje umeblowane dla przyjezdnych urzędników, mieszczące się w budyn-

ku Magistrackim – gwoli zmniejszenia wydatków Kasy Miejskiej – uchwalono zli-

kwidować.  

 Radny Izrael Michalec użala się, że tutejsza Żandarmeria nieprzychylnie od-

nosi się do tutejszych mieszkańców starozakonnych8, czyni im krzywdy i robi pewne 

nadużycia.  

 Na skutek powyższego Rada Miejska uchwaliła zwrócić się do Komisariatu  

z następującym pismem:  

 Ponieważ miasto nasze utrzymuje 5 milicjantów i 5 stróżów nocnych, Rada 

Miejska chciałaby przeto wiedzieć, jaki jest stosunek Żandarmerii do miasta i czego 

można się od nich domagać.  

 Następnie przystąpiono do odczytania zgłoszonych petycji:  

 Prośbę mieszkańców Widomy o zezwoleniu im bicia drobiu na miejscu  

u rzezaków – przekazano do załatwienia Komisji Sanitarnej.  

 Prośba felczera p. Jana Porębińskiego o przyjęciu go na oglądacza zwłok zo-

stała uwzględniona.  

 Radny Ignacy Porębiński zgłasza wniosek, aby znieść pobieranie myta mo-

stowego, a to wobec przejęcia miasta przez rząd. Po przeprowadzonej dyskusji 

uchwalono, aby Sekcja Gospodarczo-budowlana ustaliła pretensje miasta do mostu, 

o czym Magistrat doniesie do Komisariatu. 

 Na tym posiedzenie zamknięto, protokół spisano i podpisano.  

  Przewodniczący posiedzenia ks. Antoni Aksamitowski 

  Sekretarz W. Krzemiński  

Protokół 4 

nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 10 lutego 1919 r. 

 Na zarządzone przez Prezesa Rady zawiadomienie o mającym odbyć się po-

siedzeniu stawiło się 21 radnych.  

 Przewodniczył ks. Aksamitowski, który oznajmia, że w ubiegłym tygodniu 

był w Warszawie w Ministerstwie Zdrowia, gdzie zainterweniował o przyjście z po-

mocą tutejszemu miastu celem zwalczania szerzącej się epidemii tyfusu i na skutek 

tej interwencji Ministerium wyśle w najbliższych dniach do Przedborza Kolumnę 

Sanitarną składającą się z 1 lekarza, 3 pielęgniarek i 1 instruktora kamery dezynfek-

cyjnej, która się zajmie urządzeniem tu na koszt państwowy szpitala epidemicznego 

                                                
8 Starozakonny – wyznający judaizm.  
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na 50 łóżek. Wobec czego posiedzenie dzisiejsze zostało zwołane celem uchwalenia  

i poczynienia niezbędnych przygotowań, a mianowicie:  

 a) wyszukanie na szpital lokalu na 50 łóżek, składającego się z dwóch sal,  

w którym mogliby być umieszczeni osobno mężczyźni i osobno kobiety.  

 Przewodniczący proponuje zająć na szpital budynek szkolny przy ulicy Ko-

ścielnej.  

 Po przeprowadzonych naradach uchwalono zająć na szpital budynek szkolny 

przy ulicy Kościelnej a także lokal szkolny przy ulicy Krakowskiej; w tym ostatnim 

będzie jednocześnie umieszczona kuchnia i służba szpitalna.  

 Lekarz i pielęgniarki zajmą lokal na wikariacie, w którym ks. Rożkowski9 

przeznacza dwa pokoje i kuchnię dla personelu szpitalnego.  

 b) postaranie się: o dezynfektora z płacą 300 koron miesięcznie i całodzien-

nym utrzymaniem; pięciu posługaczy (2 mężczyzn i 3 kobiety – pożądane osoby ta-

kie, które przechodziły już tyfus) z płacą po 150 koron miesięcznie i całodziennym 

utrzymaniem; dwie praczki, kucharkę i pomocnicę oraz stróża.  

 c) Dostarczenie przez Magistrat 1 konia z wozem dla przewożenia chorych 

do szpitala na koszt miasta.  

 Po przeprowadzonej dyskusji uchwalono: chorych do szpitala przenosić na 

noszach, które znajdują się w Magistracie; personelem szpitalnym zajmie się Sekcja 

sanitarna.  

 d) Dostarczenie opału na koszt miasta. W sprawie tej uchwalono, aby Magi-

strat porozumiał się z gminą Przedbórz, która zechciałaby przyjść z pomocą w do-

starczaniu zakupionego drzewa; zwrócić się do p. Grabowskiego, właściciela mająt-

ku Rączki, o sprzedaż drzewa po zniżonej cenie, dokąd mają się udać jutro pp. Ro-

man Kosmulski i Władysław Krzemiński; zwrócić się do Urzędu leśnego w Koń-

skich o odstąpienie drzewa bezpłatnie ewent.[ualnie] sprzedanie po zniżonej cenie.  

 e) Żywność dla szpitala ma być dostarczana po cenach kontyngentowych.  

Uchwalono, że dostarczanie żywności ułatwiać będzie Aprowizacja.  

 f) Przygotowanie słomy do sienników. Uchwalono zwrócić się o takową do 

majątku Sokola Góra i wysłać tamże wóz.  

 g) Dostarczenie prześcieradeł i bielizny na koszt miasta.  

                                                
9 Rożkowski (Roszkowski) Antoni (1894-1939), duchowny, ur. 7 IV 1894 r. w Żarnowie, 

święcenia kapłańskie otrzymał w 1916 r. W l. 1917-1919 wikariusz w parafii Przedbórz oraz 

prefekt Szkoły Powszechnej w Przedborzu. Zginął 6 IX 1939 r. w pobliżu wsi Babsk, w trak-

cie ucieczki przed Niemcami, spoczywa na cmentarzu parafialnym w Babsku (Przedborski 
Słownik Biograficzny - www.psbprzedborz.pl dostęp 11.10.2018 r.).  
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 Na wniosek przewodniczącego zostało wybranych 6 opiekunów czyli kurato-

rów szpitala, a mianowicie: ks. Aksamitowskiego, Teofila Kowalczyka, Władysława 

Krzemińskiego, Emanuela Wolińskiego, Izraela Michalca i Mojżesza Dębskiego.  

 Radny Aron Kupfermintz proponuje urządzenie kuchni rytualnej dla izraeli-

tów.  

 Kwestię tą pozostawiono do załatwienia Gminie Izraelickiej łącznie z Zarzą-

dem Szpitala.  

 Sekcja Sanitarna zbiera się jutro o godzinie 5 po południu celem omówienia  

i ustalenia obsługi szpitalnej itp. spraw.  

 Magistrat obwieści mieszkańcom miasta, by poddawali się rozporządzeniom 

Komisji Sanitarnej, felczerów zaś zobowiązać, by nie ukrywali chorych na tyfus i nie 

leczyli ich, lecz meldowali w Magistracie o każdym wypadku zachorowania na tyfus, 

których następnie będzie się umieszczać w szpitalu.  

 Następnie przewodniczący oznajmia, że na miejsce zmarłego Romana Naj-

mrockiego do Rady wchodzi Ignacy Majchrowski i na miejsce Chaima Marmorsteina 

wchodzi Jankiel Krakowski.  

 W końcu uchwalono: za półgodzinne spóźnienie się radnego na posiedzenie 

płaci tenże na rzecz kasy miejskiej 5 koron kary, za nieusprawiedliwione nieprzyby-

cie 10 koron, a po trzykrotnej karze radny traci mandat.  

 Na tym posiedzenie zamknięto, protokół spisano i podpisano.  

  Przewodniczący posiedzenia ks. Antoni Aksamitowski 

  Sekretarz W. Krzemiński  

Protokół 5 

nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 25 lutego 1919 r. 

 Na zarządzone przez przewodniczącego zawiadomienie o mającym odbyć się 

posiedzeniu stawiło się 19 radnych.  

 Przewodniczył ks. Aksamitowski, który oznajmia, że w ubiegłym tygodniu 

zmarł radny Władysław Słomczyński, pamięć którego uczczono przez powstanie,  

i na miejsce tegoż do Rady wchodzi Jan Porębiński, po czym przewodniczący odczy-

tuje następujący porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia:  

 1) Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia  

 2) Sprawozdanie Sekcji Gospodarczo-budowlanej  

 3) Rozpatrzenie protokołu projektów Komitetu Robót publicznych  

 4) Sprawy szkolne  

 5) Sprawa Aprowizacyjna  

 6) Wolne wnioski  

Rezolucje:  

1) Odczytano protokół posiedzenia z dnia 30 stycznia r.b.  
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Radny Ignacy Porębiński zgłasza poprawkę, że uchwała, dotycząca nauczy-

ciela p. Lucjana Kosińskiego winna brzmieć: „Rada Miejska zwróci się do Inspekto-

ra Szkolnego o zamianowanie na przyszły rok szkolny nauczyciela p. Lucjana Kosiń-

skiego do szkół ludowych w Przedborzu”.  

 Przewodniczący zaś zgłasza poprawkę, że nie została zaprotokołowana 

uchwała, że Rada Miejska zwróci się do Inspektoratu o zamianowanie na przyszły 

rok szkolny nauczycielem miejscowych szkół p. Ludwika Sokalskiego.  

 Następnie odczytano protokół posiedzenia z dnia 10 lutego r.b., który został 

przyjęty.  

 Radny Benedykt Niedźwiecki zgłasza nagły wniosek o zadrzewieniu ulic  

i placów miasta Przedborza.  

 Wniosek ten został przyjęty jako nagły i nad takowym otwarto dyskusję.  

 Radny Niedźwiecki, podnosząc doniosłość zadrzewienia miast, zaznacza, że 

na ten cel można uzyskać od Rządu pożyczkę, sadzeniem zaś drzewek winni się za-

jąć właściciele domów – każdy przed swoim domem.  

 Radny Ludwik Sokalski oświadcza, że wszystkie miasta starają się o zadrze-

wienie ulic i placów miasta, oraz zaznacza, że drzewa bardzo dodatnio wpływają na 

stan higieniczny miast i są niemałą ochroną od pożarów i o ile właściciele domów 

obejmą ochronę drzewek przed swoim domem, to takowe dadzą się utrzymać.  

 Radny Izrael Michalec jest przeciwny wnioskowi wobec zubożenia miasta  

i innych ciężarów jakie miasto ponosi.  

 Po przeprowadzonej dalszej dyskusji, w której zabierali głos: ks. Aksamito-

wski, Paweł Jankowski i Antoni Żurawski uchwalono zadrzewić ulice miasta i place; 

szczegółowy zadrzewienia opracuje Sekcja Gospodarcza, Magistrat zaś zwróci się 

niezwłocznie do Nadleśnictwa w Końskich o wydanie bezpłatnie drzewek – sadzo-

nek.  

 2. Sprawozdanie Sekcji Gospodarczo-budowlanej. Przewodniczący Sekcji 

Ignacy Porębiński odczytał dwa protokoły Sekcji Gospodarczo-budowlanej z dnia 8 

grudnia 1918 r. i z dnia 19 lutego r.b., które w całości zostały przyjęte.  

 Przewodniczący ks. Aksamitowski przedstawia akta dotyczące oświetlenia 

miasta elektrycznością, zwrócone przez Komisariat Rządu Polskiego w Końskich 

celem wzięcia pod obrady Rady Miejskiej w nowym, uzupełnionym składzie.  

 Ponieważ dotycząca umowa, zawarta między Magistratem a przedsiębiorcą 

Wacławem Grossem została przez Sekcję Gospodarczą szczegółowo przejrzaną i Ra-

dzie Miejskiej znaną i dla miasta korzystną, przeto Rada Miejska w całości takową 

zaakceptowała i porucza Magistratowi odnośne akta przedłożyć Komisariatowi Rzą-

du Polskiego w Końskich do niezwłocznego zatwierdzenia.  
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 3. Przewodniczący odczytuje dekret i okólnik Ministerstwa Pracy i Opieki 

Społecznej z dnia 27 grudnia 1918 r., okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

z dnia 27 stycznia r.b. oraz protokół posiedzenia Komitetu Robót Publicznych  

w Przedborzu z dnia 20 lutego r.b. celem wzięcia pod obrady Rady Miejskiej, który 

brzmi jak następuje: „Dnia 20 lutego 1919 roku, w myśl okólnika Ministerstwa Pracy 

z dnia 27 grudnia 1918 r., odbyło się w Przedborzu posiedzenie organizacyjne  

w sprawie utworzenia Komitetu robót Publicznych w Przedborzu.  

 W skład Komitetu weszli:  

 1. Burmistrz miasta Przedborza Roman Kosmulski, jako przewodniczący.  

 2. Wice-burmistrz m.[iasta] Przedborza Benedykt Niedźwiecki jako zastępca 

przewodniczącego.  

 3. Członek Rady Miejskiej  Antoni Sokalski 

 4. „ „ „ Ludwik Sokalski [przekreślenie niebieską 

kredką – przyp. PG] 

 5.  „ „ „ Ignacy Porębiński [przekreślenie niebieską 

kredką – przyp. PG] 

 6.  „ „ „ Paweł Jankowski 

 7. Inżynier powiatowy Stanisław Malanowicz, jako kierownik robót.  

 Komitet w powyższym składzie, dążąc do dania bezrobotnym m. Przedborza 

i okolic zajęcia i środków do życia, uchwalił:  

 1. Znajdujące się w Przedborzu cztery studnie, stanowiące własność miejską, 

obecnie nieczynne, doprowadzić do stanu używalności przez wyreparowanie pomp  

u studzien w Rynku i przy ul. Kościelnej, sprawienie nowej pompy u studni przy ul. 

Krakowskiej i odbudowę studni z bloków betonowych z postawieniem nowej pompy 

przy ulicy Mostowej  

– kosztem 16.000 koron 

 2. Wybrukować ulice: Kościelną do cmentarza, Bóżniczą10 i Krzywą11, prze-

brukować wybite miejsca na wszystkich ulicach i placach publicznych miasta, urzą-

dzić 4 mostki na miejscu otwartych rynsztoków     

       – kosztem 24.000 kor.[on] 

 3. Przeprowadzić reparację jatek miejskich, lodowni, ustępu i studni, znajdu-

jących się przy tychże jatkach        

       – kosztem 2,500 kor.[on]  

 4. Przeprowadzić reperację rzeźni i ubikacji do niej należących: mieszkanie 

dla stróża, szopy, obórek i ustępu       

       – kosztem 8,000 kor.[on]  

                                                
10 Biegła w miejscu dzisiejszego parku na prawym brzegu rzeki Pilicy, obecnie nieistniejąca.  
11 Obecnie ul. Podzamcze. 
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 5. W celu uzdrowotnienia miasta na miejsce zanieczyszczonego wykopanego 

w gruncie kanału pofabrycznego na przedmieściu Widoma wymurować z kamienia 

kanał, a przestrzeń poza kanałem splantować      

       – kosztem 19,000 kor.[on] 

 6. Przerobić należący do Kasy miejskiej dom przy ulicy Pocztowej – róg 

Mostowej –, zajęty obecnie pod biuro Magistratu na [szkołę] 7-mio klasową  

       – kosztem 20,000 kor.[on]  

7. Przerobić szkołę miejską przy ulicy Kościelnej na dom dla biura Magistra-

tu  

– kosztem 3,000 kor.[on] 

 8. Wybudować dom miejski dla pomieszczenia teatru, czytelni, Klubu 

mieszczańskiego, narzędzi Straży Ogniowej, sklepów i t. d.    

       – kosztem 100,000 kor.[on] 

  Ogólny koszt proponowanych robót:         192,500 kor.[on] 

 9. Prosić przedborską Radę Miejską o uchwalenie kredytu i wykonanie po-

wyższych robót.  

 10. Prosić Konecki Powiatowy Komitet Robót Publicznych o uchwalenie  

i przeprowadzenie budowy szosy z Przedborza na Kielce na długość 12 wiorst12 (od 

Przedborza do wsi Wilki) biorąc pod uwagę, że szosa od Wilków do Kielc już istnie-

je”.  

 Przy czytaniu powyższego protokołu przewodniczący ks. Aksamitowski za-

znacza, że w skład Komitetu robót Publicznych winien wejść delegat do Sejmiku Po-

wiatowego, który by mógł popierać odnośne sprawy Komitetu w Sejmiku.  

 A zatem do Komitetu Robót Publicznych wybrani zostali jeszcze delegat do 

Sejmiku Powiatowego ks. Aksamitowski i na wniosek Arona Kupfermintza – Izrael 

Michalec i Aron Kupfermintz, jako przedstawiciele Gminy Izraelickiej.  

 Po kolejnym odczytaniu projektów wymienionych w powyższym protokole 

wszczęła się ożywiona dyskusja.  

 Radny Lejzor Lichtenstein sprzeciwia się stanowczo budowie domu miej-

skiego dla pomieszczenia teatru, czytelni itd. oraz przeróbce budynku Magistratu  

i jest za uchwaleniem kredytu tylko do 100,000 koron.  

 Radny Teofil Kowalczyk zgłasza wniosek, aby w sprawie uchwalenia po-

wyższych projektów i kredytu przeprowadzić imienne głosowanie.  

 Wniosek ten został przyjęty i po przeprowadzeniu imiennego głosowania – 

wszystkimi głosami, z wyjątkiem Lejzora Lichtensteina, wszystkie projekty – wy-

mienione w protokole Komitetu Robót Publicznych, zostały przyjęte i na takowe 

uchwalono zaciągnąć od Rządu pożyczkę w kwocie 192,500 koron.  

                                                
12 Wiorsta – dawna rosyjska jednostka długości równa ok. 1066 m. 
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 4. Sprawy szkolne. Radny Benedykt Niedźwiecki oświadcza, że wedle infor-

macji, udzielonych mu przez Inspektora Szkolnego w Końskich, dotychczasowe 

szkoły ludowe będą zreformowane na 7-klasowe szkoły ludowe powszechne.  

 Przewodniczący, ks. Aksamitowski, stwierdza, że szkolnictwo w Przedborzu 

w czasie wojny bardzo szwankuje, co głównie przypisuje mianowaniu tu niedosta-

tecznie kwalifikowanych sił nauczycielskich.  

 Dochodząc do wniosku, że miasto Przedbórz, jako oddalone od środowisk 

oświaty większych miast, winno posiadać szkołę ludową 7-klasową z programem 4 

klas szkoły gimnazjalnej, Rada Miejska uchwaliła zwrócić się z prośbą do Inspektora 

Szkolnego w Końskich, aby na przyszły rok szkolny została tu otwartą w mowie 

będąca szkoła, na którą proponuje się zająć budynek Magistratu.  

 5. Sprawa Aprowizacji. Radny Niedźwiecki oznajmia, że podczas ogłoszonej 

pożyczki na Aprowizację ludność izraelicka nie udziela takowej.  

 Następnie oznajmia, że utworzone w Końskich biuro handlowe żąda od tu-

tejszej Aprowizacji złożenia kaucji w kwocie 10,000 koron, gdyż w przeciwnym ra-

zie nie będzie nam wydawać cukru, nafty itp. artykułów i oświadcza w końcu, że  

o ile ludność izraelicka w najbliższym czasie nie złoży pożyczki w stosunku procen-

towej ich liczebności, Aprowizacja zmuszona będzie zaprzestać aprowidowania lud-

ności izraelickiej.  

 6. Wolne wnioski. Przewodniczący odczytuje odpowiedź Komisariatu na tut. 

pismo z dnia 3 lutego r. b. za Nr 1089 o stosunku Żandarmerii do miasta, który wyja-

śnia, że żandarmeria prócz spraw ściśle wojskowych ma za zadanie czuwać nad cało-

ścią majątku państwowego i ścigać wszelkie wykroczenia przeciwko życiu i mieniu 

mieszkańców. Służbowo jest od Magistratu miasta niezależną, Magistratowi jednak 

przysługuje prawo odwoływania się w wypadkach wyżej wymienionych do pomocy 

Żandarmerii.  

 Na wniesioną prośbę przez mieszkańców miasta izraelitów o zamknięciu Iz-

raelickiego Towarzystwa Kultura, gdzie odbywają się zbiorowe lekcje, ze względu 

na szerzącą się epidemię tyfusu, po przeprowadzonych naradach uchwalono takowe 

zamknąć.  

 Na wniosek radnego Ignacego Porębińskiego również ze względu na szerzą-

cą się epidemię tyfusu uchwalono zabronić nauczycielowi Dawidowi Szejginowi 

prowadzenia zbiorowych lekcji.  

 Prośbę Władysława Stradla o przyjęciu go na oglądacza zwierząt i mięsa 

przekazano do załatwienia Sekcji Gospodarczo-budowlanej.  

 Łaję Wajnblum na prośbę jej o udzielenie koncesji na sprzedaż towarów 

monopolowych należy poinformować, że z odnośną prośbą ma ona się [zwrócić] do 

Powiatowej Rady Aprowizacyjnej w Końskich.  
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 Na prośbę stróżów nocnych o podwyższeniu im pensji uchwalono przyznać 

im dodatek drożyźniany w stosunku 50% pobieranej pensji.  

 Na wniosek radnego Niedźwieckiego uchwalono: poruczyć Sekcji Gospo-

darczej sporządzenie spisu nieruchomości i inwentarza martwego należących do Ka-

sy Miejskiej, jako to: gruntów, łąk, pastwisk placów, budynków oraz urządzeń w lo-

kalach miejskich itp. oraz zwrócić się do odnośnych władz o zamianowanie do 

Przedborza rejenta.  

 Wnioski zaś o uregulowaniu brzegów Pilicy między Przedborzem a Sulejo-

wem w celu połączenia komunikacji wodnej z Kolejką Sulejowską; wyjednanie kon-

cesji na komunikację samochodową do Gorzkowic, Noworadomska i Końskich oraz 

przejęcie w administrację budynków starej fabryki i domu Kołodiuka odłożono do 

załatwienia na następnym posiedzeniu.  

 Na wniosek Antoniego Żórawskiego poruczono Magistratowi przedsięwzię-

cia środków niedozwolenia wypuszczania na miasto świń i kóz i pociągania winnych 

do odpowiedzialności oraz na wniosek ks. Aksamitowskiego – usunąć szyldy w ję-

zyku niemieckim.  

 W końcu uchwalono nałożyć kary na członków Rady, którzy opóźnili się na 

dzisiejsze posiedzenie, mianowicie na Teofila Kowalczyka, Pawła Jankowskiego, 

Stanisława Szkoppa, Izraela Michalca, Władysława Krzemińskiego, Arona Kupfer-

mintza, Lucjana Kosińskiego, Jankla Chłopickiego po 5 koron, oraz za nieusprawie-

dliwione nieprzybycie na członków – Szmula Helfanda, Mojżesza Dębskiego i Ksa-

werego Zielińskiego po 10 koron.  

 Na tym posiedzenie zamknięto, protokół spisano i podpisano.  

  Przewodniczący posiedzenia ks. Antoni Aksamitowski 

  Sekretarz W. Krzemiński  

Protokół 6 

Działo się w mieście Przedborzu na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 3 

marca 1919 r.  

 Na zarządzone przez burmistrza zawiadomienie o mającym odbyć się posie-

dzeniu stawiło się 24 radnych, a mianowicie: Roman Kosmulski, ks. Antoni Aksami-

towski, Ignacy Porębiński, Paweł Jankowski, Adolf Gawroński, Antoni Sokalski, 

Izrael Michalec, Władysław Krzemiński, Szmul Helfand, Teofil Kowalczyk, Bene-

dykt Niedźwiecki, Wawrzyniec Margas, Piotr Franczak, Stanisław Majchrowski, 

Franciszek Osicki, Szaja Miedzianagóra, Mojżesz Dębski, Aron Kupfermintz, Jan-

kiel Krakowski, Ludwik Sokalski, Ksawery Zieliński, Lucjan Kosiński, Piotr Sas  

i Lejzor Lichtenstein.  

 Zebraniu przewodniczył burmistrz miasta Przedborza Roman Kosmulski, 

który oznajmia, że posiedzenie dzisiejsze zostało zwołane w celu przeprowadzenia 
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wyborów 2 członków do Sejmiku Powiatowego w Końskich, w myśl rozporządzenia 

Komisarza Rządu Polskiego w Końskich z dnia 22 lutego 1919 r. za Nr 1351, oraz 

objaśnił sposób przeprowadzenia wyborów – w myśl przepisów wykonawczych do 

dekretu o Tymczasowej Ordynacji Wyborczej do Sejmików Powiatowych (Dzien. 

[nik] Rozporz.[ądzeń] Komisarza Rządu Pol.[skiego] na powiat Konecki Nr 2), po 

czym przewodniczący zaprasza do stołu prezydialnego dwóch wyborców pp. Teofila 

Kowalczyka i Franciszka Osickiego do obliczania głosów.  

 Po wezwaniu wyborców przez przewodniczącego do przedstawienia kandy-

datów na członków Sejmiku Powiatowego, zostali przedstawieni jako kandydaci: ks. 

Antoni Aksamitowski, Ludwik Sokalski i Ignacy Porębiński – ten ostatni zrzekł się 

swojej kandydatury.  

 Przewodniczący oznajmia, że ponieważ przedstawiono trzech kandydatów, 

wybory zostaną przeprowadzone przez tajne głosowanie z pomocą kartek, po rozda-

niu których zarządza 15 minutową przerwę.  

 Po złożeniu do urny kartek i obliczeniu takowych przez wyżej powołanych 

wyborców pp. Kowalczyka i Osickiego okazało się, ze otrzymali głosów – ks. Anto-

ni Aksamitowski 12 i Ludwik Sokalski 12, którzy zostali wybrani na członków do 

Sejmiku Powiatowego w Końskich.  

 O wyniku powyższych wyborów zostało wyborcom niezwłocznie ogłoszone.  

 Na tym posiedzenie zamknięto protokół spisano i podpisano.  

  Przewodniczący posiedzenia Kosmulski 

  Sekretarz W. Krzemiński  

 

  Członkowie Rady  Kowalczyk 

     Osicki 

 

Protokół 7 

posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 13 marca 1919 r. 

 Na zarządzone przez Prezesa Rady zawiadomienie o mającym odbyć się po-

siedzeniu stawiło się 20 radnych.  

 Zebraniu przewodniczył ks. Antoni Aksamitowski.  

 Przed przystąpieniem do obrad postawionych na porządku dziennym Rada 

Miejska ze względu, że nie posiada dotychczas obowiązującego regulaminu, na 

wniosek radnego Ignacego Porębińskiego uchwaliła zwrócić się o takowy do Związ-

ku Miast w Warszawie, czasowo zaś kierować się wydanymi przez Rząd dekretami.  

 Przewodniczący oznajmia, że na posiedzenie dzisiejsze został zaproszony le-

karz szpitala epidemicznego dr M. Dietrich, który przedstawi potrzeby szpitala epi-

demicznego i omówi akcję sanitarną w celu walki z epidemią i zgłasza – jako nagły 
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wniosek – przyjęcie dr Dietricha do składu Rady Miejskiej, jako tymczasowego za-

stępcę lekarza miejskiego, który by stanął na czele Komisji Sanitarnej.  

 Wniosek został przyjęty i po przeprowadzeniu głosowania uchwalono dr 

Dietricha przyjąć do składu Rady Miejskiej.  

 Dr Dietrich oświadcza, że mandat powyższy przyjmuje i za wybór dziękuje, 

zastrzega się jednak, że nie może przyjąć czynności, ciążących na lekarzu miejskim, 

natomiast w Radzie Miejskiej i w pracy w Komisji Sanitarnej będzie się udzielał.  

 Przewodniczący następnie odczytuje otrzymaną w dniu dzisiejszym odezwę 

Związku Miast Polskich w sprawie przyłączenia do Polski Gdańska, po czym uchwa-

lono następującą rezolucję:  

 Rada Miejska m. Przedborza, łącząc się z całym Narodem Polskim, oświad-

cza, że Gdańsk i Pomorze, które należały do Polski, a przemocą zostały Jej wydarte 

winny być teraz przyłączone do Polski i gdy zajdzie potrzeba krwią swoją bronić 

będzie nieutraconych praw. Uchwałą niniejszą postanowiono zakomunikować tele-

graficznie do Związku Miast.  

 Przewodniczący odczytuje porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia:  

 1) Odczytanie protokołu poprzedniego posiedzenia  

 2) Omówienie potrzeb szpitala epidemicznego  

 3) Sprawa projektowanych robót publicznych  

 4) Wolne wnioski.  

Rezolucje:  

 1) odczytano protokół Rady z dnia 25 lutego r.b., który został przyjęty.  

 2) dr Dietrich, przedstawiwszy cel przybycia do Przedborza Komisji Sanitar-

nej, zgłasza następujące potrzeby szpitala:  

 a) dostarczenie przez miasto środków pomocniczych i egzekutywy policyj-

nej;  

 b) dostarczenie lokomocji, tj. koni do przewozu maszyny dezynfekcyjnej i do 

dostarczania drzewa, oświadcza przy tym, że dezynfekcja na mieście będzie trwać 

jeszcze od 2 do 3 tygodni i że na środki lokomocji szpital posiada awans 400 koron 

miesięcznie;  

 c) dostarczenie dla lekarza podwód do Noworadomska w interesach szpitala.  

 Powyższe potrzeby Rada Miejska uchwaliła uwzględnić.  

 Następnie dr Dietrich mówi o pomocy Sanitarno-Policyjnej. Wyraża zdzi-

wienie, że pomimo pozostawania wolnych miejsc, chorych – w szczególności izraeli-

tów – nie umieszczają w szpitalu, lecz pozostawiają ich w mieszkaniach.  

 Piętnuje stanowisko Radnego Arona Kupfermintza, któremu rzekomo miał 

odmówić przyjęcia dwóch chorych do szpitala i oświadcza, że rzeczony Kupfermintz 

do niego się nie zgłaszał i przyjęcia chorych do szpitala nie odmawiał mu.  
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 Ks. Aksamitowski stwierdza, że w szpitalu panuje wzorowy porządek i mówi 

o poddawaniu się dezynfekcji.  

 Dr Dietrich daje szczegółowe sprawozdanie o przeprowadzanej dezynfekcji  

i zaznacza, że tam gdzie zostanie stwierdzony wypadek tyfusu, a prowadzone tam 

jest jakiekolwiek przedsiębiorstwo, należy mieszkanie takowe opieczętować.  

 Zabronić surowo odwiedzania chorych tyfusowych.  

 Zobowiązać felczerów do rejestrowania chorych tyfusowych.  

 Nakazać utrzymywanie bezwzględnego porządku w mieszkaniach, podwór-

kach, placach itd.  

 Ze względu zbliżającej się pory letniej i wynikających chorób epidemicz-

nych Magistrat przystąpi do oczyszczania ulic i placów miejskich.  

 W celu dostarczania ludności zdrowej wody – studnie miejskie mają być do-

prowadzone do należytego porządku.  

 W końcu dr Dietrich zaznacza, że miasto powinno się poddać powyższym 

wskazówkom, gdyż w przeciwnym razie może być całkowicie izolowane, tj. zam-

knięte.  

 Po przeprowadzonej dyskusji uchwalono, aby Magistrat obwieścił, by wszy-

scy mieszkańcy w ciągu 3 dni oczyścili podwórza, studnie, wywieźli z miasta wszy-

stkie śmieci i gnoje, w mieszkaniach przeprowadzili należyty porządek.  

 Niestosujących się do tegoż zarządzenia karać grzywną do 100 koron lub 

aresztem do 10 dni.  

 Komisja Sanitarna obowiązaną jest czuwać nad porządkiem w mieście i win-

nych przedstawiać do kar.  

 3) Sprawę robót publicznych – ze względu niedostatecznej ilości członków 

Rady odłożono do następnego posiedzenia, które bez względu na ilość przybyłych 

radnych będzie ważne.  

 4) Prośbę Towarzystwa Kultury o zezwolenie przybycia na posiedzenie Rady 

dwóch członków celem udzielenia informacji w sprawie zamkniętego Towarzystwa 

– nie uwzględniono.  

 Prośbę Edwarda Zbysza o przyjęciu go na oglądacza zwierząt odesłano do 

załatwienia Komisji Gospodarczej.  

 Prośbę rzemieślników izraelitów o zezwolenie im na zwołanie zebrania w ce-

lu zawiązania tu Związku rzemieślników – nie przyjęto ze względu, że takowa nie 

dotyczy kompetencji Rady.  

 Prośbę stróżów Magistratu o podwyższeniu pensji, po przeprowadzeniu gło-

sowania uchwalono większością głosów przyznać im dodatek drożyźniany w stosun-

ku 50% pobieranej pensji.  
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 Prośbę Ałtera Ocala o wydaniu mu skonfiskowanej mąki, przy imiennym 

głosowaniu odrzucono.  

 Na tym posiedzenie zamknięto, protokół spisano i podpisano.  

Przewodniczący posiedzenia ks. Antoni Aksamitowski 

  Sekretarz W. Krzemiński  

Protokół 8 

posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 9 kwietnia 1919 r. 

 Na zarządzone przez Prezesa Rady zawiadomienie o mającym odbyć się po-

siedzeniu, stawiło się 25 radnych.  

 Przewodniczący ks. Antoni Aksamitowski, który oznajmia, że w tym dniu 

bieżącym zmarł radny śp. Grzegorzewski, pamięć którego uczczono przez powstanie, 

i na miejsce tegoż do Rady wchodzi dotychczasowy zastępca Ignacy Kucharski.  

 Następnie przewodniczący odczytuje porządek dzienny dzisiejszego posie-

dzenia:  

1. Odczytanie protokołu poprzedniego posiedzenia.  

2. Wezwanie Związku Miast Polskich do powzięcia rezolucji w sprawie 

przyłączenia do Polski całego Księstwa Cieszyńskiego z okręgiem Cza-

ca, Spiżu i Orawy.  

3. Ostateczne zaaprobowanie Rady Miejskiej co do uzyskania pożyczki na 

wykonanie Robót Publicznych.  

4. Sprawy Aprowizacyjne.  

5. Rozpatrzenie wniosku przedstawionego przez inżyniera powiatowego  

w sprawie wynagrodzenia Machuderskiego i Geduldta za reperację rzeź-

ni.  

6. Rozpatrzenie wniosków kontraktowych na wydzierżawienie gruntów 

miejskich.  

7. Załatwienie zgłoszonych petycji i wolne wnioski.  

Rezolucje 

 1. Odczytano protokół poprzedniego posiedzenia, który został przyjęty.  

 2. Przewodniczący odczytuje odezwę Związku Miast Polskich o wyrażeniu 

żądania w sprawie Księstwa Cieszyńskiego z okręgiem Czaca oraz w sprawie Spiżu  

i Orawy.  

 Po entuzjastycznym przyjęciu odezwy Związku Miast Polskich, obecni 

członkowie Rady powzięli następującej treści uchwałę:  

 a) Posiadając odwieczne prawa do całego Księstwa Cieszyńskiego z okrę-

giem Czaca, domagamy się przyłączenia go do Polski.  

 b) Stwierdzając, że Spiż i Orawa od roku 1271 uznane były za perłę miejsco-

wych starostw polskich, obecnie ludność ich rdzennie polska całą duszą pragnie 
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przyłączenia jej do Polski, domagamy się wcielenia tych ziem do Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 3. W sprawie robót publicznych odczytano pismo Ministerstwa Robót Pu-

blicznych z dnia 13 marca r.b. za Nr 57/480.  

 Ponieważ na posiedzenie dzisiejsze przybyła znaczniejsza ilość osób ze sfer 

robotniczych zainteresowanych robotami publicznymi, odczytano przeto protokół 

Komitetu Robót Publicznych z dnia 20 lutego r.b. oraz odnośną uchwałę Rady Miej-

skiej, zapadłą na posiedzeniu w dniu 25 lutego r.b.  

 Po przeprowadzonej dyskusji, projektowane roboty publiczne oraz dotyczącą 

uchwałę Rady Miejskiej z dnia 25 lutego r.b. zaaprobowano, oraz uchwalono zwró-

cić się do Ministerstwa Robót Publicznych o przyznanie na uchwalone roboty pu-

bliczne pożyczki w sumie 192,500 koron na następujących warunkach: powyższa 

pożyczka zaciągnięta byłaby na 25 lat i spłacana po upływie 10 lat, przy czym pierw-

sze 10 lat pożyczki byłaby nieoprocentowaną, a następne 15 lat byłaby oprocentowa-

ną na 5%. Wypłata pożyczki rozłożona byłaby na trzy raty: 1 maja i 1 sierpnia 1919 

r. po 64,000 koron i 1 marca 1920 r. – 64,500 koron.  

4. Sprawy Aprowizacyjne. Odczytany został protokół posiedzenia Aprowi-

zacji z dnia 28 marca r.b. Ponieważ na tymże posiedzeniu Sekcji Aprowizacyjnej 

uchwalonym zostało wykluczenie z grona członków Aprowizacji Ignacego Porębiń-

skiego ze względu na jego szkodliwą działalność, przewodniczący zarządził głoso-

wanie, po przeprowadzeniu którego większością głosów uchwalono Ignacego Porę-

bińskiego z Aprowizacji wykluczyć.  

Przewodniczący zgłasza wniosek, aby do aprowizacji zostali wybrani trzej 

delegaci z grona miejscowej Rady Robotniczej.  

Wniosek powyższy został przyjęty i przez obecnych na sali robotników po 

porozumieniu się zostali przedstawieni 3 delegaci, a mianowicie: 1) Jan Jałosiński 2) 

Józef Jarzębski i 3) Mikołaj Raczyński.  

Następnie ks. Aksamitowski przedstawia całokształt wyłonionej Aprowizacji 

i jej działalność.  

5. Sprawę rozpatrzenia wniosku przedstawionego przez inżyniera powiato-

wego o wynagrodzeniu Machuderskiego i Geduldta za reperację rzeźni poruczono 

Sekcji Gospodarczo-budowlanej, która następnie przedstawi na plenum Rady.  

6. Sprawę rozpatrzenia warunków kontraktowych na dzierżawę gruntów 

miejskich – poruczono Sekcji Gospodarczej, która po należytym opracowaniu przed-

stawi na plenum Rady.  

7. Załatwienia zgłoszonych petycji.  

a) Prośbę Zysmana Tyberga o zapłacenie czynszu dzierżawnego za lokal zaj-

mowany przez Żandarmerię – nie uwzględniono.  
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b) Prośba Frymety Faktor o zapłacenie czynszu dzierżawnego za lokal zaj-

mowany przez Posterunek Policji Państwowej. Uchwalono zwrócić się o wyjaśnienie 

do Komisariatu Powiatowego w Końskich.  

c) Na prośbę woźnego Józefa Kucharskiego o podwyższenie mu pensji – 

uchwalono przyznać mu dodatek drożyźniany w stosunku 50% pobieranej pensji.  

d) Na prośbę Michała Mellera – milicjanta – o wypłacenie mu pensji za mie-

siąc marzec, w którym to czasie nie pełnił służby z powodu choroby, uchwalono 

pensję mu wypłacić.  

W sprawie Jana Wnuka, przebywającego w zakładzie dla paralityków w Czę-

stochowie, w celu uniknięcia dalszych kosztów – uchwalono sprowadzenie go w jak 

najkrótszym czasie.  

Na prośbę ks. Rożkowskiego o usunięcie z wikariatu personelu szpitalnego 

oraz na żądanie dr Dietricha – uchwalono lokal dla lekarza i personelu szpitalnego 

zająć w domu p. Antoniny Wolskiej.  

Na tym posiedzenie zamknięto, protokół spisano i podpisano.  

  Przewodniczący posiedzenia Kosmulski  

   Sekretarz W. Krzemiński  

Protokół 9 

posiedzenia Rady Miejskiej, odbytego w dniu 28 kwietnia 1919 r. 

 Na zarządzone zawiadomienie o mającym odbyć się posiedzeniu stawiło się 

24 radnych.  

Przewodniczył ks. Antoni Aksamitowski, który oznajmił, że w bieżącym ty-

godniu zmarło dwóch radnych Jan Porębiński i Josek Opatowski, pamięć których 

uczczono przez powstanie i na miejsce ich do Rady wchodzą dotychczasowi zastęp-

cy: Stefan Lubasiński i Ałter Czałczyński.  

Następnie przewodniczący odczytuje porządek dzienny dzisiejszego posie-

dzenia, który brzmi jak następuje:  

1. Odczytanie protokołu poprzedniego posiedzenia.  

2. Sprawozdanie delegatów z posiedzenia Sejmiku Powiatowego.  

3. Działalność Sekcji Aprowizacyjnej  

 a) Załatwienie sprawy z Lichtensteinem  

 b) Ujawnienie nowych nadużyć przez b. członka Aprowizacji Igna-

cego Porębińskiego  

c) Ustalenie cen chleba.  

 4. Sprawozdanie Komisji Gospodarczo-budowlanej.  

 5. Załatwienie zgłoszonych petycji.  

6. Wolne wnioski.  
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Rezolucje:  

1. Odczytanie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej. Radny 

Aron Kupfermintz zgłasza poprawkę, że nie został zaprotokółowany jego wniosek  

o poczynieniu w odnośnym Ministerstwie starań na przeprowadzenie kolejki z No-

woradomska do Przedborza. A zatem protokół został przyjęty.  

2. Sprawozdanie delegatów z posiedzenia Sejmiku Powiatowego.  

Radny Ludwik Sokalski zdając sprawozdanie z posiedzenia Sejmiku Powia-

towego zwrócił szczególną [uwagę] na to, że dotychczas Rada Aprowizacyjna Po-

wiatowa mało zwracała uwagę na Przedbórz i okolicę, uważając je za rolnicze. Otóż 

delegaci zwrócili uwagę na brak chleba i potrzebę silniejszego zaopatrywania w pro-

dukty żywnościowe.  

Ks. Aksamitowski dodał, że prace Sejmiku rozpoczęły się nabożeństwem  

i jakkolwiek to było pierwsze posiedzenie inauguracyjne, dokonano jednak wyboru 

wydziału powiatowego i różnych komisji. Na ogół Sejmik wykazał dużo zapału  

i energii do pracy. W skład wydziału powiatowego został wybrany ks. Aksamitow-

ski.  

3. Sprawę Aprowizacyjną referował Benedykt Niedźwiecki, który oznajmił, 

że były Aprowizator Lejzor Lichtenstein a conto rachunków nie popartych dowoda-

mi zaofiarował 10000 koron. Remanent 25,5 korcy żyta obiecał zapłacić byleby Sek-

cja wyznaczyła ludzi, aby to żyto kupili. Umowy tej jeszcze nie podpisał.  

Sprawę dotyczącą utraty zakupu 100 korcy kartofli w majątku Stanowiska  

z przyczyny członka Aprowizacji Ignacego Porębińskiego referował ks. Aksamitow-

ski, a przeto chwilowo przewodnictwo objął zastępca burmistrza Benedykt Nie-

dźwiecki.  

Ks. Aksamitowski odczytał list referenta Aprowizacji w Końskich a następ-

nie została przeczytana skarga na Ignacego Porębińskiego skierowana do Prokuratora 

z powodu wielu jego nadużyć w Sekcji Aprowizacyjnej, głównie zaś z powodu nie-

wypłacenia 3000 koron za 100 centnarów metrycznych kartofli w folwarku Stanowi-

ska, wskutek czego miejscowa Aprowizacją utraciła te kartofle.  

Przewodniczący w swym przemówieniu przedstawił działalność Ignacego 

Porębińskiego skierowywaną nie dla dobra ogółu a dla swoich osobistych korzyści,  

a zatem zgłosił wniosek, aby usunąć go z grona członków Rady Miejskiej.  

Wniosek został przyjęty i po przeprowadzeniu głosowania za pomocą kry-

tych kartek – wszystkimi głosami uchwalono usunięcie Ignacego Porębińskiego  

z Rady Miejskiej.  

Przewodnictwo obejmuje z powrotem ks. Aksamitowski.  
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Obecni w drugiej sali robotnicy zażądali sprowadzenia Ignacego Porębiń-

skiego na salę obrad, aby wszystkie zarzuty przeciw niemu były wypowiadane przy 

nim.  

Przewodniczący w obawie, aby nie dokonano czynnych obrażeń na osobie p. 

Porębińskiego, zarządził imienne głosowanie, czy sprowadzić go czy nie? Wszyscy 

oprócz jednego, który się wstrzymał od głosowania, głosowali za tym, aby go nie 

sprowadzać.  

Przewodniczący referując sprawę ceny chleba, zauważył, że panuje pasek [?] 

na ruble, które kupcy przyjmują za 90 kop.[iejek]. Jednocześnie zadecydowali wszy-

scy, aby magistrat za obniżanie ceny rubla wyznaczył 10 rb. kary i ściągał takową na 

korzyść Kasy Miejskiej.  

Cenę chleba wyznaczono na 1 rb. za funt, która może być przez Sekcję 

Aprowizacyjną obniżana lub podwyższona stosownie do okoliczności.  

4. Uchwałą Sekcji Gospodarczo-budowlanej w sprawie dzierżawy gruntów 

miejskich – przyjęto 22 głosami.  

Sprawa budżetu. Radny Benedykt Niedźwiecki objaśnił, że Wydział Powia-

towy nie zatwierdził budżetu z tego powodu, że podatki powinny być wyznaczane od 

stałych dochodów. A zatem ponowne sporządzenie budżetu poruczono Sekcji Finan-

sowej.  

5. Odczytano prośbę mieszkańców miasta, aby podwody były wynajmowane 

przez Magistrat, koszty zaś takowych były pokrywane drogą rozkładu na mieszkań-

ców.  

Ze względu na trudności techniczne prośba ta została uchylona.  

Prośbę Stefana Czekajewskiego i Antoniego Lubasińskiego o podwyższeniu 

im pensji przekazano do załatwienia Komisji Finansowej.  

Na salę obrad zgłosił się Josek Goldberg handlarz z Noworadomska i oś-

wiadczył, że w dniu dzisiejszym przywiózł do Przedborza pomarańcze i cytryny, 

sprzedaż których policja zakwestionowała i takowe mu skonfiskowała i prosił o in-

terwencję.  

Ponieważ ów Goldberg pomarańcze te i cytryny sprzedawał po 1 rb. 50 kop. 

za sztukę a więc w połowie tej ceny jaka była tu dotychczas i ze względu na brak 

pomarańczy i cytryn – uchwalono zwrócić się do policji o wydanie mu zabranego 

towaru.  

6. Ze względu kryzysu jaki tu nastąpił wskutek braku i wielkiej drożyzny ar-

tykułów żywnościowych na wniosek ks. Aksamitowskiego uchwalono zwrócić się  

z gorącą odezwą do obywateli ziemskich o przyjście tutejszemu miastu z pomocą w 

tych artykułach. Zreferowanie odezwy powierzono ks. Aksamitowskiemu, która 

brzmi, jak następuje:  
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Odezwa  

Rady miasta Przedborza do Ziemian i większych gospodarzy rolnych 

„Widmo głodu, które od kilku miesięcy już było przewidywane doszło do 

najwyższego napięcia i dziś wystąpiło w całej pełni. Całe rzesze ludu bezrolnego  

i bezrobotnego, wygnane głodem z domów, zalega ulice i place miasta Przedborza  

z rozpaczliwym okrzykiem „chleba i ziemniaków!” Wobec tak groźnego położenia  

w dniu 28 miesiąca kwietnia b. r. zbiera się Rada Miejska i przy napływie setek głów 

bezrolnej i głodnej ludności postanawia zwrócić się do okolicznych Ziemian i go-

spodarzy z prośbą o sprzedaż ziarna i ziemniaków po cenach możliwie przystępnych.  

Obywatele! Nie możemy patrzeć obojętnym okiem na początki grożących 

nowych nieszczęść i zwracamy się do Was, ufni, że nie pozwolicie ginąć z głodu tej 

reszcie mieszkańców, których dotąd oszczędził tyfus głodowy! Ostatnia to dla nas 

deska ratunku!  

Rada Miejska żywi niepłonną nadzieję, że głos nasz będzie usłyszany i zro-

zumiany”. 

Jednocześnie wybrano do zakupu zboża w okolicy następujących delegatów: 

1) ks. Aksamitowskiego 2) Władysława Krzemińskiego 3) Józefa Jarzębskiego 4) 

Stanisława Wtorkowskiego oraz Antoniego Żórawskiego, jako zastępcę ks. Aksami-

towskiego.  

Na tym posiedzenie zamknięto, protokół spisano i podpisano.  

Przewodniczący [brak podpisu – przyp. PG] 

Sekretarz W. Krzemiński 
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Wielka Wojna (1914-1918) w Noworadomsku i okolicach w relacji  

„Gońca Częstochowskiego” 

 

   

Pierwszą korespondencję wojenną przesłano do Częstochowy po dwóch mie-

siącach przerwy 16 października 1914 r.1 W październiku 1914 r. w mieście panował 

spokój, ale jak pisano z 25-tysięcznego miasta uciekła połowa mieszkańców. Razem 

z częścią ludności miasto opuścił burmistrz Julian Grabowski2. W czasie nieobecno-

ści władz, w okresie walk frontowych, musiał powstać organ władzy zarządzający  

w tym okresie miastem. Był to Komitet Obywatelski, w jego skład wchodzili: prze-

wodniczący Antoni Peyser3, Jan Szwedowski4, Władysław Katuszewski, Antoni 

Wolski5, Stanisław Imieniński. W ramach Komitetu działały sekcje: żywnościowa, 

doraźnej pomocy, rozjemcza, finansowa, furażowa, kwaterunkowa, taniej kuchni, po-

średnictwa pracy oraz robót ziemnych6. W ramach tej ostatniej zorganizowano robo-

ty publiczne, w tym niwelację nowego rynku przy ulicy Częstochowskiej oraz rozpo-

częto prace nad przekopaniem kanału rzeczki Radomki w prostym kierunku. Organi-

zacja pracy spoczywała w ręku inżyniera Stefana Kosteckiego, A. Kołodziejskiego, 

Jana Szwedowskiego i rajcy miejskiego Franciszka Oczkowskiego. Inną ważną spra-

wą była organizacja taniej kuchni. Do jej powstania przyczynił się Zarząd Stowarzy-

szenia Rzemieślniczo-Przemysłowego, w którego lokalu otwarto kuchnię w dniu 15 

października 1914 r. Na początku wydawano 100 porcji zupy mięsnej bezpłatnie i 50 

porcji płatnych w cenie 5 kopiejek. Poza tym Komitet Obywatelski czuwał nad do-

                                                
1 „Goniec Częstochowski”, 16 października 1914 r., nr 289, s.1. 
2 G. Mieczyński, Julian Grabowski (1867-1926), [w:] Radomszczański Słownik Biograficzny 

(dalej RSB), t.1, pod. red. G. Mieczyńskiego, t. 1, s. 61-62.  
3 Tenże, Antoni Peyser (ok.1873-1943), [w:] RSB, s. 142-143. 
4 Tenże, Jan Szwedowski (1872-1955), [w:] RSB, s. 197.  
5 Tenże, Antoni Wolski (1857-1935), [w:] RSB, s. 209-210. 
6 „Goniec Częstochowski”, 16 października 1914 r., nr 289,  s.1. 
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starczeniem środków utrzymania głodnym, zapewnienie pomocy szpitalnej i opieki 

lekarskiej, zabezpieczenie w mieście porządku pod względem sanitarnym i bezpie-

czeństwa publicznego, uruchomienie szkół, utrzymania kontroli nad cenami artyku-

łów żywnościowych. To ostatnie było bardzo trudne, w przypadku nawet chwilowe-

go braku żywności spowodowanej działaniami wojennymi, ceny żywności rosły. 

Oprócz braku żywności dał się odczuć brak soli, nafty, węgla oraz wyrobów tabacz-

nych. W mieście rolniczym tylko nabiał był początkowo tani, toteż nim żywili się 

mieszkańcy miasta. Z powodu ucieczki dotychczasowych władz, Niemcy mianowali 

nowego burmistrza - adwokata Witolda Hoppe. Zarząd miasta miał trudną sytuację 

finansową, poprzednicy pozostawili w kasie Magistratu tylko 58 kopiejek, tymcza-

sem pracownicy magistratu upominali się o 3-miesięczne wynagrodzenie7.  

Decyzją niemieckich władz rozpoczęła się przy pomocy miejscowej ludności 

przebudowano szosę Piotrków-Noworadomsk. Nowa droga miała odznaczać się 

trwałością budowy i wytrzymałością na przewożenie większych ciężarów. Budowa 

tej drogi miała więc cel głównie wojskowy8. 

Tymczasem Rosjanie ponownie zajęli miasto 4 listopada i przebywali w nim 

do 14 grudnia 1914 r. W połowie listopada Rosjanie w pobliżu Noworadomska dys-

ponowali armiami liczącymi około 350 tys. ludzi. Grupa północna armii rosyjskiej 

próbowała ruszyć przez Noworadomsko do Łodzi9. Kolejna kontrofensywa doprowa-

dziła do zajęcia miasta przez armię austro-węgierską. Noworadomsko przechodziło 

zatem z rąk do rąk pięć razy10. Niemcy wycofując się z Noworadomska jeszcze w li-

stopadzie spalili dworzec kolejowy wraz z magazynami kolejowymi. W mieście stały 

posterunki wojskowe, na Magistracie szyld był w języku rosyjskim, na rynku Żydzi 

uruchomili samowary z herbatą i zakąskami, żołnierze austro-węgierscy raczyli się 

tym napojem na ulicy. Po mieście prowadzeni byli jeńcy rosyjscy ubrani w szynele  

i w wysokich baraniastych siwych czapkach. Gazety dochodziły do miasta co trzeci 

dzień, były to gazety śląsko-niemieckie ale także łódzkie i częstochowskie11. W po-

łowie grudnia 1914 r. zginął od bomby zrzuconej z aeroplanu 14-letni chłopiec, jego 

brat został poważnie ranny i przebywał w szpitalu w Noworadomsku. Oprócz tego 

inna spadająca bomba z aeroplanu spaliła 3 stodoły i zabudowania przy ul. Stodolnej 

w Noworadomsku12. Spłonęły też dwa przedmieścia: Kolonia Bartodziejska i Gli-

                                                
7 Tamże. 
8 Tamże, 18 października 1914 r., nr 291, s.2. 
9 Tamże, 15 grudnia 1914 r., nr 349, s.1-2; tamże, 22 grudnia 1914 r., nr 357, s. 3. 
10 G. Mieczyński, Raport Oddziału Wywiadowczego Departamentu Wojskowego NKN o sto-

sunkach w mieście i Radomsku i powiecie z 1915 r. „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XII, 2016, 

s. 94. 
11 „Goniec Częstochowski”, 18 marca 1915 r., nr 69, s.1. 
12 Tamże, 28 grudnia 1914 r., nr 361, s.2. 



Wielka Wojna (1914-1918) w Noworadomsku i okolicach w relacji… 

 

 65 

nianki, ucierpiały także okoliczne wsie, spalono prawie wszystkie zabudowania  

w Stobiecku Szlacheckim, Józefowie, Bogwidzowach, Bartodziejach, Młodzowach. 

Na granicy powiatu noworadomskiego spaliły się wsie Kuźnica Prusicka i Krasice. 

Ludność potrzebowała ciepłego ubrania (było to zimą), bielizny, siana, słomy i karto-

fli. W Kruszynie oprócz strat materialnych raniono kilka osób. W Pławnie spaliły się 

w czasie trwania działań wojennych kilkadziesiąt stodół i dom13. 

Początek okupacji austro-węgierskiej rozpoczął się w grudniu 1914 r. od 

kontrybucji, jaką miasto musiało zapłacić w kwocie 10 tys. rubli14. Działalność Ko-

mitetu Obywatelskiego nie spotkała się z uznaniem mieszkańców miasta. W związku 

z protestami mieszkańców 2 września 1915 r. władze zarządziły wybory do 12-oso-

bowej Rady Miejskiej według ordynacji opracowanej przez cesarsko-królewską Ko-

mendę Obwodu. Do Rady Miejskiej weszli: Stefan Kostecki inżynier fabryki „Meta-

lurgia”, Jan Szwedowski, dotychczasowy ławnik, Antoni Wolski, były profesor szkó-

łek elementarnych, Władysław Katuszewski, właściciel odlewni i zakładu zmechani-

zowanego, Witold Polanowski, adwokat, Wacław Fryc przemysłowiec, Józef Półrola 

rolnik, Antoni Wtorkiewicz rzemieślnik, Izraelici: Fiszel Doński, Szlama Szczerań-

ski właściciel domu bankierskiego, Adolf Lewkowicz przemysłowiec, Dawid Bugaj-

ski kupiec15. W styczniu 1917 r. zmiany w zarządzie miasta próbowała zaprowadzić 

Cesarska i Królewska Komenda Obwodowa na mocy rozporządzenia Naczelnego 

Wodza armii austro-węgierskiej. Komenda Obwodowa nominowała 82 obywateli 

miasta i 82 zastępców do sprawowania urzędów miejskich okresie jednego roku. 

Zarząd nad miastem sprawowała przyboczna Rada w liczbie 6 osób na czele z komi-

sarzem rządowym16. 

Nadal działała tania kuchnia, jeszcze w styczniu 1915 r. wydawano 350 por-

cji dziennie17. Mimo tego rodzaju działalność już w miesiącu lutym 1915 r. napotkała 

na duże trudności z powodu braku funduszy. Zauważono brak produktów żywno-

ściowych a także wysokie ceny tych, które sprzedawano18. W lipcu 1915 r. dowóz ar-

tykułów żywnościowych był ograniczony, za kwaterkę masła płacono 2 ruble, a kar-

tofle były bardzo poszukiwane19. Niestety później sytuacja żywnościowa pogarszała 

się. W sierpniu 1916 r. doszło do braku chleba w mieście, przy piekarniach powsta-

                                                
13 Tamże, 14 grudnia 1914 r., nr 348, s.1. 
14 Tamże, 28 grudnia 1914 r., nr 361, s.2. 
15 Tamże, 5 września 1915 r., nr 218, s. 2. 
16 T.A.Nowak, Sprawozdanie samorządu miejskiego za okres od 1 kwietnia 1917 roku do 

dnia 31 maja 1918 r., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XII, 2016, s.109-126; „Goniec Często-

chowski”, 28 stycznia 1917 r., nr 22, s.3. 
17 „Goniec Częstochowski”, 1 stycznia 1915 r., nr 1, s.3. 
18 Tamże, 11 luty 1915 r., nr 38, s.2. 
19 Tamże, 22 lipca 1915 r., nr 179, s.3. 
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wały kolejki po chleb, zabrakło kartofli. W obawie o zniżkę cen mąki na przednówku 

Komitet Aprowizacyjny nie zamówił jesienią 1915 r. w okolicznych majątkach ziem-

skich wystarczającej ilości zboża. W związku z brakiem zboża Komitet Aprowiza-

cyjny zmniejszył ilość wydawanej mąki piekarniom i mimo dystrybucji chleba na 

kartki, często udawało się po wielkich trudach zdobyć jeden bochenek na tydzień.  

Z powodu braku żywności wzrosła śmiertelność w mieście20. Brak chleba odnotowa-

no także i później21.  

System zaopatrzenia w karty chlebowe nie był najlepszy. W ciągu 3-4 dni 

Komitet Miejski, na czele którego stał inżynier Stefan Kostecki, wydawał 20 tys. kart 

chlebowych. Krótki czas wydawania kart spowodował nieporządek, tłok i zgiełk22. 

Stan aprowizacji w Noworadomsku był naprawdę tragiczny. W kwietniu 1917 r. do-

szło do rewizji domów w całym mieście w poszukiwaniu nadwyżek żywności. Odna-

lezione produkty żywnościowe były rejestrowane23.  

W listopadzie 1917 r. doszło do skandalu aprowizacyjnego. Komitet Ratun-

kowy w Noworadomsku otrzymał w maju od gubernatora lubelskiego 2000 kg słoni-

ny z żądaniem sprzedaży biednym. Tymczasem komitet zamiast tę słoninę sprzeda-

wać skierował ją do konserwacji, a jeden z członków, Leopold Parzonka,24 ukrył ją 

we własnej piwnicy. Wiadomość o ukrytej słoninie dotarła do władz wojskowych. Po 

odnalezieniu słoniny władze postawiły straż nad piwnicą L. Parzonki25. 

Innym obowiązkiem nowej władzy było zapewnienie porządku i ładu. Po-

czątkowo w mieście policyjny nadzór sprawowała Straż Ogniowa Ochotnicza pod 

wodzą Michała Świderskiego i jego zastępców Katuszewskiego, Lubańskiego i Sta-

rzyńskiego26. W styczniu 1915 r. miasto było strzeżone przez 12 milicjantów płat-

nych, 14 strażaków i 25 stróży nocnych. Brak nafty nie pozwalał palić lamp na uli-

cach. Mimo ciemności w styczniu 1915 r. porządek określono jako „wzorowy”, pró-

by rabunków stłumiono27. Mimo tych zabezpieczeń w lutym 1916 r. na trakcie wio-

dącym do Gidel miał miejsce napad zbrojny, gdzie zrabowano kupcowi 800 rubli. 

Wyrokiem sądu Cesarsko-Królewskiego doszło do rozstrzelania pod miastem Józefa 

Włodary. Obwiniony zastrzelił w czerwcu 1915 r. gajowego podczas kłusowania28. 

W dniach 18-20 lutego 1916 r. w sali ratusza odbyła się rozprawa 10 przestępców 

                                                
20 Tamże 6 sierpnia 1916 r., nr 177, s.2. 
21 Tamże, 13 sierpnia 1916 r., nr 188, s.5; tamże, 29 października 1916 r., nr 247, s. 3. 
22 Tamże, 28 stycznia 1917 r., nr 22. s.3. 
23 Tamże, 14 kwietnia 1917 r., nr 84, s.2. 
24 G. Mieczyński, Leopold Parzonka (ok. 1877-1934), [w:] RSB, s. 142.  
25 „Goniec Częstochowski”, 22 listopada 1917 r., nr 268, s.3. 
26 Tamże, 16 października 1914 r., nr 289, s.1. 
27 Tamże, 1 stycznia 1915 r., nr 1, s.3. 
28 Tamże, 12 luty 1916 r., nr 3, s. 2-3. 
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oskarżonych o szereg morderstw w obwodzie noworadomskowskich. Przesłuchano 

32 świadków. Sprawę jednego z oskarżonych  skierowano do sądów cywilnych, dru-

giego skazano na 16 lat ciężkich robót, trzeciego na 20 lat ciężkich robót. Karze po-

wieszenia poddano pozostałych siedmiu oskarżonych. Ceremonia ta zgromadziła 10 

tys. widzów29. W marcu 1916 r. straż bezpieczeństwa publicznego pełniła cesarsko-

królewska żandarmeria i inspektorat policji miejskiej. Chwalono wachmistrza Sokoła 

i komisarzy posterunków żandarmerii Dykiego i Kubickiego. To ci funkcjonariusze 

wytropili szajkę morderców, powieszonych na początku marca 1916 r., a wcześniej 

wyśledzili przybyłą do miasta szajkę złodziei30.  

Ze sprawą bezpieczeństwa wiązał się także stan obrony przeciwpożarowej.  

W sierpniu 1916 r. odnotowano pierwszy pożar w mieście w tym roku31. Spłonęły 

drewniane zabudowania należące do Śpiewaka, Epsztajna, Wtorkiewiczów i innych 

położonych przy ul. Krakowskiej. Dzięki pracy strażaków pożar nie przybrał groź-

niejszych rozmiarów. Akcja była prowadzona profesjonalnie, pisemne podziękowa-

nia Straż Ogniowa Ochotnicza w Noworadomsku otrzymała od władz wojskowych32. 

Praca straży spotkała się też z uznaniem władz wojskowych austriackich. Komenda 

odwodowa wyasygnowała na ten cel 2 tys. koron33. Znaczniejszy pożar wybuchł na 

początku lutego 1917 r. w śródmieściu. Rozpoczął się o godz. 1 w nocy i trwał do 12 

w południe. Wielu pogorzelców pozostało bez dachu nad głową34. W celu podnosze-

nia sprawności bojowej straży ogniowych ochotniczych miasta i okolic wystosowano 

zaproszenia na zjazd strażacki w Noworadomsku w dniach 29 i 30 czerwca 1918 r. 

Zapowiadano wygłoszenie referatów z zakresu pożarnictwa, w drugim dniu miały 

odbyć się pokazy konkursowe przyjezdnych drużyn35. Służba w Straży Ogniowej 

Ochotniczej była nagradzana, 31 października 1915 r. po zakończeniu ćwiczeń, za-

stępca komendanta Michał Świderski36, w dowód zasług otrzymał od komendanta 

Stefana Kosteckiego złotą gwiazdę artystycznej roboty z odpowiednim napisem oraz 

dyplom. Wyróżniony otrzymał także podziękowania za działalność i życzenia od Ra-

dy Miejskiej37. 

Programem zapewniającym pracę dla mieszkańców były roboty publiczne. 

Już sekcja robót ziemnych działająca przy Komitecie Obywatelskim prowadziła pra-

                                                
29 Tamże, 7 marca 1916 r., nr 54, s.1-2. 
30 Tamże, 12 marca 1916 r., nr 59, s.2. 
31 Tamże 8 września 1916 r., nr 204, s.2. 
32 Tamże, 13 sierpnia 1916 r., nr 188, s.5; tamże, 8 września 1916, nr 204, s.2. 
33 Tamże, 29 października 1916 r., nr 247, s.3. 
34 Tamże, 8 lutego 1917 r., nr 30, s.2. 
35 Tamże, 21czerwca 1918 r., nr 124, s.3; tamże, 23 czerwca 1918 r., nr 126, s.6. 
36 G. Mieczyński, Michał Świderski (1882-1940), [w:]  RSB, s. 199-200. 
37 „Goniec Częstochowski”, 7 listopada 1915 r., nr 270, s.3. 
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ce przy nowym placu targowym oraz regulacji Radomki38. Roboty te w związku  

z ciepłą zimą przeprowadzono na przełomie 1914/1915 r. Dawne trzęsawiska i cuch-

nące błota zamieniły się w plac z sadzawką. Prace trwały 12 tygodni, zajęcie przy 

tym miało 200 ludzi39. Do prac remontowych wykorzystano kolejkę konną, dzięki 

pobliskim wzgórzom piaskowym rzeczkę pogłębiono i wyprostowano a brzegi wyło-

żono darniną40. 

Ważnym problemem dla miasta było zaprowadzenie oświetlenia elektrycz-

nego w mieście. O sprawie tej dyskutowano od października 1913 r.41 W sierpniu 

1915 r. trwała rywalizacja między spółką założoną w Noworadomsku (hrabia Józef 

Ostrowski, inżynier Stefan Kostecki, Feliks Kobierzycki) i firmą z Dąbrowy Górni-

czej (inżynier Apanowicz, Katuszewski i Starkiewicz) na wykonanie oświetlenia 

miasta. W końcu jedna ze stron odwołała się do władz austro-węgierskich. Prace na 

budowę instalacji elektrycznej w mieście zawieszono42. Sprawę rozstrzygnięto na po-

czątku 1916 r. Koncesję na lat 18, z opłatą 4500 rubli otrzymał inż. A. Starkiewicz, 

stojący na czele konsorcjum z Dąbrowy Górniczej. Po upływie 18 lat elektrownia 

miała przejść na własność miasta43. W marcu 1916 r. narzekano na instalację elek-

tryczną, lampy zapalano o 16.30, kiedy było jeszcze jasno a wyłączano o 4.30, czyli 

gdy było jeszcze ciemno44. We wrześniu 1916 r. sytuacja trochę się poprawiła, doce-

niano nowe oświetlenie45. Zauważono w styczniu 1917 r., że stację prądu wyposażo-

no w stare urządzenia. Przez to na ulicach miasta nie było równomiernego oświetle-

nia46.  

Działalność szeroko prowadzoną w czasie „Wielkiej wojny” było prowadze-

nie oświaty. W kwietniu 1915 r. informowano o  kursach dla dorosłych analfabetów, 

na które uczęszczało 250 osób, w lutym 1916 r. w podobnych kursach uczestniczyło 

120 osób47. Uczestnictwo w tych kursach świadczyło o chęci dorosłych do nauki  

i nauczycieli chcących ich uczyć. W celu kształcenia kadry nauczającej, 25 lipca 

1915 r., miejscowe towarzystwo nauczycielstwa polskiego przeprowadziło miesięcz-

                                                
38 Tamże, 16 października 1914 r., nr 289, s.1. 
39 Tamże, 1 stycznia 1915 r., nr 1, s.3. 
40 Tamże, 30 maja 1915 r., nr 134, s.4; tamże, 22 lipca 1915 r., nr 179, s.3; tamże, 8 września 

1916 r., nr 204, s.2. 
41 R. Sikorski, Przed Wielką Wojną. Radomsko z lat 1912-1914 w „Gońcu Częstochowskim”, 

„Zeszyty Radomszczańskie”, t. XII, 2016, s.83-84. 
42 „Goniec Częstochowski”, 3 sierpnia 1915 r., nr 189, s.2; tamże, 5 września 1915 r., nr 218, 

s.2. 
43 Tamże, 12 luty 1916 r., nr 34, s.2-3. 
44 Tamże, 12 marca 1916 r., nr 59, s.2. 
45 Tamże, 8 września 1916 r., nr 204, s.2. 
46 Tamże, 28 stycznia 1917 r., nr 22, s.3. 
47 Tamże, 12 luty 1916 r., nr 34, s.2-3. 
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ne kursy wakacyjne dla nauczycieli. Program obejmował: główne zasady apologii 

chrześcijańskiej (ks. Kalinowski), historię Polski (Witkowska), literaturę polską 

(Rudnicki), geografię ziem polskich (dyrektor Sujkowski), język polski oraz historię 

języka polskiego (Weychart-Szymanowska), z dziejów wychowania i szkół w Polsce 

(Rudlińska), pedagogikę (Moszczeńska), dydaktykę (prof. Czerwiński), metodę ry-

sunków (prof. Chrzanowski), o celach i zadaniach wychowania fizycznego (prof. 

Niemiec), nauki przyrodnicze (dr Kiernik i dr Alinkjewicz), geologię nauczaną (dr 

Piwowar), o kooperatywach nauczania (Dąbrowski). Ułatwieniem dla kursantów by-

ło utworzenie pensjonatu z bezpłatnym zakwaterowaniem i za minimalną opłatą cał-

kowite utrzymanie48. Kursy te zamknięto 27 sierpnia 1915 r.49  

W roku szkolnym 1915/1916 otwarto w powiecie noworadomskowskim 155 

szkół wiejskich, a w pierwszych dniach października 1915 r. 4-klasowe gimnazjum 

kształcące 100 uczniów. Program oparty był na nauczaniu gimnazjów galicyjskich. 

W stosunku do gimnazjów w Galicji powiększono liczbę godzin języka polskiego  

i historii ojczystej50. W dniach 10-15 lipca 1915 r. prowadzono kursy społeczno-

oświatowe pod nazwą „Tydzień społeczno-oświatowy”. Program, na który składało 

się 20 różnorodnych zagadnień, przedstawiał się następująco: Rzut oka na rozwój 

oświaty w Królestwie Polskim, Oświata pozaszkolna, Szkolnictwo zawodowe wiej-

skie, Zadania szkoły narodowej, Sytuacja dzisiejsza i zadania oświaty w dobie dzi-

siejszej, Organizacje oświatowo-kulturalne dla młodzieży wiejskiej, Wychowanie 

przedszkolne, Ochronki i potrzeba wizytatorek ochron, Potrzeby kulturalne wsi, Nasz 

dorobek społeczny, Stan dzisiejszy kwestii robotniczej handlu przemysłu i rzemiosł  

z punktu polityki narodowej, Organizacja i praca w stowarzyszeniach, Higiena osobi-

sta i społeczna na wsi, Sprawy odbudowy i przebudowy wsi, Walka z pożarami, Kół-

ka rolnicze i komasacja, Uprzemysłowienie drobnego rolnictwa. Stowarzyszenia 

handlowe i wytwórcze, Handel zbożem, Spółki zbożowe, Kwestia kredytowa dla 

miasteczek i wsi i jej rozwiązanie, Drobny przemysł domowy, Program działalności 

społeczno-oświatowej. Dla przyjezdnych przygotowano mieszkania. Kursanci zobo-

wiązani zostali do przywiezienia pościeli, sienników i prześcieradeł. Wykłady wy-

głosili m.in. Leon Siemieński z Żurawia mówiący o potrzebach kulturalnych wsi  

i Maria Moczydłowska z Częstochowy, mówiąca o organizacjach kulturalno-oświa-

towych dla młodzieży wiejskiej. Inni prelegenci to: B. Rogaczewski, dr K. Okuszko  

i ks. St. Dziennicki51.  

                                                
48 Tamże, 21 lipca 1915, nr 178, s.2; tamże, 22 sierpnia 1915 r., nr 212, s.4. 
49 Tamże, 29 sierpnia 1915, nr 212, s.4. 
50 Tamże, 14 listopada 1915 r., nr 276, s.3. 
51 Tamże, 5 lipca 1916 r., nr 149, s.3; tamże, 11 lipca 1916 r., nr 154, s. 4; tamże, 25 lipca 
1916 r., nr 166, s.2; tamże, 6 sierpnia 1916 r., nr 177, s.2. 
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W czasie pierwszej wojny światowej prowadzono także działalność kultural-

ną. 16 marca 1916 r. koło amatorów miejscowych wystawiło sztukę „Mazepa” Juliu-

sza Słowackiego w reżyserii H. Królikiewicza. Dochód z tego przedstawienia ofiaro-

wano na biednych Noworadomska. O skali potrzeby obejrzenia dobrego spektaklu 

teatralnego świadczyło to, że sala teatralna była wypełniona po brzegi. W roli Maze-

py wystąpił B. Kałka, Zbigniewa grał pan Tłuchowski, Amelię pani Kosińska, kasz-

telanową pani Dominikowska, wojewodę E. Królikiewicz. Aktorzy wywiązali się ze 

swojego zadania bardzo dobrze, „wyjątkowo zaś i poprawną grę” p. Kosińska i E. 

Królikiewicz, „który wykonał rolę wojewody z należytym artyzmem”52. 16 lipca 

1916 r. Kółko Ziemianek z Silniczki zorganizowało w teatrze w Radomsku dwa kon-

certy połączone z odczytem Stanisława hrabiego Roztworowskiego: „O pracy oświa-

towej w Galicji”. Na skrzypcach grał Adam Kuryłło z Krakowa, na fortepianie Mi-

chał Kluczyński, śpiew solowy Halina Leska – artystka Opery Warszawskiej i Kon-

stancja Sikorska, deklamacje p. Hirszl53.  

Gazeta donosiła też o życiu politycznym miasta. W lutym 1917 r. powstał 

Komitet Narodowy, który zwołał 500-osobowy wiec. Na zebraniu tym pierwszy 

zabrał głos pan Pawłowski, następnie dr Czarnecki zaznaczył konieczność szybkiego 

utworzenia armii polskiej a przede wszystkim skarbu. Dalej mówca zaznaczył, że 

należy uświadamiać chłopów o bezwzględnym zaufaniu do Rady Skarbu, jako pra-

wowitego tymczasowego rządu polskiego. Następnie jednogłośnie przyjęto wysłanie 

do Rady Stanu adresu z wyrażeniem niezłomnego zaufania, w głębokim przekona-

niu, że cały naród zjednoczy się w karnym posłuszeństwu tej pierwszej, po okresie 

niewoli władzy państwowej. Zebranie zakończono okrzykami: „Niech żyje Polska 

niepodległa”!, „Niech żyje Poznań”!, „Niech żyje Galicja”!54. W kwietniu 1917 r. 

odbył się zjazd Rady Narodowej w Noworadomsku. Przemawiali Stanisław Dzien-

nicki i L. Siemieński. Przedstawiono program działania, w którym pojawiały się 

propozycje zjednoczenia społeczeństwa wokół nowotworzonej armii polskiej i zgody 

narodowej. Po ożywionej, jak napisano, dyskusji w głosowaniu wybrano władze 

organizacyjne. W skład władz weszło 19 ziemian, 10 włościan, 5 mieszczan, 4 księ-

ży, 3 przedstawicieli inteligencji i 1 robotnik55.     

Na łamach „Gońca Częstochowskiego” nie brakło wspomnień o osobach 

zmarłych. 14 grudnia 1914 r. zmarł przygnieciony żwirem robotnik Józef Wolifurt 

(lat 48)56. W marcu 1917 r. zmarł 111-letni Abram Ożarowski. Brał udział w powsta-

                                                
52 Tamże, 25 marca 1916 r., nr 70, s.3. 
53 Tamże, 6 lipca 1916 r., nr 150, s.4; tamże, 13 lipca 1916 r., nr 154, s.4; tamże, 25 lipca 

1916 r., nr 166, s.2. 
54 Tamże, 16 lutego 1917 r., nr 37, s.4. 
55 Tamże, 29 kwietnia 1917 r., nr 97, s.3. 
56 Tamże, 28 grudnia 1914 r., nr 361, s.2. 
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niu listopadowym jako ułan. O stanie zdrowia świadczyła informacja: „mając 110 lat 

pracował, przez całe swoje życie nie korzystał z pomocy lekarzy i nie używał okula-

rów”57. W Borownie w lipcu 1917 r. zmarł proboszcz ks. Michał Ziarniewicz. Uro-

dził się w 1836 r., brał czynny udział w powstaniu styczniowym, był naczelnikiem 

miasta Kłobucka. Aresztowany i uwięziony w Cytadeli Warszawskiej miał być wy-

wieziony na Syberię. Do wywiezienia nie doszło, został poddany amnestii. Był pro-

boszczem w kilkunastu parafiach, w roku 1914 świętował 50-lecie kapłaństwa58.  

W listopadzie 1917 r. pożegnano liczącego 80 lat Jana Wytrychiewicza, powstańca 

styczniowego. W czasie powstania 1863 r. początkowo wstąpił do pododdziału ko-

synierów dowodzonych przez Czachowskiego. Po jego rozbiciu przedostał się pod 

komendę Grabowskiego. Ciężko ranny, został umieszczony w szpitalu w Grójcu. Po 

wyleczeniu ponownie wziął udziału w walkach powstańczych. Schwytany powtórnie 

wyrokiem sądu polowego skazany na powieszenie, został jednak wykupiony przez 

właściciela majątku Strzałki Władysława Dobrocza. Pogrzeb odbył się z udziałem 

straży ogniowej ochotniczej w Borownie z naczelnikami Kwiatkowskim i Karwasiń-

skim. Nad grobem zmarłego powstańca ks. Buchowski wygłosił patriotyczne prze-

mówienie59. W ostatni dzień listopada 1917 r. na skutek nieszczęśliwego wypadku 

zginęło dwóch chłopców narodowości izraelickiej C. Merkl lat 12 i M. Gelbard lat 

12. Wydobywając żwir na Gliniankach zostali zasypani. Byli sami, więc nie miał kto 

przejść im z pomocą60.   

Ciekawe wydarzenie określono jako „bitwa pod Radomskiem”. W maju 

1914 r. wieś  Stobiecko Miejskie toczyło spór z miastem Noworadomsko o granicę  

i przynależność gruntów między wsią i miastem. Rzecz poszła o pastwiska „Kowa-

lowiec” i grunty z nimi graniczące. Mieszkańcy Stobiecka Miejskiego uważali, że są 

to grunty należące do tej wsi. Dochodziło do zatargów i procesów61. W listopadzie 

1917 r. Magistrat i Rada Miejska postanowiły leżące odłogiem pastwisko podzielić 

na mniejsze działki i wydzierżawić je biedniejszej ludności miasta. Do podziału tych 

gruntów Magistrat oddelegował inżyniera miejskiego A. Kołodziejskiego, a gdy ten 

przybył z obsługą i instrumentami pomiarowymi mieszkańcy Stobiecka Miejskiego 

nie pozwolili na roboty, grożąc walką. Od czynności odstąpiono, do pracy inżynier 

miejski powrócił dnia następnego, w asyście 10 milicjantów pod wodzą inspektora 

Waleckiego. Mieszkańcy wsi zebrawszy 200 osób uzbrojonych w miotły, motyki, 

                                                
57 Tamże 10 marca 1917 r., nr 56, s.3. 
58 Tamże, 10 lipca 1917 r., nr 163, s.2. 
59 Tamże, 28 listopad 1917 r., nr 268, s.3. 
60 Tamże, 5 grudnia 1917 r., nr 274, s.3. 
61 R. Sikorski, Miejscowości powiatu noworadomskowskiego w częstochowskich gazetach  

w latach 1906-1914, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XIII, 2017, s.83. 
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szpadle, kije pod wodzą sołtysa Kulisia, przypuścili gwałtowny atak, porwali łań-

cuch, dotkliwie pobili milicjantów, wzięli ich do niewoli zamierzając ich uwięzić w 

chlewach w Stobiecku Miejskim. Prowadząc jeńców napotkali jednak wójta gminy  

i wachmistrza żandarmerii, którzy wymusili zwolnienie jeńców. Milicjanci powrócili 

poturbowani, okaleczeni i obdarci do miasta62. 

Nie tylko Noworadomsko opisane zostało w korespondencjach „Gońca Czę-

stochowskiego”. Informacje dotyczą 8 miejscowości i zbiorowo, jedną gminę powia-

tu. Notatki dotyczyły wsi: Borowno, Ciężkowice, Dobryszyce, Gajęcice, Górki, Kło-

mnice, Kruszyna, Masłowice oraz gminy Rzeki.  

W lipcu 1918 r. we wsi Borowno zostały utworzone dwa oddziały Straży 

Ogniowej Ochotniczej. Pierwszy obsługiwał Borowno i wsie przyległe, drugi Nie-

znanice i okoliczne wsie. Komendantem pierwszego oddziału był Wincenty Dolniak, 

drugiego A. Warwaszyński. Prezesem obydwu oddziałów był Karol hr. Skarbek63. 

Straże pożarne dopiero co powstały, a już 14 lipca 1918 r. w lesie na Ochyni odbyła 

się urozmaicona tańcami, loterią fantową i innymi niespodziankami wielka zabawa. 

Dochód z zabawy przeznaczony był na rzecz straży z Borowna i Nieznanic64. 

6 sierpnia 1914 r. o godzinie 3 po południu piorun uderzył w pięć połączo-

nych stodół majątku Ciężkowice, należących do Tomasza Buczyńskiego. Spaliły się 

narzędzia rolnicze, nasiona, trawy. Straty wyliczono na 20 tys. rubli65. Pożar z pod-

palenia wybuchł we wsi Górki. Ogień gasiła straż ochotnicza z Gidel66. 

W czasie pierwszej wojny światowej wystąpiły także wydarzenia, które trud-

no poddać jakimkolwiek klasyfikacjom. W lutym 1917 r. mieszkańcy Dobryszyc byli 

świadkami niezwykłego zjawiska trwającego dwie godziny. Oto po stronie północno-

wschodniej, pod lasem, ukazały się na horyzoncie zastępy pieszego i konnego woj-

ska, które posuwając się z wolna ku wschodowi pomału zanikło. Zjawisko to powtó-

rzyło się jeszcze dwukrotnie. Tłumaczono to jako złudzenie optyczne, w nauce zwa-

ne mirażem. Miraż zdarza się tam, gdzie warstwy powietrza mocno rozgrzanego sty-

kają się z warstwami znacznie chłodniejszymi67. 

Wojna sprzyjała bandyckim odruchom. W sierpniu 1918 r. do Gajęcic  

w gminie Pajęczno przybył 23-letni mieszkaniec wsi Junki Zielonka. Zaczepiał on 

kobiety z Gajęcic. Na uwagę mieszkańca Gajęcic Kazimierza Banaśkiewicza (lat 22) 

i jego 15-letniego brata, Wincentego, o niestosowności zachowania, Zielonka wycią-

gnął nóż i pchnął śmiertelnie w okolice serca Wincentego, a potem także w brzuch 

                                                
62 „Goniec Częstochowski”, 28 listopada 1917 r., nr 268, s.2. 
63 Tamże, 3 lipca 1918 r., nr 133, s.3. 
64 Tamże, 12 lipca 1918 r., nr 141, s.3. 
65 Tamże, 29 sierpnia 1914 r., nr 232, s.2. 
66 Tamże, 29 sierpnia 1914 r., nr 232, s.2. 
67 Tamże, 18 luty 1917 r., nr 39, s.4. 
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Kazimierza, który stanął w obronie brata. Napastnik zbiegł, ciężko rannego Kazimie-

rza przewieziono do szpitala Najświętszej Marii Panny w Częstochowie68.  

W nocy z 6/7 października 1917 r. za stacją Kłomnice, na skrzyżowaniu po-

sterunku nr 1, na cofający się pociąg towarowy wpadł parowóz jadący w stronę stacji 

Kłomnice z Rudnik. Uderzenie było tak silne, że zostały zdruzgotane i rozbite cztery 

wagony, inne zostały uszkodzone. Ofiar w ludziach nie było, ranny został jedynie 

pomocnik maszynisty, reszta obsługi pociągu i parowozu odniosła lżejsze obraże-

nia69.   

Kilka informacji dotyczyły Kruszyny. 17 sierpnia 1914 r. wojska niemieckie 

zajęły Kruszynę i okoliczne wsie. Sztab i dowódcy zamieszkali w zamku ks. Lubo-

mirskich70. Z polecenia władz austriackich mogiły rozrzucone po całym terenie walk 

w okolicach Kruszyny z 1914 r. ogrodzono i opatrzono krzyżami, pastuszki otoczyły 

groby darniami i ozdobili kwiatami71. 22 maja 1915 r. z polecenia komendy wojsko-

wej zastrzelono 8 koni (chorych na nosaciznę), należących do majątku w Kruszy-

nie72. W okolicach Kruszyny od kilku tygodni nie padał deszcz, w związku z powyż-

szym na polach już pod koniec maja 1915 r. usychały zboża73. W 1917 r. życie 

oświatowe i kulturalne w Kruszynie rozwijało się dzięki pracy i obecności w majątku 

księżnej Natalii z hr. Zamojskich Lubomirskiej. Koło Macierzy Szkolnej rozwijało 

się pod przewodnictwem ks. kanonika Dąbrowskiego, który kierował także sklepem 

spółkowym spożywczym. Dzięki pani Truszkowskiej powstały w Kruszynie Liga 

Kobiet i Związek Kobiet Polskich, obie pod kierunkiem p. Strzemboszowej. Biblio-

teką parafialną kierował ks. wikary Szymborski, biblioteka rozwijała się dzięki da-

rom księcia Hieronima Lubomirskiego. W Kruszynie istniał także teatr amatorski 

pod kierownictwem pani Marszałkowej. 6 maja 1917 r. przeprowadzono obchód ro-

cznicy konstytucji 3 Maja, składały się na nie nabożeństwo w kościele w Kruszynie  

i wieczornica w lokalu kruszyńskiej ochronki74.  

Na początku lipca 1917 r. spaliła się wieś Masłowice. Przybyła straż ognio-

wa nie mogła nic uratować. Spłonął cały inwentarz żywy na wsi: konie, krowy, gęsi, 

kury dużo produktów. W płomieniach zginęła jedna kobieta i dziecko. Z 36 domów 

ocalało jedynie 875.  

                                                
68 Tamże, 18 sierpnia 1918 r., nr 172, s.3. 
69 Tamże, 10 października 1917 r., nr 281, s.3. 
70 Tamże, 17 sierpnia 1914 r., nr 224, s.2. 
71 Tamże, 27 maja 1915 r., nr 131, s.2. 
72 Tamże, 28 maja 1915 r., nr 132, s.2. 
73 Tamże, 30 maja 1915 r., nr 134, s.4. 
74 Tamże, 29 kwietnia 1917 r., nr 97, s.5. 
75 Tamże, 4 lipca 1917 r., nr 149, s.3. 
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 W gminie Rzeki w latach 1917-1918 istniał Komitet Ratunkowy. Ogólnego 

zysku z prowadzenia działalności gospodarczej za rok 1916 wypracowano ponad 27 

tys. koron. Kwotę podzielono następująco: 7000 koron na czytelnie przy 7 szkołach, 

1000 koron na Macierz Szkolną, 1000 koron na niższą szkołę rolniczą w Nowora-

domsku i 2000 koron na biednych mieszkańców gminy Rzeki. W gminie tej w roku 

budżetowym 1917 powołano cztery nowe szkoły, nauczycielom przyznano dodatek 

drożyźniany w wysokości 100 koron miesięcznie. W roku 1918 postanowiono zało-

żyć przy szkołach czytelnie wiejskie76. 

*** 

Pozostaje odpowiedzieć sobie na pytanie, kto przesyłał korespondencje z No-

woradomska do „Gońca Częstochowskiego”. Spośród sześciu autorów notek i arty-

kułów prasowych podpisały się dwie osoby: Jan Łuba i Michał Woyniłło. Jan Łuba 

był korespondentem „Gońca Częstochowskiego” od lipca 1913 r. i to on przesłał 

pierwszą notatkę z 16 października 1914 r. Drugi, Michał Woyniłło przesyłał swoje 

korespondencje do „Gońca Częstochowskiego” w okresie styczeń 1915 r. – paź-

dziernik 1916 r. 

Gazeta pisała o najważniejszych w tych latach sprawach. Można do nich za-

liczyć kwestie związane z zarządem miasta, zapewnieniem aprowizacji, opieki lekar-

skiej, bezpieczeństwa publicznego, szkolnictwem, kulturą itp. Lata wojny to też po-

czątek poważnych zmian, np. elektryfikacja. 

  

  

 

                                                
76 Tamże, 24 maja 1918 r., nr 100, s. 3. 
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w Radziechowicach Drugich (1918-2018) 

 

 

 
Prezentowana tu kronika straży pożarnej w Radziechowicach Drugich zosta-

ła opracowana przez Mariana Łysika (1926-2009). W czasie wojny walczył w szere-

gach Armii Krajowej, z zawodu był nauczycielem historii. Autor w czasie pracy za-

wodowej pełnił funkcje dyrektora szkoły w Trzepnicy, Gazomii, Łobudzicach, Krzy-

wanicach, Woli Jedlińskiej i Radziechowicach. Wieloletni działacz i założyciel wielu 

jednostek ochotniczych straży pożarnych. Poza kroniką jest także autorem zarysu 

historii Radziechowic. Po jego śmierci prowadzenie kroniki kontynuowały córki Ma-

riana Łysika: Joanna, Sława i Sylwia.   

 

Wstęp 

 

Różne były dzieje ludzkości. Przez całe tysiąclecia człowiek - jako najdosko-

nalsza istota na tej Ziemi - zmagał się z żywiołami przyrody i do dnia dzisiejszego 

przybliża sobie prawa przyrody i zarazem z nimi walczy. W walce tej niestety wciąż 

przegrywa człowiek. Ogień potrzebny był człowiekowi do doskonalenia swego życia 

- ogrzewał go, dawał możliwość przesuwania się w zimniejsze klimaty, bronił go 

przed dzikimi zwierzętami, dawał mu gorący pokarm. Ale ten sam ogień, czy to wy-

krzesany, czy też od pioruna, jeśli nie był kontrolowany, niszczył cały dobytek czło-

wieka. Woda jako drugi żywioł potrzebna jest człowiekowi do życia, pobudza do ży-

cia cały świat roślinny i zwierzęcy. Ta sama woda znów niekontrolowana niszczyła  

i niszczy do dnia dzisiejszego całe domostwa, cały dorobek pokoleń. 

W XIX i początku XX  w. zaczęły masowo powstawać w Europie i Ameryce 

Północnej specjalne organizacje do walki z ogniem i wodą. Na naszych ziemiach – 

Polska wówczas była pod zaborami – pierwsze zawodowe (zwane fabrycznymi) 
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ochotnicze straże pożarne powstawały przy fabrykach, ochotnicze – w majątkach 

ziemskich, w większych osiedlach, miasteczkach i wsiach. 

Ochotnicze straże w Polsce powstawały z dwóch powodów: po pierwsze, by 

bronić bezinteresownie życia i mienia ludzkiego i po drugie, aby tworzyć legalne, 

zorganizowane grupy ludzi do walki o przyszłą niepodległą Polskę. 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Polacy tworzyli różne organizacje  

i stowarzyszenia, między innymi Związki Floriańskie Ochotniczych Straży Pożar-

nych, po to aby brać czynny udział w organizowaniu niepodległej ojczyzny. Nad-

mienić tu trzeba, że ci pierwsi założyciele straży pochodzili z ludzi średniozamoż-

nych i bardzo uczciwych. To oni pierwsi – już wówczas – zaczęli zmieniać oblicze 

ziemi – naszej polskiej ziemi. 

Kronikę tę piszę w związku z otwarciem strażnicy Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Radziechowicach Drugich, w pamiętnym roku 1966, w którym obchodziliśmy 

1000-lecie powstania państwa polskiego i 700-lecie powstania miasta Radomska. 

Wiadomości do kroniki czerpałem z ksiąg protokólarnych jednostki (z tych 

które pozostały) i z ustnych relacji żyjących druhów: Mieczysława Soski, Wincente-

go Olczyka (s. Adama), Jana Mazika, Antoniego Kołodziejskiego, Henryka Gał-

wiaczka i Antoniego Łysika (mojego ojca). 

 

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowicach Drugich (1918-2018) 

 

Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 r.,  

a już 8 grudnia tegoż roku (była to niedziela) zebrało się kilku gospodarzy Radzie-

chowic Drugich w posiadłości Antoniego Chudka, aby założyć Ochotniczą Straż Po-

żarną. Byli to: Franciszek Soska, Franciszek Popiołek, Tomasz Łysik, Antoni Łysik, 

Roman Łysik, Adam Kowalski (s. Tomasza), Stanisław Adamek, Antoni Kołodziej-

ski, Wincenty Popiołek i Ignacy Mruklik.  

Na pierwszym spotkaniu powołali 4-osobowy Komitet Straży, który miał za 

zadanie werbować przyszłych strażaków. Do Komitetu weszli: Franciszek Soska, 

Antoni Łysik, Stanisław Adamek i Antoni Kołodziejski. O inicjatywie tej powiado-

mili nowoprzybyłego kierownika szkoły – Kazimierza Kupczyńskiego, który zwołał 

pierwsze zebranie na dzień 19 lutego 1919 r. Zebranie to również odbyło się w 

mieszkaniu Antoniego Chudka. Zaproszono na nie właściciela młyna ze Szczepocic 

– Romana Nierubliszewskiego. Zebranie prowadził i protokołował Kazimierz Kup-

czyński. Do straży wstąpili i złożyli przyrzeczenie – ułożone przez kierownika szko-

ły – następujące osoby: Kazimierz Kupczyński, Roman Nierubliszewski, Tomasz 

Łysik, Franciszek Soska, Wincenty Depta, Jan Gałwiaczek, Ignacy Mruklik, Franci-

szek Popiołek, Wincenty Olczyk, Jan Łysik, Antoni Nita, Adam Kowalski (s. Toma-
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sza), Antoni Kołodziejski, Antoni Łysik, Roman Łysik, Jan Gałwa, Józef Gałwia-

czek, Antoni Kosmala, Stanisław Adamek, Wincenty Popiołek.  

Z wyżej wymienionych osób wybrano pierwszy Zarząd OSP: Roman Nieru-

bliszewski (prezes), Tomasz Łysik (zastępca prezesa), Kazimierz Kupczyński (na-

czelnik), Antoni Kołodziejski (zastępca naczelnika), Franciszek Soska (skarbnik).  

 

 
 

Założyciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowicach Drugich. I rząd od góry (od 

lewej strony) - F. Soska, W. Depta, J. Gałwiaczek; II rząd od góry (od lewej strony) - I. Mru-

klik, F. Popiołek, W. Olczyk, J. Łysik. A. Nita; III rząd od góry (od lewej strony) - A. Kowal-

ski (oddziałowy woziwodów), A. Kołodziejski, K. Kupczyński, A. Łysik (oddziałowy topor-

ników), J. Gałwa (gospodarz); IV rząd od góry (od lewej strony) - J. Gałwiaczek, A. Kosma-

la, S. Adamek (oddziałowy sikawkowy), W. Popiołek (przewodniczący Komisji Rewizyjnej). 

Na zdjęciu nie ma prezesa R. Nierubliszewskiego, wiceprezesa T. Łysika i R. Łysika.  

 

Jednostkę podzielono na trzy oddziały: 1. Oddział toporników (oddziałowy 

Antoni Łysik). Nosili na mundurach czerwone naramienniki i na kołnierzu czerwone 

patki. 2. Oddział sikawkowy (oddziałowy Stanisław Adamek). Nosili te same znaki 

tylko koloru zielonego. 3. Oddział woziwodów (oddziałowy Adam Kowalski). Nosili 

te same znaki, tylko koloru niebieskiego. 

Dowódcy oddziałów nosili kaski oficerskie typu rzymskiego z wypuszczo-

nymi z tyłu grzebieniami. Paski pod brodą wybite były mosiężnymi łuskami. Hełmy 

też były mosiężne. Pierwsze mundury galowe szył w mieszkaniu Wincentego Depty 

(obecnie Mirosław Krynke) krawiec ze Stobiecka Miejskiego - Krynke. Na mundury 

strażacy dali własnego wyrobu lniane płótno. Mundury były białe, przepasane zwy-

kłym parcianym pasem. Na głowach nosili białe czapki, tzw. „maciejówki”. 
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W lipcu 1919 r. społeczeństwo Radziechowic Drugich ofiarowało tutejszej 

straży ziemię, tzw. „Kowalkę” (tu gdzie mieszka obecnie pan Leszek Pawłowski). 

Ziemię tę straż wydzierżawiała. Na przełomie 1919/1920 r. zarząd straży otrzymał 

zezwolenie na zakup, przywóz i sprzedaż tkanin z Warszawy. Tkaniny sprowadzili: 

Antoni Mruklik z Brodowego i Antoni Łysik. Ze sprzedaży tych tkanin uzyskano 

pewną kwotę. Kolejne fundusze straży pochodziły z zabaw organizowanych w lesie 

zwanym „Łaziskami”. Z funduszy uzyskanych z dzierżawy, ze sprzedaży tkanin,  

z zabaw i ze składek od mieszkańców tzw. „dymnego” (liczone od komina), zaku-

piono pierwszą sikawkę konną dwucylindrową za sumę 500 marek. Wóz pod sikaw-

kę zrobił kowal ze Szczepocic za 120 marek. 4 beczki na podwoziu dwóch kół ofia-

rował prezes Roman Nierubliszewski.  

Pierwszy pożar - bez jakiegokolwiek sprzętu - jednostka gasiła w 1919 r.  

w szkole, która kryta była gontami. Do jego ugaszenia w dużej mierze przyczynił się 

Ignacy Mruklik. Pierwszy pożar nową sikawką straż gasiła w posesji Adama i Fran-

ciszka Kowalskiego. Sikawką tą uratowano stodołę Kacpra Szymczaka, który w do-

wód wdzięczności ofiarował straży 100 marek (wartość 100 kg żywca).  

Koni do wozu z sikawką i beczkowozów użyczali na czas pożaru: Franciszek 

Soska, Stanisław Adamek, Adam Kowalski, Roman Łysik i Antoni Łysik. Gospoda-

rzem sprzętu gaśniczego był Jan Gałwa, który początkowo przechowywał w stodole 

a później w bramie wjazdowej. W związku z powyższym powstała potrzeba budowy 

remizy strażackiej. Plac pod budowę remizy ofiarował Ignacy Kowalski (544 m kw.), 

tyle samo ziemi dostał w zamian na „Kowalce”. Remizę (55 m kw.) z cegły z dwoma 

wjazdami wybudowano w 1921 r. W pierwszym wjeździe mieścił się sprzęt przeciw-

pożarowy, drugą część remizy wydzierżawiono kowalowi Stanisławowi Depcie, 

który płacił czynsz w naturze i wykonywał prace kowalskie dla potrzeb straży. Po 

Depcie dzierżawili tę część remizy Jan Chudek i Andrzej Kowalski.  

W drugiej połowie 1921 r. odszedł z Radziechowic do Radomska kierownik 

szkoły Kazimierz Kupczyński (naczelnik straży), a na jego miejsce przybył Konstan-

ty Syczyński. W związku z tym na Walnym Zebraniu Straży w 1922 r. wybrano no-

wy zarząd: Franciszek Soska (prezes),Tomasz Łysik (zastępca prezesa), Antoni Ko-

łodziejski (naczelnik), Antoni Łysik (skarbnik), Ignacy Kowalski (gospodarz), Win-

centy Popiołek (przewodniczący komisji rewizyjnej). 

W 1922 r. nowy zarząd zakupił 24 hełmy mosiężne za sumę 460 marek   

i 8 toporków za 120 marek. W tym samym roku Związek Floriański OSP w Często-

chowie zorganizował dwutygodniowy kurs dla oficerów pożarnictwa, na który zosta-

li wydelegowani: F. Soska, A. Łysik i A. Kołodziejski. 

  W 1925 r. zakupiono 24 mundury sukienne (460 zł), dwie linki konopiane po 

15 m (36 zł), 2 drabinki oraz dużą sikawkę ręczną dwucylindrową (840 zł), którą  
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w połowie sfinansowała Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych. Wóz rekwizy-

towy pod dużą sikawkę wykonał kowal z Woli Jedlińskiej – Woźniak za sumę 200 

zł. Ten koszt pokrył Wydział Powiatowy Sejmiku w Radomsku. W związku z naby-

ciem nowej sikawki, zarząd postanowił utworzyć oddziały pomocnicze, przyjmując 

zapisy z Radziechowic Pierwszych i Drugich. Dla nowo powstałych oddziałów po-

wołano plutonowych w osobach: Stanisław Adamek, Władysław Gałwiaczek, Jan 

Popiołek, Wincenty Popiołek i Wincenty Olczyk. 

 

 
 

Duża sikawka ręczna dwucylindrowa 

 

W 1925 r. powstała z inicjatywy straży parafia w Radziechowicach. Pierw-

szym proboszczem został ks. Mirosław Zawadzki, którego straż powołała na swojego 

kapelana. Na Walnym Zebraniu Straży ks. Zawadzki wystąpił z wnioskiem budowy 

Domu Ludowego i zakupienia radia głośnikowego, aby po tylu latach niewoli zacząć 

pobudzać społeczeństwo do życia kulturalnego. Do zbierania składek na Dom Ludo-

wy wyznaczono: ks.Zawadzkiego, F.Soskę, A.Łysika, A.Kołodziejskiego, S.Adamka 

i I. Kowalskiego. Do budowy domu nie doszło, ponieważ mieszkańcy Radziechowic 

I i II zobowiązali się rozbudować kaplicę, pobudować plebanię i budynki gospodar-

cze (ksiądz proboszcz mieszkał wówczas u Tomasza Łysika).  

Na wniosek Zarządu w 1926 r. członkowie straży postanowili (jednogłośnie) 

uznać członkami honorowymi byłego kierownika szkoły Kazimierza Kupczyńskiego 

i Romana Nierubliszewskiego, jako głównych organizatorów tutejszej straży. Na tym 

samym zebraniu, podjęto również uchwałę o skierowaniu na 5-dniowy kurs oficer-
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ski: Antoniego Kołodziejskiego, Stanisława Borutę, Adama Kowalskiego i Antonie-

go Łysika. W zamian zwolniono ich z prac przy budowie kościoła i plebanii. 

 

 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowicach Drugich - 1926 r. I i II rząd od góry: Walenty 

Kipigroch, Józef Kuliś, Jan Kowalski, Jan Łysik, Edward Poprzęcki, Jan Kuliś, Roman Łysik, 

Stanisław Kuliś, Tomasz Wieczorek, Franciszek Łysik, Jan Popiołek, Franciszek Dryja, Win-

centy Popiołek (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Jan Chudek. III rząd od góry: Antoni 

Łysik (skarbnik), Stanisław Adamek (sekretarz Rady Sztabu), Franciszek Soska (prezes), ks. 

Mirosław Zawadzki (kapelan), Antoni Kołodziejski (naczelnik), Antoni Kuliś, Władysław 

Gałwiaczek. IV rząd od góry: Andrzej Kowalski, Jan Mazik 
 

W 1927 r. postanowiono zakupić nowe 24 mundury strażackie. Pieniądze na 

ten cel pochodziły z dobrowolnych składek (ustalona w maju 1926 r.) po 1 zł od każ-

dego gospodarstwa oraz z organizowanych zabaw tanecznych. W programie takich 

zabaw był tzw. koszyczek szczęścia (najbardziej dochodowy element zabawy), jak 

również atrakcje: przeciąganie liny, wyścigi w workach, wyścigi z jajkiem, zabijanie 

koguta. W każdym roku organizowano (najczęściej we wrześniu) Strażacki Tydzień 

przeciwpożarowy, podczas którego rozprowadzano materiały Związku Floriańskiego 

i zbierano datki na straż. Często wystawiano też sztukę teatralną, tzw. przedstawie-

nie, przygotowane przez młodzież szkolną (zyskiem po połowie dzieliła się szkoła  

i straż). 

  Na Walnym Zebraniu w dniu 12 lutego 1928 r. na własną prośbę ustąpił  

z funkcji naczelnika straży A. Kołodziejski. Jego miejsce zajął Stanisław Boruta, 

który funkcję tę pełnił do 28 maja 1928 r., tj. do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 
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zwołanego przez sekretarza straży Konstantego Syczyńskiego. Na zebraniu tym po-

nownie wybrano naczelnikiem straży A. Kołodziejskiego. Gospodarzem straży wy-

brano Antoniego Kowalskiego (s. Ignacego) a na adiutanta naczelnika Stanisława 

Adamka, który miał prowadzić kancelarię Rady Sztabu. 

W niedzielę, 17 sierpnia 1928 r. (dzień Św. Jacka i odpust w Gidlach), Ra-

dziechowice nawiedził straszny pożar, który wybuchł w zagrodzie Jana Tkacza.  

Z dużą szybkością, na skutek posuchy i silnego wiatru, pożar przenosił się na kolejne 

zagrody. Ratunek był bardzo trudny, gdyż wiele domów i obór było zamkniętych 

(mieszkańcy pojechali na odpust w Gidlach). Pożar powstał na skutek swawoli kilku 

młokosów, którzy zbytkując w stodole, nieopatrznie rzucili niedopałek papierosa. Do 

walki z żywiołem stanęła straż Radziechowice Drugie. Akcją straży radziechowskiej 

dowodził zastępca naczelnika S. Boruta (naczelnik A. Kołodziejski był wówczas na 

odpuście w Gidlach). Na pomoc przybyła straż z Radomska i ze Stobiecka Miejskie-

go.  Spaliło się wówczas 13 domów mieszkalnych, 6 stodół ze zbożem, 10 obór, 3 pi-

wnice, 3 krowy, trzoda chlewna i drób.  

W 1929 r. Zarząd Związku Okręgowego Straży w Łodzi przyznał odznacze-

nia dla druhów: Walentego Kipigrocha, Antoniego Łysika, Adama Kowalskiego, An-

toniego Kołodziejskiego, Władysława Gałwiaczka, Wincentego Popiołka, Antoniego 

Kulisia, Jana Łysik, Jana Kowalskiego, Stanisława Adamka, Franciszka Soski i Sta-

nisława Kulisia. W tym samym roku na wniosek Okręgowego Związku Straży Pożar-

nych w Łodzi wysłano na kurs: Antoniego Kołodziejskiego, Antoniego Łysika, Wa-

lentego Kipigrocha, Franciszka Łysika, Tomasza Wieczorka, Stanisława Adamka  

i Andrzeja Kowalskiego. W 1930 r. zarząd straży powołał Tomasza Wieczorka na 

kominiarza, który obsługiwał Radziechowice I i II oraz Brodowe, pobierając od „dy-

mu” komina 10 gr, z czego połowa szła do kasy straży. 

  W listopadzie 1930 r. straż wspólnie z młodzieżą szkolną zorganizowała ob-

chody 100. rocznicy powstania listopadowego. 29 listopada (godz. 17.30) strażacy  

i uczniowie zebrali się na placu szkolnym. Uroczystość prowadził Konstanty Sy-

czyński, kierownik szkoły. Program przewidywał: palenie sztucznych ogni, odegra-

nie pobudki, przemarsz uczniów i strażaków ze śpiewem i pochodniami przez całą 

wieś, referat okolicznościowy druha K. Syczyńskiego. 

W 1931 r. tutejsza straż brała udział w powiatowych zawodach OSP uzysku-

jąc II miejsce w Radomsku. W nagrodę za drugie miejsce straż otrzymała drabinę 

Szczerbowskiego, 15 m węży tłocznych, 4 m węży ssawnych i syrenę ręczną. Zawo-

dy prowadził Antoni Łysik i Antoni Kołodziejski. W Powiatowej Komisji przepro-

wadzającej powyższe zawody brali udział nasi druhowie: Franciszek Soska i Stani-

sław Adamek. 
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  W 1931 r. z funkcji wiceprezesa zwolnił się Tomasz Łysik, a na jego miejsce 

wybrano Wincentego Deptę. W 1934 r. do Rady Sztabu wybrano Walentego Sada-

wę i Mieczysława Soskę jako zastępcę naczelnika, który zaraz został wysłany na 

kurs I stopnia.  

W straży rozpoczął się etap systematycznych ćwiczeń wszystkich strażaków, 

zwiększających ich umiejętności w walce z żywiołami. Ćwiczenia odbywały się w 

każdą niedzielę (od 5.00 do 7.30) od kwietnia do końca października. Zajęcia obej-

mowały: ćwiczenia z narzędziami - 1 godz., ćwiczenia taktyczne - 1 godz., musztra 

formalna - pół godziny. Na przełomie 1934/35 r. zorganizowane zostało teoretyczno-

praktyczne szkolenie I stopnia strażaków, zakończone egzaminem. 17 strażaków 

zdało egzamin z wynikiem pozytywnym, 5 druhów nie dopuszczono do egzaminu. 

Egzamin przeprowadzał instruktor Stefan Gruchot. 

16 maja 1935 r. strażacy wzięli udział w uroczystościach żałobnych za śp. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po nabożeństwie urządzono na placu strażackim aka-

demię żałobną. Śpiewano pieśni legionowe a kierownik Konstanty Syczyński przed-

stawił krótki życiorys Marszałka J. Piłsudskiego. 

8 września 1935 r. odbyły się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Strażacy pełnili wartę przy urnie, zapewniając bezpieczeństwo i porządek. Podobną 

wartę czynili 6 listopada 1938 r. podczas kolejnych wyborów. Wówczas 3 strażaków 

zostało oddelegowanych do pilnowania porządku przy urnie w Jedlnie, a 8 pełniło 

wartę przy urnie w Radziechowicach. 

Od 1926 r. straż wspólnie ze miejscową szkołą w każdym roku organizowała 

uroczystości świąt narodowych: uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święto Odzyskania 

Niepodległości. W programie obchodów było nabożeństwo w intencji Ojczyzny, od-

prawiane w miejscowym kościele i występy artystyczne młodzieży szkolnej. Uroczy-

stościom tym towarzyszyły różne kwesty ogólnopaństwowe na „Dar Narodowy”, 

które przeprowadzali strażacy. W latach 1926-1939 organizowane było „Święto Mo-

rza”, w którym strażacy brali czynny udział  i również przy tej okazji przeprowadzali 

zbiórkę pieniędzy na „Fundusz obrony morza”. 

18 września 1936 r. ( godz. 11.15) wybuchł straszny pożar. Ogień pojawił się  

w posesji Antoniego Kosmali od motoru spalinowego poruszającego młocarnię. Spa-

liło się wówczas 8 domów mieszkalnych i 13 stodół. Akcją dowodził Mieczysław 

Soska, który podczas akcji uległ poparzeniu II stopnia.  

Od 1936 r. strażacy uczestniczyli w organizowaniu Świąt Wielkanocnych. 

Pełnili wartę przy Grobie Chrystusa oraz stanowili honorową asystę podczas Mszy 

Rezurekcyjnej. Ponieważ czuwanie przy Grobie Chrystusa było zarówno w dzień jak 

i w nocy, kolejne warty strażaków oczekiwały na swoją kolejkę w domu Franciszka 

Soski (naprzeciw kościoła). Te uroczystości wpisały się na stałe w działalność straży. 
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Gaszenie pożaru u Antoniego Kosmali 

 

Na przełomie 1936/37 r. kończy się pierwszy rozdział działalności straży.  

Z funkcji naczelnika i skarbnika zwolnili się na własną prośbę Antoni Kołodziejski  

i Antoni Łysik. Wraz z nimi odeszli starsi strażacy a ich miejsce zajęło nowe młode 

pokolenie. Do 1939 r. (do wybuchu II wojny światowej) naczelnikiem był Walenty 

Sadawa a skarbnikiem Władysław Gałwiaczek.  

 Dnia 1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa i nastały ciężkie lata 

okupacji hitlerowskiej. W czasie okupacji wszystkie organizacje polityczno-spo-
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łeczne przeszły do podziemia, aby walczyć z okupantem. Straż Pożarna w tym czasie 

czuwała nad bezpieczeństwem tutejszych mieszkańców i pod płaszczem strażackim 

pracowała w podziemnych organizacjach AK i AL.  

W 1939 r. naczelnikiem wybrano Antoniego Kulisia (funkcję tę pełnił do 

1946 r.) a skarbnikiem Romana Mruklika. Za kadencji A. Kulisia, w 1943 r., ze skła-

dek mieszkańców Radziechowic II zakupiono motopompę, którą obsługiwał po od-

byciu kursu w Centralnej Szkole Pożarnictwa w Warszawie Wincenty Kipigroch. 

Także w 1943 r. nasza straż przekazała do Woli Jedlińskiej: sikawkę ręczną dwucy-

lindrową, beczkowóz dwukołowy, 2 odcinki węża tłocznego, 4 m węża ssawnego 

oraz prądownicę.  

W 1946 r. wybrano nowy Zarząd. Naczelnikiem został Jan Mazik, sekreta-

rzem Henryk Gałwiaczek, skarbnikiem ponownie został Antoni Łysik (po roku funk-

cję tą przejął Piotr Łysik), prezesem w dalszym ciągu był Franciszek Soska. Wów-

czas powstała myśl budowy nowego budynku strażnicy. Zaczęto gromadzić fundusze 

i materiał na budowę. Wszystkie dochody z zabaw i przedstawień przeznaczano na 

zakup cegły a później wapna.  

Z inicjatywy Franciszka Soski, Antoniego Łysika, Antoniego Kulisia, Józefa 

Wocha, Jana Mazika zamówiono sztandar dla naszej straży. Sfinansowali go miesz-

kańcy Radziechowic a wykonała pani Józefa Lenard z Częstochowy. Sztandar zaku-

piono w 1946 r., jednak ówczesne władze komunistyczne utrudniały dokonanie aktu 

poświęcenia sztandaru. Poświęcenie sztandaru odbyło się dopiero 9 października 

1949 r. Przy poświęceniu sztandaru, sympatycy straży wpłacili dobrowolne datki do 

kasy jednostki w kwocie 189,800 zł. 

W końcówce lat 40-tych często pojawiały się pożary lasów Wspólnoty Wiej-

skiej. Dzięki ofiarnej akcji ratowniczej strażaków tutejszej jednostki, wiele hektarów 

lasów udało się uratować. W podziękowaniu strażakom mieszkańcy Radziechowic 

Drugich w 1951 r. wybudowali kapliczkę na skraju lasu przy drodze na Łęg.  

  W 1950 r. zmieniono zarząd. Naczelnikiem wybrano Wincentego Kulisia,  

zastępcą naczelnika Józefa Mruklika a później Waldemara Kowalskiego, sekreta-

rzem Henryka Gałwiaczka, skarbnikiem został Stanisław Zborowski. 

Rok 1953 był przełomowym rokiem w rozwoju tutejszej straży. To drugi 

etap a w nim wielki zryw i ogromna ofiarna praca Zarządu i całej jednostki. Wów-

czas zmieniono zarząd. Prezesem został Walenty Mruklik. Naczelnikiem wybrano 

Henryka Gałwiaczka, zastępcą naczelnika został ponownie Waldemar Kowalski, 

skarbnikiem Roman Soska a później Marian Boruta, członkiem wybrano Stanisława 

Kulisia. Zarząd zaczął czynić starania zmierzające do rozpoczęcia budowy nowej 

strażnicy (plany budowy, pozwolenia). 
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Zbiórka datków na budowę strażnicy. Od lewej: Roman Soska, Waldemar Kowalski, Euge-
niusz Łysik 

 

W 1953 r. Zarząd OSP w Radziechowicach Drugich zainicjował powstanie 

jednostki straży w Radziechowicach Pierwszych. 25 lutego 1956 r. odbyło się pierw-

sze zebranie organizacyjne, w którym brał udział Jan Mazik. Zaoferował on druhom 

z Radziechowic Pierwszych  pomoc w organizowaniu jednostki. 

W 1960 r. dokonano zmiany Zarządu straży. Prezesem wybrano Henryka 

Gałwiaczka, naczelnikiem Waldemara Kowalskiego a później (1962 r.) Józefa Mru-

klika, sekretarzem Franciszka Olczyka a w 1962 r. Piotra Łysika, skarbnikiem Euge-

niusza Łysika i Stanisława Zborowskiego. W 1964 r. na Walnym Zebraniu powołano 

nowy zarząd. Prezesem został Henryk Gałwiaczek (były długoletni prezes Franciszek 

Soska zmarł w 1958 r.), zastępcą prezesa Marian Łysik, naczelnikiem Józef Mruklik, 

zastępcą naczelnika Waldemar Kowalski, skarbnikiem Eugeniusz Łysik, sekretarzem 

Piotr Łysik (s. Stanisława), gospodarzem Roman Soska. W Komisji Rewizyjnej pra-

cowali: Walenty Sadawa, Jan Załoga i Tadeusz Kuliś. W 1965 r. zarząd zakupił  

w Brzeźnicy 24 mundury galowe i 24 czapki rogatywki.  

Na początku 1966 r. dzięki staraniom prezesa Henryka Gałwiaczka straż 

otrzymała od Komendy Powiatowej w Radomsku nową motopompę i samochód 

ciężarowy z demobilu „Studebakera”. Pierwszym kierowcą samochodu strażackiego 

był Roman Depta. 
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Studebaker 

 

Od 1959 r. zaczęto  gromadzić materiał na budowę nowej strażnicy. Budowa 

trwała od 1959 r. do 1966 r. Strażnicę budował miejscowy murarz Józef Janas z sy-

nem Zygmuntem. Wszystkie prace pomocnicze wykonywali strażacy i mieszkańcy 

Radziechowic II. Na budowę strażnicy, o wartości 700.000 zł PZU, w Radomsku 

ofiarowało 100 tys. zł, kilka tysięcy przekazała Gromadzka Rada Narodowa w Ła-

dzicach, resztę kosztów poniosła tutejsza straż i miejscowe społeczeństwo. Przy bu-

dowie strażnicy wielce zasłużyli się: Henryk Gałwiaczek, Walenty Mruklik, Józef 

Mruklik, Marian Boruta, Roman Soska, Eugeniusz Łysik, Waldemar Kowalski, Ed-

mund Łysik, Piotr Łysik (s. Stanisława), Edward Mazik, Jan Załoga, Kazimierz So-

ska, Józef Soska, Józef Kowalski (s. Andrzeja), Marian Piechowicz, Stanisław Gał-

wiaczek, Stanisław Szymczak, Jan Dryja, Kazimierz Adamek, Lucjan Łysik i wielu, 

wielu innych strażaków. 

Otwarcie nowej strażnicy nastąpiło 10 lipca 1966 r. W uroczystości uczestni-

czyli m. in. Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej Tadeusz Barański i Ko-

mendant Powiatowej Straży Pożarnej w Radomsku kpt. Jaczewski. Kronikę straży 

napisał i przeczytał Marian Łysik. Na uroczystości tej było kilkanaście jednostek 

straży i około 1200 ludzi. Gości honorowych zaproszono na poczęstunek do Stanisła-

wa Mazika. Gości przyjmowała jego żona Genowefa. Wszystkich uczestników uro-

czystości zaproszono na zabawę taneczną.  

Do Księgi Pamiątkowej wpłynęło 12.505 zł. Z funduszy tych ogrodzono plac 

strażacki, płot metalowy zamontowany na podmurówce. Podmurówkę (o wartości 

3000 zł) wykonał druh Tadeusz Kuliś a metalowy płot (o wartości 20.000 zł) – kowal 

Herczyk ze Stobiecka Miejskiego. 
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Otwarcie strażnicy. Od lewej: Mieczysław Soska, Konstanty Syczyński, Tadeusz Barański, 

Marian Ościk, Marian Łysik, Waldemar Kowalski, Franciszek Olczyk, Józef Mruklik. Od 

prawej: Stefania Szymczak, Krzysztof Soska 

 

 
 

Budowniczowie nowej strażnicy. I rząd (od lewej): Walenty Mruklik, Henryk Gałwiaczek, 

Marian Łysik, Józef Mruklik, Waldemar Kowalski, Walenty Sadawa. II rząd (od lewej): 

Władysław Kuliś, Edward Mazik, Marian Piechowicz, Tadeusz Kuliś, Eugeniusz Łysik, Ro-

man Soska, Stanisław Zborowski, Kazimierz Chudek, Stanisław Szymczak. III rząd (od le-

wej): Józef Kowalski, Franciszek Olczyk, Edmund Łysik, Jan Załoga, Władysław Popiołek, 

Kazimierz Adamek, Stanisław Gałwiaczek, Kazimierz Soska. Brak na zdjęciu: Piotra Łysika 
(sekretarza), Mariana Boruty, Józefa Soski, Romana Powroźnika 

 

Od 1966 r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Radomsku zaczęła orga-

nizować coroczne zawody sportowo-pożarnicze. Tutejsza jednostka każdorazowo 

brała udział w tych zawodach, zajmując często I, II lub III miejsce. 20 września  
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1970 r. brali udział w zawodach powiatowych, zorganizowanych w Kłomnicach,  

w których zajęli II miejsce. Reprezentowali również powiat radomszczański w zawo-

dach wojewódzkich. 

Przez długi czas do zawodów przygotowywał strażaków Waldemar Kowal-

ski a później Marian Piechowicz. Strażacy ćwiczyli na łące Kazimierza Adamka (nie 

mieli bowiem odpowiedniego placu do ćwiczeń). Dobrymi zawodnikami, którzy 

przynosili sławę naszej jednostce byli: Marian Piechowicz, Waldemar Kowalski, 

Eugeniusz Łysik, Edmund Łysik, Piotr Łysik, Jan Dryja, Stanisław Szymczak, Stani-

sław Gałwiaczek, Krzysztof Soska, Franciszek Olczyk, Roman Powroźnik, Kazi-

mierz Adamek jako dobry kierowca. 

 

 
 
Uczestnicy zawodów strażackich (w tle strażnica i wóz strażacki Star 26). Od lewej: Stani-

sław Gałwiaczek, Kazimierz Adamek, Roman Powroźnik, Edmund Łysik, Krzysztof Soska, 

Jan Popiołek, Stanisław Szymczak, Marian Piechowicz. W samochodzie Leszek Adamek  

(s. Kazimierza) 

 

Na przełomie 1966/67 zakupiono 28 mundurów galowych i 20 mundurów 

bojowych. W 1967 r. mieszkańcy wsi Radziechowice Drugie przekazali (uchwałą) 

tutejszej straży obszar 5 ha ziemi (Piaski – za Wieczorkiem) z możliwością eksploat-

acji piasku. Straż sprzedawała piasek firmom budowlanym z Radomska, a pieniądze 

ze sprzedaży przeznaczała na funkcjonowanie straży. Z tych funduszy sfinansowano 

m.in. remont samochodu ciężarowego (Pięta i Żurek – mechanicy z POM w Radom-
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sku), ale ze względu na małą przydatność jego do celów pożarniczych, prezes Hen-

ryk Gałwiaczek poczynił starania w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Ra-

domsku i w 1968 r. straż otrzymała nowy wóz bojowy „Star 26” oraz nową moto-

pompę M-800. Zakupiono również 10 ubrań brezentowych i 7 hełmów.  

W 1968 r. w jednostce utworzono żeńską drużynę strażacką, w skład której 

weszły: Jadwiga Saternus, Jadwiga Kowalska, Elżbieta Janas, Krystyna Bik, Halina 

Załoga, Stefania Szymczak, Janina Gałwa. 

 

 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowicach Drugich 1968 r. I rząd od dołu (od lewej): 

Marian Łysik, Piotr Łysik, Józef Soska, Józef Mruklik, Henryk Gałwiaczek, Roman Soska, 
Stanisław Zborowski, Eugeniusz Łysik, Tadeusz Kuliś, (chłopczyk – Karol Kuliś s. Tadeu-

sza). II rząd (od lewej): Edmund Łysik, Edward Mazik, Kazimierz Soska, Stefania Szymczak, 

Stefan Kwasek, Jadwiga Saternus, Franciszek Olczyk, Jadwiga Kowalska, Stanisław Szym-

czak, Waldemar Kowalski, Kazimierz Adamek, Janina Gałwa, Marian Piechowicz, Stanisław 

Gałwiaczek, Elżbieta Janas, Wiesław Mruklik, Krystyna Bik, Marian Boruta, Halina Załoga, 

Władysław Kuliś. III rząd (od lewej): Krzysztof Soska, Józef Kowalski, Władysław Popiołek, 

Jan Załoga, Jan Dryja, Włodzimierz Kipigroch 

 

 W latach 70. często zmieniano całe zarządy. Prezesami byli: Jan Mazik, Wa-

lenty Mruklik, Henryk Gałwiaczek. Naczelnikami: Waldemar Kowalski, Marian Pie-

chowicz, Krzysztof Soska. W tym czasie w Polsce nastąpił kryzys systemu i gospo-

darki. Chylący się ku upadkowi system komunistyczny i zły stan gospodarki nie 

dawały żadnych szans rozwoju wszelkich organizacji, w tym również straży pożar-

nej. 
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W 1983 r.  na Walnym Zebraniu wybrano nowy zarząd: Piotr Łysik (prezes), 

Marian Piechowicz (naczelnik), Roman Powroźnik (skarbnik), Marian Łysik (sekre-

tarz), Dominik Mazik (gospodarz). Członkami zarządu byli: Lucjan Łysik, Tadeusz 

Kuśmierz. Komisja Rewizyjna: Eugeniusz Łysik, Jan Gałwa, Stanisław Gałwiaczek. 

Pomimo szczytu kryzysu gospodarczego (okres po  stanie wojennym), prezes 

P. Łysik wyszedł z inicjatywą rozbudowy strażnicy i wykorzystania jej do celów 

kulturalno-użytecznych. Gromadził różnymi sposobami fundusze i materiał na bu-

dowę. Rozbudowa i remont starej części trwał dwa lata. W pracach tych aktywnie 

pomagali wszyscy strażacy. Dużą pomoc w zgromadzeniu materiału budowlanego 

służył ówczesny Naczelnik Gminy Ładzice Witold Bednarczyk. W 1990 r. prezes 

Łysik wystarał się w Komendzie Rejonowej w Radomsku o nowy samochód bojowy 

„Star 244”. 

W 1991 r. na Walnym Zebraniu powołano nowy Zarząd. Prezesem wybrano 

Tadeusza Kuśmierza, zastępcą Janusza Michałkiewicza, skarbnikiem Stanisława 

Gałwiaczka, gospodarzem Dominika Mazika. 

W 1992 r. jednostka brała udział w gaszeniu pożaru lasu koło Kuźni Raci-

borskiej. Pożar ten określany jest jako największy, jaki miał miejsce w Polsce oraz 

Europie Środkowej po II wojnie światowej. W akcji brali udział: Kazimierz Adamek, 

Jacek Machura, Paweł Szymczak, Janusz Kuliś. W 1992 r. prezes T. Kuśmierz oddał 

w dzierżawę dolną część strażnicy na sklep panu Mariuszowi Romanowskiemu. 

W 1996 r. wybrano nowy Zarząd: Janusz Michałkiewicz (prezes), Marek 

Zbrowski (naczelnik), Grzegorz Olczyk (sekretarz), Stanisław Gałwiaczek (skarb-

nik), Dominik Mazik (gospodarz). Komisję Rewizyjną tworzyli: Eugeniusz Łysik, 

Henryk Depta, Krzysztof Kowalski. Kierowcą i konserwatorem wozu strażackiego 

od szeregu lat był Kazimierz Adamek. W pracach konserwatorskich pomagali mu 

Tadeusz Bąk i Leszek Adamek.  

 Na początku lat 90., dzięki pomocy pana Wójta Tomasza Kowalskiego, 

zniwelowano i ogrodzono boisko sportowe, które służyło do ćwiczeń, doskonalenia 

sprawności gaśniczo-ratowniczych jednostki. Umiejętności te zostały docenione i w 

1995 r. jednostkę włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

W 1995 r. po raz pierwszy wystawiono do zawodów drużynę młodzieżową. 

Zawody odbywały się w Przedborzu. 6 lipca 1996 r. na zorganizowanych zawodach 

pożarniczych we Włodzimierzowie, nasza drużyna młodzieżowa zajęła II miejsce. 

Dyplom wręczył im Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi. W kolejnym roku,  

7 września 1997 r., na powiatowych zawodach strażackich, zorganizowanych w Do-

bryszycach, drużyna młodzieżowa zajęła I miejsce. 
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Młodzieżowa drużyna strażacka 1995 r. (w tle Star 244 z 1989 r.). Rząd z tyłu (od lewej) 

opiekunowie: Marian Piechowicz, Marian Łysik, Marek Zborowski, Kazimierz Adamek, 
Dominik Mazik, Stanisław Gałwiaczek. I rząd (od lewej): Sebastian Boruta, Jacek Mazik, 

Marcin Łysik, Mariusz Depta, Paweł Mazik, Paweł Knopik, Radosław Łysik,  klęczy – Mar-

cin Ciupiński  

 

W kolejnych latach  dokonywano niewielkich zmian w Zarządzie. I tak  

w 1998 r. sekretarzem został Kazimierz Adamek a gospodarzem Rafał Piechowicz. 

Pozostała część Zarządu i Komisja Rewizyjna pozostała bez zmian. Zaś w 1999 r. 

naczelnikiem został Waldemar Kowalski, sekretarzem Grzegorz Olczyk a gospoda-

rzem Dominik Mazik i Kazimierz Adamek. Pozostały skład Zarządu i Komisji Rewi-

zyjnej bez zmian.  

Zarówno w 1998 r. jak i 1999 r. jednostka uczestniczyła w gminnych zawo-

dach pożarniczych, zajmując każdorazowo I miejsce. W 1998 r. zorganizowana zo-

stała wycieczka do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, w której 

udział wzięła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (fot. niżej). 
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W 2001 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wybrano no-

wy Zarząd: Janusz Michałkiewicz (prezes), Marek Zborowski (naczelnik), Marcin 

Załęski (sekretarz), Dariusz Szymański (skarbnik), Dominik Mazik i Leszek Adamek 

(gospodarz), Marian Łysik (kronikarz). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Adam 

Tokarski, Eugeniusz Łysik, i Rafał Piechowicz. 

W tym roku jednostka również uczestniczyła w zawodach strażackich zajmu-

jąc I miejsce na szczeblu gminnym i II na szczeblu powiatowym. W 2000 i 2001 r.  

z własnych środków pieniężnych (pochodzących z wynajmu części garaży pod sklep) 

odnowiono dwie figurki Św. Floriana: jedną stojącą w bliskim sąsiedztwie strażnicy  

i drugą, znajdująca się w lesie przy drodze na Łęg. W 2001 r. jednostka wzbogaciła 

się o pompę pływającą Niagara, która ułatwiała strażakom prowadzenie akcji w cza-

sie powodzi lub podtopień, a w 2002 r. o piłę motorową, ułatwiającą akcje przy po-

żarach lasów. W 2002 r. jednostka uczestniczyła w zawodach strażackich, zajmując  

I miejsce w gminie i VI w powiecie. W 2004 r. Zarząd podjął decyzję o dokonaniu  

wymiany okien, remoncie łazienki i garaży. Inwestycje te sfinansowano ze środków 

własnych. Zainstalowana została również radiostacja i maszty, którą sfinansował Za-

rząd Gminny OSP (2000 zł). 

W 2005 r. dokonana została niewielka zmiana Zarządu. Naczelnikiem został 

Tadeusz Kuśmierz, a członkiem Zarządu Paweł Mazik. Pozostały skład Zarządu po-

został bez zmian. W tym samym roku budynek strażnicy podłączony został do kana-

lizacji gminnej. 

Na Walnym Zebraniu w 2006 r. wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. 
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W skład Zarządu weszli: Tomasz Soska (prezes), Adam Dryja (naczelnik), Tadeusz 

Kuśmierz (zastępca naczelnika), Rafał Piechowicz (sekretarz), Mariusz Depta (skarb-

nik), Jacek Mazik (gospodarz), Gabriel Bik (członek). Komisję Rewizyjną powołano 

w składzie: Tomasz Wieczorek, Mirosław Janas, Roman Osumek. Zarząd i Komisja 

Rewizyjna w tym składzie pracowali do 2011 r. W 2011 r. zmieniono częściowo 

skład Zarządu i wybrano nową Komisję Rewizyjną. Zarząd ukonstytuował się nastę-

pująco: Tomasz Soska (prezes), Rafał Kuśmierz (naczelnik), Arkadiusz Kuśmierz 

(zastępca naczelnika), Rafał Piechowicz (sekretarz), Mariusz Depta (skarbnik), Jacek 

Mazik (gospodarz), Marek Mazik (członek). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 

Adam Tokarski, Bartłomiej Michałkiewicz, Damian Dryja. 

W tym czasie jednostka wzbogaciła się o agregat prądotwórczy (2007 r.), pi-

łę spalinową (2008 r.), aparat powietrzny (2010 r.). Sprzęt ten zakupiony został ze 

środków KSRG. Ze środków przekazanych przez Wspólnotę Wiejską w 2007 r. wy-

mieniono bramy garażowe, a 2008 r. podłączono w strażnicy internet oraz pozyskano 

ze Starostwa Powiatowego w Radomsku sprzęt komputerowy. Najważniejszym za-

daniem dla jednostki w 2011 r. był zakup nowego samochodu strażackiego. Starania 

trwały wiele lat, ale dopiero w 2011 r. dzięki ogromnemu wsparciu Komendanta Po-

wiatowego PSP w Radomsku st. brygadiera Marka Jankowskiego, Posła na Sejm RP 

Jacka Zacharewicza i dyrektora jego biura Joanny Łysik-Michałkiewicz, udało się 

pozyskać fundusze i sfinalizować zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśnicze-

go Mercedes Atego1329.  

          Samochód sfinansowali: Wo-

jewódzki Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Ło-

dzi (240 000 zł), Związek OSP RP 

(150 000 zł), Komenda Główna 

PSP (100 000 zł), Rada Gminy w 

Ładzicach (60 000 zł), Wspólnota 

Wsi Radziechowice Drugie (54, 

800 zł). Uroczystość poświęcenia 

samochodu odbyła się w dniu 18 

września 2011 r. na placu szkolnym 

miejscowego gimnazjum, poprzedzona Mszą Świętą odprawioną w kościele przez 

ks. Józefa Mazura. Od tego czasu jednostka dysponowała dwoma samochodami stra-

żackimi gotowymi do akcji gaśniczo-ratunkowych: Star 244 z 1990 r. oraz Mercedes 

ATEGO 1329 z 2011 r. 

Mercedes Atego1329 
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Samochody strażackie OSP KSRG Radziechowice Drugie Mercedes – 2011 r. i Star 244 – 

1990 r. 

 

Wraz z nowym samochodem  pojawiło 

się logo jednostki, zaprojektowane przez pana 

Marcina Borowieckiego, byłego nauczyciela 

tutejszej szkoły. W tym samym roku jednostka 

zakupiła jeszcze 3 aparaty powietrza finanso-

wane przez KSRG oraz piłę do betonu i nowy 

agregat prądotwórczy, które zostały zakupione 

z własnych środków. W 2012 r. jednostka 

wzbogaciła się o stację obiektową DPS – 52 

oraz czujniki bezruchu  (środki KSRG).  

W dniu 9 maja 2011 r. w tutejszej para-

fii odbyła się wielka uroczystość – Peregryna-

cja Krzyża Świętego z udziałem biskupa Antoniego Długosza. W trakcie tej uroczy-

stości asystę pełnili Druhowie z naszej jednostki wspólnie ze strażakami OSP Ra-

dziechowice Pierwsze. 
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Od lewej: Bartłomiej Michalkiewicz, Włodzimierz Kipigroch, Marek Mazik, ksiądz (niezna-

ne imię i nazwisko), biskup Antoniego Długosz, Rafał Piechowicz  

 

Święto Strażaków obchodzone jest 4 maja, w dzień swojego patrona –  

Św. Floriana. W każdym roku rozpoczyna się mszą świętą w miejscowym kościele  

a kończy spotkaniem integracyjnym strażaków. Od 2012 r. jest to msza polowa, od-

prawiana przy figurce Św. Floriana w lesie (przy drodze na Łęg), a później wspólne 

spotkanie przy ognisku. Uroczystości te organizowane są wspólnie z OSP Radzie-

chowic Pierwszych. 
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Dzień Strażaka - msza polowa 

 

 
 
Florian 2012 r. OSP Radziechowice Drugie i OSP Radziechowice Pierwsze (wspólne zdjęcie) 
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Florian 2012 r. - Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowicach Drugich I rząd (od lewej): 

Dominik Mazik, Adam Dryja, Bartłomiej Michałkiewicz, ks. Józef Mazur, Marian Piecho-

wicz, Stanisław Gałwiaczek, Tadeusz Kuśmierz, Adam Tokarski. II rząd (od lewej): Łukasz 

Ciupiński, Mariusz Depta, Tomasz Soska, Krzysztof Pietralik, Marcin Mazik, Arkadiusz 

Kuśmierz, Leszek Adamek, Marek Mazik, Krzysztof Soska.  

 

Na Walnym Zebraniu w 2013 r. Prezes OSP Tomasz Soska podał się do dy-

misji. Dymisję przyjęto i uzupełniono Zarząd, powołując w jego skład Sławomira 

Knopika. Zarząd ukonstytuował się następująco: Rafał Kuśmierz (prezes), Sławomir 

Knopik (naczelnik), Arkadiusz Kuśmierz (zastępca naczelnika), Rafał Piechowicz 

(sekretarz), Mariusz Depta (skarbnik), Jacek Mazik (gospodarz), Marek Mazik (czło-

nek). W lipcu 2015 r. Sławomir Knopik zrzekł się swojej funkcji. Nie uzupełniono 

składu Zarządu, wstrzymując się z tą decyzją do Walnego Zebrania, które odbyło się 

5 miesięcy później.  

W 2013 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) jednostka brała udział w zawo-

dach strażackich zajmując I miejsce w zawodach gminnych w Jedlnie i III miejsce  

w zawodach powiatowych zorganizowanych w Żytnie. A w 2014 r. w zawodach 

strażackich organizowanych przez gminę, jednostka zajęła II miejsce. Zawody zor-

ganizowane były w Radziechowicach Drugich. 

W tym 2013 r. zakupiono również nowe mundury, terminal GSM do współ-

pracy z systemem DPS 50, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych WEBER 

oraz doposażono torbę PSP-R1. W 2014 r. zakupiono drabinę nasadkową D-27, 
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kombinezon pszczelarski, kurtynę wodną oraz rozpoczęto termoizolację strażnicy.  

W 2015 r. Urząd Gminy w Ładzicach przekazał jednostce samochód marki Mercedes 

Sprinter typ Bus jako samochód pomocniczy w akcjach (do przewozu osób i sprzę-

tu). Ze środków KSRG zakupiono 3 pompy szlamowe. Pozyskano darowiznę z To-

warzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (radiotelefon HYT, widły, kominiarki strażac-

kie i worek na roje os/szerszeni) o wartości 1500 zł i darowiznę z Lasów Państwo-

wych – Nadleśnictwo Radomsko (węże) o wartości 1000 zł. Z własnych funduszy 

zamontowano zewnętrzny elektroniczny zegar (na zewnątrz) i chłodnię (przy kuch-

ni). Od kilku lat strażacy naszej jednostki współpracują z miejscową szkołą.  

W każdym roku goszczą uczniów klasy zerowej (wraz z wychowawczynią Anną 

Ciosk) i zapoznają ich ze sprzętem gaśniczym, sposobem ratowania ludzi i dobytku 

oraz prowadzą pogadanki (np. jak przeciwdziałać powstawaniu pożarów). 

 

 
 

Mercedes Sprinter typ Bus  - samochód pomocniczy 
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Pokaz ratownictwa medycznego 

 

 
 

Prezentacja sprzętu ratunkowego 

 



Marian Łysik 
 

 100 

 
 

Uczniowie klasy „zerowej” z wizytą w straży 

 

W każdym roku na Boże Ciało strażacy przygotowują jeden z 4 ołtarzy. Naj-

częściej jest on budowany na posesji jednego z druhów, ale w 2015 r. przygotowano 

ołtarz przy strażnicy. 

 

 
 

Boże Ciało – ołtarz strażacki 
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W 2016 r. nastąpiła zmiana Zarządu: Rafał Kuśmierz (prezes), Marcin Mazik 

(wiceprezes, naczelnik), Arkadiusz Kuśmierz (wiceprezes), Jacek Mazik (zastępca 

naczelnika), Kamil Kaczor (sekretarz), Mariusz Depta (skarbnik), Wioletta Olczyk 

(gospodarz). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Adam Tokarski, Bartłomiej Mi-

chalkiewicz, Damian Dryja. 

W tym roku dokończona została termomodernizacja strażnicy, której ogólny 

koszt wynosił 50.000 zł ze środków Wspólnoty Wiejskiej. Wykonawcą tych prac był 

Marek Piekarski. Zamontowano również syrenę elektroniczną DSE-600S (sfinanso-

waną przez Komendę Główną PSP) oraz zakupiono zestawy ratownictwa PSP R-1. 

Straż w dalszym ciągu podtrzymuje tradycje uczestniczenia w życiu naszej 

parafii. W każdym roku w czasie Świąt Wielkanocnych, strażacy czuwają przy Gro-

bie Pańskim. Czuwanie kończy się Mszą Rezurekcyjną podczas której asystę pełnią 

strażacy. W drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy, strażacy odwiedzają wszystkie domo-

stwa, polewając je wodą. Według legend ludowych ma to ochronić domy przed poża-

rami. Mieszkańcy często odwdzięczają się strażakom drobnymi datkami (jajka lub 

pieniądze). Pieniądze te wykorzystywane są na remonty bieżące strażnicy. W 2017 r.  

podczas kontynuowania tego obyczaju zebrano 5000 zł, które przeznaczono na zakup 

nowego sztandaru jednostki. 

 

 
 

Dyngus. Na samochodzie: Tomasz Kipigroch, Łukasz Ciupiński. Od lewej: Kacper Kuliś, 
Mariusz Depta, Arkadiusz Kuśmierz, Piotr Janas, Kamil Mazik, Marcin Mazik, Leszek Ada-

mek. Na dole od lewej: Adam Janas, Kamil Wieczorek, Piotr Basiński, Robert Mazik 
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Strażacy naszej jednostki nie tylko gaszą pożary w lasach, ale również chęt-

nie uczestniczą w akcjach sadzenia lasu, wspierając przez to Wspólnotę Wiejską na-

szej wsi.  

 

 
 
Sadzenie lasu Wspólnoty Wiejskiej. Od lewej: Barbara Mazik, Jakub Janas, Bartłomiej Mi-

chałkiewicz, Artur Dziegieć, Stanisław Gałwiaczek, Krzysztof Załoga 

 

Od kilkunastu lat członkowie naszej jednostki podnoszą swoje kwalifikacje  

i umiejętności uczestnicząc w kursach organizowanych przez Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku. Efektem tych działań jest świetnie wy-

szkolona załoga i wysoka gotowość bojowa jednostki. Druhowie ukończyli z pozy-

tywnym wynikiem następujące kursy: kurs dowódców - 10, kurs kierowca-konser-

wator sprzętu ratowniczego OSP - 4, kurs naczelników - 9, kurs ratownictwa tech-

nicznego - 15, kurs recertyfikacji kwalifikowanej pierwszej pomocy - 11, kurs kie-

rowania ruchem drogowym - 9, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - 12, kurs 

podstawowy strażaków ratowników OSP - 32, kurs ratownictwa wodnego - 4, kurs 

współpracy z LPR - 6 

Przez kilkanaście ostatnich lat z pieniędzy zgromadzonych z wynajmu gara-

żu pod sklep oraz z datków mieszkańców wsi, małymi krokami wyremontowano 

strażnicę (wymiana okien, remont kuchni i łazienek, urządzenie chłodni, cyklinowa-

nie podłogi, malowanie, termomodernizacja z odnowieniem elewacji). W 2017 r. 

etapem kończącym modernizację było utwardzenie placu kostką brukową. Prace 

wykonywał Arkadiusz Gałwa, a koszt inwestycji wyniósł 25.000 zł. Przedsięwzięcie 

to finansowane było przez Wspólnotę Wiejską w kwocie 10000 zł i KSRG – 15000 

zł. 
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W 2017 r. podobnie jak w latach ubiegłych, strażacy naszej jednostki uczest-

niczyli w akcji oddawania krwi w punkcie Krwiodawstwa w Radomsku. W tym roku 

cel był szczególny, gdyż oddaną krew chcieli przekazać dla ciężko chorego kolegi – 

Mariusza Woźniaka.  Od wielu lat nasza jednostka aktywnie uczestniczy w organi-

zowaniu „Pikniku Zdrowia” w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. Uczestnikom 

pikniku prezentują sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz zapoznają ich z zasadami współ-

pracy - podczas akcji ratunkowych – służb medycznych ze strażą.  

5 maja 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowicach Drugich repre-

zentowała powiat radomszczański na Wojewódzkim Święcie Strażaka w Maurzy-

cach, gdzie została odznaczona Złotym Znakiem Związku. W tym samym dniu, dru-

ga delegacja naszej jednostki uczestniczyła w uroczystości 90-lecia OSP w Wierzbi-

cy połączonej z Gminnym Dniem Strażaka.  

20 maja 2018 r. byliśmy w Zduńskiej Woli. Strażacy brali udział w Mistrzo-

stwach Wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych w biegu na 5 km połączone  

z 2 pomarańczową piątką. W tych zawodach nasza jednostka zajęła VII miejsce. 

Zgodnie z tradycją, w dniu 31 maja 2018 r., strażacy brali udział w procesji  

Bożego Ciała. 

 

 
 

Od lewej: Marcin Mazik, Mateusz Piechowicz, Artur Dziegieć, Rafał Kuśmierz 

 

W 2018 r. najważniejszym zadaniem dla Zarządu, była organizacja obcho-

dów jubileuszu 100-lecia istnienia straży i poświęcenie nowego sztandaru jednostki. 

Jeszcze w 2017 r. powołano Komitet ds. organizacji tego jubileuszu, który zajął się 
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zaplanowaniem i przygotowaniem uroczystości. W skład Komitetu weszli: dh Rafał 

Kuśmierz (prezes), dh Marcin Mazik (naczelnik), dh Mariusz Depta (skarbnik), dh 

Wioletta Olczyk-Depta, dh Arkadiusz Kuśmierz, dh Kamil Kaczor, dh Bartłomiej 

Michałkiewicz, Wioletta Pichit (Wójt Gminy), Jolanta Siemińska (dyrektor szkoły), 

Marcin Borowiecki, Leszek Pawłowski (przedstawiciel Wspólnoty Wiejskiej), Tere-

sa Urbaniak (sołtys), Joanna Łysik-Michałkiewicz, Sylwia Łysik.  

 Uroczystość odbyła się 17 czerwca 2018 r. Rozpoczęła się mszą świętą  

w miejscowym kościele, w trakcie której było poświecenie sztandaru jednostki. Na-

stępnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali, w asyście orkiestry dętej z Ka-

mieńska, na boisko sportowe (Piaski). Przemówienie wygłosił prezes OSP Radzie-

chowice Drugie – druh Rafał Kuśmierz. Pamiątkowe statuetki wręczono osobom, 

które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju jednostki, tj. st. bryg. Markowi 

Jankowskiemu, byłym Prezesom i Naczelnikom naszej jednostki: druhom Tomaszo-

wi Kowalskiemu, Tadeuszowi Kuśmierzowi, Tomaszowi Sosce, Januszowi Michał-

kiewiczowi, Marianowi Borucie, Franciszkowi Olczykowi, Stanisławowi Gałwiacz-

kowi, Dominikowi Mazikowi, Krzysztofowi Kowalskiemu, Henrykowi Depcie, 

Krzysztofowi Sosce, Tadeuszowi Borucie, Markowi Zborowskiemu, Dariuszowi 

Szymańskiemu, Leszkowi Adamkowi oraz Joannie Łysik-Michałkiewicz, Sylwii Ły-

sik i przedstawicielom Wspólnoty Wiejskiej. Dowódcą uroczystości był druh Paweł 

Piechowicz. Uroczystość prowadzili: druhna Wioletta Olczyk-Depta i druh Bartło-

miej Michałkiewicz. 

Po części oficjalnej zaproszeni goście zwiedzili strażnicę i uczestniczyli w 

uroczystym obiedzie. Dla wszystkich uczestników uroczystości zorganizowano do-

datkowe imprezy, tj. pokazy strażackie, symulator dachowania, pokazy jazdy konnej, 

atrakcje dla dzieci (dmuchańce, magik, malowanie twarzy) i występy zespołów mu-

zycznych Long&Junior, Denzi i Menago. 

Sponsorami uroczystości byli: ESBANK Bank Spółdzielczy, Firma RUDEX, 

Jolanta i Zbigniew Mazikowie, Tomasz Kowalski, Krzysztof Boruta, Iwona Barań-

ska, Paweł Piechowicz, Andrzej Ciupiński, Dariusz Gorząd, Dariusz Szymański, Łu-

kasz Klekowski, Rafał Mruklik, Marcin Łysik, Michał Porzeżyński, Tomasz Prajs, 

Krzysztof Pietralik, Paweł Kipigroch, Jacek Nita, Wojciech Nita, Andrzej Ambrozik, 

Ireneusz Dziegieć, Masarnia „Smak Tradycji”, Firma SAWAF, Paweł Kęsoń, Janusz 

Łysik, Firma MM TRANS-MAR. 

  Zarząd OSP Radziechowice Drugie, pragnąc podziękować mieszkańcom 

wsi za wieloletnie wsparcie i współpracę, ufundował pamiątkową tablicę, którą 

umieszczono przy wejściu do strażnicy. Na tym kończy się historia pierwszego stule-

cia Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowicach Drugich. Kolejne dzieje zostaną 

spisane w kolejnej księdze. Radziechowice Drugie, 17 czerwca 2018 r. 
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 Zeszyty Radomszczańskie  

                                                           Tom XVI (2019) 

   

 

 

Andrzej Grochowalski 

(Polskie Towarzystwo Historyczne  

Oddział w Radomsku) 

 

 

Stefan Nowina - Bzowski (1875-1951) ziemianin, oficer WP, kawaler 

orderu Virtuti Militari 

 

Rodzina i edukacja 

 

Stefan Adam Nowina-Bzowski1 urodził się 12 grudnia 1875 r. w osadzie ko-

lejowej położonej przy linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, należącej do parafii 

Maków k. Skierniewic. Jego ojciec Tadeusz Piotr urodził się w Warszawie w 1826 r.  

i był synem porucznika, kwatermistrza Piotra Bzowskiego i Marianny de Poncet.  

W połowie XIX w. Bzowscy mieszkali w Białej Dolnej k. Kłobucka, gdzie posiadali 

folwark na prawach zastawu. W 1859 r. Tadeusz poślubił w Białej Kazimierę To-

polską2, która mieszkała u swojego wuja, właściciela Białej Górnej. Po ślubie Tade-

usz zaczął pracować na kolei. Początkowo mieszkał w Łazach, a potem w Makowie 

pod Skierniewicami. W latach 1863-1875 urodziło się im ośmioro dzieci3. Naj-

młodszym z nich był Stefan. 

Edukację rozpoczął w Częstochowie, w której wówczas zamieszkali jego 

rodzice. Po ukończeniu 7-klasowej szkoły realnej rodzice zdecydowali się kształcić 

go w kierunku technicznym. Wyjechał do Zagłębia i zatrudnił się w Hucie Bankowej 

w Dąbrowie (dziś Dąbrowa Górnicza). Pracował przez 9 miesięcy jako robotnik przy 

wielkich piecach i w stalowni. Po ukończeniu praktyki zdał egzamin w 1895 r. do 

Szkoły Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie. Szkoła była płatna i trwała cztery lata. Po 

jej ukończeniu Stefan Bzowski postanowił zdobyć praktykę w zakładach metalur-

                                                
1 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej APŁ), sygn. 66, Księga metrykalna parafii Maków, 

akt chrztu 1875, nr 110. Stefan Nowina-Bzowski (tak podpisywał się w wojskowych aktach 

personalnych) w swoich życiorysach pisał, że urodził się 12 grudnia 1878 r. Taka data jego 

urodzin widnieje także we wszystkich wojskowych aktach osobowych. 
2 Kazimiera Topolska ur. w 1840 r. w Radomsku, c. Hipolita Topolskiego (dzierżawcy wsi 

Rąkczowic, tymczasowo zamieszkałego w Radomsku) i Julii z Sułkowskich. 
3 Dzieci: Antoni, Wacław, Helena Julia, Tadeusz, Kazimierz, Maria, Stanisław, Stefan Adam. 
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gicznych znajdujących się w zaborze pruskim na terenie Górnego Śląska. Przez 2 la-

ta zdobywał doświadczenie na wydziale walcowni w Hucie Królewskiej (w dzi-

siejszym Chorzowie) i w Hucie Laura (w dzisiejszych Siemianowicach). Po powro-

cie do Królestwa w 1901 r. rozpoczął pracę jako kierownik walcowni w Rudzie 

Malenieckiej („Towarzystwo Akcyjne Ruda Maleniecka”), a następnie w Hucie „Ka-

tarzyna” w Sosnowcu4. 

  

Służba poborowa w wojsku rosyjskim 

 

          Podlegając obowiązkowi służby 

wojskowej uprzedził powołanie i zgło-

sił się na ochotnika do wojska car-

skiego. Dzięki temu mógł wybrać ro-

dzaj broni i jednostkę. Lubił konie i 

dlatego zdecydował się służyć w ka-

walerii. Wybrał 42. Mitawski Pułk 

Dragonów w Częstochowie5. Była to 

jedna z jednostek wchodzących w 

skład Brygady Straży Granicznej, któ-

ra strzegła granicy z Prusami na od-

cinku częstochowskim i w Zagłębiu 

Dąbrowskim. Z akt personalnych wy-

nika, że od listopada 1903 r. był w 

szkole podoficerskiej, którą ukończył 

w czerwcu następnego roku, uzysku-

jąc stopień wachmistrza i przydzie-

lony został do 4 szwadronu. Następ-

nie w lipcu 1904 r. zdał egzamin w 

Kielcach na stopień chorążego rezerwy 

i wystąpił z wojska6. W czerwcu 1906 r. 

był powołany na ćwiczenia rezerwistów 

do macierzystego pułku w Częstochowie.  

 

 

                                                
4 Centralne Archiwum Wojskowe, Wojskowe Biuro Historyczne (dalej: CAW WBH), sygn. 

I.481.B.16058, życiorys S. Bzowskiego. 
5 Pułk ten w1909 r. przemianowany został na 14 Mitawski Pułk Huzarów. 
6 CAW WBH, sygn. I.481.B.16058, akta ewidencyjne S. Bzowskiego. 

W carskim mundurze ok. 1916 r., fot. ze 

zbiorów Haliny Bukar-Kobryń 



Stefan Nowina - Bzowski (1875-1951) ziemianin, oficer WP, kawaler orderu … 

 

 107 

Sulmierzyce 

Właścicielem Sulmierzyc był od ok. 1790 r. Gabriel Turski7, fundator kościo-

ła w tej miejscowości pod wezwaniem św. Erazma. Nie mieszkał w swoim majątku, 

a tylko wydzierżawiał go. Dzierżawcy pozostawili majątek podupadły i zadłużony  

i w 1827 r. Gabriel Turski musiał rozparcelować i sprzedać północną część gruntów. 

Powstały wtedy kolonie Eligiów i Stanisławów. Był żonaty z Anną z Bąkowskich8. 

Następnie dobra sulmierzyckie odziedziczył ich syn Ksawery Turski9, sekretarz Ra-

dy Administracyjnej Królestwa Polskiego, potem sędzia pokoju w okręgu radom-

szczańskim. Zbudował on w parku drewniany dwór z dachem dwuspadowym, kryty 

gontami i wejściem od strony południowej. W 1870 r. folwark liczył 1100 mórg (616 

ha) ziemi ornej z ogrodami, 220 mrg łąk, 167 mrg pastwisk, 23 mrg stawów, lasów 

1186 mrg, 443 mrg w dzierżawie i 7 mrg nieużytków. Na terenie majątku było 7 bu-

dynków murowanych (w tym 3 mieszkalne) i 34 drewniane, a także gorzelnia, młyny 

wodne i dwie karczmy10. Po Ksawerym Turskim majątek odziedziczyła jego córka 

Joanna11, która wyszła w 1870 r. za Antoniego de Verbno Łaszczyńskiego12. Na-

stępnym właścicielem folwarku była ich córka Maria Łaszczyńska. 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Gabriel Turski h. Rogala, ur. ok 1760 r., zm. przed majem 1831 r. W czasach istnienia 

państwa polskiego był zarządcą niegrodowego starostwa radomszczańskiego, a w czasie za-

boru pruskiego dzierżawcą dóbr Dobryszyce. Jego majątek, jeden z większych w okolicy, 

złożony był z dóbr Sulmierzyce i Osiny - Marcin Szymański, Osadnictwo Kotliny Szczer-

cowskiej w okresie nowożytnym w świetle badań archeologicznych i źródeł pisanych, rozpra-

wa doktorska, Zielona Góra 2015, s. 103-105. Według H. Konikowskiego G. Turski piastował 
również stanowisko wojskiego sieradzkiego. Miał brata Ksawerego zamieszkałego w majątku 

w Kluczewsku. 
8 Anna Turska z d. Bąkowska ur. w 1777 r. w Trzepnicy. Zmarła w Sulmierzycach w 1840 r.   
9 Ksawery Franciszek Erazm Turski 1806 (1808)-1883, ur. w Strzelcach, sekretarz Biura 

Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. W 1833 r. poślubił w Warszawie Eligię Joannę 

Faustynę Borakowską. Mieli troje dzieci: Józefa, Anastnazego i Joannę Agnieszkę Ksawerę. 

Zmarł w Sulmierzycach. 
10 Hieronim Konikowski, Sulmierzyce z okolicą, przeszłość i współczesność, Łódź 1980, ma-

szynopis, s. 27.  
11Joanna Agnieszka Ksawera Turska-Łaszczyńska ur. ok. 1845 r. Zm. w Sulmierzycach 8 lip-

ca1920 r. 
12 Antoni de Verbno Łaszczyński h. Wierzbna, syn Ignacego Jana i Adminy z Tramp-
czyńskich, ur. w Kampinosie w 1839 r. Przed 1871 r. dzierżawił Zborów koło Widawy.  



Andrzej Grochowalski 
 

 108 

Gospodarowanie w majątku 

 

Stefan Bzowski w trakcie pobytu w woj-

sku w Częstochowie zawarł związek małżeński  

z Marią Łaszczyńską13, dziedziczką Sulmierzyc. 

Ślub odbył się w kościele parafialnym panny mło-

dej 7 stycznia 1904 r. 

 Jednym ze świadków był gen. artylerii 

Władysław Bzowski14, wuj pana młodego miesz-

kający w Częstochowie. Po ukończeniu szkoły 

podoficerskiej i zdaniu egzaminu Stefan Bzowski 

przeszedł do cywila i rozpoczął pracę w gospo-

darstwie żony. Folwark nie był już tak duży, jak w 

1870 r. za czasów Ksawerego Turskiego.  

Hieronim Konikowski tak to opisuje: 

„Folwark był zagospodarowany. Na łagodnym 

zboczu, północnej części płaskowyżu, znajdowało 

się podwórze o powierzchni ok. 1,5 ha przylega-

jące od strony wschodniej do parku. W podwó-

rzu stały zabudowania murowane i drewniane. Na 

pierwszym planie stał ośmioboczny, murowany, 3 piętrowy spichlerz z końca XVII 

lub początku XVIII w. Po przeciwnej stronie stały: murowane obora, chlewnie, dre-

wniana owczarnia, stodoły dwuklepiskowe, wiata na narzędzia i maszyny rolnicze. 

Po drugiej stronie drogi podwórzowej, biegnącej przy parku, stały murowana stajnie, 

z kominkami i blankami, dla koni „cugowych”, osobno dla koni roboczych, obory, 

wozownia na pojazdy wyjazdowe: stały tam, pamiętam, kareta, powóz, bryczka i li-

nijka, kurniki, a nad tymi budynkami górował duży gołębnik. Przy wejściu na pod-

wórzu, na słupie, zainstalowany był dzwonek; dzwonnik rano, w południe i wieczo-

rem, dzwoniąc oznajmiał czas pracy, przerwę obiadową i koniec dnia roboczego. Tak 

przedstawia się fotografia opisowa folwarku z lat dziesiątych i do czasu rozpoczęcia 

wojny światowej, takie usytuowanie folwarku pamiętam z moich lat chłopięcych. 

Folwark należał wówczas do małżonków Marii ur. Łaszczyńska i jej męża Stefana 

Bzowskiego, porucznika w wojsku rosyjskim, odbywającego służbę w kawalerii. 

                                                
13 Maria Łaszczyńska ur. ok 1875 r. Majątek uzyskała drogą darowizny w 1903 r. Miała brata 

Ignacego Józefa (ur. 1876 r.) 
14 Władysław Bzowski ok. 1849-1905, był młodszym bratem ojca Stefana, Tadeusza. Ge-

nerał-major artylerii w wojsku rosyjskim. Będąc w stanie spoczynku mieszkał w Często-

chowie. Był żonaty z Heleną Olędzką. Mieli synów m. in.: Stanisława (1878-1920) i Andrzeja 
(1884-?). Zmarł w Częstochowie w 1905 r. 

Ok. 1904 r., ze zbiorów Haliny 

Bukar-Kobryń 
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Maria Bzowska folwark odziedziczyła po rodzicach Łaszczyńskich. (…) Dworek stał 

w parku o pow. ponad 10 ha. Rosły tam stare, wiekowe dęby, graby, lipy, klony, aka-

cje. W parku była aleja ciętych, starych grabów, rosła też sosnowa wejmutka licząca 

ok. 150 może więcej lat. W parku były stawy hodowlane. Od dworku prowadziły 

dwie drogi, jedna wyjazdowa aleja wysadzona kasztanowcami do drogi chorzenic-

kiej, druga długości ok. 700 m wysadzona starymi akacjami, prowadziła do kościoła. 

Z podwórza prowadziła droga wysadzona białą brzozą, dł. ponad 1 km, która łączyła 

się z drogą lokalną do Radomska”15.  

Dwór oprócz pełnienia roli centrum gospodarczego i kulturalnego był ośrod-

kiem kultywującym tradycje, wartości patriotyczne oraz miejscem, gdzie przetrzy-

mywano pamiątki z przeszłości. We dworze były przechowywane 2 sztandary pow-

stańcze z oddziałów gen. Taczanowskiego z 1863 r. Resztki oddziałów powstań-

czych wraz z dowódcą, po bitwie pod Kruszyną, dotarły wieczorem do folwarku, 

gdzie nastąpiło ich rozwiązanie. Jesienią 1905 r.16 sztandary te zostały wydane przez 

Marię Bzowską manifestującej ludności Sulmierzyc.   

Stefan Bzowski wraz z grupą społeczników, mieszkańców wsi17, inicjował  

w 1907 r. powstanie w Sulmierzycach Ochotniczej Straży Ogniowej, w której piasto-

wał funkcję komendanta i dowódcy. W okresie zaborów straż ogniowa była często 

jedyną organizacją jednoczącą lokalną społeczność, a często też ośrodkiem kultury 

podtrzymującym patriotyzm. Utrzymywała się z własnych składek, ofiar i dochodów 

z organizowanych imprez. Na terenie folwarku odbywały się ćwiczenia strażaków. 

Na murowanym w kształcie ośmioboku wysokim spichlerzu dworskim strażacy 

przystępowali do akcji gaśniczych przy pozorowanych zagrożeniach ogniem18. 

Gospodarka rolna folwarku nastawiona była na tradycyjną hodowlę bydła, 

owiec i koni. W zasiewach ze względu na warunki glebowe, dominowało żyto. Mły-

ny i gorzelnia były mocno przestarzałe i wymagały modernizacji. Żeby zwiększyć 

dochodowość folwarku Stefan Bzowski postanowił zainwestować w unowocześnie-

nie produkcji przetwórczej gospodarstwa i podniesienie jego poziomu w uprawach  

i hodowli. Z racji jego wykształcenia i doświadczenia zawodowego w przemyśle 

zdecydował się sprowadzić i zainstalować napęd parowy, który miał być podstawą 

do wprowadzenia mechanizacji w gospodarstwie. 

H. Konikowski wspominał: „Na parę lat przed wojną europejską, do spichle-

rza dobudowano halę, w której pomieszczono maszynownię poruszaną parą. Spich-

                                                
15 H. Konikowski, Sulmierzyce z okolicą …, s. 28. 
16 Tamże, s. 118. 
17 Wykaz imienny członków straży z 1910 r. znajduje się w APŁ, Rząd Gubernialny Pio-

trkowski) sygn. 4047. 
18 H. Konikowski, Sulmierzyce z okolicą …, s. 28. 
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lerz adaptowano na młyn parowy. Do hali maszyn dobudowano szopę na trak, gdzie 

przecierano usługowo drzewo na deski, bale. Maszynownia dawała również siłę dla 

celów gospodarczych folwarku tudzież i światło. Był to okres największej prosperity 

w dziejach folwarku. Minął on bezpowrotnie z chwilą powołania Bzowskiego w 

sierpniu 1914 r. do wojska rosyjskiego”19. 

 

Udział w wojnie 1914-1918 

 

W wyniku powszechnej mobilizacji chorąży Bzowski został powołany do 4 

Ewakuacyjnej Komisji w Łukowie jako piotrkowski naczelnik wojenny. W lutym 

1915 r.  był przeniesiony do sotni kozackiej w 10. Korpusie wchodzącym w skład 3 

Armii, operującej na froncie południowo-zachodnim. Pełnił tam służbę wywiadow-

czą w miejscowościach: Rzeszów, Tarnów, Sokołów, Głogów, Dukla, Gorlice. 

Wkrótce potem służył w 3. Kaukaskim Korpusie stacjonującym w okolicach Tarno-

grodu. Jego jednostka działała nad rzeką San. Następnie przeniesiony został do 

Gwardyjskiego Korpusu (wchodzącego w skład 3 Armii) stacjonującego w Rejowcu, 

gdzie wraz z oddziałem kozackim służył w łączności.  

W maju 1915 r. pełnił służbę wywiadow-

czą w 9. Korpusie w miejscowości Snów 

na Białorusi. W czasie obrony stacji ko-

lejowej w Baranowiczach 18 październi-

ka 1915 r. został ranny odłamkami szrap-

nela w brzuch i prawą nogę. Rany były 

poważne i do końca roku przebywał  

w szpitalu w Słucku, a potem w Mosk-

wie. W lutym 1916 r. wrócił na front  

i pełnił służbę na linii Gancewicze (Han-

cewicze) na Białorusi. Miesiąc później 

zarządzał konnym zapasem koni dla 3. 

Armii w Urzeczu w powiecie słuckim.  

W kwietniu dostał awans na podporucz-

nika. W maju wrócił na front jako za-

stępca sotni kozackiej przy 46 korpusie. 

Oprócz służby wywiadowczej brał udział 

w walkach nad rzekami Styr i Stochód  

w okolicach Czartoryska, Maniewicz  

                                                
19 Tamże, s. 24. 

Ok. 1917 r., fot. ze zbiorów Urszuli 

Baranowskiej-Pietruczuk 
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i Karasina. We wrześniu odniósł ranę w głowę i przebywał w 410. Szpitalu Wojsko-

wym w Maniewiczach. Od listopada pełnił funkcję naczelnika I wojennej drogi Ma-

niewicze – Sarny. Następnie przeniesiony został do służby wywiadowczej 46 Korpu-

su (luty 1917 r.). W trzy miesiące później rozkazem sztabu korpusu objął dowództwo 

6. sotni kozackiej. W sierpniu otrzymał awans na porucznika. Cały czas przebywał 

na froncie, walcząc z oddziałami niemieckimi. Tam też zastał go przewrót bolszewi-

ków i przejęcie przez nich dowodzenia wojskiem rosyjskim. 18 grudnia nie chcąc 

służyć nowej władzy, postanowił wraz ze swoim oddziałem pod osłoną nocy opuścić 

front i udał się z Karasina w kierunku Kijowa. Na trasie przemarszu w miejscowości 

Ługiny k. Korostenia oddział wpadł w zasadzkę i został rozbrojony przez bolszewic-

ki pułk piechoty, a dowódca skazany na rozstrzelanie. Uratowali go Kozacy z jego 

sotni, którzy postanowili wydostać się z opresji i uciec w nocy. Odprowadzili do-

wódcę na tereny opanowane przez oddziały polskie wywodzące się z armii rosyj-

skiej, a znajdujące się na Ukrainie. W marcu 1918 r. wstąpił do formującego się 5. 

Pułku Ułanów wchodzącego w skład II Korpusu Polskiego w Rosji. Po bitwie II 

Korpusu pod Kaniowem 11 maja 1918 r. z Niemcami, formacja ta zmuszona została 

do rozbrojenia się, a oficerowie trafili do więzienia w Brześciu. Stefan Bzowski po-

stanowił uciec i przedostać się do Polski. Wędrówka trwała 2 miesiące. Z Ukrainy 

wracał przez Tarnopol, Frampol. Przybył do Sulmierzyc w połowie lipca. W czasie 

pobytu w armii carskiej otrzymał odznaczenia wojskowe: Order Św. Stanisława III 

klasy, Order Św. Anny IV klasy i Order Św. Jerzego III i IV klasy20. 

Stefan Bzowski wyjeżdżając na wojnę, zostawił w domu żonę z dwoma cór-

kami, Marią (ur. w listopadzie 1905 r.) i Barbarą (ur. w styczniu 1907 r.). Maria Bzo-

wska nie była w stanie poradzić sobie z ogromem obowiązków związanych z działal-

nością gospodarczą folwarku. Brak dozoru maszyn i urządzeń powodował stopniową 

ich degradację. Częstym zjawiskiem były kradzieże. Zwolniono część pracowników 

administracyjnych i ograniczono ilość służby we dworze”21. 

 

Sulmierzyce w czasie wojny 1914-1918 

Jesienią 1914 r. Sulmierzyce wraz z okolicznymi miejscowościami były 

terenem, na którym walczyły wojska rosyjskie z wojskami austriackimi i niemiec-

kimi. Powodowało to wielkie straty ponoszone przez właścicieli gospodarstw. Stacjo-

nujące oddziały prowadziły rekwizycję żywności, paszy oraz koni. Zdemoralizowani 

żołnierze maruderzy dokonywali kradzieży i niszczenia mienia22.  

                                                
20 CAW WBH, sygn. I.481.B.16058, Życiorys Stefana Bzowskiego, akta ewidencyjne. 
21 H. Konikowski, Sulmierzyce z okolicą …, s. 24. 
22 Opisała to właścicielka sąsiedniego majątku w Strzelcach Wielkich, Aniela z Jałowieckich 
Belinowa Notatki z początku wojny (1914 r.), do druku przygotował T. A. Nowak, Radomsko 
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Po przejściu frontu nastąpiła prawie czteroletnia okupacja austriacka, której 

rabunkowa polityka w stosunku do narodu polskiego doprowadziła do upadku wiele 

dużych majątków i gospodarstw chłopskich. Przejmowano wszelkie nadwyżki żyw-

ności i całe zakłady przetwórcze, przeznaczając produkcję na własne potrzeby. Tam, 

gdzie były maszyny parowe napędzające młyny, młockarnie, tartaki, zwożono zboże 

do przerobu na mąkę, drewno do przetarcia i wysyłano dla potrzeb wojska lub do 

Austrii. W miarę upływu lat okupant rozszerzał zakres kontroli nad społeczeństwem, 

zmniejszał ilość żywności, jaką wolno było posiadać, zakazał handlu nią i zwiększał 

ilość produktów podlegającej reglamentacji, rekwirował metalowe przedmioty oraz 

urządzenia znajdujące się w gospodarstwach domowych. Z powodu braku siły po-

ciągowej w gospodarstwie, Maria Bzowska zwróciła się do władz okupacyjnych  

w Radomsku o przydzielenie choćby pary wołów, żeby mogła wznowić prace rol-

ne23. Postępowała bieda, brakowało opieki medycznej i medykamentów. 

W lipcu 1916 r. do Sulmierzyc przybył młody nauczyciel Lucjan Kwaśniew-

ski, który założył na terenie gminy Polską Organizację Wojskową (POW) i został jej 

lokalnym komendantem. Wiele wysiłku wkładał w uświadomienie narodowe pod-

ległych mu peowiaków oraz prowadził dla nich kursy wojskowe, mające przygoto-

wać młodych ludzi do służby wojskowej w przyszłym wojsku polskim. W swej 

konspiracyjnej pracy korzystał z poparcia właścicielki folwarku, która wspierała 

działalność niepodległościową na swoim terenie. 

 Lucjan Kwaśniewski tak opisywał ten czas: „2-3 razy na tydzień zarządzane 

były zbiórki ogólne wszystkich punktów organizacyjnych i ćwiczenia plutonowe  

i kompanijne z musztry formalnej i taktycznej odbywały się na polach majątku Pani 

Bzowskiej, z których najwięcej do ćwiczeń polowych nadawała się tzw. Jazia Góra. 

Na tej Jaziej Górze pokrytej wtedy 20-letnim zagajnikiem czuliśmy się jak w forte-

cy”24. 

O poparciu dworu i duchowieństwa oraz ich sympatii dla młodych zapalo-

nych działaczy niepodległościowych może świadczyć następująca relacja Lucjana 

Kwaśniewskiego: „Ciepłem gorącego serca patriotki otaczała nas czcigodna Pani 

Bzowska, właścicielka dominium Sulmierzyce. Na Jej terenie i we dworze czuliśmy 

się jak u siebie w domu. Nie zwracając uwagi na narażanie się okupantom, oddawała 

nam Pani Bzowska ogromne usługi. Muszę wspomnieć o najmilszej w naszym życiu 

                                                                                                                          
2014. Na stronie 25 autorka wspomina swoje spotkanie w niedzielę 23 sierpnia 1914 r. z Ma-

rią Bzowską z córkami w lesie należącym do pobliskiego majątku Skąpa. Byli tam także 

właściciele okolicznych majątków. 
23 Relacja wnuczki Haliny Bukar-Kobryń z 12 marca 2019 r., na podstawie przekazów M. 

Bzowskiej. 
24  T. A. Nowak, Wspomnienia Lucjana Kwaśniewskiego z działalności w POW i wojny 1920 
r., „Zeszyty Radomszczańskie”, t. X,  2010, Radomsko 2015, s. 326-327. 
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chwili: Po ślubie moim w dniu 23 kwietnia 1917 r. Pani Bzowska zabrała cały 

skromny orszak weselny do siebie i w jej dworze odbyło się peowiackie wesele. Mis-

trzem ceremonii był ks. H. Kaczorowski, a będąc w bardzo dobrym nastroju śp. ks. 

kanonik Smoczyński, 78-letni staruszek, wspominając różne historyczne dzieje, po-

wiedział, że teraz już widzi Polską Niepodległą, skoro istnieje tak heroiczne poświę-

cenie młodzieży dla Zmartwychwstania Ojczyzny”25. 

 

 
 

Stefan Bzowski ze swoim podkomendnym Karolem Bukarem z II Korpusu Polskiego, po 

powrocie z Rosji ok. 1918/1919 r., fot. ze zbiorów Haliny Bukar- Kobryń 

 

Powrót do domu 

  Po czterech latach wojny w drugiej połowie lipca 1918 r. Stefan Bzowski 

wrócił do domu w randze rotmistrza kawalerii. Stan majątku, jaki zostawił przed 

wojną, a jaki zastał po powrocie był nie do poznania. Rekwizycje, kradzieże, zni-

szczenia spowodowane działaniami frontowymi, brak środków na naprawy bieżące  

i na wznowienie produkcji rolnej stały się przyczyną trudnej sytuacji. Spadek pro-

dukcji rolnej po wojnie oraz liczebności pogłowia żywego w gospodarstwach sięgał 

średnio prawie 2/3 w stosunku do okresu przedwojennego. Dodatkowo niepewna sy-

tuacja polityczna oraz konflikty zbrojne na odradzających się granicach Polski nie 

były czasem dobrym do podniesienia podupadłego ekonomicznie i fizycznie folwar-

ku. Przez okres wojny rodzina Bzowskich z trudem zapewniała sobie utrzymanie. 

Zaraz po przybyciu udzielił poparcia miejscowym peowiakom i włączył się 

aktywnie w nurt niepodległościowy. Świadczy o tym następny fragment wspomnień 

                                                
25 Tamże, s. 328. 
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L. Kwaśniewskiego: „(…) zaczęliśmy planować zniszczenie obiektów dostarczają-

cym okupantom zboże. Do akcji potrzebowaliśmy już jednak pomocy materialnej, 

gdyż ludzie nieraz po kilka dni już z rzędu biwakowali w lasach. Jakoś w tym czasie 

wrócił z Rosji p. Bzowski jako kapitan rosyjski. Po kilku zaledwie dniach pobytu  

w domu, p. Bzowski zgłosił akces do nas, będąc nam w wielu rzeczach pomocnym, 

przetrzymując m. in. część naszego arsenału. Z p. Bzowskim objechaliśmy okoliczne 

dwory w celu zasilenia naszej organizacji prowiantem lub gotówką”26. 

Jesienią akcje przeciw okupantowi nasiliły się. Lotne oddziały POW doko-

nywały licznych dywersji gospodarczych mających nie dopuścić do wywożenia 

przez Austriaków zgromadzonych zapasów. Napady na posterunki wojskowe pozwa-

lały zdobyć broń. Wśród Polaków narastało napięcie w stosunku do zaborców. Wszy-

scy oczekiwali wolności. 

Służba w wojsku polskim 

 

1 listopada 1918 r. wieczorem w Ratuszu w Radomsku odbyła się narada 

władz miasta i obywateli oraz oficerów z przybyłym z Lublina rtm. Wiktorem Lud-

wikowskim. Rtm. Ludwikowski ze swoim oddziałem żandarmerii przyjechał w celu 

przejęcia władzy od okupanta w imieniu Rady Regencyjnej. Jego relacja z tego po-

siedzenia była następująca: „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 organi-

zację wojska polskiego i o świcie rozbrajać okupantów. Równocześnie dokonano 

wyboru dowódcy sił zbrojnych między rotmistrzem Bzowskim, 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 pa-

nie na komitety, jak sanitarny, kuchni polowych, odzieżowy, prowiantowy, uzbro-

jenia itd. Również zorganizowałem mój sztab i o godz. 5 rano zaczęliśmy rozbrajać 

załogi austriackie. (…)  Z mego polecenia objęli: kpt. Grudzień adiutanturę i kan-

celarię Sztabu Wojskowego, rtm. Bzowski i por. Jankowski – rekwizycję koni au-

striackich i częściowo obywatelskich, dla tworzenia szwadronu szwoleżerów (...)”27. 

Po przejęciu koni i wyposażenia dla kawalerzystów od stacjonujących od-

działów okupacyjnych, rtm. Bzowski zaczął rekrutować jeźdźców spośród ochotni-

ków. Powstające pododdziały zostały wsparte doświadczonymi polskimi żołnierzami 

z armii austriackiej i rosyjskiej. Sprawowały one lotne patrole nie tylko w Radom-

sku, ale i w okolicy. Były jedynymi mobilnymi jednostkami, ponieważ nie posiadano 

                                                
26 Tamże, s. 332. 
27 CAW WBH, sygn. I.400.255, W. Ludwikowski, Krótki Zarys Historyczny powstania 26 
pułku piechoty w Radomsku, Warszawa 6 kwietnia 1929, s. 1-2. 
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żadnych samochodów. Jednocześnie rtm. Bzowski prowadził szkolenie podkomen-

dnych. 12 listopada jeden pluton szwoleżerów wraz z piechotą wyruszył koleją wraz 

z rtm. Ludwikowskim na kilka dni do Częstochowy do pomocy w usunięciu niemie-

ckich oddziałów oraz zaprowadzeniu ładu w mieście. W tym czasie w Radomsku do-

wodził rtm. Bzowski, który z pomocą pozostałych żołnierzy zatrzymywał do kontroli 

wszystkie pociągi przejeżdżające przez Radomsko. 

Rekwirowano wszelką broń i wyposażenie wojskowe28. W jednym z pocią-

gów pozyskano 2 armaty, które posłużyły później do sformowania ½ baterii polo-

wej29. Pierwszym oddziałem, który wyjechał z Radomska na front do walki z Ukraiń-

cami o Galicję była radomszczańska kompania szturmowa (24 listopada). Następną 

jednostką, która wyjechała na wojnę była sformowana w Radomsku kawaleria. 

Pierwsza jej część wyjechała jeszcze w listopadzie i została w Wolbromiu wcielona 

do formującego się tam 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Pozostała grupa ułanów 

wraz z jego dowódcą rtm. Bzowskim wyjechała 8 grudnia.  

Tak pisał o tym „Dziennik Narodowy” w korespondencji z Radomska: „Od-

jazd 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 nabo-

żeństwo, które odprawił ks. kanonik Mirecki, poczem wygłosił serdeczne przemó-

wienie, żegnając serdecznie odjeżdżających ułanów. Na czele szwadronu stoi rot-

mistrz Bzowski, niestrudzony jego organizator, otoczony sympatią nie tylko wojska, 

ale i ogółu obywatelstwa. Odjeżdżającym wiarusom towarzyszą powszechne życze-

nia: „Szczęść Boże”30. 

Wyjeżdżający do Krakowa kawalerzyści zabrali ze sobą pluton artylerii kon-

nej ze zdobytymi armatami i weszli w skład formującego się dywizjonu rtm. Anto-

niego Jabłońskiego31. Z Krakowa rozkazem gen. Szeptyckiego zostali skierowani do 

walk pod Przemyśl32. Na bazie kilku samodzielnych oddziałów biorących udział  

w walkach na froncie polsko-ukraińskim, których dowódcy wywodzili się z 1 Pułku 

                                                
28„Dziennik Narodowy”, 1918, nr 259, s. 3. 
29 CAW WBH, sygn. I.481.B.16058, Życiorys Stefana Bzowskiego. W sumie zatrzymano do 

kontroli 8 pociągów. 
30„Dziennik Narodowy”, 8 grudnia 1918 r., nr 280, s. 3. 
31 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.   
32 CAW WBH, sygn. I.481.B.16058, Życiorys Stefana Bzowskiego. 

http://www.ulan-wolynski.org.pl/biuletyn63.html
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Ułanów Legionowych, został stworzony w marcu 1919 r. 11 Pułk Ułanów33.  

W wyniku walk prowadzonych w ciężkich warunkach zimowych odnowiły 

się rtm. Bzowskiemu rany odniesione w armii rosyjskiej. W styczniu 1919 r. wrócił 

do Radomska. Po krótkiej rekonwalescencji został wezwany do Kielc z rozkazem 

zorganizowania tam kadry żandarmerii konnej, na której czele sam stanął. Po 

wykonaniu zadania 1 czerwca poprosił  

o czasowe zwolnienie. Miesiąc później 

napisał pismo do Departamentu Personal-

nego Ministerstwa Spraw Wojskowych w 

sprawie przeniesienia go ze służby fron-

towej do służby taborów. Prośbę moty-

wował nienajlepszym stanem zdrowia w 

wyniku odniesionych kontuzji na fron-

tach I wojny światowej34. Ze względu na 

jego wykształcenie techniczne, kilkulet-

nią służbę w kawalerii oraz znajomością 

prowadzenia gospodarstwa ziemskiego, 

przydzielono go do I Szwadronu Zapaso-

wego taborów jako dowódcę plutonu uzu-

pełniającego. W II 1920 r. był odkomen-

derowany do Nowej Uszycy na Podolu 

jako przewodniczący komisji ds. tabo-

rów przy rozbrajaniu wojsk gen. Bredo-

wa35. W końcu maja został czasowo prze-

niesiony do 7 Armii do tworzenia tabo-

rów i zapasów koni dla Armii Rezerwo-

wej (Front Północny) w miejscowościach 

Głębokie i Bezdany. W wyniku przemie-

szczania się linii frontu w lipcu Bzowski 

                                                
33 J. Grobicki, Organizacja kawalerii …. O udziale radomszczańskich kawalerzystów w 11. 

Pułku Ułanów może świadczyć obecność por. E. Wojciszewskiego, który poległ w 1920 r.  

w szarży Pułku pod Peresławką. E. Wojciszewski zaciągnął się do kawalerii w Radomsku. 
34 CAW WBH, sygn. I.481.B.16058, Podanie S. Bzowskiego z dn. 9.07.1919 r. 
35 N. E. Bredow, carski i białogwardyjski generał. W styczniu 1920 r. zgrupowanie kilku 

dywizji pod dowództwem gen. Bredowa operujące na Ukrainie nie zostały wpuszczone do 

Rumunii (celem późniejszego przedostania się na Krym i połączenia się z pozostałymi 

wojskami białych). W wyniku zagrożenia ze strony wojsk bolszewickich, zgrupowanie to 

wraz z ludnością cywilną, podjęło ciężki zimowy marsz na tereny Podola kontrolowane przez 
Wojsko Polskie, gdzie zostało internowane. 

Ok. 1919 r., fot. ze zbiorów Urszuli 

Baranowskiej-Pietruczuk 
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znajdował się w okolicach Kutna, Sochaczewa i Łowicza, gdzie organizował ko-

lumny taborowe dla Armii Ochotniczej i dla Dywizji Ochotniczej36. W końcu lipca 

został mianowany dowódcą Taborów Armii Ochotniczej37. Po sierpniowej kontr-

ofensywie Piłsudskiego znad Wieprza i odwrocie bolszewików, mjr Bzowski (mia-

nowany 5 września 1920 r.) przewodniczył komisji wojskowej w Gdańsku zajmu-

jącej się odbiorem sprzętu wojskowego przeznaczonego dla służb taborowych38. 

Po zawarciu rozejmu z Rosją w Rydze (12 października 1920 r.) i zaprze-

staniu działań wojennych, mjr Bzowski39 został mianowany dowódcą 4 Szwadronu 

Zapasowego Taborów w Łodzi. W 1923 r. po reorganizacji służb taborowych, już ja-

ko podpułkownik40, stanął na czele 4 Dywizjonu Taborów, pełniąc jednocześnie 

funkcję szefa taborów IV Okręgu Korpusu w Łodzi. Dowódcy dywizjonu podlegały  

4 szwadrony taborów, skład i warsztaty naprawcze, kadra szwadronu zapasowego, 

kadra Okręgowego Szpitala Koni nr IV w Łodzi oraz kolumny przewozowe41.  

W czasie pełnienia swojej służby w Łodzi ppłk Bzowski zawsze wysoko był oce-

niany przez komisje lustracyjne i przez przełożonych za dobrą organizację i wyszko-

lenie podwładnych oraz za porządek w miejscu stacjonowania dywizjonu. Dbał  

o wychowanie fizyczne żołnierzy i ich wyżywienie. W czasie urlopu spędzanego  

w uzdrowisku uczestniczył z narażeniem życia w nocnej w akcji ratowniczej przy 

pożarze budynku Wojskowego Szpitala Sezonowego w Busku, gdzie odznaczył się 

odwagą42.  Dowódca Okręgu Korpusu IV gen. S. Majewski tak napisał w opinii: 

„Wybitny dowódca i szef służby taborowej, utrzymuje swoje wojsko taborowe na 

wysokości – oddziaływa na oficerów bardzo korzystnie”43. 

Obowiązki dowódcy pełnił do 1 października 1925 r., do czasu wejścia 

zmian organizacyjnych w strukturach wojsk taborowych. IV Dywizjon został roz-

wiązany (w jego miejsce powstał IV Szwadron), a jego dotychczasowy dowódca 

                                                
36 Dywizja Ochotnicza powołana przez gen. J. Halera 22 lipca 1920 r., dowódcą został ppłk 

A. Koc. Kolumna taborowa tej jednostki składała się z ponad 1000 wozów konnych, ok. 100 
kuchni polowych i 2 samochodów. 
37 CAW WBH, sygn. I.481.B.16058, pismo Ministerstwa Spraw Wojskowych z dn. 22 lipca 

1920 r. 
38 Tamże, karta ewidencyjna S. Bzowskiego. Dostawy pochodziły najprawdopodobniej  

z Francji i dostarczane były drogą morską. Niemcy i Czesi nie zgadzali się w tym czasie na 

transporty kolejowe z materiałami dla wojska do Polski. Wielka Brytania wstrzymała 

dostawy. Pomoc dostarczali Węgrzy wysyłając transporty przez Rumunię. 
39 Tamże, karta ewidencyjna, mianowany 1 kwietnia 1920 r. na stopień majora. 
40 Tamże, karta ewidencyjna, mianowany 3 maja 1922 r. na stopień podpułkownika. 
41 https://pl.wikipedia.org/wiki/4_Dywizjon_Tabor%C3%B3w, data dostępu 17 lutego 2019 r. 
42 CAW WBH, sygn. I.481.B.16058, pochwała Dowódcy DOK I gen. S. Majewskiego z dn. 

11 września 1923 r. 
43 Tamże, odpis opinii, Łódź 10 czerwca 1924 r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/4_Dywizjon_Taborów
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pozostał do dyspozycji DOK IV44. W lipcu 1926 r. na podstawie rozkazów Mini-

sterstwa Spraw Wojskowych nastąpiła redukcja stanów liczebnych wojsk taboro-

wych. W 1927 r. ze względu na osiągnięcie przepisowego wieku, ppłk S. Bzowski 

został przeniesiony w stan spoczynku45. 

 

 
 

Stefan Bzowski z siostrą Marią Sikorską i córkami Marią i Barbarą (stoi z adiu-

tantem), Łódź ok. 1925 r., fot. ze zbiorów Haliny Bukar-Kobryń 

                                                
44 Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych, nr 29/1926, s. 232. 
45 „Łódzkie Echo Wieczorne” 1927, nr 31, s.1; Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, nr 5/1927, s. 39. 



Stefan Nowina - Bzowski (1875-1951) ziemianin, oficer WP, kawaler orderu … 

 

 119 

Na emeryturę odszedł 30 kwietnia 1927 r.46 W wojsku służył nieprzerwanie 

przez 13 lat. Najpierw w armii carskiej 4 lata, potem był w formacjach polskich  

w Rosji, a od listopada 1918 r. w wojsku polskim. Za zasługi wojenne otrzymał 

m.in.: Krzyż Virtuti Militari V klasy nadany w 1921 r.47, Krzyż Oficerski Orderu 

Odrodzenia Polski48, Medal za Wojnę 1918-1921 („Polska Swemu Obrońcy”), Medal 

Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości i aliancki Medal Zwycięstwa „Interallie” 

za Wojnę 1914-1918. Jesienią 1938 r. Departament Personalny MSWojsk. wystąpił  

z wnioskiem o nadanie ppłk. Stefanowi Bzowskiemu Złotego Krzyża Zasługi za 

całokształt zasług położonych w długoletniej służbie wojskowej49. 

 

Okres 1927-1938 

 

Po przejściu na emeryturę wrócił z Łodzi do Sulmierzyc. Dwór, w którym 

mieszkał z rodziną, był drewniany i posiadał 10 pomieszczeń. Wysoki dach pokryty 

był papą. Obok znajdował się drugi budynek, który spełniał funkcje administracyjne 

oraz pomocnicze dla mieszkańców dworu.  

 

 
 

Przed dworem w Sulmierzycach ok. 1934 r., fot. ze zbiorów Urszuli Baranowskiej-Pietruczuk 

                                                
46 Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych, nr 5/1927, s. 39. 
47 W CAW WBH nie zachowały się dokumenty odznaczeniowe dot. przyznania Krzyża VM. 

W aktach personalnych jest tylko wpis: „Rozkaz tajny L 33 z dn. 27 IV 1921 r. pkt 1”. 

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 43 z 27 grudnia 1921, s. 1722. 
48 Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych, nr 12 z dn. 12 czerwca 1922 r.,  

s. 435. 
49 CAW WBH, sygn. I.481.B.16058, wniosek o nadanie odznaczenia. Nie wiadomo czy 
przyznano odznaczenie, a jeżeli tak, to czy zdążono je wręczyć w 1939 r. 
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Płk Bzowski po wieloletniej służbie wojskowej przyzwyczaił się do mun-

duru. Chodził w bryczesach i wysokich butach, często zakładał wojskową kurtkę. Na 

uroczystościach występował w mundurze, do którego dopięte były ordery wojskowe 

a u boku wisiała szabla. Zgromadził wiele sprzętu kawaleryjskiego i broni zdobytej 

na wojnie, które składował w jednym z pomieszczeń50. Na emeryturze zaczął ma-

lować obrazy. W rodzinie zachowały się akwarele przedstawiające sceny związane  

z życiem w wojsku. W czasie służby w armii rosyjskiej robił zdjęcia fotograficzne na 

szklanych negatywach. Ze zdjęć tych stworzył 3 albumy51, które ozdobił swoimi 

barwnymi rysunkami. Wiele zdjęć opisał. Albumy zawierają ponad 500 zdjęć z cza-

sów 1914-1917 z terenów wschodniej Polski. Przedstawiają głównie wojskowych, 

umocnienia frontowe, zniszczenia wojenne oraz dwory, kościoły i szpitale w miej-

scowościach, w których przebywał. 

 

 
 

Strażacy z OSP w Sulmierzycach ze swoim komendantem, ok. 1929 r., fot. ze zbiorów Marii 

Kozłowskiej z Sulmierzyc 

 

 

 

                                                
50 Relacja J. Łęskiego z pobliskich Bielik. Eksponaty te tuż po wybuchu wojny zostały 

przewiezione do Wilczynka k. Grójca i tam zakopane - relacja A. Bukara. 
51 Albumy przekazał do Narodowego Archiwum Cyfrowego wnuk Andrzej Bukar. 
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Gospodarstwem na co dzień zajmował się Karol Bukar, który był pod-

komendnym Stefana Bzowskiego w II Korpusie na Ukrainie i nie mając gdzie 

wrócić, przybył wraz ze swoim dowódcą do Sulmierzyc i tam pozostał. W 1926 r. 

ożenił się z córką Bzowskich Marią. Wcześniej Maria i jej siostra Barbara uczyły się 

w szkole w Zbylitowskiej Górze prowadzonej przez Zgromadzenie sióstr Sacré 

Coeur. Maria i Karol mieli troje dzieci: Andrzeja52, Halinę i Teresę. 

 

 
 

W parku dworskim, ok. 1934 r., fot. ze zbiorów Haliny Bukar- Kobryń 

 

W drugiej połowie lat dwudziestych sytuacja ekonomiczna w rolnictwie 

wyraźnie zaczęła się poprawiać, ale tej kilkuletniej dobrej koniunkturze kres położył 

wielki kryzys, jaki zaczął się w 1929 r. Stosunkowo niewielkie, kilkutysięczne zadłu-

żenie folwarku, stało się dużym ciężarem w czasach kryzysu. Drastyczny spadek cen 

artykułów produkowanych na wsi pogrążył stan finansów majątku. Potrzebne były 

nowe kwoty na spłacenie bieżących należności. Długi i zaległości podatkowe nara-

stały na rzecz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Banku Gospodarstwa Krajo-

wego, państwa, gminy i osób prywatnych. Przedłużający się i niespotykany w swej 

skali kryzys spowodował, że widmo licytacji zbliżało się nieuchronnie. Marii Bzow-

skiej kilka razy udało się zapobiec licytacji. Jednakże w czerwcu 1938 r. licytacja do-

szła do skutku i dotychczasowi właściciele musieli opuścić swój majątek53.  

                                                
52 Andrzej Bukar (1927-2018). Od 1943 r. mieszkał z ojcem w Warszawie.  Powstaniec War-

szawski, pseudonim „Krótki”. Po Powstaniu wrócił do Pławna. Po wojnie przez kilka lat 

przebywał na Ziemiach Zachodnich. Potem pracował jako urzędnik w różnych przedsiębior-

stwach. Interesował się historią rodziny. Opracował genealogię rodziny Bukarów i Bzo-

wskich. 
53 APŁ, Bank Gospodarstwa Krajowego, sygn. 21, 294, 296, 287. 



Andrzej Grochowalski 
 

 122 

Małżeństwo Bzowskich wraz z córką Marią Bukar i jej trojgiem dzieci prze-

prowadzili się do Pławna, gdzie zamieszkali w majątku swej znajomej. Wynajmowali 

kilka pokoi w dużym, murowanym z cegły budynku, z charakterystyczną sześcio-

kątną wieżą wystającą na środku dachu. Wysoka emerytura pułkownika zapewniała 

rodzinie spokojny byt. 

Lata wojny 1939-1945 

 

W końcu sierpnia  1939 r. ppłk Bzowski postanowił przewieźć rodzinę dalej 

od terenów przygranicznych w stronę wschodnią, ponieważ spodziewał się wybuchu 

wojny z Niemcami i walk frontowych na terenach wzdłuż naszej zachodniej granicy. 

Wynajął samochód ciężarowy, załadował część dobytku i z rodziną wyjechał do 

Wilczynka niedaleko Góry Kalwarii, gdzie w małym majątku administrowała jego 

młodsza córka Barbara. Po rozpoczęciu wojny część przywiezionych zbiorów mili-

tarnych rodzina zakopała w ziemi na terenie posesji przy dworze. W pobliskim lesie 

stacjonował ewakuowany z koszar 1 Pułk Artylerii Najcięższej, z którym rodzina by-

ła w kontakcie. Po kilku dniach oddziały artyleryjskie wyjechały, a Stefan Bzowski 

postanowił wziąć udział w wojnie, mimo że był w stanie spoczynku i miał już prawie 

64 lata54. Przyłączył się prawdopodobnie do jednego z oddziałów wycofującego się  

z zachodu w kierunku Wisły. 

Przekroczył Wisłę i znalazł się na Lubelszczyźnie, skąd skierował się do 

któregoś z ośrodków zapasowych położonych dalej za Bugiem. Po 17 września za-

czął się wycofywać z powrotem na Zachód. Prawdopodobnie w okolicach Szacka  

i Włodawy przyłączył się do zgrupowania Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Pole-

sie” gen. bryg. F. Kleeberga. O oddziałach napotkanych w okolicach przeprawy 

przez Bug wspominał płk. Adam Epler dowódca Dywizji Kobryń wchodzącej  

w skład SGO „Polesie”: „(…) przyszły meldunki, że tuż za Bugiem są jeszcze inne, 

silne oddziały kawalerii pod dowództwem gen. Podhorskiego, a niedaleko nas zbie-

rają się jakieś wojska: piechota i artyleria”55. Zgrupowanie w marszu na Zachód, 

toczyło w tym rejonie walki z wojskami radzieckimi. Po dojściu w okolice Kocka, 

Adamowa, Woli Gułowskiej, stoczyło ostatnią bitwę (2-5 października) z wojskami 

niemieckimi. Mimo taktycznego zwycięstwa gen. Kleeberg postanowił kapitulować  

z powodu braku amunicji. Oddziały polskie nie były otoczone i wielu żołnierzy 

postanowiło nie iść do niewoli. Wśród nich był też Stefan Bzowski, który wraz ze 

spotkanym przypadkowo H. Konikowskim i wieloma innymi przebrali się w cywilne 

                                                
54 Relacja Andrzeja Bukara, Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszaw-

skiego. Relacja złożona 14 grudnia 2004 r. 
55 A. Epler, Ostatni żołnierz polski kampanii 1939 roku, Warszawa 1942 (reprint), s. 65. 
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ubrania”56. Po zakończeniu działań wojennych Stefan Bzowski w przebraniu chłop-

skim wrócił nabytą furmanką z dwoma końmi do Wilczynka. Po kilku dniach wraz  

z rodziną wrócił ową furmanką do Pławna. Żeby mieć środki na życie podjął pracę w 

folwarku przejętym już wtedy przez Niemców. Zajmował się końmi i maszynami rol-

niczymi. W ogrodzie pracowała jego córka Maria i jej syn Andrzej.  

W 1943 r. Bzowscy przyjęli do swojego mieszkania dwie osoby pochodzenia 

żydowskiego z częstochowskiego getta. Córka Stefana, Barbara Bzowska, współpra-

cowała z Żegotą i to ona przywiozła te osoby do Pławna57. Występowali jako ich ro-

dzina wysiedlona z Poznańskiego. Mężczyzna, który posługiwał się nazwiskiem Mi-

chał Ryba, miał ok. 25 lat i pochodził z Sosnowca. Był synem właściciela małej fa-

bryki. Pracował jako tłumacz w Nadleśnictwie Gidle w Niesulowie. Kobieta miała na 

imię Kazimiera i pracowała w domu i ogrodzie58. Mieszkali z rodziną Bzowskich do 

końca wojny, a po jej zakończeniu wyjechały do Katowic. Po kilku latach opuścili 

Polskę. Kazimiera wyjechała do Wielkiej Brytanii, a Michał Ryba do Szwecji. Osoby 

te nie utrzymywały później kontaktów z rodziną Bzowskich i Bukarów. 

 

Okres po II wojnie światowej 

 

W końcu 1945 lub na początku 1946 r. Stefan Bzowski został mianowany 

przez wojewodę śląskiego Aleksandra Zawadzkiego pełnomocnikiem do przejmo-

wania majątków poniemieckich od rosyjskich władz wojskowych na Ziemiach Od-

zyskanych w powiecie niemodlińskim k. Opola59. Cała rodzina przeprowadziła się  

z Pławna do Niemodlina i tam zamieszkała. Dobra znajomość niemieckiego i rosyj-

skiego była mu pomocna w pracy. Obsadzał poszczególne majątki ludźmi, którzy 

mieli nimi administrować. Były to przeważnie osoby mu znajome, cieszące się jego 

zaufaniem i mające za zadanie zabezpieczenie mienia oraz uruchomienie produkcji 

rolnej jak i przemysłowej w przejętych obiektach. Opuszczający tamte tereny 

czerwonoarmiści stwarzali wiele problemów w kwestii mienia poniemieckiego i czę-

sto dochodziło do incydentów z użyciem broni. Niespokojne było także noce, często 

było słyszeć strzelaniny. Po kilku latach Stefan Bzowski został administratorem gos-

podarstwa w Szczepanowicach k. Niemodlina60. 

                                                
56 H. Konikowski, Sulmierzyce z okolicą …, s. 132.  
57 Relacja A. Bukara. 
58 Relacja Haliny Bukar-Kobryń z 12 marca 2019 r. 
59 Relacja Andrzeja Bukara, Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszaw-

skiego. Relacja złożona 14 grudnia 2004 r. 
60 Tamże. 
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W 1950 r. zakończył pobyt w Niemodli-

nie. Miał już wtedy 75 lat. Przeprowadził się wraz 

z żoną, córkami i wnukami do Zbrosławic nie-

daleko Tarnowskich Gór. Zamieszkali w gospodar-

stwie kuzyna Andrzeja Bukara - Seweryna (wysie-

dlonego z terenów wschodnich II RP). Córki Maria 

i Barbara zaczęły pracę w Katowicach, a wnuczki 

podjęły naukę w śląskich szkołach61. 

Stefan Bzowski zmarł 25 stycznia 1951 r.62 

w Zbrosławicach. Został pochowany w Często-

chowie na cmentarzu na Kulach w grobie rodzin-

nym swej siostry Marii Sikorskiej. Jego żona Ma-

ria zmarła w Zbrosławicach 19 lutego 1963 r.63  

i została pochowana na tamtejszym cmentarzu. 

Maria Bukar po wojnie pracowała jako urzędniczka. Po przejściu na emeryturę za-

mieszkała ze swoją córką Teresą i jej rodziną w Szklarskiej Porębie. Zmarła  

w Szklarskiej Porębie 26 marca 1995 r. (pochowana została w Warszawie na Wojsko-

wych Powązkach w grobie rodzinnym). Barbara Bzowska po wojnie wyszła w 1957 

r. za mąż za Tadeusza Sochackiego. Wkrótce owdowiała. Zmarła pod koniec lat 80. 

XX w. w Bytomiu. 

 

 

                                                
61 Relacja Haliny Bukar-Kobryń z 12 marca 2009 r. 
62 USC w Zbrosławicach, Księga Aktów Zgonów, akt zgonu nr 3/1951/1. 
63 USC w Zbrosławicach, Księga Aktów Zgonów, akt zgonu nr 6/1963/1. 



  

125 

 

 Zeszyty Radomszczańskie  

                                                           Tom XVI (2019) 

   

 

 

Marian Szymański 

 

 

Początki i rozwój sportu w Radomsku do 1939 r. ze szczególnym 

uwzględnieniem lekkiej atletyki (cz. I) 
 

Od wydawcy 

 

Marian Szymański urodził się 18 października 

1923 r. w Leonowie (obecnie gmina Nowa Sucha),  

w pow. łowickim jako syn Józefa i Heleny z domu Dą-

browska. W okresie międzywojennym był członkiem 

Mazowieckiej Drużyny Żeglarskiej im. Księcia Józefa 

Poniatowskiego, która działała przy gimnazjum i lice-

um tego samego patrona w Łowiczu1. Grał także w pił-

kę w barwach KS „Górki” oraz w drużynie hokeja na 

lodzie. W roku 1936 wstąpił do Związku Harcerstwa 

Polskiego2. W sierpniu 1939 r. pracował przy kopaniu 

rowów przeciwlotniczych w Górkach (przedmieścia 

Łowicza), a we wrześniu pełnił służbę w Wojennym Pogotowiu Harcerskim3. Od 

grudnia 1939 r. do stycznia 1945 r. pełnił służbę w korporacyjnym harcerstwie, Pol-

skiej Organizacji Skautowej i Szarych Szeregach hufca „Łoza” w Łowiczu, był do-

wódcą II drużyny Grup Szturmowych4. 

W październiku 1939 r. wraz z bratem Stanisławem i serdecznym przyjacie-

lem Jerzym Miecznikowskim zorganizowali konspiracyjną grupę młodzieży. Powsta-

ła ona w oparciu o członków działającego przed wojną amatorskiego klubu sporto-

                                                
1 T.A. Nowak, Pasjonat sportu, „Gazeta Radomszczańska” 2019, nr 22, s. 14. 
2 M. Stalka, A. Zatoń, Z. Sąciński, Phm Marian Szymański ps. „Wędzidło” 1923-2013, Zwią-

zek Harcerstwa Polskiego, Komisja Historyczna Hufca Radomsko, zeszyt nr 184, 2018, s. 3; 

T.A. Nowak, Pasjonat …, s. 14.  
3 M. Stalka, A. Zatoń, Z. Sąciński, Phm Marian Szymański …,  s. 3. 
4 Uwolnić „Cyfrę Uwolnienie więźniów więzienia w Łowiczu, wyd. Stowarzyszenie Szarych 
Szeregów, Łódź 2005, s. 71. 
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wego „ŁKS Górki” oraz o znanych im harcerzy. Marian Szymański (ps. „Wędzidło”) 

został sekcyjnym. Jego głównym zadaniem było nawiązanie kontaktów z jakąś orga-

nizacją konspiracyjną i zdobycie broni. W konspiracji zajmowali się zbieraniem in-

formacji i uprzedzaniu o łapankach na roboty do Niemiec. 19 kwietnia Marian Szy-

mański na skutek denuncjacji został aresztowany i osadzony do dyspozycji szefa 

gestapo Ericha Herberholza w łowickim więzieniu. Na przesłuchaniach nie przyznał 

się do żadnej działalności. Po pół roku został wykupiony z Gęsiówki w Warszawie. 

Po uwolnieniu pozostał w konspiracji. Kierował rozpoznaniem w akcji przeciwko 

agentowi gestapo Kobiereckiemu (wrzesień-październik 1944 r.), brał udział w zdo-

bywaniu broni (grudzień 1944 r.), dowodził też w akcjach niszczenia bimbrowni.  

W ramach akcji „Burza” dowodził akcją zdobycia żywności (11 krów) w majątku  

w Nieborowie, przeznaczonej dla AK w Kampinosie. Uczestniczył w ochronie zrzu-

towiska „Stachlew” (wrzesień-październik 1944 r.) i łowickiego banku (styczeń  

1945 r.). Najbardziej znaną akcją, w jakiej brał udział, było odbicie Zbigniewa Fereta 

ps. „Cyfra” z więzienia NKWD w Łowiczu 8 marca 1945 r. Był wówczas zastępcą 

dowódcy akcji. Wcielił się w rolę aresztowanego prowadzonego do więzienia. Był 

też autorem planu działania. Uwolniono wówczas ok. 80 żołnierzy AK. Po akcji 

uniknął aresztowania i ukrywał się pod nazwiskiem Edward Grabowski. Mieszkał 

wtedy w Gdańsku, gdzie pracował w Służbie Ochrony Kolei (marzec-lipiec 1945 r.). 

Ujawnił się w 1947 r. Represje dotknęły także jego rodzinę, którą aresztowano w 

marcu 1945 r.5 

Po wojnie został członkiem reaktywowanego ZHP. Razem z Jerzym Miecz-

nikowskim zaczęli naukę w szkole wieczorowej w Gdańsku. Założyli tam I Gdańską 

Drużynę Harcerską im. Andrzeja Małkowskiego. Potem, także wspólnie, harcerską 

drużynę żeglarską w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie mieszkał od września 1945 r. 

Tu należał do 4 Wodnej Gorzowskiej drużyny Harcerskiej6. W 1946 r. zdobył małą 

maturę na kursach w Gorzowie, a świadectwo dojrzałości uzyskał w 1950 r. na Uni-

wersytecie Powszechnym Związków Zawodowych w Warszawie. W tym samym 

roku został przyjęty na II rok studiów zawodowych na AWF w Warszawie, gdzie już 

w 1947 r. ukończył roczny kurs7. 

W 1952 r. został relegowany z uczelni za działalność niepodległościową  

i więziony do 1955 r. W 1957 r. ukończył studia I stopnia i podjął pracę nauczyciela 

wychowania fizycznego w I LO w Radomsku. Został także trenerem lekkiej atletyki 

                                                
5 Uwolnić „Cyfrę” …, s. 13, 52, 71-72; D. Zwolińska, Uwolnić „Cyfrę”, „Niedziela” 2003, nr 

50 (edycja łowicka); M. Stalka, A. Zatoń, Z. Sąciński, Phm Marian Szymański …, s. 4;  

K. Krajewski, Podziemie poakowskie na Mazowszu, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 

2008, nr 1-2, s. 47. 
6 M. Stalka, A. Zatoń, Z. Sąciński, Phm Marian Szymański …, s. 4. 
7 T.A. Nowak, Pasjonat …, s. 14. 
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w Międzyszkolnym Klubie Sportowym w Radomsku. Pod koniec 1958 r. zaczął or-

ganizować drużynę żeglarską przy I LO. 15 maja 1959 r. powstała 7 Radomszczań-

ska Wodna Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego. Działała do 1963 r.8 Studia 

magisterskie ukończył w 1977 r. Jako trener MKS Radomsko dochował się kilku mi-

strzów i wicemistrzów Polski w lekkoatletyce9. 

Był porucznikiem w stanie spoczynku. 20 grudnia 1979 r. Naczelnik Miasta 

Radomska Mirosław Gajda przyznał mu dyplom „za dotychczasowy wkład w dzie-

dzinie upowszechniania kultury fizycznej na terenie naszego miasta” (znajduje się  

w zbiorach Izby Tradycji I LO w Radomsku). Otrzymał także następujące odznacze-

nia: Honorowa Odznaka za zasługi w sporcie halowym (20 listopada 1965 r.), Od-

znaka Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznaka Stulecia Sportu Polskiego (16 paź-

dziernika 1967 r.), Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (22 października 1969 r.), 

Odznaka Honorowa Polskiego Związku Lekkoatletyki (14 marca 1972 r.), Medal 

XXX-lecia PRL (22 lipca 1974 r.), Złoty Krzyż Zasługi (24 września 1975 r.), Medal 

Komisji Edukacji Narodowej (20 maja 1980 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-

nia Polski (21 września 1983 r.), Medal z Okazji XXX-lecia SZS za zasługi w Roz-

woju Sportu Szkolnego (11 kwietnia 1983 r.), Krzyż Armii Krajowej (24 maja 1984 

r.), Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami, Odznaka Akcji Burza (1986 

r.), Medal i tytuł Wybitnego Nauczyciela Wychowania Fizycznego (30 października 

1989 r.), Medal Miasta Radomska (20 września 2002 r.) 10.  

Zmarł nagle 25 lutego 2013 r. w Radomsku, pogrzeb odbył się w Łowiczu  

4 marca 2013 r. 11 

Od 2014 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku organizuje  

w rocznicę śmierci Memoriał im. Mariana Szymańskiego - bieg uliczny na 10 km. 

Przed nim zaś odbywa się bieg rekreacyjny na 1700 m, w którym biorą udział także 

niepełnosprawni.  

Marian Szymański jest autorem opracowań: „Sport w Łowiczu w okresie 

okupacji niemieckiej 1939-1945”, „Akcja M Łowickich Szarych Szeregów 1942-

1945” i „Początki i rozwój sportu w Radomsku do 1939 r. (ze szczególnym uwzglę-

dnieniem lekkoatletyki)”12.  

Ta ostatnia to praca magisterska, którą poniżej publikujemy. Nie ingerowano 

w tekst, nie wprowadzano poprawek, nawet jeśli dzisiaj stan wiedzy jest większy, 

                                                
8 M. Stalka, A. Zatoń, Z. Sąciński, Phm Marian Szymański …, s. 5. 
9 T.A. Nowak, Pasjonat …, s. 14. 
10 Materiały zebrane przez Jolantę Bartnik; Urząd miasta w Radomsku, uchwała Rady Miej-

skiej w Radomsku nr XLII/357/2002; „Gazeta Radomszczańska”, 2002, nr 42.  
11 „Gazeta Radomszczańska”, 2013, nr 10. 
12 T.A. Nowak, Pasjonat …, s. 14. 
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ograniczając się jedynie do stylistyki. Przygotowując całość do druku pominięto 

rozdział I, poświęcony ogólnemu rysowi historycznemu Radomska. Nic nie wnosi on 

praktycznie do tematu głównego, więc uznano, że można go pominąć. Tym bardziej, 

że objętość pracy i tak zmusza do podzielenia jej na dwie części. Kolejna ukaże się w 

następnym tomie „Zeszytów Radomszczańskich”. Ze względu na słabą jakość ko-

nieczne stało się zrezygnowanie z kilku zamieszczonych w maszynopisie fotografii, 

inne niestety też nie są najlepszej jakości. 

 Tomasz Andrzej Nowak 

 

Początki i rozwój sportu w Radomsku do 1939 r. ze szczególnym 

uwzględnieniem lekkiej atletyki 

 

Wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju  

sportu w Radomsku tę prace poświęcam 

 

Wstęp 

 Druga połowa XX wieku w Polsce to okres zaawansowanych badań w dzie-

dzinie historii wychowania fizycznego i sportu. Ukazało się już wiele opracowań 

traktujących o rozwoju klubów sportowych, zrzeszeń i stowarzyszeń, które odegrały 

przynajmniej ogólnokrajową rolę, a zwłaszcza jeśli wsławiły się w skali europejskiej 

czy światowej. Ciągle jednak białą plamę w historii polskiego sportu stanowią jego 

dzieje w małych ośrodkach, które odegrały poważną rolę w życiu naszego społeczeń-

stwa i narodu. Sprawy tej bagatelizować nie można, bo sport szczególnie w mniej-

szych miejscowościach spełniał często obok funkcji zasadniczej posłannictwo czy 

zamówienie społeczne, towarzyszące wszystkim przełomowym wydarzeniom, w ja-

kie obfitowała nasza historia. Właśnie ta wrażliwość na historię, na los narodowy dy-

namizowała rozwój sportu, nie pozwalała sprowadzić go jedynie do funkcji rozryw-

kowej.   

 Swoją skromną, poszukiwawczą pracą, pragnę włączyć się do grupy tych 

osób, które próbowały zebrać i w miarę możliwości ocenić stan sportu swojego mia-

sta, mając nadzieję, że będzie to przyczynkiem do większej monografii wychowania 

fizycznego i sportu. W związku z powyżej wymienionym celem próbuję podać infor-

macje o Radomsku, mieście które pełniło zawsze znaczną rolę zarówno w chwilach 

chwały, jak i klęski narodu. Przedstawiam dzieje sportu radomszczańskiego zam-

knięte w dwóch częściach pracy. 

 Część I poświęcona jest początkom wychowania fizycznego i sportu w Ra-

domsku. Cześć II obrazuje rozwój sportu w okresie 20-lecia międzywojennego.  

W każdej z wymienionych części uwzględniłem moment historyczny, co wymagało 



Początki i rozwój sportu w Radomsku do 1939 r. ze szczególnym uwzględnieniem .. 

 

 129 

uwypuklenia chlubnej patriotyczne roli wybitnych jednostek i organizacji wychowa-

nia fizycznego w szkolnictwie, funkcji straży ogniowej, Towarzystwa Gimnastyczne-

go „Sokół” i harcerstwa. Omawiając poszczególne dyscypliny sportowe, uwzględni-

łem specyfikę sportowego 20-lecia w Radomsku, popularność niektórych dyscyplin 

sportowych wśród miejscowego społeczeństwa. Dużo uwagi poświęciłem lekkiej 

atletyce, nie tyle ze względu na własne przygotowanie fachowe, ile raczej z uwagi na 

smutną świadomość, że jedna z najpiękniejszych dyscyplin, przestaje dziś fascy-

nować szerokie kręgi społeczeństwa.  

 Miałem jednak sporo kłopotów z ustaleniem właściwych informacji o radom-

szczańskim sporcie. W wyniku selekcji zebranego materiały przyjąłem za główne 

źródło dla niniejszej pracy: prasę (zarówno lokalną jak i ogólnopolską), wywiady 

oraz dokumenty i pamiątki ze zbiorów prywatnych. Ze względu na przedmiot roz-

ważań szczególnie zainteresowałem się prasą lokalną Radomska. Najwięcej infor-

macji dostarczył mi tygodnik „Gazeta Radomskowska”. Sporo wiadomości przy-

niosła mi również prasa lokalna Piotrkowa, mniej zaś częstochowska i sieradzka. Po-

dobnie mało materiał zawierała prasa łódzka, w tym nawet poczytny niegdyś  

i wyposażony w bogaty serwis informacyjny z zakresu sporty „Kurier Łódzki”.  

 Zebrane informacje konfrontowałem z licznymi wywiadami, relacjami, roz-

mowami oraz dyskusjami, przeprowadzanymi ze starszymi radomszczanami, świad-

kami rozwijającego się sportu w mieście lub uczestnikami rozwijającego się sportu w 

mieście lub uczestnikami imprez sportowych, czy też w pewnym sensie twórcami hi-

storii sportu i wychowania fizycznego w Radomsku. Kopalnią bezcennych wiado-

mości o radomszczańskim sporcie były dokumenty i pamiątki, pochodzące ze zbio-

rów prywatnych byłych lub obecnych obywateli miasta. Do ważniejszych wśród nich 

należałoby zaliczyć: kronikę „Sekcji sportowej” a następne KS „Korona”, komu-

nikaty „Zagłębiowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej – Podokręg Często-

chowski, przeznaczone dla KW „Wilk”, dyplomy i żetony. 

 O ile prasa epoki okazała się stosunkowo niezawodnym źródłem informacji do 

opracowywanego przeze mnie tematu, o tyle zawiodły poszukiwania w archiwach 

Radomska, Piotrkowa i Łodzi. Podobnie nie dysponują materiałami źródłowymi 

istniejące aktualnie w Radomsku kluby sportowe „Czarni” oraz „Stal”. Tym większą 

czuję wdzięczność dla tych ludzi, którzy tolerując moje natrętne nagabywania, nie 

szczędzili czasu na rozmowy, dyskusje, wywiady. Za szczególną przychylność i ser-

deczność dziękuję w tym miejscu inż. Kazimierzowi Imienińskiemu.  

 Za nadzwyczaj troskliwą i wnikliwą opiekę nad całokształtem mojej pracy 

kierują słowa szczególnej wdzięczności do mojego promotora dr Marii Rotkiewicz.  
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Początki wychowania fizycznego i sportu w Radomsk 

 

    Początków wychowania fizycznego  

i sportu w Radomsku należałoby doszukiwać 

się w działalności świetnego pedagoga i spo-

łecznika, a przede wszystkim rzecznika pol-

skości – Feliksa Fabianiego13 oraz kontynua-

torów jego spuścizny, w pracy Straży Ognio-

wej Ochotniczej, w rozwoju skautingu (har-

cerstwa) polskiego. 

Feliks Fabiani (1838-1904) to świetny 

pedagog, społecznik, krzewiciel ducha narodo-

wego w okresie zaboru rosyjskiego, którego 

działalność związana była z Radomskiem, 

gdzie prowadził się w końcu XIX w. dwuletnią 

szkołę prywatną. Szkoła ta posiadała internat 

dla około 70 osób, co pozwalało ogarnąć 

pełnym wpływem wychowawczym określoną grupę młodzieży.  

 Szkoła Fabianiego choć posiadała zawsze charakter zakładu tylko przygoto-

wawczego (według programu odpowiednich klas gimnazjów z kierunkami klasycz-

nym i realnym) ściągała liczne zastępy uczniów z dalszych nawet okolic kraju. Po-

mimo parokrotnych zmian w ogólnym systemie szkolnictwa cieszyła się stałym po-

wodzeniem. Tajemnica powodzenia tkwiła w niezrównanych zaletach wychowaw-

czych przewodnika14. O przewodniku tym jego uczeń, a później rektor Uniwersytetu 

Warszawskiego, Antoni Szlagowski, z okazji nadania jednej ze szkół radomszczań-

skich imienia Feliksa Fabianiego tak pisał: „Feliks Fabiani zasłużył sobie, aby go 

wspomniano, aby o nim pisano. A tem więcej o nim pisać należy, że sam po sobie pa-

miętników nie pozostawił i na piśmie nie utrwalił swego rodzinnego systemu wycho-

wania, który powstał z ducha jego i serca jako owoc jego talentu i długotrwałej pracy 

pedagogicznej, przystosowany do psychiki naszej młodzieży, naszego usposobienia, 

naszych warunków. I słusznie chlubić się nim może Polska cała, jak Szwajcaria swo-

im Pestallozzim, chlubi się nim Radomsko, chlubi się nim przede wszystkim szkoła 

jego dostojnem imieniem ozdobiona, jego duchem ożywiona, jego wspomnieniami 

żyjąca”15. 

                                                
13 Feliks Fabiani urodził się 22 maja 1838 r., a zmarł 11 marca 1904 r. 
14 A. Szlagowski, Poświęcenie budynku Społecznego Gimnazjum im. F. Fabianiego, „Gazeta 

Radomskowska” 1924, nr 15, s. 3-4. 
15 A. Szlagowski, O Feliksie Fabianim, „Gazeta Radomskowska” 1928, nr 28, s. 2.  

Feliks Fabiani 
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Działalność pedagogiczna Feliksa Fabianiego to przede wszystkim budzenie 

zainteresowania nauką, wiedzą, rozwijanie chęci poznania praw rządzących życiem 

ludzkim. Feliks Fabiani to „prawdziwy znawca serca i duszy dziecinnej”, to urodzo-

ny pedagog, budziciel uczucia miłości do ojczyzny, ale również krzewiciel myśli o 

potrzebie aktywności fizycznej młodzieży, społeczeństwa. Kształtował on postawy 

powierzonej sobie młodzieży w ten sposób, aby umiał radować się z życia, aby po-

dziwiała jego piękno. Uważał, że każde dziecko ma prawo do zdrowia i radości, że 

życie ludzi, przyroda, to wiecznie otwarta księga mądrości, która zaprasza, aby  

w niej czytać. Wiódł też młodzież poza obręb murów szkoły, aby mądrość książkową 

łączyć z mądrością życia, teorię popierać praktyką, a siły fizyczne rozwijać w grach  

i zabawach na świeżym powietrzu. Codzienne spacery F. Fabianiego, względnie wy-

znaczonego przez niego zastępcy, ze swoimi wychowankami w specjalnie wyzna-

czonym na ten cel czasie w programie dnia, często dalsze wycieczki całej młodzieży 

szkolnej wraz z gronem nauczycielskim do lasu, połączone z przeprowadzaniem gier 

i zabaw – stanowiły główną pozycję z zakresy zajęć zwanych rekreacją. Program 

niezupełnie jeszcze planowo zorganizowanych oddziaływań z zakresu wychowania 

fizycznego uzupełniały gry i zabawy przeprowadzane na dziedzińcu szkolnym, czy 

na pobliskich niezabudowanych jeszcze placach oraz ćwiczenia gimnastyczne.  

Spośród licznych gier i zabaw największą popularnością cieszyły się: pa-

lant i sparzak. Na co dzień królował sparzak. Była to gra młodzieży szkolnej upra-

wiana głównie w Królestwie Polskim. Jeden z graczy stawał pod ścianą. Pozostali  

w różnych od niej odległościach. Stojący przy ścianie odbijał mocno o nią piłkę. Po-

zostali chwytali. Gdy nikt nie chwycił, piłkę zwracano „sparzonemu” (przy ścianie). 

Jeśli ktoś chwycił, rzucał w sparzonego z miejsca, w którym stał. Sparzonym zosta-

wał: kto chybił przy „kuciu”, kto dostał po palcach piłką, a jej nie złapał. Piłka zła-

pana oburącz dawała prawo do jednego rzutu, jednorącz prawą ręką do dwóch rzu-

tów, jednorącz lewą ręką do trzech rzutów. Wygrywał ten, kto w ciągu umówionego 

czasu nie był sparzony lub otrzymał najmniej razów16. 

Na podwórku szkolnym u Fabianiego zbudowana została specjalnie do tego 

celu odpowiednia ściana. Bardziej jednak emocjonowała się młodzież przy grze  

w palanta17. Palant wymagał zarówno szybkiego biegu, dalekiego rzutu jak również 

dobrego chwytu i celnego podania piłki. Tu można było się wyżyć, popisać swoją 

sprawnością ruchową. 

 

                                                
16 E. Piasecki, Zabawy ruchowe dzieci i młodzieży, Lwów-Warszawa 1922, s. 184-185. 
17 E. Piasecki, Dalsze badania nad genezą ćwiczeń cielesnych. Palant polski, Warszawa 1932. 
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„Wspinalnia” zwana również „gimnastyką” zainstalowana przez F. Fabianiego na dziedzińcu 

szkolnym. Z lewej strony zamocowany był pomiędzy dwoma bliżej siebie stojącymi słupami 

pionowymi niewidoczny na zdjęciu drążek, zwany prężnikiem.  

 

  

 

Spośród gier polowych stosowanych przy okazji dłuższych spacerów, dal-

szych wycieczek całej szkoły, najbardziej popularną była gra „zdobywanie fortecy” 

(„obrona fortecy”– schemat gry na fot. wyżej). Wspomniana gra była pierwowzorem 
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zespołu harcerskich gier terenowych o podobnych prawidłach, jak opisane przez 

Zygmunta Wyrobka gry „ku chorągiewce” lub też „obrona wsi”18. Uczestnicy bio-

rący udział w grze dzielili się na dwie grupy (oddziały) – obrońców i atakujących. 

Oddziały te różniły się od siebie kolorem posiadających chust, opasek na ramieniu 

itp. Fortecę stanowił niewielki wycinek otwartego terenu, granice którego zazna-

czone były chorągiewkami. W środku tego terenu (fortecy) umieszczano zwykle wię-

kszą chorągiew widzianą z dalszych pozycji. Wokół fortecy w odległości 400-800 

kroków od chorągiewek wyznaczających zewnętrzną jej granicę obrońcom wolno 

było wystawić placówki. Każda placówka dobrze ukryta, licząca kilku obrońców, 

oddalona była od następnej o około 200-400 kroków. Placówkom wolno było wy-

syłać w kierunku sąsiadujących stanowisk obrońców 2-osobowe patrole, które miały 

prawo krążyć miedzy sąsiadującymi placówkami. Na placówce musiało jednak zo-

stać minimum 2 graczy. Teren do gry wybierano o urozmaiconym ukształtowaniu, 

zalesiony (pokryty). Wyjątek stanowiła zwykle jakaś polanka przeznaczona na ob-

szar fortecy. Atakujący (których musiało być mniej niż obrońców) mieli za zadanie 

przekraść się między placówkami i dotrzeć do fortecy. Obrońcom wolno było brać 

do niewoli atakujących przez obwołanie ich na ustalonej odległości, np. 10-15 kro-

ków. Na zawołanie obrońcy „stój”, atakujący musiał się zatrzymać, obrońca zaś po-

dejść do niego licząc kroki. Jeżeli odległość nie była większa od ustalonej, atakujący 

szedł do niewoli. Jeżeli odległość była większa, atakujący miał prawo wycofać się  

i atakować ponownie w dowolnie wybranym miejscu. Jednemu obrońcy wolno było 

jednorazowo wziąć do niewoli tylko jednego atakującego. Wzięci do niewoli szli do 

fortecy i tam czekali do końca gry. Obrońcom (placówki i patrole) wolno było brać 

do niewoli atakujących tylko w ustalonej odległości od linii placówek (np. 15 kro-

ków) w obie strony. Kwestie sporne rozstrzygali tzw. „rozjemcy”, którzy będąc dość 

łatwo rozpoznawalni na podstawie umownego ubioru przemierzali cały teren gry 

czuwając nad prawidłowością przebiegu gry. Jeżeli do fortecy przedarła się połowa 

atakujących (nie licząc jeńców) – forteca był zdobyta. Jeżeli ilość wziętych do nie-

woli przekraczała pół stanu atakujących wygrywali obrońcy. 

                                                
18 Zygmunt Wyrobek, Harcerz w polu, Lwów 1935, s. 199-201, 212-216. 
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„List pochwalny” dla Zenona Oczkowskiego wydanego przez szkołę F. Fabianiego – 21 

czerwca 1902 r.  

 

Przeglądem rozwoju tężyzny fizycznej młodzieży, sprawdzianem poziomu 

jej sprawności były urządzane coroczne „majówki”. Tradycyjny ten obrzęd miał 

miejsce w dzień wolny od zajęć szkolnych z racji imienin założyciela i przełożonego 

szkoły w jednej osobie. Młodzież wraz z gronem pedagogicznym wcześnie rano ma-

szerowała do Gidel, odległych od Radomska o 13 km. Tam nad rzeką Wiercicą urzą-

dzano biwak, przeprowadzano różne gry i zabawy, grano w piłkę, biegano „do me-

ty”; dopiero późnym wieczorem powracano pieszo do rodzinnego Radomska19.   

F. Fabiani propagował również w swej szkole łyżwiarstwo. W każdą zimę 

urządzał przy pomocy uczniów lodowisko, z którego korzystała zarówno młodzież 

                                                
19 Relacja Kazimierza Imienińskiego – inż. geodeta (ur. 22 listopada 1908 r., zam. w  Radom-
sku przy ul. Świerczewskiego 20 m 4 – dziś to ul. Przedborska – przyp. TAN). 
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szkolna, jak i ludność Radomska. Lodowisko znajdowało się w niewielkiej odległo-

ści od budynku szkoły przy ulicy Źródlanej. Młodzież szkolna codziennie w okresie 

zimowym, w czasie przeznaczonym na rekreacje, uprawiała gry i zabawy na lodzie 

pod kierunkiem wychowawcy. Łyżew było brak. Rodziny dzieci uczęszczających do 

szkoły Fabianiego nie należały do najlepiej sytuowanych. Trudno tu mówić o ty-

powym propagowaniu łyżwiarstwa. Dzieci po prostu chodziły na ślizgawkę, jeżdżąc 

zazwyczaj na butach lub drewnianej płozie, owiniętej grubym drutem, wykonanej 

sposobem domowym.  

Wspólne spędzanie wraz z wychowankami zimowych popołudni na lodo-

wisku, wspólne spacery w okresie letnim, systematyczne prowadzenie zajęć z okre-

su tzw. rekreacji oraz urządzane „majówki” czyniły z F. Fabianiego nie tylko propa-

gatora wychowania fizycznego, ale również ukochanego przez młodzież pedagoga20. 

Z przeprowadzonych wywiadów wśród starszych osób społeczeństwa Radomska 

wynika, że wiele ze stosowanych podczas majówek gier (obok form wyszkolenia 

wojskowego) zawierało przede wszystkim elementy lekkiej atletyki, które miały 

służyć podniesieniu sprawności fizycznej przyszłych bojowników o wolną Polskę21. 

  

 
 

Uczniowie szkoły lub internatu F. Fabianiego z roku 1901 lub 1902. Z dwóch widocznych  

w środku nauczycieli – z prawej F. Fabiani 

 

                                                
20 Relacja K. Imienińskiego odnośnie uprawiania i propagowania przez F. Fabianiego łyż-

wiarstwa. K. Imieniński twierdził, że F. Fabiani wraz z uczniami jeździł na łyżwach, nato-

miast F. Przyłubski (wnuk Fabianiego) powątpiewa w to, twierdząc, że były to po prostu gry i 

zabawy na lodzie bez łyżew.  
21 Relacja K. Imienińskiego.  
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W Radomsku na przełomie XIX i XX w. istniały dwie lub trzy szkoły po-

czątkowe, koedukacyjne, 2-3 letnie o jednym lub dwóch nauczycieli, zwane ludo-

wymi. W miarę upływu czasy szkoły te bądź to ulegały przeobrażeniu, przyjmując 

wyższy stopień organizacyjny, bądź obumierały a na ich miejsce powstawały inne. 

Wiadomo na przykład, że w okresie od 1905 r. do wybuchu I wojny światowej istnia-

ły szkoły fabryczne Braci Kohn i Thonet, jak również szkoła początkowa dla dzieci 

kolejarzy.  

Stopniowy stały rozwój szkolnictwa początkowego zaczął się z chwilą 

przejścia Radomska pod zabór austriacki. W roku 1917 istniały już trzy szkoły sied-

mioklasowe (szkoła męska im. Jachowicza i dwie szkoły żeńskie – im. Królowej 

Jadwigi i Marii Konopnickiej). Szkoły te wraz z powstałą około 1920 r. szkołą męską 

im. Władysława Reymonta objęte od 1919 r. obowiązkiem powszechnego nauczania 

przetrwały nie zmiennie do wybuchu II wojny światowej, tj. do 1939 r.22 Obok szkół 

początkowych istniały w pierwszych latach XX w. prywatne pensje zarówno męskie, 

jak i żeńskie. Poziom zorganizowania tych szkół był różny, lecz stale wzrastał. 

Początkowo ich zadaniem było przygotowanie młodzieży do odpowiednich klas pań-

stwowych szkół średnich. Następnie szkoły te przybierały coraz to wyższy stopień 

organizacyjny, osiągając w końcu prawa pełnej 8-klasowej szkoły średniej. 

Tak miała się sprawa z pensją żeńską Jadwigi Chomicz, która przejęła 

(odkupiła) pensję w 1914 r. od Marii Marzantowicz, a w 1922 r. wypuściła pierwsze 

maturzystki. Podobnie było z gimnazjum Stanisława Niemca, który uruchomił swoją 

szkołę w 1915 r., a w 1919 r. jej mury opuścili pierwsi maturzyści23. W obu typach 

wymienionych szkół pracowało wielu oddanych, mniej lub więcej wybitnych peda-

gogów, gorących patriotów, którzy wytrwale nieśli „kaganiec oświaty”, kontynuo-

wali dzieło F. Fabianiego i jego poprzedników. 

 Ze względu na omawiane zagadnienie kultury fizycznej, interesują nas ra-

czej szkoły wyżej zorganizowane, gdyż w szkołach początkowych, powszechnych, 

do czasu odzyskania niepodległości na terenie Radomska nie było miejsca w ich pro-

gramach (tygodniowych planach zajęć) na wychowanie fizyczne. Znacznie lepiej 

przedstawiała się sprawa wychowanie fizycznego w szkołach średnich. Już Maria 

Marzantowicz, wprawdzie nie uwzględniła jeszcze w tygodniowym planie lekcyj-

nym zajęć z zakresu wychowania fizycznego, próbowała jednak kontynuować dzieło 

F. Fabianiego w zakresie urządzania „majówek”. Wprawdzie nie miały one w wię-

kszości wypadków zorganizowanych gier i zabaw, ale stanowiły bądź co bądź pe-

wnego rodzaju rekreację.  

                                                
22 Relacja Heleny Majewskiej, emerytowanej nauczycielki (kierowniczki szkoły), ur. 12 czer-

wca 1904 r., zam. w Radomsku przy ul. Sokolej 1. 
23 Jak wyżej.  
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„Majówka” pensji Marii Marzantowicz (siedzi w środku w pierwszym szeregu). Druga z pra-

wej w pierwszym szeregu Helena Majewska – późniejsza wieloletnia kierowniczka szkoły 

im. M. Konopnickiej w Radomsku. Zdjęcie pochodzi z okresu sprzed I wojny światowej 

(prawdopodobnie z roku 1912) 

 

 
 
Rok szkolny 1916/1917. Dziewczęta z gimnazjum (pensji) Jadwigi Chomicz – czwarta z le-

wej w środkowym szeregu. Trzecia z lewej u dołu Helena Majewska, późniejsza długoletnia 
kierowniczka szkoły powszechnej w Radomsku (im. M. Konopnickiej) 
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 Podobnie sprawa wychowania fizycznego dziewcząt przedstawiała się w tej 

szkole pod kierownictwem Jadwigi Chomicz. Oczywiście radykalna zmiana nastą-

piła pod tym względem dopiero w latach dwudziestych w niepodległej Polsce.  

 Podzielone są zdania odnośnie wychowania fizycznego w progimnazjum 

Antoniego Żylińskiego (dawnej szkoły Fabianiego), która istniała do wybuchu I woj-

ny światowej24. Jedni wychowankowie twierdzą, że jeszcze nie było tam zajęć z za-

kresu wychowania fizycznego. Oni (ci przeważają) zaś utrzymują, że zajęcia z wy-

chowania fizycznego były w programie tej szkoły. Faktem jest, że na małym pod-

wórku szkolnym (budynek stanowił własność kierownika szkoły, w którym również 

mieszkał) była zamontowana wspinalnia (żerdzie metalowe do wspinania), drążek 

gimnastyczny i trapez. 

 Najlepiej sprawę wychowania fizycznego widział w swym zakładzie Sta-

nisław Niemiec. W tygodniowym planie zajęć lekcyjnych miała u niego również 

miejsce gimnastyka. Wprawdzie początkowo szkoła ta nie rozporządzała korzyst-

nymi warunkami lokalowymi, na skutego czego szczególnie w razie niepogody lek-

cje gimnastyki często zmieniane były na inne lekcje, nie mniej jednak w dniach 

pogodnych młodzież ćwiczyła na sąsiednim placu dwa razy w tygodniu. Stanisław 

Niemiec, wojskowy, gorący patriota, od początku swego pobytu w Radomsku mocno 

związany z ruchem harcerskim, był gorącym szermierzem kultury, w tym również 

kultury fizycznej. Znamienne jest to, że od początku istnienia swego gimnazjum za-

trudniał nauczyciela ćwiczeń cielesnych. Rolę tę pełnił Alojzy Mach, jeden z orga-

nizatorów harcerstwa na terenie Radomska.  

 Niezależnie od roli F. Fabianiego oraz kontynuatorów jego spuścizny w ro-

zwoju wychowania fizycznego i  sportu na terenie Radomska, należy zwrócić uwagę 

na funkcję Ochotniczej Straży Ogniowej w propagowaniu wychowania fizycznego  

i sportu.  

 W dniu 23 października 1881 r., jak podaje „Gazeta Radomskowska”, na-

stąpiło w Radomsku uroczyste otwarcie Ochotniczej Straży Ogniowej, na podstawie 

zatwierdzonej ustawy przez warszawskiego jenerał-gubernatora25. Założycielami tej 

placówki byli: Julian Kulski, mgr farmacji Kazimierz Soczołowski, pedagog Feliks 

Fabiani, sędzia Antoni Jamroziński, B. Dawid Förster, M. Dobrzański i inni. Nad-

mienić należy, że ówczesne straże ogniowe w zaborze rosyjskim pełniły nie tylko 

obowiązki obywatelskie, ale były również jakby namiastką polskiej siły zbrojnej, 

przechowywały jej tradycje i ducha polskości, były po części tym, czym w zaborze 

austriackim „Sokół”.  

                                                
24 Wielu wychowanków progimnazjum Antoniego Żylińskiego m.in. Kazimierz Imieniński 

utrzymuje, że istniało ono aż do 1919 r.  
25 Sukces Straży Radomskowskiej, „Gazeta Radomskowska” 1929, nr 26, s. 2.  
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Julian Kulski                                                           Kazimierz Soczołowski 

 

 
 

Tableau wykonane z okazji jubileuszu ówczesnego prezesa Straży Ogniowej Ochotniczej  

w Radomsku inż. Stefana Kosteckiego – rok 1922 
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Radomskowska placówka straży ogniowej była bardzo prężna. Mimo kil-

kukrotnych ingerencji władz carskich, którym nie podobały się ćwiczenia i próby 

przeprowadzane przez strażaków, radomszczanie umiejętnie obchodzili wszelkie za-

kazy czy polecenia władz, przemycając między innymi również to, co dziś nazwali-

byśmy sportem. Wśród ćwiczeń strażackich bardzo popularne były biegi lekko-

atletyczne. Biegano na różnych dystansach, zarówno z obciążeniem sprzętu strażac-

kiego, jak i bez. Z innych konkurencji bardzo popularne były popisy siły i zręcznoś-

ci oraz „skoki w głąb”. Miało to najczęściej miejsce podczas urządzanych różnego 

rodzaju konkursów, które dziś możemy śmiało uważać za namiastkę zawodów spor-

towych26. Od samego początku istnienia straży w Radomsku jej członkowie systema-

tycznie ćwiczyli „w każdą drugą niedzielę oprócz zimowego półrocza”27. Biorąc pod 

uwagę fakt, iż na terenie Królestwa Polskiego wprowadzenie ćwiczeń fizycznych do 

programów szkolnych nastąpiło właściwie dopiero w 1905 r., istnienie radomszczań-

skiej placówki straży posiadało specjalną wagę. Wysoka sprawność fizyczna straża-

ków oraz wiedza i umiejętności fachowe, osiągnięte dzięki systematycznym ćwicze-

niom i próbom, uczyniły placówkę radomszczańska przodującą strażą w Piotrkow-

skiem. Wysoki poziom Straży Ogniowej Ochotniczej w Radomsku utrzymał się rów-

nież w czasach niepodległej Polski. Po szeregu sukcesach największy przyszedł  

w roku 1929. Na ogólnokrajowych zawodach w Poznaniu z udziałem straży zagra-

nicznych, Radomsko zdobywa I nagrodę i tytuł Mistrza Polski28. 

 

                                                
26 Relacja Kazimierza Imienińskiego.  
27 Wspomnienia jednego z założycieli Straży Ogniowej Ochotniczej w Radomsku – Antonie-

go Jamrozińskiego (w posiadaniu autora).  
28 Sukces Straży Radomskowskiej, „Gazeta Radomskowska” 1929, nr 26, s. 2.  
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Radomszczańska Straż Ogniowa Ochotnicza w pełnej gotowości bojowej, a raczej w pełnej 

gali z okazji uroczystych obchodów 50-lecia swego istnienia – rok 1931 

 

Trzecim jak gdyby kanałem, którym wychowanie fizyczne i sport wdziera-

ły się na teren miasta i okolice Radomska, była działalność polskiego skautingu29. 

Początki ruchu harcerskiego w Radomsku datują się od dnia 2 czerwca 1915 r.,  

w którym staraniem Stanisława Kowalskiego i Janiny Szalayowej założono drużynę, 

                                                
29 Relacja Romana Rogalskiego, nauczyciela ur. 16 grudnia 1908 r,, zam. Radomsko ul. 16-
go Stycznia 45 m. 31 (ul. 16 Stycznia to dziś ul. Brzeźnicka – przyp. TAN). 
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liczącą początkowo 10 harcerzy30. Kierownictwo drużyny powierzono druhowi Ana-

stazemu Bieleninowi, sierżantowi Legionów Polskich. Druh Bielenin jako wojskowy 

więcej cenił tężyznę fizyczną niż stronę ideową harcerstwa. Organizował więc częste 

wycieczki, biwaki, przeprowadzał różne ćwiczenia i gry polowe, ćwiczył musztrę 

oraz inne elementy wojskowego wyszkolenia, których opanowanie zawsze musiało 

się łączyć z rozwojem sprawności fizycznej. Mimo pewnych ingerencji władz oku-

pacyjnych, które między innymi zażądały usunięcie z drużyny wszystkich członków 

powyżej 18 lat, drużyna w styczniu 1916 r. liczyła już 120 członków.  

W tym też czasie powstaje w Radomsku Patronat Harcerski (prototyp Koła 

Przyjaciół Harcerzy), którego prezesem został Stanisław Niemiec, dyrektor własnego 

gimnazjum filologicznego, znanego również w mieście z różnorodnych form propa-

gowania sportu i podtrzymujących tradycje wychowawcze F. Fabianiego. Dzięki 

pomocy Patronatu drużyna urządziła dochodową introligatornię. Powstawały też w 

okolicy nowe drużyny. Dla lepszego, organizacyjnego ujęcia pracy drużyn powołane 

zostały w harcerstwie jednostki administracyjne zwane okręgami. W Radomsku po-

wstał VIII Okręg Harcerski, którego komendantem został druh Czesław Oborski. 

Komenda VIII Okręgu harcerskiego kontynuowała metody druha Bielenina w zakre-

sie propagowania wychowania fizycznego i wyszkolenia wojskowego. W między-

czasie powstała w Radomsku Harcerska Drużyna Pożarna przy Ochotniczej Straży 

Ogniowej. Drużyną tą kierował początkowo druh Gustaw Praszkowski, a następnie 

kolejno druhowie Fabian Wróblewski i Edward Nowakowski. Drużyna z racji swojej 

specjalności miała w swym programie dużą ilość ćwiczeń rozwijających sprawność 

fizyczną. W dniach 29-30 czerwca 1918 r. wzięła ona udział w konkursie pożarni-

czym, zdobywając spośród 11 współzawodniczących straży pierwsze miejsce i dy-

plom I stopnia.  

 

                                                
30 Harcerz. Historia rozwoju harcerstwa w Radomsku, „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 18, 
s. 1-2. 
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Funkcyjni I drużyny VIII Radomszczańskiego Okręgu ZHP – rok 1918. W pierwszym szere-

gu trzeci z lewej dyrektor Stanisław Niemiec, przewodniczący Patronatu, obok z prawej 

przedstawicie komendy chorągwi 

 

 
 

Harcerska Drużyna Pożarna w Radomsku – rok 1919 
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 Komenda VIII Okręgu Harcerzy w Radomsku została przemianowana w 

1919 r. na Komendę Obwodu, zaś w roku 1920 na Komendę Miejską, której komen-

dantem został druh Józef Nalewajko. Istniały wówczas 4 drużyny harcerskie o łącz-

nej liczbie 360 członków31.  

 Zarówno radomszczańskie jak i okoliczne drużyny skautowe w początkach 

swego istnienia, podobnie jak drużyny z innych ośrodków Królestwa, były pewną 

formą działania istniejącej konspiracji młodzieżowej. Ich zadaniem było przygoto-

wanie i wychowanie w rygorze moralnym i sprawności fizycznej tajnego wojska pol-

skiego. Skauci zdobywali sprawność poprzez uczestnictwo w licznych grach i zaba-

wach, tzw. „harcach”. Było to więc w pewnym stopniu kopiowanie założeń organi-

zacji skautów angielskich, której „pierwotnym zadaniem było przygotowanie mili-

tarne dzieci i młodzieży do pełnienia zadań w łączności i wywiadzie32. Stefan Że-

romski we „Wspomnieniach” tak pisał o pracy polskich harcerzy tego okresu. „Ci 

młodzi chłopcy w przeddzień straszliwej wojny ćwiczący się wojskowo, w dzieciń-

stwie swym sposobiący się do boju za ojczyznę, coś jak gdyby przeczuwali w swych 

czystych duszach, brali na ramiona ciężar niezmierny, podsuwając pod jego ogrom 

swe młode krzyże. Mierzyli siły na zamiary. Słyszeli widać, swym słuchem nieska-

lanym, gdy po nocach „czuwali”, wielkie kucie w ziemi niezbłaganego anioła. Zda-

wało im się, że ziemia drży i płonie, więc nie ma już czasu ani spoczynku. Dokąd 

wciąż szli z pieśniami niepodległymi na ustach. Wzniosłe hasła urabiały ich dusze: 

nie pić alkoholu, nie palić tytoniu, mówić tylko prawdę, unikać zepsucia i wszel-

kiego świństwa ziemi, pracować fizycznie, samemu robić wszelką robotę, organi-

zować się w braterskie zastępy, ogarniając wszelką młodzież kraju”33. Szybki rozwój 

organizacji skautowej, olbrzymia wprost jej popularność w wielu krajach euro-

pejskich wynikała nie z tego jednak, że początkowo przyświecały jej cele militarne, 

ale z trwalszych jej założeń wychowawczych, opartych na znajomości psychologii 

wieku młodzieńczego. Również w polskim harcerstwie cele militarne stopniowo 

ustępowały miejsca celom ogólnego wychowania. Władysław Szczygieł w swej me-

todyce pracy w zastępie pt. „Jak prowadzić zastęp harcerski” uważa harce za naj-

ważniejszą część zbiórki, a nawet nazywa „harcowanie” sensem całego harcerstwa. 

Harce według niego to gry kształcące w zakresie techniki harcerskiej, posiadające 

ogromną rolę wychowawczą. Dzielimy je na samarytańskie, terenoznawcze, sygna-

lizacyjne, tropicielskie, z zakresu węzłów itd. Posiadają one ścisłe przepisy, które 

                                                
31 Harcerz. Historia rozwoju harcerstwa w Radomsku, „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 18, 

s. 1-2. 
32 Ryszard Wroczyński, Dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław-Warszawa-Gdańsk, 

1971, s. 101. 
33 Stefan Żeromski, Wspomnienia, Warszawa 1963, s. 112. 
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poza wiedzą fachową z danej dziedziny wyrabiają: uczciwość, szlachetną rywali-

zację, karność oraz kształtują charakter. „Gry te wiąże z życiem moment przygody  

i uczestnictwa w zastępie. Te dwa czynniki: przyroda i zastęp nadają życie wspo-

mnianym grom. Harce to szereg gier i przeszkód, które trzeba pokonać, ażeby zdo-

być i osiągnąć postawione zadanie (…). W harcach krzepną Twe siły. Powstaje chęć 

pokonania tej przeszkody. Dlatego one kształcą i przygotowują do życia”34.  

W okresie pierwszej wojny światowej radomszczańskie drużyny harcerskie, 

podobnie jak drużyny z innych ośrodków Królestwa, oraz innych zaborów, przy-

gotowywały się do walki o odzyskanie niepodległości oraz późniejszej pracy dla do-

bra kraju. Przygotowania te to po prostu uczestnictwo w harcach terenowych, wyra-

biające w nich spostrzegawczość, orientację w terenie, hart ducha oraz kształtujące te 

cechy charakteru, które były niezbędne w służbie dla ojczyzny. Że harcerskie gry 

terenowe dla radomszczańskich harcerzy nie były tylko formą gier, wykazała histo-

ria. W wolnej Polsce harcerstwo w Radomsku rozrosło się, wzrosła liczba drużyn, 

powstały drużyny w szkołach powszechnych. Coraz większa liczba harcerzy brała 

udział w wycieczkach i obozach, gdzie spotykała się z harcerzami terenowymi.  

Z czasem wartość wychowawczą harców doceniły władze szkolne. Harce terenowe, 

jako program wychowawczy młodzieży przestały być monopolem harcerzy. Zaczęły 

go stosować również inne organizacje młodzieżowe oraz szkoła.  

 Autor jednego z najlepszych do tej pory podręczników z zakresu harców te-

renowych, mgr Jan Jasiński, dzieli je ze względu na środowisko, w jakim gry i ćwi-

czenia są przeprowadzane na: gry w terenie wiejskim i gry w terenie miejskim. Bio-

rąc pod uwagę materiał przedmiotowy i stopień trudności, klasyfikuje harce nastę-

pująco: 1) gry i ćwiczenia elementarne, właściwe dla młodzieży poniżej lat 14, 2) gry 

i ćwiczenia wyższego stopnia – dla młodzieży starszej. 

Według autora „pierwsze mają na celu oswojenie z terenem i fizyczne przy-

stosowanie się do niego, drugie zaś mają celowo i bezpośrednio przygotować mło-

dzież do obrony kraju, zżywając ją z terenem oraz zachęcać do wykorzystania terenu 

dla celów poznawczo-turystycznych”. Zarówno gry i ćwiczenia terenowe elementar-

ne, jak i wyższego stopnia, Jasiński dzieli na szereg grup. O zaszeregowaniu do tej 

czy innej grupy decyduje przeważająca czynność w niech występująca. „Ruch  

w grach terenowych (jak pisze Jasiński w swym podręczniku) jest środkiem, którego 

nie wysuwa się na pierwsze, zasadnicze miejsce. Nie jest on celem, lecz pomocą  

w urzeczywistnieniu gier terenowych35. Występuje on jednak w przeróżnej formie,  

a przy tym najczęściej w polu, w lesie, w pobliżu wód, a więc na obszarach pełnego 

naświetlenia słonecznego, wolnego, czystego powietrza w środowiskach o wyższych 

                                                
34 Władysław Szczygieł, Jak prowadzić zastęp harcerski, Kraków 1957.  
35 Jan Jasiński, Gry i ćwiczenia terenowe, Poznań 1945, s. 9. 
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wartościach estetycznych. Wszystko to stanowi o olbrzymich wartościach gier i za-

baw terenowych, również jako nowego działu w szkolnych programach wychowania 

fizycznego. 

 W pierwszych latach XX w. przenikały do Radomska z zewnątrz, najprawdo-

podobniej z Warszawy, wzory sportu zapaśniczego. Powstała pewna grupa lubują-

cych się w tym sporcie radomszczan, systematycznie ćwiczących pod kierunkiem 

„siłacza” Wacława Jankowskiego. Tenże Jankowski urządzający w 1906 r. w Radom-

sku „turniej atletów”36 dla dodania splendoru imprezie – prosi na sędziego jednego  

z największych zapaśników, Władysława Pytalsińskiego. Jak wiemy, działalność 

sportowa Pytlasińskiego wywarła istotny wpływ na rozwój ciężkiej atletyki zarówno 

w Polsce, jak również za granicą w latach 1900-1930. Jakkolwiek jego zaintere-

sowania sportem objawiły się już w wieku chłopięcym, to jednak intensywną pracę 

nad swym rozwojem fizycznym rozpoczął dość późno, bo dopiero w 17 roku życia. 

W tym czasie, jak pisze Czesław Borejsza, „w Królestwie Polskim, jak i na innych 

ziemiach polskich, warunki do uprawiania sportu w ogóle, a ciężkiej atletyki w 

szczególności, były bardzo ograniczone”. W związku z tym, po krótkim okresie 

pionierskiej pracy ze swym kolegą szkolnym, Pawłem Ciemnołeńskim, na niwie 

atletyki w Warszawie, Pytlasiński opuszcza w 1892 r. potajemnie kraj, udając się do 

Zurychu. Szwajcaria była krajem o wysokiej kulturze, w tym również o wysokim 

poziomie wychowania fizycznego i sportu. Szczególną popularnością cieszyły się 

tam zapasy zwane „sportem królewskim”. Pytlasiński po bardzo solidnym treningu 

doszedł do perfekcji w tej dyscyplinie sportu, zdobywając w 1890 r. tytuł mistrza 

świata. Walcząc na różnych arenach świata przez wiele lat był propagatorem sportu 

atletycznego. Propagował on zapasy nie tylko jako zawodnik – champion, ale też 

jako organizator, działacz, sędzia. W roli ostatniego występował właśnie na wspo-

mnianym wcześniej „turnieju atletów” w Radomsku37.  

 W tych samych mniej więcej latach spotykamy się w Radomsku z począt-

kami tenisa ziemnego, zwanego wówczas „lawn-tennisem”38. Miał on charakter spor-

tu elitarnego, przeznaczony był bowiem dla potentatów radomszczańskich oraz 

miejscowej inteligencji. Jego propagatorami byli: Jan Hussarzewski, Antoni Peyser, 

Feliks Myśliński, Kazimierz Soczołowski, Franciszek Goszczyński, Bronisław Rago, 

Stanisław Imieniński, Stefan Kostecki i inni. Charakterystyczne jest, że Antoni Pay-

ser był dyrektorem fabryki mebli giętych braci Thonet, Franciszek Goszczyński 

                                                
36 Zgon Władysława Pytalsińskiego nestora atletów polskich, „Gazeta Radomskowska” 1933, 

nr 47, s. 3. 
37 Wszystkie informacje na temat Władysława Pytlasińskiego zaczerpnąłem z pracy Czesława 

Borejszy, patrz. Cz. Borejsza, Z badań nad działalnością sportową Władysława Pytlasińskie-

go, „Kultura Fizyczna”, R. XVI, nr 3/4, s. 271-274.  
38 A. Wodniakowski, Przewodnik do gry Lown tenis, Warszawa 1896. 
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burmistrzem miasta, Jan Hussarzewski dyrektorem spółki – Francuskie Towarzystwo 

Akcyjne Metalurgiczno-Górnicze Metalurgia, Bronisław Rago lekarzem, Kazimierz 

Soczołowski mgr farmacji i właścicielem apteki, zaś Stanisław Imieniński inżynie-

rem geometrą. Grupka tych ludzi, prawdopodobnie z inicjatywy Kazimierza Soczo-

łowskiego, wielkiego społecznika, współzałożyciela Ochotniczej Straży Ogniowej  

w Radomsku, gorącego propagatora spółdzielczości, wspólnym wysiłkiem oraz na-

kładem finansowym wybudowała i ogrodziła piękny kort tenisowy. Na korcie tym, 

który znajdował się przy ulicy Źródlanej (obecnie Berka Joselewicza), rodziny wyżej 

wymienionych oraz bliscy ich znajomi zapoczątkowali w Radomsku grę w tenisa. 

Dokładnej daty wybudowania kortu nie dało się ustalić, przypuszczać należy, że 

miało to miejsce około 1903 r. Pierwszy kort w Radomsku służył wielbicielom tenisa 

do roku 1918 r. W następnych latach kort uległ likwidacji na skutek budowy na tym 

terenie łaźni miejskiej.  

Wybudowanie następnych kortów miało miejsce dopiero w latach później-

szych39. Z wypowiedzi starszych mieszkańców Radomska wynika, że większość ule-

gających urokom tenisa stanowiły kobiety, mężczyźni natomiast chętniej zasiadali do 

preferansa. Przeciętna ilość systematycznie grających w tym czasie w tenisa wahała 

się około 20 osób. O popularności tego sportu wśród bogatego mieszczaństwa Ra-

domska świadczy fakt, że rozgrywano nawet turnieje, a zwycięzcom i zwyciężczy-

niom wręczano pamiątkowe dyplomy i żetony. Fundatorem żetonów i odznak był za-

zwyczaj Feliks Myśliński, miejscowy rejent. Jak już wyżej wspomniano, duże za-

angażowanie w tenisie przejawiały kobiety. O ich uczestnictwie w turniejach świad-

czą przechowywane żetony i medale, m. in. w rodzinie Heleny Imienińskiej40. 

Medal znajdujący się w prywatnych zbiorach Kazimierza Imienińskiego (na 

fot. niżej), stanowił własność jego matki, Heleny Imienińskiej, która otrzymała go za 

zdobycie III miejsca w turnieju rozgrywanym w Radomsku w 1914 r. Medal jest 

okrągły, wykonany z brązu, zdobiony dwustronnie reliefem. Jedna strona zawiera 

                                                
39 Na podstawie źródeł odnośnie tenisa w Radomsku (notatki na łamach „Gazety Radom-

skowskiej”, protokoły z zebrań Zarządu KS „Korona” oraz wywiady) należy przyjąć, że 

pierwszy kort w Radomsk powstał około 1903 r. i służył miłośnikom tej dyscypliny do 1918 

r. Nieco później, jednak przed rokiem 1920, Francuzi wybudowali kort na terenach fabryki 

„Metalurgia” dla swych pracowników. Na początku lat 20. powstał kort w posiadłości rodzi-

ny Szwedowskich (obecnie ul. Batorego). W latach 1923-1924 grupa zwolenników tenisa 

przy poparciu ówczesnego burmistrza Jana Szwedowskiego wybudowała kort w tzw. Parku 

Świętojańskim. Korty te eksploatowane były przez powstały w 1925 r. Lawn-Tenis Klub. 

Przetrwały do roku 1939. KS „Korona” zbudował najpierw kort na Miłaczkach w ramach 

budowy swego obiektu w roku 1927, a następnie po przeniesieniu się do centrum miasta w la-

tach 30. przy Gimnazjum im. F. Fabianiego (obecnie znajduje się tam Technikum Elektrycz-

ne). Ostatni kort powstał przy budowie boiska dla KS „Wilk” w 1937 r. 
40 Medal ze zbiorów Kazimierza Imienińskiego.  
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hautrelief na obwodzie wykończony wieńcem laurowym, w środku na rombowej 

podkładce dwie skrzyżowane rakiety, na każdej z nich po jednej piłeczce. Druga stro-

na medalu – baserelief – symbolicznie wskazuje na miejsce konkursowe (III), miej-

scowość (N-R, co należy uznać za skrót ówczesnej nazwy Radomska – Nowora-

domsk) i datę (1914 r.). 
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Zdjęcie przedstawiające część ze znacznie liczniejszej grupki prekursorów i propagatorów te-

nisa w Radomsku. Stoją od lewej ku górze: Bolesław Peyser, Maria Mękarska, Zofia Hu-

ssarzewska, Antoni Peyser. Od prawej ku dołowi: Ludwik Fołtyn, Stefania Różycka, Helena 

Imienińska, Stefania Peyser. Data wykonania tego zdjęcia bliżej nieznana. Na podstawie 

analizy wypowiedzi osób zainteresowanych można przyjąć, że wykonane było w latach 1906-
1910 
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 Obok wspomnianej uprzednio Heleny Imienińskiej w tenisa w Radomsku 

grały jeszcze w tym czasie: Stefania i Janina Peyser, Zofia Hussarzewska, Zofia Mi-

recka, Helena Miedzijewska, Zofia Rago, Ludmiła Bogdańska, Felicja Cebertowicz- 

Żarska, Halina Kostecka-Surmacka i inne. Można więc z dużym prawdopodobień-

stwem przypuszczać, że pierwszym kobiecym sportem na terenie Radomska był tenis 

ziemny. Spośród mężczyzn największymi fanatykami tenisa w tym czasie byli: póź-

niejszy aktor Mikołajewski, Bolesław Peyser, Konstanty Rago, Mieczysław Chłapo-

wski, Edward Hussarzewski, Tadeusz Sadowski, Tadeusz Paciorkowski, Stefan Za-

lewski, Mieczysław Dąbkowski, Gabriel Goszczyński i inni41. 

 

 
 

Grupa tenisistek radomszczańskich około 1908 r. Stoją od lewej: Stefania Peyser, Helena 
Imienińska, Janina Peyser –Sadowska, Zofia Rago 
 

 

                                                
41 Relacja Kazimierza Imienińskiego.  
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Tenis w Radomsku z okresu okupacji austriackiej lata 1915-1917. Grupka tenisistek po tre-

ningu. Reprodukcja zdjęcia wykonanego na korcie przy zbiegu ulic Źródlanej i  Bugaj (obec-

nie Joselewicza i Mickiewicza). Tenisistki siedzą na końcu kortu przy budynku Kałkusiń-

skich (zachował się do czasów obecnych). Ujęcie to nie pokazuje niestety całego kortu. Sie-

dzą od lewej: Tola Stanisławska-Kozłowska, Zofia Rago, Felicja Cebertowicz-Kobycz-Żar-

ska, Helena Imienińska, Kazimiera Peyser-Błocka, Halina Kostecka, Maryla Link i pierwszy 

z prawej Bolesław Peyser. W tyle bracia Linkowie, a w środku Janina Peyser-Sadowska 

 

 Tenis zwany również „białym sportem” przeszedł od swych początków ol-

brzymią ewolucję. Zmiany nie ominęły nawet strojów. Początkowo tenisistki grały  

w białych, długich sukniach niemal do kostek i kapeluszach; analogicznie panowie 

rozgrywali partie w białych garniturach, krawatach i kapeluszach. Z czasem tenisistki 

ubierały się w krótsze suknie. Strój ich uzupełniały długie białe pończochy. Mężczy-

źni używali do gry długich spodni i białych koszul z krótkimi rękawami. 

 Ostatnia zmiana mody stroju tenisowego, która utrzymuje się do dnia dzisiej-

szego to już duża praktyczność: zarówno panie, jak i panowie ubierali się do rozgry-

wek w białe szorty. Panie obok szortów używały też krótkich tuniczek. Najmniej-

szym zmianom ulegało obuwie. Od pewnego czasu tenisistki i tenisiści używali gu-

mowych tenisówek.  

  

 

 



Marian Szymański 
 

 152 

 
 

 

 
Zdjęcie z około 1900 r. przedstawiające najstarsze dzieje tenisa radomszczańskiego (wersja 

niesprawdzona, najprawdopodobniej jest to grupa arystokratów z okolic Radomska, uprawia-

jąca tenis w jednym ze swych dworków, są jednak wśród nich także radomszczanie 
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Radomszczanie pasjonowali się łyżwiarstwem również po odzyskaniu nie-

podległości. W latach 20. na terenie Parku Świętojańskiego urządzano corocznie lo-

dowisko. Z czasem ten piękny zwyczaj zaczął zanikać. Raczkujące za czasów F. Fa-

bianiego łyżwiarstwo rozwinęło się w Radomsku, w całym tego słowa znaczeniu,  

w latach 1915-1918. Dużą rolę w propagowaniu tej dyscypliny sportu miało wojsko 

austriackie, w którego szeregach nie brakło Polaków. Najpierw właściciel posiadło-

ści przy ul. Bugaj 2 (obecnie ul. Mickiewicza) Andrzej Kałkusiński urządził u siebie 

na istniejącym stawie płatną ślizgawkę. W krótkim czasie w jego ogrodzie zjawiła 

się orkiestra strażacka, która w każde sobotnie i niedzielne popołudnie, a niekiedy 

również w inne dni tygodnia, przygrywała miłośnikom łyżwiarstwa. Nastąpiła po 

prostu moda jazdy na łyżwach. Bywanie na ślizgawce stało się zimą w Radomsku 

wymogiem konwenansu, umiejętność zaś jazdy na łyżwach nieodłącznym warun-

kiem dobrego wychowania, dobrych manier. Obok osób dystyngowanych, wśród 

których znaczną część stanowili oficerowie wojska austriackiego, dominowała mło-

dzież szkolna. Tu zawierano nowe znajomości, tu też starsza młodzież męska współ-

zawodniczyła o względy swych rówieśniczek odmiennej płci, tu również można było 

dowiedzieć się o najnowszych radomszczańskich plotkach, dotyczących zarówno 

starszej generacji jak również młodzieży. Osoby kompetentne utrzymują, że dziennie 

przewijało się przez lodowisko od 200 do 500 młodzieży. Przeważała młodzież mę-

ska, choć znaczny procent (ok. 38%) uprawiających w Radomsku łyżwiarstwo sta-

nowiły niewiasty i młodzież żeńska. Obok wymienionego wyżej lodowiska, podob-

nie znajdowało się przy ul. Strzałkowskiej (obecnie Wyszyńskiego) w posiadłości 

państwa Woczów.  

Istniały również lodowiska dzikie, tzw. wylewy. Młodzież, której nie stać 

było na opłacenie „wejściówki” na ślizgawkę strzeżoną i konserwowaną, korzystała 

z tych właśnie dzikich lodowisk. Tam też bardzo często przeprowadzali pierwsze 

próby ci, którzy wstydzili się bardziej zaawansowanych rówieśników. Do najbardziej 

zaawansowanych łyżwiarzy tego okresu należeli: Zofia Ginter-Polanowska, Marta 

Ościk, Zbigniew Popiel, Stefan Półrola, Henryk Pohl, Kazimierz Jędrzejczyk, Łękar-

ski, Barylski i inni. Moda na łyżwiarstwo w Radomsku to nic innego jak przeniesie-

nie ugruntowane już popularności jazdy na łyżwach jako ważny przejaw życia kultu-

ralnego z większych środowisk ludzkich. O olbrzymim wprost pędzie do uprawiania 

sportu łyżwiarskiego w końcu XIX w. w Warszawie może świadczyć następujący 

cytat: „Dziś w Warszawie, kto w Boga wierzy, ślizga się na łyżwach. Ba! Czynią to 

nawet skończeni ateusze. Jakiś szał czy mania ogarnęły w tym kierunku męską i żeń-

ską ludność naszego miasta. Panie, panowie, panienki i panięta uwijają się na halifa-
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xach (…) po wszystkich miejskich i podmiejskich ślizgawkach. Maluczko a ujrzy-

my na lodzie starców i niemowlęta42. 

Przytoczone przeze mnie przykładu rodzącego się ruchu sportowego nie wy-

czerpują bynajmniej bogatego splotu czynników, które zdecydowały o późniejszym 

rozwoju kultury fizycznej w Radomsku. Przeprowadzone wywiady wskazują, że pa-

mięć ludzka przechowała wspomnienia o istnieniu licznych, ciekawych form zajęć 

rekreacyjnych i ćwiczeń ruchowych, kształtujących początki wychowania fizycznego 

i sportu w Radomsku.  

 Takimi formami były na przykład w Radomsku w drugiej połowie XIX w. 

oraz na przełomie XIX i XX w. amatorskie kółka teatralne, które obok aktorstwa 

zajmowały się gimnastyką rytmiczną kobiet oraz tańcem43. Istniały również ośrodki 

propagujące jazdę konną. Na przełomie XIX i XX w. w Pławnie istniał tor wyścigo-

wy, na który ściągano na wyścigi najlepsze konie wyścigowe oraz najlepszych dżo-

kejów z dalszych okolic. Niezależnie od tego uprawiano tam w kołach arystokraty-

cznych jazdę konną zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Głośne były też w całej 

okolicy polowania urządzane w wyżej wymienianych dobrach książąt Lubomirskich, 

którymi fascynowali się zaproszeni arystokraci z dalszych okolic.  

 Prosperował podobno pod koniec XIX w. prywatny zakład gimnastyczny dla 

mężczyzn pod kierunkiem niejakiego Bogusławskiego. Rozgrywano też, rzekomo 

już przed I wojną światową, zawody kolarskie na trasie Radomsko-Częstochowa-

Radomsko, a więc znacznie wcześniej niż powstało w Radomsku Towarzystwo Cy-

klistów. Tych oraz szereg podobnych wieści, nie zdołano jednak autorytatywnie po-

twierdzić, brak nazwisk i innych szczegółów nie pozwoliły na rozpowszechnianie ich 

jako obiektywnie istniejących. Ważną przeszkodą w tym względzie stanowi brak 

prasy lokalnej na terenie Radomska przed 1918 r., co uniemożliwiło notowanie za-

istniałych faktów i wydarzeń lokalnych. Centralna zaś prasa nie zawsze docierała na 

peryferie.  

 Właściwy rozwój sportu w Radomsku nastąpił w latach 20. XX w. Powstanie 

pierwszych stowarzyszeń i klubów miało również miejsce po uzyskaniu niepodległo-

ści. Było to niewątpliwie duże opóźnienie czasowe, sięgające nieomal pół wieku  

w stosunku do Warszawy, Łodzi czy Radomia, nie mówiąc już o miastach na zie-

miach pod zaborem austriackim (a więc Lwowa, Krakowa itd.). Wynikało to przede 

wszystkim ze stosunków polityczno-społecznych w zaborze rosyjskim, a częściowo  

z obyczajowości małych środowisk. Jak wiadomo, władze zaborcze zezwalały na 

zorganizowaną działalność sportową dopiero po 1905 r. 

                                                
42 „Tygodnik Ilustrowany” 1893, nr 112, s. 76. 
43 Relacja Kazimierza Imienińskiego.  
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 Mając zatem na uwadze zależność rozwoju sportu od polityki caratu, hamu-

jącej życie polskiego społeczeństwa na tym większe uznanie zasługuje szczególnie 

działalność patriotyczna F. Fabianiego, jego szkoły i kontynuatorów idei Fabianiego 

w szkolnictwie radomszczańskim oraz ich stosunek do wychowania fizycznego  

i sportu jako zjawiska koniecznego i warunkującego rozwój społeczeństwa.  

 

Sport radomszczański w okresie dwudziestolecia międzywojennego 

 

Rozwój kultury fizycznej w Radomsku w pierwszych latach po odzyskaniu 

niepodległości 

 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. w całej Rzeczpospolitej sprawy 

oświaty i kultury, zdrowia i wychowania nabrały szczególnego znaczenia. Postępowe 

ośrodki pedagogiczne jeszcze przed wyzwoleniem zaczęły uczestniczyć w procesie 

wzmożenia działalności politycznej, a zwłaszcza społecznej, między innymi z na-

dzieją na stworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju kultury fizycz-

nej w odrodzonej Polsce. 

Nowy rozdział historii wychowania fizycznego i sportu w Radomsku w okre-

sie dwudziestolecia międzywojennego rozpoczęły z jednej strony zajęcia gimnasty-

czne w gimnazjum S. Niemca, które były kontynuacją wychowania fizycznego mło-

dzieży, rozpoczętego w czasach zaboru austriackiego (1915-1918). Z drugiej strony 

były to próby przyswojenia sobie tajników gry w piłkę nożną przez stacjonujące  

w mieście garnizony wojskowe44. 

 Pierwsze informacje o imprezach sportowych w Radomsku ukazały się w lo-

kalnej prasie w 1921 r. w „Gazecie Radomskowskiej” i dotyczyły odbytego w dniu 

17 lipca pierwszego festynu z okazji otwarcia parku „Świętojańskiego” przy ul. 

Częstochowskiej (obecnie ul. Waryńskiego – dziś to ul. Piłsudskiego – przyp. TAN)45 

oraz zawodów wojskowych. Imprezy te wykazały, że w Radomsku kultura fizyczna 

wyszła poza mury szkolone, poza ramy obowiązkowych zajęć szkolnych, woj-

skowych, harcerskich bądź strażackich. Wzrosła na tyle ranga sportu, że stał się 

                                                
44 Z relacji Radzisława Piwowarczyka, emerytowanego nauczyciela, ur. 12 II 1900 r., zam.  

w Radomsku przy ul. Kupczyńskiego 46 m. 32 (dziś to ul. Rolna – przyp. TAN) i innych 

wynika, że w latach 1919-1921 w Radomsku stacjonował II batalion 26. pułku piechoty oraz 

załoga pociągu pancernego „Mściciel”. Jednostki te zapoczątkowały w Radomsku uprawianie 

piłki nożnej. Relacjonujący nie przypominają sobie, kiedy odbył się w Radomsku pierwszy 

oficjalny mecz piłkarski, przypominają sobie natomiast, że już w 1919 r. żołnierze tych 

jednostek kopali piłkę na tzw. placu przy cerkwi (obecnie teren zabudowania Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 3 przy zbiegu ulic Narutowicza i Staszica). 
45 Sport wodny, „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 30, s. 5. 
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potrzebą nie tylko gromady młodzieży poszukującej różnych form wyżycia się, ale 

również przedmiotem zainteresowania całego społeczeństwa. Przejawem niezmie-

niających się poglądów społeczeństwa radomszczańskiego na sprawę wychowania 

fizycznego i sportu były różne imprezy sportowe i rekreacyjne, przeprowadzane 

przez stacjonujące w mieście wojsko.  Jednostki wojskowe przebywające czasowo w 

Radomsku, a mianowicie II baon 26 pp oraz załoga pociągu pancernego „Mściciel” 

rozegrały między sobą w dniu 7 września 1921 r. „zawody wojskowe”46. Zawody te 

obejmowały podstawowe konkurencje zmodyfikowanej do potrzeby armii lekkiej 

atletyki i stanowiły pierwszą eliminację przed zawodami tego typu na szczeblu cen-

tralnym. Z okazji tych zawodów odbył się również propagandowy towarzyski mecz 

piłki nożnej pomiędzy kombinowanym zespołem miejscowego garnizonu, a drużyną 

cywilną z Sosnowca. Mecz zakończył się wynikiem nierozstrzygniętym 1:1. Kierow-

nikiem tej imprezy był mjr Endel Ragis, dowódca II batalionu 26 pp.47 

Z okazji tych zawodów „Gazeta Radomskowska” zamieściła na swoich ła-

mach obszerne fragmenty artykułu porucznika „G”, jednego z organizatorów „ig-

rzysk żołnierskich”, gorącego propagatora fizycznego wychowania polskiej mło-

dzieży48. Oto niektóre z fragmentów: „Wśród najaktualniejszych zadań odradza-

jącego się naszego społeczeństwa – na czoło wysuwa się kwestia reformy wychowa-

nia fizycznego młodzieży. Nie bez zadowolenia też podkreślić wypada, iż społe-

czeństwo jej doniosłość pojęła od razu i nie tracąc z oczu głównej wytyczonej, 

wszczęło pracę w wielu naraz kierunkach. Tak więc ideę wychowania fizycznego 

podjęła wszelkiego typu szkoła, poczyna wcielać ją w czyn coraz to liczniejszy har-

cerz i Sokół, gwoli spotęgowania rozwoju fizycznego powstają coraz to liczniejsze 

wszelkiego rodzaju kluby, zrzeszenia sportowe: jak drużyny piłki nożnej, kluby 

lekkoatletyczne, towarzystwa wioślarskie, kolarskie, kluby hipiczne itp. Atoli punkt 

ciężkości wychowania i odrodzenia fizycznego najszerszych warstw narodowej 

młodzieży spada, siłą rzeczy na naszą armię, instytucję par excellannce i do celu po-

wyższego powołaną. Czy – o ile zrozumiała ona to zadanie i jak daleko posunęła się 

w pracy? Zrozumiała i wysiłek już podjęła! W krótkim okresie pokojowej pracy 

powołała do życia Centralną Wojskową Szkołę  Gimnastyki i Sportów w Poznaniu 

oraz etatowe „Kompanie Wychowania Fizycznego” przy D.O. Genach, ustaliła obo-

wiązujące instrukcje i regulaminy, wprowadziła do zajęć liniowych obowiązkowe 

godziny gimnastyki i sportu, a dalsze etapy są już w drodze. Armia nasza przyznała 

prawo obywatelskie wolnemu sportowi i lekkiej atletyce, czyniąc tym samym wielki 

                                                
46 J.C., Z powodu zawodów wojskowych w dniu 7.08.1921 r., „Gazeta Radomskowska”, 1921, 

nr 34, s. 3. 
47 Tamże.  
48 Tamże. 
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nawrót ku zasadom wychowania starogreckiego – poszła torami olimpiad”49. 

Wypowiedź zamieszczona na łamach „Gazety Radomskowskiej” kończyła 

się apelem następującej treści: „A więc wokół myślą i pracują! Teraz czas na Ciebie 

cywilu radomskowiaku. A raźno, bo tamci czekać nie będą i pozostaniesz w tyle. 

Trudności? Czy te istnieją dla młodzieży? Trochę zrozumienia, chęci, uporu a dobrej 

woli! Otworem stoi harcerz, niewcielona perspektywa Sokoła, drużyna lekko-

atletycznych. No już na pewno starczy środków na zorganizowanie zawodów piłki 

nożnej i gier sportowych!. Do pracy nad sobą i gwoli dobra ogólnego. Młodzi! 

Starszej generacji wszelki utrudniał lub zgoła niweczył wszelką działalność – wam  

w wolnej Polsce warunki sprzyjać będą50. 

Apel spełnił swoje zadanie. Już bowiem w połowie września 1921 r., a więc 

około miesiąca od chwili ukazania się apelu na łamach „Gazety Radomskowskiej”, 

staraniem grona miłośników sportu założone zostało w Radomsku Towarzystwo 

Gimnastyczne „Sokół”. Jego założycielami byli: Tadeusz Hajdukiewcz, Tadeusz 

Kryszczyński, Tadeusz Mikołajewski oraz Kazimierz Spaczyński. Po pierwszym 

informacyjnym spotkaniu, które odbyło się w pierwszych dniach października przy 

udziale niewielkiej grupki inicjatorów, w dniu 23 października 1921 r. odbyło się 

drugie zebranie organizacyjne tegoż towarzystwa, na którym dokonano wyboru za-

rządu. Prezesem „Sokoła” został Stanisław Paradowski, a wiceprezesem Tadeusz Mi-

kołajewski, ponadto jako członkowie zarządu weszli: Ludwik Hartwig, Tadeusz Haj-

dukiewicz, Adam Lizanowicz, Alojzy Mach, Edward Stadnicki, Władysław Krynke, 

Tadeusz Kryszczński, Zacharówna, a do sądu honorowego Tomasz Dębski, ks. kan. 

Marian Jankowski i dr Ignacy Gurbski. Na zebraniu tym obecni byli zaproszeni dru-

howie z Piotrkowa, między innymi prezes i komendant Towarzystwa Gimnastycz-

nego „Sokół” w Piotrkowie Trybunalskim F. Herzig51. 

W tym samym mniej więcej czasie powstały: drużyna piłki nożnej Radom-

skowskiego Klubu Sportowego „Czarni” oraz Żydowskie Towarzystwo Gimnasty-

czno-Sportowe „Hakoah”52. 

                                                
49 Tamże. 
50 Tamże. 
51 Sokół, „Gazeta Radomskowska” 1921, nr 38, s. 7; Zebranie Sokoła, „Gazeta Radomsko-

wska” 1921, nr 45, s. 5. 
52 Na podstawie notki zamieszczonej na łamach „Gazety Radomskowskiej” 1926, nr 29, s. 7, 

która donosiła, że w dniu 1 sierpnia RKS „Czarni” obchodzi uroczystość pięciolecia istnienia 

klubu. Nie wiadomo niestety, czy był to dzień pierwszego zebrania organizacyjnego, czy 

pierwszego meczu, czy jeszcze innego wydarzenia (istniejąca kronika klubu nie przetrwała 

pożogi II wojny światowej). Nie zdołano niestety ustalić daty założenia ŻTGS „Hakoah”. Na 

podstawie kroniki „Sekcji sportowej” (w posiadaniu autora) wiadomo, że ŻTGS „Hakoah” 
istniał już w roku 1922. 
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Fotokopia legitymacji członkowskiej TG „Sokół 

 

 
 

Pismo RKS „Czarni” z dnia 22 kwietnia 1923 r. do Kazimierza Imienińskiego, stwierdzające 

przyjęcie go w poczet członków klubu 
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Następnym klubem sportowym na terenie Radomska była założona dnia 25 

maja 1922 r. „Sekcja Sportowa” przy II Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Ko-

ściuszki. Zmieniała ona wielokrotnie swą nazwę. Na zebraniu w dniu 5 kwietnia 

1923 r. przyjęła nazwę „Harcerska Drużyna Sportowa”, a z kolei na walnym zebra-

niu 18 listopada 1923 r. podjęła uchwałę o ponownej zmianie nazwy na klub sporto-

wy „Korona”53.  

 Obok wymienionych klubów istniało w tym czasie w Radomsku Towarzy-

stwo Cyklistów54 oraz drużyny piłki nożnej Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 

„Jedność” i klub sportowego „Radomszczanka”55. 

Największa aktywność sportową przejawiało TG „Sokół”. Jakkolwiek dzia-

łalność radomskowskich gniazd „Sokoła” przypadła na czas znacznie późniejszy, 

aniżeli w innych miastach polskich, to jednak cele tej organizacji: pielęgnowania 

gimnastyki oraz dążenia do fizycznego i duchowego odrodzenia narodu poprzez or-

ganizowanie ćwiczeń fizycznych: były stale aktualne. Systematyczne zebrania zarzą-

du pozwalały mimo dużych trudności na efektywną działalność zarówno sportową, 

jak i kulturalną. Działalność sportowa obejmowała przede wszystkim gimnastykę 

(dominowała gimnastyka „obrazowa - sokola”). Już w 1922 r. zarząd „Sokoła” za-

mieścił w „Gazecie Radomskowskiej” notatkę tej treści: „Zarząd Sokoła zawiadamia, 

że rozpoczną się wkrótce gry w piłkę nożną i ćwiczenia w lekkiej atletyce. Na ćwi-

czenia te przyjmuje zapisy druh sekretarz56”.  

Radomskowskie gniazdo „Sokoła” wydatnie współpracowało z silnymi gnia-

zdami piotrkowskiego i częstochowskiego „Sokoła”, mającymi spore doświadczenie 

w pracy jeszcze z okresu zaborów. W dniu 2 lutego 1922 r. członkowie TG „Sokół” 

w Piotrkowie przyjechali do Radomska, aby dać przedstawienie amatorskie, z które-

go dochód przeznaczono na zakup sprzętu gimnastycznego dla Radomska57. W lipcu 

tego roku w „Gazecie Radomskowskiej” czytamy: „Drużyna piotrkowskiego „Soko-

ła” piłki nożnej w niedzielę dnia 30 lipca zjedzie do Radomska i zmierzy siły miej-

                                                
53 Kronika „Sekcji Sportowej” 1922, s. 1, 2 i 1923 r., s. 3, 8, 15.  
54 Dokładnej daty powstania Towarzystwa Cyklistów nie zdołano ustalić. Na podstawie kro-

niki „Sekcji Sportowej” wiadomo, że istniało ono już w 1923 r. Wypowiedzi niektórych 

mieszkańców Radomska skłaniają do przypuszczeń, że istniało ono już znacznie wcześniej.  
55 Nieznane są autorowi dokładne daty powstania istniejących już w 1922 r. (Kronika „Sekcji 

Sportowej”) drużyn piłki nożnej: Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej „Jedność” oraz KS 

„Radomszczanka”. Działalność tych drużyn była krótkotrwała. „Jedność” częściowo została 

wchłonięta 3 maja 1923 r. przez Harcerską Drużynę Sportową (Kronika „Sekcji Sportowej”), 

„Radomszczanka” zaś w krótkim czasie zaniechała swej działalności sportowej.  
56 Zarząd, Kronika, „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 17, s. 6. 
57 Przedstawienie amatorskie, „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 5, s. 6. 
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scowej drużyny piłki nożnej „Sokoła”. Mecz odbędzie się na placu miejskim za  

teatrem Kinema o godz. 4 po południu”58. 

 

 
 

Naczelnik I gniazda TG „Sokół” w Radomsku druha Wacława Imienińskiego, lata 20. XX w. 

                                                
58 Ze sportu, „Gazeta Radomskowska” 1922, nr 32, s. 6. 
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O dużej aktywności radomskowskiego „Sokoła” mogą świadczyć cyfry  

i słowa, jakie padły z ust składającego sprawozdanie prezesa Stanisława Paradow-

skiego z działalności za rok 1924 podczas walnego zebrania odbytego w kwietniu 

1925 r. W okresie sprawozdawczym (a więc w roku 1924) obok systematycznie 

prowadzonych ćwiczeń z gimnastyki, zorganizowano w Radomsku Zlot TG „Sokół” 

Okręgu Częstochowskiego, ufundowano i poświęcono sztandar, odbyto 105 zebrań 

oraz założono własną orkiestrę dętą. 40 druhów brało udział w święcie WF i PW, zaś 

drużyna piłki nożnej rozegrała w sezonie 14 spotkań59. Należy zaznaczyć, że w spra-

wozdaniu nie wymieniono licznych przedstawień oraz wieczornic, które były rów-

nież „specjalnością” radomskowskich gniazd „Sokoła”. Organizowano je w celu zdo-

bycia funduszy potrzebnych na rozwój działalności sokolej. TG „Sokół” w Radom-

sku (podobnie zresztą jak i w innych miastach) nie korzystał z żadnych dotacji. Mu-

siał więc zdobywać potrzebne fundusze bądź to z różnego rodzaju organizowanych 

imprez dochodowych (loterie fantowe, bale, reduty, imprezy artystyczne itp.), bądź 

poprzez zbieranie datków od miejscowego społeczeństwa. „Sokół” w Radomsku 

działający początkowo jako gniazdo koedukacyjne utworzył w dniu 15 grudnia 1924 

r. dwa odrębne gniazda: I – męskie oraz II – żeńskie60. Gniazda te posiadały osobne 

zarządy, na zewnątrz jednak występowały jako całość. Radomszczańscy członkowie 

„Sokoła” przeprowadzali początkowo zajęcia gimnastyczne w różnych pomieszcze-

niach, z czasem dorobili się własnej „sokolni”. Lokal na sokolnię udostępniła we 

własnym budynku prezeska gniazda żeńskiego, druhna Florentyna Szwedowska. 

Układy ćwiczeń wraz z muzyką gniazda radomszczańskie otrzymywały od instancji 

zwierzchnich. Układy te przerabiano pod kątem zademonstrowania ich na najbliż-

szym zlocie „Sokoła”. Radomszczańskie gniazda należały do silnych, szczególnie 

gniazdo II żeńskie w latach 30. należało do najsilniejszych w Dzielnicy Mazowiec-

kiej61. 

 

                                                
59 Z walnego zebrania TG „Sokół” w Radomsku, „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 17, s. 5. 
60 TG „Sokół” w Radomsku, „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 42, s. 4.  
61 Relacja emerytowanej nauczycielki Janiny Drozdowskiej ur. 25 grudnia 1906 r., zam. w 
Ra-domsku przy ul. B. Skoczyńskiego 11 m 2. 
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Zaproszenie na tradycyjną redutę „Sokoła” dla Heleny Majewskiej 

 

 Dużą rolę w krzewieniu kultury fizycznej w Radomsku w okresie międzywo-

jennym odegrał również Związek Strzelecki, utworzony w latach 20. Celem tej orga-

nizacji było między innymi wychowania społeczeństwa w duchu patriotycznym oraz 

przysposobienie go do obrony kraju. W ramach swej działalności „Strzelec” dużo 

uwagi poświęcił na wychowanie fizyczne i sport. Podobnie jak „Sokół” posiadał od-

dział żeński i męski z osobnymi zarządami. Prezeską oddziału żeńskiego była He-

lena Majewska, komendantką zaś Stanisława Szydziak. Do zarządu wchodziły jesz-

cze Jadwiga Kancler oraz Hajdukiewicz. Prezesem oddziału męskiego był Stanisław 

Kancler, a komendantem Romuald Ludwig. Członkami zarządu byli między innymi 

Stanisław Buss oraz Antoni Adamkiewicz. Szczególną aktywność w swej działalno-

ści Związek Strzelecki w Radomsku wykazywał w latach 30.62 Przejawem wspo-

mnianej aktywności w zakresie działalności sportowej było na przykład objęcie pa-

tronatu nad KS „Korona” oraz zmiana jego nazwy pod koniec latach 30. na Strzelec-

ki Klub Sportowy „Korona”.  

 

                                                
62 Relacja Heleny Majewskiej.  
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Zdjęcie z 1935 r. przestawiająca zebranie oddziału żeńskiego i męskiego Związku Strzelec-

kiego w Radomsku 

 

 
 
Zdjęcie zaproszenia SKS „Korona” dla Heleny Majewskiej, prezeski oddziału żeńskiego 

Związku Strzeleckiego w Radomsku 

 

 

 

 



Marian Szymański 
 

 164 

Wychowanie fizyczne i sport szkolny 

 

Wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych 

 

W Radomsku w okresie międzywojennym istniało 6 szkół powszechnych,  

w tym 2 dla dzieci wyznania mojżeszowego, a od około 1930 r. doszła siódma, pry-

watna szkoła Karoliny Klar63. W szkołach tych zgodnie z programem ówczesnego 

Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego prowadzone były zaję-

cia z zakresu wychowania fizycznego (ćwiczenia cielesne) w wymiarze 2 godzin ty-

godniowo. Tylko 4 z wyżej wymienionych, a mianowicie: Szkoła Powszechna (mę-

ska) im. S. Jachowicza, Szkoła Powszechna (żeńska) im. Królowej Jadwigi, Szkoła 

Powszechna (żeńska) im. Marii Konopnickiej oraz Szkoła Powszechna (męska) im. 

Władysława Reymonta posiadały zadowalające warunki do realizacji programu wy-

chowania fizycznego. Placówki te otrzymały w 1925 r. wspólny budynek przy ul. 

Bugaj 3 wraz z obszernym dziedzińcem służącym jako boisko szkolne. W tym też 

budynku mieściła się pierwsza w Radomsku sala gimnastyczna o wymiarach 22x9, 

10x4,10 m. Sala ta była nietypowa, powstała bowiem z przerobienia starego budynku 

pocerkiewnego i posiadała na środku dwa filary podtrzymujące niezbyt wysoko za-

wieszony strop. Mimo tych mankamentów sala gimnastyczna była w Radomsku  

w owym czasie przysłowiowym „rarytasem”.  

Większość zajęć z wychowania fizycznego w szkołach męskich prowadzili: 

oficer rezerwy Eugeniusz Mazur oraz nauczyciel Edmund Pohl. Pozostała ilość go-

dzin ćwiczeń cielesnych była dzielona przez kierowników szkół według ich uznania 

pomiędzy nauczycieli różnych przedmiotów. W latach 30. wychowaniem fizycznym 

w Radomsku zajmowali się również nauczyciele: Leon Skórski, Stefan Zagórowicz 

oraz Jan Architekt. W szkołach powszechnych żeńskich64 większość godzin ćwiczeń 

cielesnych prowadziły nauczycielki: Helena Majewska, Henryka Lasoniówna, Maria 

Szablewska, Janina Jankowska i inne. W szkołach powszechnych w Radomsku, po-

dobnie jak w większości ośrodków Polski, wychowanie fizyczne w pierwszych la-

tach niepodległości było zaniedbane oraz mocno zróżnicowane. Spotkać można było 

zarówno takie szkoły, których godziny lekcyjne ćwiczeń cielesnych były skrupulat-

nie przeprowadzone, jak i takie, w których istniały one jedynie formalnie w planie 

godzin obowiązkowych. Czas był jednak wyraźnie sprzymierzeńcem wychowania 

fizycznego w szkole.  

                                                
63 Relacja byłej kierowniczki Szkoły Powszechnej im. Marii Konopnickiej (nr 3) Heleny 

Majewskiej, ur. 27 stycznia 1904 r., zam. w Radomsku przy ul. Sokolej 1. 
64 Według relacji Heleny Majewskiej koedukację w Radomsku w szkołach powszechnych 
zaczęto wprowadzać od roku szkolnego 1933/1934.  
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Wnętrze pierwszej sali gimnastyczne w Radomsku. Ćwiczą dziewczęta z klasy VII Szkoły 

Powszechnej im. Marii Konopnickiej, grudzień 1929 r. 

 

Z wypowiedzi nauczycieli uczących w tamtych latach w radomszczańskich 

szkłach powszechnych wynika, że w zajęciach z zakresu wychowania fizycznego 

najwięcej miejsca poświęcano na gimnastykę, następnie na gry i zabawy oraz gry 

sportowe65. Było to w pewnym sensie uzasadnione. Ówczesne klasy w szkołach po-

wszechnych były bardzo liczne. Wiadomo, że najłatwiej zapanować nad dużą grupą, 

kiedy ta ustawiona jest w kolumnie, w jakiejś jednolitej grupie, a ruchy (ćwiczenia) 

wykonuje w miarę jednocześnie. Bezpieczeństwo zajęć jest wtedy znacznie większe, 

niż przy innego rodzaju zajęciach. Jednak dzieci najbardziej wyżywał się przy grze  

w piłkę siatkową, dwa ognie oraz w grach i zabawach. 

                                                
65 Relacja Heleny Majewskiej.  
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 Z biegiem czasu warunki dla wy-

chowania fizycznego w szkołach systema-

tycznie, choć powoli, poprawiały się. Od-

nosi się to zarówno do bazy sportowej, jak 

również do samego klimatu wytworzonego 

wokół zagadnień kultury fizycznej, rangi 

ćwiczeń cielesnych i sportu w szkole. Z tym 

wiąże się również sprawa przygotowania 

fachowego nauczycieli prowadzących zaję-

cia wychowania fizycznego. Wszyscy oni, 

zarówno starsi, którzy zaczęli prace zaraz 

pod odzyskaniu niepodległości, jak i młodzi 

próbowali się doszkalać. Podnoszenie kwa-

lifikacji miało miejsce zarówno poprzez 

uczestnictwo w przeróżnego rodzaju kursach 

dla nauczycieli, jak również korzystanie z 

ukazującej się już w tym czasie literatury fa-

chowej. Jak wynika z rozmów przeprowa-

dzonych z byłymi wuefiakami okresu mię-

dzywojennego, bardzo często korzystali oni 

w swej pracy z gotowych wzorców lekcyj-

nych, opracowanych przez wybitnych spe-

cjalistów tego okresu, w myśl programu mi-

nisterstwa. Posługiwali się własnymi pomy-

słami podbudowanymi wiadomościami z ta-

kich podręczników jak Maria Germanówna 

„Gimnastyka w szkole powszechnej”, Euge-

niusz Piasecki „Zabawy i gry ruchowe”, Ed-

mund Cenar „Gimnastyka szkolna i gry”, 

Szczęsny Połomski „Ćwiczenia cielesne 

młodzieży szkolnej” wraz z oceną względną.  

Zajęć pozalekcyjnych z zakresu wychowania fizycznego w okresie między-

wojennym w szkołach powszechnych w Radomsku nie prowadzono. Nie było też 

zorganizowanych szkolnych kół sportowych, zaś międzyszkolne rozgrywki sportowe 

w jakiejkolwiek bądź dyscyplinie należały do rzadkości. Miały natomiast miejsce 

urządzane w latach 30. „Święta Wychowania Fizycznego”. Przygotowania do tych 

świąt przeprowadzano na lekcjach ćwiczeń cielesnych, bądź dodatkowo po lekcjach 

w ramach pracy społecznej nauczycieli. Udział młodzieży szkół powszechnych  
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w świętach sportowych ograniczał się do uczestnictwa w defiladach oraz masowych 

pokazach gimnastycznych, które najlepiej udawały się Henryce Lasoń-Architek-

towej, wówczas nauczycielce Szkoły Powszechnej nr 3 im. M. Konopnickiej. 

 

 
 

Kurenda mówiąca o przygotowaniu w Radomsku Święta Wychowania Fizycznego w 1935 r.  

 

 
 

Kujawiak z akademii międzyszkolnej w dniu 3 maja 1936 r. Wykonuje kl. IV b Szkoły Po-

wszechnej im. M. Konopnickiej (teren przy teatrze Kinema) 
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Odezwa Sekcji Sportowej ZNP w Radomsku do miejscowego nauczycielstwa nawołująca do 

zdobywania odznaki POS 

 

Wyrazem troski o podnoszenie poziomu kultury fizycznej wśród społeczeń-

stwa radomszczańskiego w okresie 20-lecia międzywojennego była aktywna praca 

sekcji sportowej przy Zarządzie Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego  

w Radomsku, który propagowanie zdobywania Państwowej Odznaki Sportowej roz-

poczynał od samych nauczycieli.  

Świadectwem olbrzymiego patriotyzmu, zaangażowania się w pracy zarów-

no dydaktycznej, jak również wychowawczej radomszczańskich nauczycieli, dużego 

wyczucia chwili, zdyscyplinowania oraz doceniania potrzeby rozwoju kultury fizy-

cznej może być odezwa wydana z okazji organizowania „Święta Sportu” z 1939 r. 

Autorką odezwy była kierowniczka szkoły nr 3 Helena Majewska. 

 

Wychowanie fizyczne w szkołach średnich 

 

W okresie II Rzeczpospolitej w Radomsku istniało 5 szkół średnich: prywat-

ne gimnazjum żeńskie Jadwigi Chomicz, prywatne gimnazjum męskie Stanisława 

Niemca, Społeczne Gimnazjum Męskie im. F. Fabianiego, prywatne gimnazjum 

żydowskie Ludwiki Weintraub oraz trzyletnia koedukacyjna Szkoła Handlowa66. 

Spośród tych szkół tylko gimnazjum im. Fabianiego posiadało zadowalające warunki 

                                                
66 Kolejność wymienionych szkół zgodna jest z kolejnością ich powstawania, nie wszystkie 
one dotrwały do wybuchu II wojny światowej. 
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do prowadzenia ćwiczeń cielesnych oraz uprawiania sportu. Gimnazjum to po przej-

ściu (ok. 1923 r.) do nowego lokalu przy ul. Staszica 1 wprawdzie mieściło się  

w drewnianym parterowym budynku, ale posiadało salę gimnastyczną (drewnianą  

i prowizoryczną) o wymiarach pozwalających na naukę gier, zarówno w piłkę ko-

szykową jak i siatkową. Prócz tego zakład ten dysponował dużym placem, na którym 

urządzono boiska do piłki siatkowej i koszykowej, zainstalowano na boisku takie 

przyrządy gimnastyczne, jak poręcze i drążek oraz wykonano najpotrzebniejsze urzą-

dzenia lekkoatletyczne. W drugiej połowie lat 30. gimnazjum to otrzymało nowy 

piętrowy murowany budynek wraz z salą gimnastyczną, zaś Klub Sportowy „Koro-

na” wybudował na placu szkoły korty tenisowe. Nauczycielem ćwiczeń cielesnych 

był Aleksander Semkow, a następnie w latach 30. Andrzej Chodura. Pozostałe pla-

cówki szkolnictwa średniego w Radomsku miały znacznie mniejsze możliwości  

w zakresie realizacji programu wychowania fizycznego oraz w rozwoju sportu szkol-

nego. Wszystkie bowiem, obok zastępczych sal gimnastycznych o wymiarach naj-

częściej jednej zwykłej izby lekcyjnej, posiadały tylko większe lub mniejsze po-

dwórka szkolne nie przystosowane do zajęć z wychowania fizycznego. Realizację 

programu wychowania fizycznego zapewniano swoim wychowankom przez korzy-

stanie z boisk przyszkolnych szkół powszechnych na Bugaju, gimnazjum Fabianiego 

przy ul. Staszica, bądź boiska KS „Korona”, najpierw na Miłaczkach (dzielnica Ra-

domska), następnie przy Ochotniczej Straty Pożarnej, wreszcie niezabudowanych 

placach miejskich.  

 

 
 

Pierwsi maturzyści w okresie 20-lecia międzywojennego w Radomsku, 29 czerwca 1919 r. – 

pierwsza matura w Gimnazjum Stanisława Niemca  
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Uczniowie Gimnazjum im. Fabianiego (hufiec pw. oraz orkiestra, w środku w kape-

luszu siedzi nauczyciel w-f Aleksander Semkow). Drugi z prawej w pierwszym szeregu Wi-

told Żyliński, najlepszy tenisista lat 20. oraz piłkarz RKS „Czarni”. Drugi z lewej w trzecim 

szeregu najlepszy sprinter Radomska, Józef Bober, obok niego z prawej Henryk Staszewski, 

pierwszy dyskobol tego miasta. Zdjęcie pochodzi z około 1924 r. 

 
 

 
 

Zdjęcie legitymacji uczniowskiej Społecznego Gimnazjum im. Fabianiego z roku 

szkolnego 1927/1928  
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Nauczycielami prowadzącymi ćwiczenia cielesne w tych szkołach byli: w gi-

mnazjum S. Niemca oficer rezerwy Michał Baworowski, a następnie na początku lat 

30. Andrzej Chodura; w gimnazjum J. Chomicz zajęcia z zakresu wychowania fi-

zycznego w kolejności prowadzili: Wojtowicz, Danuta Gamfówna oraz Irena Jur-

kowska; w gimnazjum żydowskim Ludwiki Weintraub początkowo godziny dzielone 

były pomiędzy prowadzących Eugeniusza Mazura i Michała Baworowskiego. W la-

tach 1928-1934 zajęcia prowadził pracownik miejscowej komendy WF i PW pluto-

nowy Józef Jelonek. W drugiej połowie lat 30. w gimnazjum L. Weintraub godziny 

zajęć z wychowania fizycznego dzielone były pomiędzy kilku prowadzących. Mię-

dzy innymi od roku 1938 część godzin lekcyjnych prowadziła pracująca na etacie od 

1 września 1937 r. w Gimnazjum im. Fabianiego Maria Zawisza, absolwentka Stu-

dium Wychowania Fizycznego przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  

W Szkole Handlowej ćwiczenia cielesne prowadzili Janina Kordiaczyńska oraz Sta-

nisław Siemiński, zaś w późniejszym okresie tak zwani „dochodzący”, Maria Zawi-

sza oraz Andrzej Chodura.  

Przygotowanie fachowe wyżej wymienionej kadry było ze względów zasad-

niczych bardzo różne, a niekiedy wprost niewystarczające. Większość kadry to byli 

wojskowi, którzy ukończyli przeważnie parotygodniowe kursy przygotowujące ich 

do tego rodzaju pracy. Spośród lepiej przygotowanych do swego zawodu należałoby 

wymienić Michała Baworowskiego, Józefa Jelonka (ukończył półroczny kurs in-

struktorski w miejskich Komendach WF i PW), Aleksandra Semkowa oraz Andrzeja 

Chodurę, którzy ukończyli Roczny Kurs Wychowania Fizycznego i Śpiewu. Przede 

wszystkim Marię Zawiszę, absolwentkę Studium Wychowania Fizycznego przy Uni-

wersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

W zajęciach z zakresu wychowania fizycznego przeważały jednostki lekcyj-

ne poświęcane gimnastyce, opartej na założeniach gimnastyki szwedzkiej, w więk-

szym lub mniejszym stopniu zmodyfikowane i dostosowane do potrzeby polskiej 

młodzieży. Innym rodzajem najczęściej stosowanych lekcji ćwiczeń cielesnych były 

gry oraz lekka atletyka. Z gier sportowych największą popularnością cieszyła się 

piłka siatkowa, a następnie piłka koszykowa i ręczna. Mimo ogromnego zaintereso-

wania piłką nożną w społeczeństwie radomszczańskim, nie była ona zbyt często 

wprowadzana na boiska szkolne. Fakt ten był prawdopodobnie podyktowany pro-

gramem, który nie przewidywał w ramach ćwiczeń cielesnych  gry w piłkę nożną. 

Zajęcia pozalekcyjne z zakresu wychowania fizycznego oraz sportu szkolne-

go odbywały się w radomszczańskich szkołach średnich raczej dorywczo w celu 
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przygotowania jakiejś imprezy sportowej, np. dorocznego święta sportu, ewentualnie 

meczu międzyszkolnego67. 

Już w końcu lat 20. uczniowie gimnazjum S. Niemca oraz gimnazjum im.  

F. Fabianiego występowali na zawodach sportowych pod nazwą Gimnazjalny Klub 

Sportowy (GKS) Niemca i Gimnazjalny Klub Sportowy (GKS) Fabianiego. Podo-

bnie było w latach późniejszych z gimnazjum J. Chomicz oraz z gimnazjum żydow-

skim L. Weintraub. GKS były niejako tworami fikcyjnymi, gdyż nie posiadały wła-

snych statutów, zarządów, nie odbywały zebrań, nawet sprawozdawczo-wybor-

czych. Mimo to przetrwały one w tej formie organizacyjnej do wybuchu II wojny 

światowej.  

Największym wydarzeniem w sporcie szkolnym w Radomsku w okresie 20-

lecia międzywojennego były niewątpliwie corocznie urządzane „Święto Sportu” 

zwane też „Dniem Sportu”, które najczęściej pokrywało się ze „Świętem WF i PW”. 

szkoły przygotowywały się do tego święta dość starannie, niejednokrotnie przygoto-

wując zbiorowy pokaz gimnastyczny. W ramach tego święta odbywały się zawody  

w rożnych dyscyplinach sportowych. Młodzież walczyła bardzo ambitnie o honor 

swego GKS, swojej szkoły. Najbardziej zacięte boje toczyli lekkoatleci. Dużą popu-

larnością cieszyły się również, szczególnie w drugiej połowie lat 30., międzyszkolnej 

rozgrywki w piłce siatkowej. Jako korzystny fakt w historii sportu szkolnego w Ra-

domsku w okresie międzywojennym należy zaliczyć próby wyjścia tego sportu poza 

granice swego miasta. Próbami takimi były „Mistrzostwa Szkół Średnich Piotrkowa 

w Lekkiej Atletyce” w 1925 r. z udziałem uczniów ze szkół średnich Radomska oraz 

w latach 30. (1935 r.) spotkania lekkoatletyczne Gimnazjum Fabianiego z Gimna-

zjum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie68.   

Dużą popularnością cieszyła się w radomszczańskich szkołach średnich ak-

cja zdobywania Państwowej Odznaki Sportowej. Próby sprawnościowe w ramach 

wymienionej akcji przeprowadzano przede wszystkim podczas zajęć pozaszkolnych, 

ale również na lekcjach i to zarówno przysposobienia wojskowego, jak też ćwiczeń 

cielesnych.  

 

                                                
67 Relacja Władysława Żelanowskiego, ur. 5 października 1917 r., zam. w Radomsku przy ul. 

Leszka Czarnego 21 m. 41. Brak materiałów źródłowych nie pozwolił na ustalenie, czy zaję-

cia te były zajęciami płatnymi, czy wykonywane w ramach pracy społecznej, co mogło być 

powodem niesystematyczności zajęć pozalekcyjnych.  
68 „Głos Trybunalski” 1925, nr 71, s. 5; relacja Władysława Żelanowskiego.  
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Legitymacja Państwowej Odznaki Sportowej 

 

 
 

Dziewczęta z Gimnazjum J. Chomicz na obozie przysposobienia wojskowego kobiet w Isteb-

nej, rok 1937.  
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            Dziewczęta z gimnazjum J. Chomicz w strojach gimnastycznych, zdjęcie z 1937 r. 

 

 

W popularyzowaniu kultury fizycznej wśród młodzieży szkół średnich w la-

tach 30. dużą rolę odegrały obozy przysposobienia wojskowego. Pozwalały one za-

równo na rozszerzenie wiedzy z zakresy przysposobienia wojskowego, jak również 

pogłębienie kultury wychowania fizycznego i sportu u młodzieży na co dzień. Do-

datkowym walorem tych obozów była możliwość poznawania pięknych zakątków  

naszego kraju.  
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Antoni Kamocki (1854-1926). Ziemianin i społecznik z Kocierzowów 

 

 

Wprowadzenie 

 

Ziemiaństwo jako najbogatsza struktura wiejskiego społeczeństwa swoje 

fundusze przeznaczała najczęściej na rozwój gospodarczy (unowocześnienie rolnic-

twa, organizacje rolnicze, przemysł), na naukę (stypendia naukowe, zakładanie 

szkół), muzealnictwo, biblioteki, sztukę (zbiory bibliofilskie, malarstwo, rzeźba, 

teatr), kościół (fundowanie i finansowanie kościołów) oraz inne działania oświatowe, 

charytatywne i ogólnie pojęty mecenat1. Ważnym czynnikiem wśród ziemian było 

także wspieranie dążeń niepodległościowych. Cechami tymi charakteryzowała się 

większość obywateli ziemskich, w tym także z regionu Radomska: Strzelec Wiel-

kich, Krępy, Pytowic, Dziepółci, Pławna, Ciężkowic, Kruszyny, Chełma, Sokolej 

Góry, Maluszyna i wielu innych miejscowości2. W dużej mierze dotyczyło to rów-

                                                
1 P. Sz. Łoś, Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku, Warszawa 2005, s. 263. 
2 M. Alama, J. Alama, Dzieje rodu Alamów na tle historii okolic Kamieńska od XVII do XX 

wieku, Bełchatów 2016, s. 84-93; B. Bartnik, 400 lat dziejów parafii Pławno 1613-2013, 
Pławno 2013, s. 4-8; R. Hube, Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku, Radomsko 1993, 

s. 72-73; J. Kapuściński, Przedstawiciele rodów szlacheckich na terenie parafii Krępa koło 

Radomska, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. IV, 2010, s. 214; T. M. Kolmasiak, Dziedzice So-

kolej Góry (2), „Komu i Czemu”, 2010, nr 21, s. 8; G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne 

w Radomsku w latach 1881-1939, Radomsko 2008, s. 37-38, 105-106, 143; tenże: Czarnom-

ski Izydor, „Radomszczański Słownik Biograficzny” (dalej RSB), t. I, pod red. G. Mieczyń-

skiego, Radomsko 2017, s. 37; tenże: Myśliński Feliks, RSB, s. 129-130; T. A. Nowak, Cheł-

mo – Zarys dziejów do 1945 r., Radomsko 2005, s. 156-157, 168-169; tenże: Belina Aniela, 

RSB, s. 11-12; tenże: Skórzewski Bolesław, RSB, s. 168-169; W. Stefani, Humblet Jan, RSB, 

s. 65; K. Studnicka-Mariańczyk, Domena Ostrowskich z Maluszyna. Przykład przemian kapi-

talistycznych w polskim rolnictwie XIX wieku, Warszawa 2014, s. 103, 105-108; B. A. Symo-

łon, Dziepułć. Przeszłość jest niedokładna, Radomsko 2004, s. 10; R. Szwed, Powstanie 
styczniowe w Radomszczańskiem, Radomsko [1995], s. 11-12, 37, 50, 59-60, 62, 67-68, 71; 
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nież Antoniego Adolfa Kamockiego (1854-1926), właściciela majątku Kocierzowy, 

bibliofila i społecznika. O nim samym niewiele dotychczas napisano. Wiadomości na 

temat jego życia i działalności podawane przez współczesnych badaczy są zwykle 

rozproszone i lakoniczne3.  

Antoni Kamocki był w Kocierzowach znaczącym przedstawicielem rodu Sa-

ryusz-Kamockich herbu Jelita. Ród ten mający szlachecki rodowód swymi począt-

kami sięgał końca XIV w. w Kamocinie Wielkim i Woli Kamockiej w ziemi piotr-

kowskiej (wówczas sieradzkiej)4. W powiecie radomszczańskim pojawili się w XVII 

i licznie XVIII w., zamieszkując pierwotnie tereny parafii Kodrąb, Dmenin, Gidle  

i Pajęczno5. Następnie w wiekach XIX i XX głównym gniazdem Kamockich stały 

się Kocierzowy w parafii Kamieńsk6. A. Kamocki przejmując w 1896 r. rodzinną 

                                                                                                                          
A. J. Zakrzewski, Osiem wieków Żytna. Zarys życia społeczności lokalnej, [w:] Żytno (1198-

1998), Żytno 1998, s. 65-73. 
3 F. Kalasiński, Dzieje szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gomunicach. Historia, 

wydarzenia, postacie, Gomunice 2014, s. 31, 759-760; O. Kowalczyk, Obecność legionistów 

w Gomunicach (1915–1917), „Zeszyty Radomszczańskie”, 2013, t. VII, s. 183; T. Kuźnicki, 

Kamocki Antoni Adolf, [w:] „Radomszczański Słownik Biograficzny”, t. II, pod red. G. Mie-

czyńskiego, Radomsko 2019 (w przygotowaniu); tenże, Z dziejów letnisk przy stacji Ka-

mieńsk (Gomunice, Wielki Bór, Kocierzowy), Radomsko 2017, ss. 160; T. A. Nowak, Powiat 

radomszczański w świetle doniesień piotrkowskiego „Tygodnia” (1873-1906), „Zeszyty Ra-
domszczańskie”, 2014, t. VIII, s. 220 (przyp. 46), 228, 230; D. Poteralski, Herb Gminy Go-

munice, http://twojegomunice.pl/wp-content/uploads/2018/09/herb-opis.pdf, (pobrano 30. 12. 

2018 r.); J. Sokołowska-Gwizdka, Modrzejewska na portretach, fotografiach i pocztówkach, 

„Culture Avenue”, www.cultureave.com (pobrano 26.05.2018); T. Szperna, Biblioteka Pol-

skiego Towarzystwa Krajoznawczego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1909–1939 i jej 

twórca Michał Rawita–Witanowski, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Librorum 10, 

2001, s. 97. Warto nadmienić, iż z sąsiadującym z Kocierzowami Kodrębem związki posiadał 

Antoni Kamocki z Posiłowa w ziemi proszowickiej (1862-1936), s. Józefa Wiktora i Zofii z 

Pstrokońskich – Spis Alfabetyczny Obywateli ziemskich Królestwa Polskiego ze wskazaniem 

ostatniej stacji pocztowej, Warszawa 1909, s. 49. 
4 Kamoccy byli szlachtą z reguły kilkuwioskową - A. Boniecki, Herbarz Polski, t. IX, War-
szawa 1906, s. 214-217; K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. V, Lipsk 1840, s. 29; S. Uruski, 

Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. VI, Warszawa 1909, s. 182-183. 
5 J. Drozdek, Dzieje miejscowości i parafii Kodrąb (do roku 1998), praca magisterska, Czę-

stochowa 2002, s. 72; A. Kaczmarek, Księgi metrykalne parafii Świętych Apostołów Szymona 

i Judy Tadeusza w Dmeninie, cz. I, Dmenin 2008, s. 54, 59, 115, cz. II, Dmenin 2009, s. 29, 

177, 181; cz. III, Dmenin 2010, s. 149; Tablica genealogiczna Saryusz-Kamockich h. Jelita, 

oprac. T. Niegolewska, kopia w zbiorach Teresy Lucyny Gorzoń (dalej: Tablica genealogicz-

na Kamockich). 
6 Jako pierwszy w Kocierzowach ok. 1794 r. osiadł pradziadek Antoniego - Marcin Kamocki 

(1746-1821), s. Józefa, chorąży Wojsk Polskich. Tego roku w Kocierzowach z małżonki 

Urszuli z Niemojewskich rodziło się jego pierwsze dziecko o imieniu Justyna. Jako dotych-

czasowy dzierżawca (posesor) dóbr prywatnych Kocierzowy i Wąglin, zakupił jej część (Lit. 
A) w dniu 25 czerwca 1805 r. od Antoniego Sapińskiego za sumę 272,500 zł, a z czasem 

http://twojegomunice.pl/wp-content/uploads/2018/09/herb-opis.pdf
http://www.cultureave.com/
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schedę w Kocierzowach przyczynił się do jej podniesienia a także dokumentacji. 

Dzięki zamiłowaniu do archiwistyki, zachował dość rozległe archiwum rodzinno-

majątkowe, opracowane i następnie podzielone na dwa zespoły przez archiwistów 

piotrkowskich i łódzkich. Wskazane było zatem w niniejszym opracowaniu przed-

stawić charakterystykę owego zbioru.  

Pierwszy z zespołów znajduje się w Archiwum Państwowym w Piotrkowie 

Trybunalskim (z 35 jednostkami), drugi w Archiwum Państwowym w Łodzi (z 56 

jednostkami)7. Obydwa zespoły zawierają wszelkiego rodzaju dokumenty rodziny 

Kamockich, Grabińskich, Mieczkowskich, Modlińskich i Otockich, tj. listy i notatki 

osobiste, odpisy metryk kościelnych, testamenty, procesy, dyplomy, tablice genealo-

giczne (w tym Kamockich z Mełchowa, Otockich z Korczewa), album fotograficzny 

i pamiętnik Marii Kamockiej, żony Antoniego. Są tu również akta gospodarcze ma-

jątku Kocierzowy i Wąglin w powiecie radomszczańskim (w części także Modrzew-

ka w Piotrkowskiem): wyciągi hipoteczne, rejestry rozchodów i przychodów, kon-

trakty kupna i dzierżawy, plany architektoniczne, wykazy oficjalistów dworskich  

i korespondencja urzędowa. Część pamiątek po Kamockich z Kocierzowów znajduje 

się również w archiwum Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim8, archiwum Muzeum 

Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku9 i w zbiorach prywat-

nych10. Sprawy dotyczące regulacji własności majątku Kocierzowy i Wąglin oraz 

                                                                                                                          
także drugą część od Ignacego Sapińskiego, burgrabiego piotrkowskiego i podczaszego no-

wogrodzkiego. Sapińscy zakupili Kocierzowy w 1789 r. Powyżej przytoczone fakty, jak  

i kwerenda ksiąg metrykalnych parafii Kamieńsk, nie pozwalają na potwierdzenie powszech-

nego poglądu, jakoby Kamoccy zamieszkiwali Kocierzowy od 600 lat - Archiwum Archidie-

cezji Częstochowskiej im. ks. W. Patykiewicza w Częstochowie (dalej: AACz), Akta urodzo-

nych parafii rzymskokatolickiej w Kamieńsku 1791-1809, sygn. KM 431, akt 25/1794; Ar-

chiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Hipoteka powiatu radomsz-

czańskiego 1793-1998, zespół nr 378/III, Wykaz hipoteczny dóbr ziemskich Kocierzowy 

(1820-1880), sygn. 161; A. Boniecki, Herbarz Polski, t. IX, Warszawa 1906, s. 217; T. Kuź-

nicki, Z dziejów letnisk…, s. 17; Tablica genealogiczna Kamockich; Pamiętnik Mariana Ka-
mockiego z Modrzewka, maszynopis, s. 7, kopia w zbiorach Teresy Lucyny Gorzoń; Ś.P. 

Antoni Kamocki, „Gazeta Radomskowska”, 1926, nr 51, s. 3-4; D. Poteralski, Herb… 
7 APPT, Archiwum Kamockich z Kocierzowych 1743–1936, zespół nr 176, sygn. 1-35 (dalej: 

AKK); Archiwum Państwowe w Łodzi, Archiwum Kamockich z Kocierzowy 1824–1926, 

zespół nr 568, sygn. 1-56 (dalej: APŁ, AKK). 
8 Na zbiory piotrkowskiego muzeum składają się tłoki pieczętne z przeł. XIX i XX w., w tym 

imienne Józefa Tomasza Kamockiego, Antoniego Kamockiego oraz „wójta gminy Kocie-

rzów” i 2 tłoki „Składu monopolowego nr 173 w Kocierzewie” – sygn. MP/H 310, MP/H 

311, MP/H 312, MP/H 313, MP/H 314. 
9 Muzeum Regionalne w Radomsku dysponuje serią pocztówek z Kocierzowów oraz dwoma 

albumami fotograficznymi – Album [nr 1], sygn. H/1947; Album [nr 2], sygn. H/1948. 
10 Jeden z zachowanych albumów fotograficznych z 1924 r. dedykowanemu Hipolitowi Leo-
nowi Kamockiemu, paszporty oraz część sztućców i porcelany w swoim zbiorze posiada 
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wynikające z tego tytułu wszelkie obciążenia, zabezpieczenia wierzytelności, rejestry 

pomiarowe i decyzje administracyjne w pełni ilustrują księgi wieczyste11.  

Antoni Kamocki prócz tworzenia wspomnianej kolekcji znacznie przyczy-

niał się do postępu społecznego i gospodarczego gmin Gosławice i Dobryszyce,  

w tym wsi Kocierzowy, Fryszerki, Kletni, Gomunic i Antoniowa. Wszystkie jego 

działania zasługujące na przypomnienie są tematem niniejszej pracy.   

 

Zarys biografii 

 

Antoni Adolf Kamocki urodził się 24 ma-

ja 1854 r. w majątku Kuźnica Stara w powiecie 

olkuskim (później będzińskim) jako syn Hipolita 

Augusta Ludwika i Justyny z Grabińskich mał-

żonków Kamockich12. Miał młodszego brata Sta-

nisława Feliksa (ur. 1857)13. Ojciec Hipolit był w 

latach 1865-1866 współwłaścicielem dóbr Kocie-

rzowy i Wąglin, przez szereg lat posesorem dóbr 

rządowych Koziegłowy (lub Koziegłówki), w 

tym wsi Kuźnicy Starej, Jastrzębia i Wojsławic14. 

Po śmierci ojca w 1866 r. małoletni Antoni i Sta-

nisław, wraz z matką Justyną, odziedziczyli w 

spadku znaczne działy na dobrach Kocierzowy i 

Wąglin. Po zrzeknięciu się praw, majątek prze-

                                                                                                                          
Zofia Gzik w Radomsku. W pozostałych zbiorach prywatnych na terenie Bełchatowa, Klesz-

czowa, Kocierzowów, Kamieńska, Gomunic i Radomska znajdują się resztki wyposażenia 

dworów w Kocierzowach, Wąglinie i Fryszerce - meble, obrazy, fotografie a także dokumen-

ty dzierżawne i inwentarzowe osad młynarskich Fryszerka i Wójcik. W części na ten temat 

pisali: A. Bedlechowicz, Rodzina ze szczytu drzewa, „Dziennik Łódzki–Co Nowego”, 2003, 
nr 25, s. 6; T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa Radomska i regionu (Katalog), Radomsko 

2009, s. 50-53. 
11 APPT, Hipoteka powiatu radomszczańskiego 1793-1998, zespół nr 378/I, Część dóbr Ko-

cierzów litera A vel Fryszerka (1921-1948), sygn. 338; zespół 378/III, Wykaz hipoteczny 

dóbr ziemskich Kocierzowy (1881-1901), sygn. 160; Wykaz hipoteczny dóbr ziemskich Ko-

cierzowy (1820-1880), sygn. 161; Wykaz hipoteczny dóbr ziemskich Kocierzowy (1854-

1909), sygn. 162; zespół 378/X, Akta hipoteczne dóbr Kocierzowy-Kolonia Antonina (1803-

1804), sygn. 13-15, 70, 78-79. 
12 AACz, Księga urodzonych parafii w Koziegłówkach (1846-1860), sygn. 5362, akt urodze-

nia 104/1854. 
13 Tamże, akt urodzenia 38/1857. 
14 APŁ, AKK, zespół 568, Papiery odnoszące się do dzierżawy dóbr rządowych Koziegłowy 
(1850-1893), sygn. 10. 

Antoni Kamocki, fot. ze zbiorów 

APPT, AKK, zespół 176, sygn. 33 
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szedł w 1871 r. na brata Hipolita - Józefa Tomasza Kamockiego (1837-1895), który 

spłacił resztę sukcesorów15. W przypadku Koziegłowów matka Justyna wraz z dru-

gim mężem Stanisławem Nowickim utrzymywała do 1904 r. dalszą dzierżawę Woj-

sławic16. Antoni w tym czasie pobierał nauki w Rządowym Gimnazjum Męskim w 

Częstochowie, przebywając zwykle na stancji. Z notatek osobistych wynika, iż naukę 

zakończył w 1875 r. w 7-klasowym gimnazjum w Piotrkowie. Edukację Antoni 

ukończył na poziomie średnim17. Wśród kolegów szkolnych Kamockiego wyróżniali 

się przyszli ziemianie i przedstawiciele wolnych zawodów – adwokaci, lekarze, 

urzędnicy, literaci. Podczas wakacji spędzanych w Wojsławicach, często odwiedzał 

sąsiednie dwory, np. Nowodworskich w Osieku18. Wychowanie w rodzinie patrio-

tycznej oraz zażyła przyjaźń z księżmi parafii Koziegłowy, proboszczem i bibliofi-

lem Jackiem Langierem i kolegą z czasów szkolnych, wikariuszem Jakubem Święto-

chowskim, wpływały na kształtowanie się osobowości, wrażliwości i religijności 

młodzieńca. Z ks. Langierem podzielał wspólną pasję kolekcjonowania książek19. 

W 1875 r. A. Kamocki wyjechał do austriackiego kurortu Gleichenberg, 

gdzie wśród Polonii poznał swoją przyszłą żonę Marię Magdalenę Mieczkowską  

z Warszawy (ur. 1859), córkę Jana i Julii z Czachowskich. W tym czasie podejmo-

wał bezskutecznie pierwsze kroki w kwestii zakupu majątku ziemskiego, tj. będące-

go w parcelacji Węgleszyna w powiecie jędrzejowskim. W 1878 r. po odnowie zna-

jomości z Marią Mieczkowską, zaręczył się, wywołując niezadowolenie rodziców 

panny i jej brata Jana juniora20. Ci uważali się bowiem za znacznie wyżej postawio-

nych w hierarchii społecznej aniżeli średniozamożny ziemianin. Ojciec Marii, Jan 

Mieczkowski (1830-1889), był wówczas sławnym fotografem w Europie, w niedale-

kiej przyszłości także nadwornym portrecistą cesarza Aleksandra III21. Młoda para 

                                                
15 APPT, Hipoteka powiatu radomszczańskiego, zespół 378/III, sygn. 160-162. 
16 APŁ, AKK, zespół 568, Archiwum Kamockich z Kocierzowy. Wstęp do inwentarza, oprac.  

A. Łyszkowska, 1954, s. 1; Dziennik 5 zeszytów pisanych przez Marię z Mieczkowskich 

Kamocką (1884), sygn. 33, zeszyt 4, s. 146-148, 159. 
17 APŁ, AKK, zespół 568, Listy różnych osób pisane do Antoniego Kamockiego i żony jego 

Marii, sygn. 32, [notatki osobiste], nr 76-77, 172-173, 175, 180 z marca 1924 r. 
18 Tamże, sygn. 32, [notatki osobiste] nr 172-174, 176-177, 180 z marca 1924 r. 
19 Tamże, sygn. 32, list nr 33 od ks. Langiera; list nr 40 od ks. Langiera; [notatki osobiste] nr 

174, 177 z marca 1924 r. 
20 Tamże, sygn. 32, [notatki osobiste] nr 175 z marca 1924 r.; sygn. 33, z. 1, s. 28-29; z. 2,  

s. 65-66, 80-82; z. 3, s. 112; APPT, AKK, zespół 176, Zeszyt nr 5 pamiętnika Marii z Miecz-

kowskich Kamockiej (1905), sygn. 27, s. 5-7, 13. 
21 APŁ, AKK, zespół 568, Zdjęcia fotograficzne z pobytu cesarza Aleksandra III w Spale 

robione przez Jana Mieczkowskiego, nadwornego fotografa (1886), sygn. 36; Ordery, podarki 

i odznaki honorowe nadane przez różnych panujących i towarzystw nauki Janowi Mieczkow-

skiemu (1873-1888), sygn. 37; J. Garztecki, Mieczkowski Jan, [:] Polski Słownik Biograficz-
ny, t. XX/1, z. 84/87, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 728-729. 
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pomimo tego w dniu 5 sierpnia 1880 r. wzięła ślub w kościele Przemienienia Pań-

skiego w Warszawie, którego udzielił przyjaciel ks. Świętochowski22. Fakt ten w 

przyszłości nieprzerwanie wpływał na jakość relacji z Mieczkowskimi. Jeszcze przed 

ślubem, mając dobre intencje, Antoni zakupił przez licytację będące w upadłości 

warszawskie atelier fotograficzne, należące do ojca narzeczonej przy rogu Senator-

skiej i Miodowej. Zakład ten, będący zarazem prezentem ślubnym dla małżonki, cie-

szył się dotychczas renomą w całym Królestwie. To tu fotografowano niegdyś Ada-

ma Mickiewicza, Stanisława Moniuszkę czy Helenę Modrzejewską. Nie będąc jed-

nak specjalistami w branży fotograficznej i nie odnajdując porozumienia z Miecz-

kowskimi, małżonkowie Kamoccy odsprzedali po dwóch latach zakład obcemu na-

bywcy, niejakiemu Szpakowskiemu za 12,000 rb. (ostatecznie i tak odzyskany przez 

J. Mieczkowskiego). W tych oto warunkach w Warszawie na świat przyszło ich 

pierwsze dziecko Hipolit Leon (ur. 1882), przyszły farmaceuta23.  

Jeszcze w 1882 r. Kamoccy przenieśli się do rozległego majątku ziemskiego 

Pradła w pow. olkuskim należącego do Adama Jabłońskiego. Tam Antoni zakupił 

pierwszy własny folwark Siedliszowice o powierzchni 598 mórg. Zajmował się tam 

gospodarstwem rolnym i leśnym, z którego zyski przeznaczał na opłacanie wszelkich 

zaległości z tytułu zakupu majątku. I tu także małżeństwo tradycyjnie nawiązało 

serdeczną przyjaźń z miejscowym proboszczem parafii Irządze - ks. Janem Przybył-

ko24. W 1886 r. po usilnych namowach żony Antoni zdecydował się po kilkuletnim 

gospodarowaniu ponownie się przeprowadzić, tym razem do Łodzi oraz czasowo do 

Warszawy, ciągle wożąc za sobą fortepian Marii25. W Łodzi pędzili skromne, drob-

nomieszczańskie życie. Kamocki udzielał się wówczas w niewielkich spółkach han-

dlowych m. in. prowadził łódzką filię Warszawskiego Towarzystwa Akcyjnego Wy-

robu Piwa „Herman Jung” oraz skład wyrobów Warszawskiego Towarzystwa Fabryk 

Cukru, założył też sklep kolonialno-spożywczy. Zajęcia te dawały Antoniemu i jego 

rodzinie utrzymanie, jednakże w opinii małżonki, przez zbyt łagodne usposobienie 

zwykle tracił na tego typu interesach. Zakupił również niewielką kamienicę w Łodzi, 

do której się wprowadził z rodziną26. Przygarnął do siebie wtedy bezżennego brata 

Stanisława Feliksa, byłego urzędnika Kolei Żelaznej Warszawsko-Bromberskiej. 

                                                
22 Archiwum Państwowe w Warszawie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej 

Przemienienia Pańskiego w Warszawie, zespół 1216, sygn. 13, akt małżeństwa 88/1880. 
23 APŁ, AKK, zespół 568, sygn. 33, z. 3, s. 117, 119, 121-123, 130-132; z. 4, s. 140-141;  

J. Sokołowska-Gwizdka, Modrzejewska na portretach, fotografiach... 
24 APŁ, AKK, zespół 568, sygn. 32, [notatki osobiste] nr 181 z marca 1924 r.; sygn. 33, z. 4, 

s. 141, 145, 148-149, 169-171; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 

słowiańskich, t. X, Warszawa 1889, s. 515-516. 
25 APŁ, AKK, zespół 568, sygn. 33, z. 4, s. 162, 169-171, 176, 193. 
26 Tamże, sygn. 33, z. 4, s. 162, 179-180, 183, 187-190, 197; APPT, AKK, zespół 176, sygn. 
27, s. 25. 
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Małżonka Maria, aby wesprzeć finansowo męża, prowadziła w kamienicy stancje 

uczniowskie, tłumaczyła z języka francuskiego, niemieckiego i angielskiego powie-

ści i nowele dla „Dziennika Łódzkiego”27. W tym czasie narodziło się kolejnych 

dwoje dzieci: Zofia Maria (ur. 1886) i Władysław (ur. 1889), w przyszłości właści-

ciele ziemscy w Kocierzowach. W kilka lat po śmierci Jana Mieczkowskiego w  

1889 r. małżonkowie Kamoccy ponownie przejęli, lecz na krótko, zakład fotogra-

ficzny w Warszawie28. Przez cały okres pobytu w Łodzi, Antoni dużo podróżował, 

zacieśniał więzy rodzinne nie tylko z Wojsławicami, ale także z dworami Kamockich  

w Goleszach i Modrzewku w Piotrkowskiem, a przede wszystkim ze stryjostwem 

Józefem Tomaszem i Kazimierą Kamockimi w Kocierzowach k. Radomska. To tu 

głównie corocznie w wakacje lub święta odbywały się zjazdy członków rodziny, 

przybywających z okolicznych powiatów. Bywała tu wówczas stale i Zofia z Otoc-

kich Cieszkowska z Korczewa (1867-1946), przyszła autorka powieści, wnuczka 

Mateusza Kamockiego, bywali i Julian Kamocki z Golesz, syn Mateusza wraz  

z dziećmi i inni. Maria Kamocka opisała krótko dom w którym pomieszkiwali go-

ście: „Rezydencję stanowi stary dwór modrzewiowy, niewielki z bardzo wysokim 

dachem. Dookoła las i ogród otaczają szczelnie dom tworząc miejsce zamieszkania 

zacisznem”. Wizyty te napawały Antoniego coraz większą tęsknotą za posiadaniem 

własnej ziemi, choć propozycji objęcia w dzierżawę folwarku Wąglin nie przyjął29. 

Mieszkając w Łodzi przeżywał trudne chwile z powodu choroby umysłowej rodzo-

nego brata Stanisława, nad którym nieustanną pieczę sprawowała żona Antoniego.  

W końcu zmuszeni byli umieścić bliskiego w rządowym szpitalu w Tworkach pod 

Pruszkowem. Tam też Stanisław Kamocki zmarł 10 listopada 1893 r. przeżywszy 36 

lat30. 

Przełomem dla A. Kamockiego i jego rodziny był rok 1895. Jego wstępnym 

zamiarem było przeniesienie się do Warszawy, jednak wiosną tego roku zajął się  

w Kocierzowach opieką nad chorym stryjem, 58-letnim Józefem Kamockim. Wraz  

z drugim siostrzeńcem Józefa – Franciszkiem Kokowskim i p. Ojrzanowskim zaan-

gażował w tym celu lekarza dr Juliana Kulskiego z Radomska, ponadto organizował 

choremu wizyty u „sławnych” krakowskich i warszawskich medyków. Po śmierci 

                                                
27 APŁ, AKK, zespół 568, sygn. 33, z. 4, s. 173-179, 183, 197-198, 202; APPT, AKK, zespół 

176, sygn. 27, s. 17, 24. 
28 APŁ, AKK, zespół 568, Listy Marii Kamockiej do męża Antoniego Kamockiego (1889-

1898), sygn. 31, list z marca 1896 r. nr 13/16; APPT, AKK, zespół 176, sygn. 27, s. 5-11. 
29 APŁ, AKK, zespół 568, sygn. 33, z. 4, s. 163-165, 193, 202; APPT, AKK, zespół 176, 

sygn. 27, s. 34-35, 38; Pamiętnik Mariana Kamockiego z Modrzewka, maszynopis, s. 38;  

T. Kuźnicki, Zofia Cieszkowska znana i nieznana, „Biuletyn Informacyjny Gminy Gomuni-

ce” 2019, nr 8, s. 8. 
30 APPT, AKK, zespół 176, sygn. 27, s. 24-25. 
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Józefa 29 czerwca 1895 r. w Warszawie, sprowadził koleją żelazną zwłoki niebosz-

czyka i załatwił wszelkie formalności pogrzebowe w Kamieńsku31. Ostatnim, jakże 

ważnym etapem była wówczas realizacja postanowień i kierunków wynikających  

z testamentu pozostawionego przez zmarłego Józefa, dotycząca własności ziemskiej 

w Kocierzowach.  

 

 
 

Antoni i Maria Kamoccy z dziećmi Władysławem i Zofią. Kocierzowy, 1900 r., APPT, AKK, 

zespół 176, sygn. 33 
 

Wieś Kocierzowy położona była w gminie Gosławice, w odległości 11 km 

na północny wschód od Radomska i ponad 4 km na południowy wschód od stacji 

Kamieńsk Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Według opisu z 1883 r. w skład 

całego klucza o łącznej powierzchni 1865 mórg wchodziły folwarki i wsie Kocie-

rzowy (Kocierzew), Wąglin, Kolonia Antoniów, osada karczemna Chaba, osada mły-

narska Fryszerka (podobnie jak Chaba przeważnie oddawana w dzierżawę) i Fry-

szerka Kocierzewska (wcześniej osada z ogniskami fryszerskimi). W 1893 r. majątek 

                                                
31 Tamże, sygn. 27, s. 26-35, 38-49; „Tydzień” 1895, nr 27, s. 3. 
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dzięki Józefowi powiększył się o kolejną osadę z młynem Wójcik z 84 morgami, 

położoną w sąsiednich dobrach Kletnia (gm. Dobryszyce)32.  

Zgodnie z treścią testamentu, majątek Kocierzowy wraz z Antoniowem, Fry-

szerką i Wójcikiem objął w 1896 r. Antoni Kamocki. Natomiast folwark Wąglin ze 

190 morgami ziemi przeszedł w posiadanie kuzyna Antoniego - Stanisława Kamoc-

kiego (1859-1941), s. Ludwika, przez jakiś czas zarządzający całym kluczem Kocie-

rzowy. Wolą zmarłego było również, aby staraniem sukcesorów wystawić w przy-

szłości (a raczej odbudować po raz trzeci) kaplicę św. Rocha wraz z kryptą na cmen-

tarzu parafialnym w Kamieńsku33. Fakt objęcia znacznego majątku w dodatku bez 

obciążeń kredytowych wpłynął stabilizująco na Antoniego w kwestii życiowych 

dążeń. Priorytetem dla niego, jako zamiłowanego agronoma, stało się więc podno-

szenie i unowocześnianie gospodarki rolno-przemysłowej. W tym celu założył w la-

tach 1912-1913 dwa tartaki z kotłami parowymi w Kocierzowach i Fryszerce, inwe-

stował w usprawnienie bądź przebudowę młynów zbożowych, kontynuował pracę 

gorzelni, do prac polowych wprowadził nowoczesne maszyny rolnicze, takie jak lo-

komobile parowe i żniwiarki. Zajmował się także gospodarką leśno-torfową34. Biorąc 

pod uwagę występowanie słabych gleb w majątku, rozwinął meliorację łąk i past-

                                                
32 W I połowie XIX w. wsie noszące miano Kolonia Olendrów Antoniowa i Haba Magdebur-
ska (obecnie Chaba Klizińska) były zasiedlone kolonistami holenderskimi i niemieckimi - 

Słownik geograficzny…, t. IV, Warszawa 1883, s. 138, 228; t. XIII, Warszawa 1893, s. 160, 

744; t. XV, cz. 1, Warszawa 1900, s. 37, 480; „Tydzień” 1893, nr 16, s. 3; T. Kuźnicki, Dzie-

je młynarstwa w Dobryszycach i okolicy (do 1945 r.), „Zeszyty Radomszczańskie”, t. IX, 

2014, s. 293. 
33 APŁ, AKK, zespół 568, Pokwitowania z kupna Kocierzów w roku 1896 wypłacone przez 

kupującego Antoniego Kamockiego sukcesorom, sygn. 14; Oryginał testamentu Józefa Ka-

mockiego oraz zobowiązanie sukcesorów (1895), sygn. 55; APPT, AKK, zespół 176, sygn. 

27, s. 28-29. Cmentarną drewnianą kaplicę św. Rocha w Kamieńsku zbudował w 1809 r. w 

miejscu spalonej proboszcz ks. Mikołaj Lefranc. Rozebrana została ok. 1860 r.  – A. Stępień, 

Dzieje miejscowości i parafii Kamieńsk 1291-1925, praca magisterska, Kraków 1984, s. 62-
63. 
34 APŁ, Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Piotrkowskiej, zespół 39, seria 3, akta dozoru 

nad kotłami parowymi, Antoni Kamocki, tartak Kocierzowy, dokumentacja związana z reje-

stracją kotła parowego (1912), sygn. 3648; tamże, Rząd Gubernialny piotrkowski, Wydział 

administracyjny, zespół nr 1, O założeniu przez Antoniego Kamockiego tartaku w „Friszer-

ce”, sygn. 11137; APPT, Starostwo Powiatowe Piotrkowskie, Referat Ochrony lasów, zespół 

nr 1, Plany urządzeń leśnych i programy leśne majątek Kocierzowy-Dobryszyce-Fryszerka 

pow. radomszczański (1919-1939), sygn. 3436. Pracę nowoczesnych maszyn rolniczych 

ukazuje album Kamockich – APPT, AKK, zespół 176, Zbiór fotograficzny rodziny Kamoc-

kich (1878-1926), sygn. 33/19, 33/42, 33/43, 33/44, 33/46; Wieś piotrkowska na starej foto-

grafii 

http://brawo.xon.pl/archwum/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=4
8, (portal Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim), pobrano 18. 01. 2019. 

http://brawo.xon.pl/archwum/index.php?option=com_content&task=view&id=303&


Tomasz Kuźnicki 
 

 184 

wisk35. Zakładał tym samym lub powiększał dotychczasowe ziemne stawy rybne. 

Przykładem tego był zmodernizowany staw „Samica”, umiejscowiony w północnym 

skraju wsi Kocierzowy36. Hodowla ryb stała się zresztą jedną z głównych gałęzi pro-

dukcji i dochodów majątku. W 1909 r. na Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Czę-

stochowie, Kamocki, podobnie jak inni hodowcy z Cielętnik, Kruszyny czy Złotego 

Potoku, otrzymał za osiągnięcia w tej dziedzinie wielki medal srebrny37. 

 

 

 
Dwór w Kocierzowach, pocztówka z 1910 r. Zbiory AMRR/H. 

 

 

 

 

                                                
35 „Wieś Ilustrowana” 1910, nr 7, s. 43. 
36 APPT, AKK, zespół 176, sygn. 33/95. 
37 T. Kuźnicki, Z dziejów letnisk…, s. 17; „Gazeta Częstochowska” 1909, nr 45, s. 2. 
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Letnicy w Kocierzowach, po 1900 r. APPT, AKK, zespół 176, sygn. 33 

 

Z uwagi na występowanie na terenie majątku lasów sosnowych i ogólnie do-

brych walorów przyrodniczych, A. Kamocki już w 1897 r. rozpoczął prace przy bu-

dowie kilku willi na letnie mieszkanie i pensjonatu. Przy pomocy specjalnie zatrud-

nionego ogrodnika założył park rekreacyjny dla letników, a przy rzece Widawce 

kąpielisko38. W Warszawie ogłaszał: „Pensyonat letni na wsi, specyalnie urządzony, 

z pojedynczemi pokojami i lokalami familijnemi (mogą być z kuchniami), w miej-

scowości lesistej, suchej, do stacyi kolei żel. Warsz.-Wied. 20 minut jazdy końmi. 

Dokładnych wiadomości udziela A. Kamocki w Kocierzowach”39. Podobne przed-

sięwzięcie podjął w 1904 r. w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Kamieńsk, gdzie na-

był działki celem założenia kolejnych willi. Swoje letnie mieszkania reklamował 

wielokrotnie w poczytnych gazetach w Warszawie, Łodzi, Piotrkowie i Częstocho-

wie, przyczyniając się do napływu rzesz turystów z różnych ośrodków miejskich.  

W 1910 r., przy współpracy z księgarzem i drukarzem Jakubem Witenbergiem  

z Radomska, rozpowszechnił serię pocztówek Letnie mieszkania Kocierzowy, p. Ka-

mińsk D. Ż. W. W.40 Ponadto w 1915 r. w celu usprawnienia działalności zarówno 

letniska jak i majątku Kocierzowy próbował założyć pierwszą linię telefoniczną, lecz 

                                                
38 T. Kuźnicki, Z dziejów letnisk…, s. 30, 33, 106, 138-143. 
39 „Wiek Ilustrowany” 1903, nr 100, s. 8. 
40 T. Kuźnicki, Z dziejów letnisk…, s. 31-37, 44-45. 
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nie uzyskał zgody C. i K. Komendy Powiatowej w Radomsku41. Ówczesne inwesty-

cje w turystyce wypoczynkowej, podnoszone przez Kamockiego wraz z Antonim 

Krzętowskim, właścicielem Kletni czy Kazimierą Zarembą z Pytowic, wpłynęły do 

narodzin letniska Kamieńsk, znanego później powszechnie jako Gomunice. 

W pierwszych latach XX stulecia Antoni Kamocki zaangażował się w dzia-

łalność lokalnych stowarzyszeń spółdzielczych. Wraz z innymi przedstawicielami 

większego rolnictwa został członkiem powstałego w 1900 r. Stowarzyszenia Rolni-

czego Guberni Piotrkowskiej z siedzibą w Piotrkowie42. W 1904 r. wszedł do zarzą-

du nowo powstałej w Kodrębie Włościańskiej Spółki Rolniczej. Do zarządu tego 

należeli prócz włościan także inni więksi posiadacze: kuzyn Antoniego - Stanisław 

Kamocki z Wąglina, Bogdan Gembarzewski z Klizina, Feliks Trepka z Kodręba oraz 

miejscowy proboszcz ks. Faustyn Filewski43. Swoje doświadczenia wykorzystał na-

stępnie w 1912 r. zasiadając w zarządzie Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościo-

wego w Gomunicach, pełniącego funkcję lokalnego banku utworzonego przez L. 

Matyjewicza i Antoniego Krzętowskiego, notabene spokrewnionego z Kamockimi44. 

Antoni Kamocki wszedł także w struktury lokalnego samorządu. Jako człowiek pra-

womyślny i cieszący się powszechnym zaufaniem społeczeństwa, został wybrany  

w 1904 r. wraz z ziemianinem Tadeuszem Ostrowskim z Piaszczyc na stanowisko 

sędziego gminnego w Gosławicach (wchodzącego w skład IV okręgu sądowego po-

wiatu noworadomskiego)45. Przypuszczalnie funkcję tę sprawował jedną kadencję, tj. 

2 lata. Podobnie miała się rzecz ze Stanisławem Kamockim, który w 1906 r. wcho-

dził w skład zarządu miejscowych władz i odpowiadał za stan dróg w gminie Gosła-

wice46. 

Ważnym składnikiem w życiu Antoniego było utrzymywanie i nawiązywa-

nie cennych przyjaźni głównie spośród przedstawicieli inteligencji ziemiańskiej.  

Z okresu kocierzowskiego należeli do nich Feliks Olszewski, posiadacz dóbr Chrza-

nowice, Jan Tymowski, były sędzia pokoju zamieszkały w majątku Klizin oraz Bog-

                                                
41 APPT, AKK, zespół 176, Korespondencja Antoniego Kamockiego z C. i K. Komendą Po-

wiatową w Noworadomsku, sygn. 9, nr 22. 
42 „Tydzień” 1900, nr 19, s. 2; 1900, nr 40, s. 1; 1901, nr 9, s. 3-4. 
43 „Tydzień” 1904, nr 13, s. 4; T. A. Nowak, Powiat radomszczański w świetle doniesień…,  

s. 228. Kółko Rolnicze w Kodrębie powstało na 6 lat. Już w 1905 r., jak informowała piotr-

kowska prasa, kółko przechodziło kryzys. Odszedł z niego Stanisław Kamocki - „Tydzień” 

1905, nr 31, s. 3. Przy jej ponownej rejestracji w 1907 r. nie znajdujemy informacji o udziale 

A. Kamockiego. 
44 „Goniec Częstochowski”, 1912, nr 62, s. 4; T. Kuźnicki, Z dziejów letnisk…, s. 15 (przyp. 

44). 
45 „Tydzień”, 1904, nr 18, s. 4; T. A. Nowak, Powiat radomszczański w świetle doniesień…, 

s. 220. 
46 APPT, AKK, zespół 176, Uchwała zebrania gminy Gosławice z 12 I 1906 r., sygn. 15, s. 3. 
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dan Gembarzewski, właściciel majątku Klizin. Oni w trudnych chwilach służyli Ka-

mockiemu radą i pomocą47. Pasja Antoniego, jaką było strzelectwo myśliwskie, była 

jedną z najlepszych sposobności dla aktywnego życia towarzyskiego. Idąc śladem 

swojego poprzednika Józefa Kamockiego, organizował doroczne, dwudniowe polo-

wania na zwierzynę w swoich lasach, z których pierwszy opis pochodzi z grudnia 

1904 r. Dziesięciu jeźdźców upolowało wówczas 103 zajęcy, 4 cietrzewie i 18 kuro-

patw. Do saren i bażantów nie strzelano. Królem polowania został Bronisław Ziele-

niewski, ceniony lekarz i przyszły wieloletni dyrektor szpitala na Lepiankach w So-

snowcu48. W 1908 r. upolowano tam 122 zające, 27 kuropatw, 2 bażanty, 11 cietrze-

wi i 2 lisy. Następnie w 1909 r. A. Kamocki formalnie założył Kółko Myśliwskie. 

Jeszcze tego samego roku, 20 i 21 grudnia w Kocierzowach gościło 10 myśliwych, 

którzy upolowali łącznie 113 zajęcy, 4 króliki, 5 cietrzewi i 17 kuropatw. Wśród 

myśliwych wyróżnił się wtedy Jan Kozłowski, zapewne z majątku Dąbrowa Zielona 

i ponownie B. Zieleniewski49. Podobne polowania odnotowywano u sąsiednich wła-

ścicieli w Pytowicach, Kodrębie i Kamieńsku50. Jeszcze w 1901 r. dzierżawę polo-

wań w lasach dworskich i włościańskich w Kocierzowach oraz w sąsiednich Chrza-

nowicach posiadali Tomasz Dębski, przyszły notariusz i działacz Towarzystwa Ło-

wieckiego w Radomsku i Michał Cieszkowski, sędzia Sądu Okręgowego w Piotrko-

wie, przyszły mąż Eleonory Kamockiej z majątku Golesze51.  

Antoni Kamocki nieustannie wprowadzał zmiany w swym majątku. Jej część 

składową – osadę Wójcik nad rzeką Widawką z młynem i stawem hodowlanym od-

stąpił ok. 1907 r. częstochowskiemu kupcowi i hotelarzowi Zygmuntowi Sobociń-

skiemu52. Młyn Fryszerka nad rzeką Widawką wydzierżawiał młynarzom, kolejno 

Tomaszowi Kowalskiemu (na lata 1900-1906), Władysławowi Jasińskiemu (1906-

1912) i Wacławowi Gerlachowi (1912-1915). Oni to sprawowali bezpośrednią opie-

kę nad pracą i stanem technicznym młyna53. Równocześnie od 1905 r. pozostałą 

część osady Fryszerka ze stawem hodowlanym, a od 1913 r. także z tartakiem, użyt-

kował przyszły zięć Antoniego - Lech Grabiński z Przemyśla (1880-1934). Ten z po-

wodzeniem podjął wieloletnią naukę fachu młynarskiego, której zwieńczeniem było 

uzyskanie w Częstochowie w 1924 r. dyplomu mistrzowskiego. Poślubiwszy w roku 

1906 Zofię Kamocką, zamieszkał we Fryszerce na stałe. Do swej tragicznej śmierci 

                                                
47 APŁ, AKK, zespół 568, sygn. 32, [notatki osobiste] nr 173-175 z marca 1924 r. 
48 „Tydzień”, 1905, nr 2, s. 4; T. A. Nowak, Powiat radomszczański w świetle doniesień…,  

s. 230. 
49 A. Dobiech, Z historii łowiectwa na ziemi łódzkiej, Łódź 2014, s. 44-45. 
50 Tamże, s. 27, 33, 44. 
51 „Tydzień” 1901, nr 37, s. 6; Tablica genealogiczna Kamockich – linia Juliana Ezachiela. 
52 „Goniec Częstochowski” 1907, nr 102, s. 4; 1907, nr 105, s. 4. 
53 T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa…, s. 51, 53. 
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w 1934 r. widnieje jako właściciel młyna Fryszerka54. Kamocki w latach 1908-1910 

dokonywał także uszczupleń dworskich gruntów gorszej jakości poprzez parcelacje  

i sprzedaże zarówno miejscowym jak i dalszym nabywcom55.  

 

 
 

Willa „Flirt” w Kocierzowach, pocztówka z 1910 r. , APPT, AKK, zespół 176, sygn. 33 

 

W okresie I wojny światowej Antoni Kamocki i Grabińscy okazywali swoje 

poparcie dla sprawy legionowej. Pomimo nałożenia przez wojskowe władze austriac-

kie przymusowych świadczeń w postaci produktów żywnościowych, byli jednymi  

z dostawców prowiantu dla szkoły dzieci robotników w Gomunicach (Kamieńsku 

stacji), prowadzonej przez miejscową komendę Legionów Polskich56. Pieczę nad 

szkołą sprawował w tym czasie m. in. kapelan legionistów kpt. Karol „Kosma” Len-

                                                
54 Ślub odbył się w Kodrębie, ale adnotację sporządzono w parafii Kamieńsk - AACz, Księga 

małżeństw parafii rzymskokatolickiej w Kamieńsku 1892-1909, sygn. KM 4550, akt 77/1906; 

APPT, Akta gm. Gosławice, zespół 688, Wykaz młynów w gm. Gosławice, sygn. 310; „Ga-

zeta Radomskowska” 1924, nr 47, s. 5; T. Kuźnicki, Grabiński Lech Klotyld, „Radomszczań-

ski Słownik Biograficzny”, t. II (w przygotowaniu); tenże: Grabińska Zofia Maria, „Ra-

domszczański Słownik Biograficzny”, t. II (w przygotowaniu). 
55 „Goniec Częstochowski” 1908, nr 222, s, 4; „Kurier Warszawski” 1910, nr 217, s. 5. 
56 APPT, AKK, zespół 176, sygn. 9, nr 7-8; O. Kowalczyk, Obecność legionistów…, s. 183. 
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czowski, który w swym pamiętniku pod datą 17-18 października 1916 r. zanotował: 

„Byłem w Kocierzowach u p. Kamockiego kupić kapusty dla szkoły (…), pobrać 

szmatek do nauki szycia i innych potrzebnych rzeczy. Pan Kamocki, drobny ziemia-

nin, właściciel młyna, życzliwy, uprzejmy”, natomiast w kilkanaście dni później 

kapelan otrzymał drzewo dla szkoły i furę brzozy na ogrodzenie grobów legiono-

wych57. Kamoccy i Grabińscy aktywnie uczestniczyli w Gomunicach w różnego ro-

dzaju wydarzeniach patriotycznych organizowanych przez komendę Legionów Pol-

skich (np. zakończenie roku szkolnego 8 lipca 1916 r., uroczystość złożenia we 

wspólnym grobie 10 legionistów na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku w sierpniu 

1916 r.). Ponadto Zofia Grabińska w swej willi w Gomunicach lokowała legioni-

stów-rekonwalescentów58. 

Początki szkolnictwa w samych Kocierzowach datuje się na rok 1914, kiedy 

to Maria Dudzińska założyła małą szkółkę (posiadającą rok później ponad 30 

uczniów). Lekcje odbywały się w skromnych, wynajmowanych izbach. Kamocki 

mając na uwadze rozwój oświaty i kultury wśród miejscowej ludności, przyczynił się 

w 1916 (wg innych przesłanek w 1915 r.) wraz z mieszkańcami wsi i władzami 

gminnymi w Gosławicach do uformowania się stałej szkoły dla dzieci w Kocierzo-

wach. Udostępnił w tym celu lokal w willi wypoczynkowej „Pod Lasem”, uposażył 

jej bibliotekę i salę lekcyjną w potrzebne pomoce naukowe (2 tablice, globus, mapę, 

książki, materiał drzewny na ławki itp.). Zainstalował również stałe mieszkanie dla 

kierownika szkoły. Urząd gminny sfinansował natomiast wykonanie ławek, stolików 

i szafki bibliotecznej. Za jego sprawą jeszcze w 1916 r. nauczycielką szkoły została 

jego stryjeczna siostra Stefania Kamocka z Wąglina (1858-1938)59. Szkoła z biegiem 

lat rozwijała się przyjmując coraz to większą liczbę dzieci z okolicznych wiosek. 

Niestety, w tym czasie (1920 r.) A. Kamocki pomimo usilnych prób leczenia się  

w Krakowie w sposób znaczny utracił wzrok60. Miało to negatywny wpływ na jakość 

funkcjonowania i stan techniczny szkoły, o czym wspominała w kronice nowa nau-

czycielka Apolonia Kaurzel. Dzięki jej zaangażowaniu, przy pomocy dworu, budy-

nek szkoły wyremontowano. W kronice szkolnej pod datą 18 października 1923 r. 

pisała, iż: „jakkolwiek to był budynek dworski i miejscowy dziedzic był dość dobrze 

usposobiony, to jednak z braku wzroku nie mógł dać odpowiednich w tej sprawie 

zarządzeń, ponieważ miejscowy rządca [Bolesław Sokolnicki] zawsze twierdził, że 

jest wszystko w porządku”61. Ze względu na remont naukę rozpoczęto wówczas 

                                                
57 K. Lenczowski, Pamiętnik Kapelana Legionów, Kraków–Krosno 1989, s. 143-145.  
58 APPT, AKK, zespół 176, sygn. 9, nr 49-50, 62, 87. 
59 Kronika szkoły w Kocierzowach (rok założenia 1923), brak paginacji, zbiory Wiesława 

Bezulskiego. 
60 Z listu A. Kamockiego do żony Marii z ok. 1919 r., kopia w zbiorach Teresy L. Gorzoń. 
61 Kronika szkoły w Kocierzowach. 
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 z opóźnieniem a podjęło ją przeszło 100 uczniów. Zważywszy na dużą ilość ucz-

niów, z czasem utworzono przy szkole chór muzyczny.  

Pod datą 13 czerwca 1925 r. czytamy: „W tym dniu o godz. 7-ej z rana z ra-

cji Imienin miejscowego właściciela majątku urządzono z dziatwą szkolną owację: 

na co złożyły się śpiewy i deklamacje wyrażające wdzięczność za podniesienie auto-

rytetu tutejszej szkoły”. Szkoła inicjowała różnorodne kursy i akcje charytatywne, 

np. kursy wieczorowe dla dorosłych, zaś w dniu 15 sierpnia 1926 r. urządziła przed-

stawienie teatralne w willi „Salon”, której dochód przeznaczony był na zapoczątko-

wanie pierwszej we wsi straży ogniowej62. Kamocki obejmował szkołę swym patro-

natem do chwili śmierci63.  

W czasie trwania I wojny światowej, zauważa się częstą nieobecność A. Ka-

mockiego w Kocierzowach64. Niemniej pod koniec wojny podjął się rozpoczęcia 

budowy dużej kaplicy grobowej rodu Kamockich, co może świadczyć o dobrej kon-

dycji finansowej majątku w tym czasie. Postawienie budowli, zgodnie z testamentem 

Józefa Kamockiego, planowane było do 1915 r. na cmentarzu parafialnym w Ka-

mieńsku. Jednak wobec braku „przyjaznych” relacji z proboszczem ks. kanonikiem 

kaliskim Ignacym Jankowskim, Kamocki takową kaplicę zbudował i urządził w la-

tach 1917-1922 zgoła w innej lokalizacji, mianowicie w Kletni (Gomunicach). 

Sprzyjał temu fakt, iż jego sąsiad Antoni Krzętowski porozumiał się z ks. Jankow-

skim jak i ks. Grzegorzem Domańskim, administratorem nowo powołanej ekspozytu-

ry przy kościele w Gomunicach, w sprawie założenia w 1917 r. nowego cmentarza 

grzebalnego na gruntach wsi Kletnia. Lokalizacja była dla Kamockich nader sprzyja-

jąca, bo przy trakcie komunikacyjnym w kierunku Kocierzowów65. W tym celu  

A. Kamocki ekshumował liczne szczątki członków – protoplastów rodziny złożone 

                                                
62 APPT, AKK, zespół 176, Życzenia imieninowe, laurki z okazji imienin Antoniego Kamoc-

kiego (1919-1926), sygn. 32; Kronika szkoły w Kocierzowach. 
63 W tej formie 2-klasowa szkoła powszechna w Kocierzowach funkcjonowała do 1942 r. – 

Kronika szkoły w Kocierzowach; E. Kłopot, Szkolnictwo powszechne i średnie w powiecie 

radomszczańskim w latach 1918-1939, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. II, 2008, s. 210. 
64 W 1916 r. wypoczywał wraz z córką Zofią w niemieckim kurorcie Karlsbad, rok później  

z nieznanych bliżej przyczyn zamieszkiwał czasowo Częstochowę - APPT, AKK, zespół 176, 

sygn. 9, nr 18-19. 
65 AACz, Akta przeglądu i ocen budowli plebańskich i kościelnych w probostwie Kamień-

skim znajdujących się od roku 1845 [oraz inne akta parafialne do roku 1918], sygn. KP 356, 

pismo ks. Ignacego Jankowskiego do Sądu Wojskowego Komendy Obwodowej w Piotrkowie 

z 29 VII 1915; APPT, Hipoteka pow. radomszczańskiego, zespół 378, spis I, Osada Kletnia, 

sygn. 327, s. 220–221, wyciąg aktu nr 572 notariusza Seweryna Żarskiego z 27. 07. 1917 r.; 

100 lat Parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Gomunicach 1919-2019, oprac. T. Ku-
źnicki, [Gomunice 2019], s. 5-6; T. Kuźnicki, Z dziejów letnisk…, s. 16. 
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na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku66. Wyeksponował przy tym w sali kaplicy  

2 kamienne nagrobki z tablicami - stryjowi Józefowi Kamockiemu (1837-1895),  

s. Mateusza, agronomowi oraz jego żonie Kazimierze z Karońskich Kamockiej 

(1852-1895), ostatnim przed Antonim, właścicielom majątku i rzeczywistym funda-

torom kaplicy67. Budowa dwóch nagrobków w formie okazałych tumb nadało kapli-

cy charakter mauzoleum. Ponadto zainstalował 5 innych tablic epitafijnych (ścien-

nych) wraz z ceramicznymi medalionami, poświęcając je swojemu pradziadkowi 

Marcinowi Kamockiemu (1746-1821), s. Józefa i jego żonie Urszuli z Niemojew-

skich Kamockiej (1764-1821)68; Szymonowi Iwonowi Teodorowi Kamockiemu,  

s. Marcina (1799-1844) i jego żonie Mariannie ze Starczewskich Kamockiej69; swo-

jemu dziadkowi Mateuszowi Kamockiemu, s. Bogumiła, sędziemu kaliskiemu (1791 

-1869) i jego żonie Justynie z Kamockich Kamockiej, c. Marcina (1794-1868)70; 

swoim rodzicom Hipolitowi Ludwikowi Augustowi Kamockiemu, s. Mateusza (1820 

                                                
66 Wśród członków rodziny Kamockich nie odnajdujemy nikogo z tytułem kolatora (patrona) 

miejscowego kościoła w Kamieńsku, toteż nie przysługiwało im prawo pochówku w jego 

podziemiach. 
67 Józef Tomasz Kamocki, właściciel dóbr Kocierzowy i Wąglin w latach 1871-1895, jego 

żona Kazimiera z Karońskich Kamocka była współwłaścicielką tychże dóbr oraz dziedziczką 

Słomkowa Mokrego w powiecie tureckim - APPT, Hipoteka pow. radomszczańskiego, zespół 

378/III, sygn. 160-162. 
68 Marcin Kamocki, dzierżawca a następnie pierwszy z rodu właściciel dóbr Kocierzowy  

i Wąglin w latach 1805-1821, wśród spadkobierców dziedzicem całego klucza został syn 

Szymon Iwon – APPT, Hipoteka pow. radomszczańskiego, zespół 378/III, sygn. 160-161. 
69 Szymon Iwon Teodor Kamocki, dzierżawca Woli Jajkowskiej w powiecie radomszczań-

skim, dziedzic dóbr Kocierzowy i Wąglin w latach 1821-1833, spadkodawca majętności na 

rzecz siostry Justyny i jej męża Mateusza Kamockiego z Górek. Żona Marianna ze Starczew-

skich, córka Jana, była również dziedziczką części Borzykowy Wielkiej w powiecie ra-

domszczańskim. Warto nadmienić, iż jednym z ich synów był Antoni Kamocki zamieszkały 

w Kocierzowach – APPT, Hipoteka pow. radomszczańskiego, zespół 378/III, sygn. 160-161; 

Album Kamockich, s. 6, fot. 6, zbiory Zofii Gzik. 
70 Mateusz Kamocki, dzierżawca Górki w powiecie radomszczańskim, dziedzic dóbr Kocie-

rzowy i Wąglin w latach 1833-1865, spadkodawca na rzecz synów Józefa Tomasza i Hipolita 
Ludwika Augusta – APPT, Hipoteka pow. radomszczańskiego, zespół 378/III, sygn. 160-161. 
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-1866) i jego żonie Justynie z Grabińskich Kamockiej, primo voto Nowickiej (1828-

1911)71 oraz swojemu, nieszczęśliwemu za życia bratu Stanisławowi Feliksowi Ka-

mockiemu (1857-1893)72. Kaplicę zbudowano z cegły w stylu neogotyckim, z ołta-

rzem i podziemnym cmentarzem (tzw. kryptą). Krypta umiejscowiona została na 

całej długości i szerokości kaplicy, posiadała wówczas 2 katakumby z licznymi ko-

morami pochówkowymi. Wewnątrz sali, na znacznej wysokości znajduje się do dziś 

kamienna tablica z napisem: SPEŁNIŁ ŻYCZE-

NIE / KAZIMIERY I JÓZEFA / KAMOCKICH / 

STAWIAJĄC GROBOWĄ KAPLICĘ / ANTONI 

KAMOCKI73. Sam Kamocki apelował do swych 

potomnych: „(…) Niech serdecznie się zajmują 

prochami Swych przodków, złożonemi w Kaplicy 

Grobowej Kamockich. Niech nie dopuszczają do 

zrujnowania się tego grobowca, bo ta Kaplica 

świadczyć będzie o dobrych uczuciach i kulturze 

Kamockich, właścicieli Kocierzów o co Ich naj-

serdeczniej proszę”74. Po kilkuletniej pracy nad 

kaplicą zamontował szóste epitafium ścienne, któ-

re poświęcił zmarłej po 42 latach małżeństwa 8 

lutego 1922 r. żonie Marii Kamockiej75. 

Po zakończeniu I wojny światowej pojawiły się problemy ekonomiczne ma-

jątku, które wiązały się z przyłączeniem w 1919 r. części jego pracowników fol-

                                                
71 Hipolit Ludwik Kamocki, dzierżawca dóbr rządowych Koziegłowy, współwłaściciel dóbr 

Kocierzowy i Wąglin w latach 1865-1866, spadkodawca na rzecz żony Justyny, synów Anto-

niego Adolfa i Stanisława Feliksa oraz brata swego Józefa Tomasza – APPT, Hipoteka pow. 

radomszczańskiego, zespół 378/III, sygn. 160-162; Tablica genealogiczna Kamockich. 
72 Stanisław Feliks Kamocki, w 1866 r. jeden ze spadkobierców dóbr Kocierzowy i Wąglin –  
APPT, Hipoteka pow. radomszczańskiego, zespół 378/III, sygn. 161-162. 
73 Na podstawie wizji lokalnej w dniu 26. 10. 2018 r. dzięki uprzejmości opiekuna kaplicy 

Teresy Lucyny Gorzoń, wnuczki Stanisława Kamockiego z Wąglina. Środki pozostawione 

przez Józefa Kamockiego na budowę kaplicy zostały spożytkowane na jego leczenie. Na 

postawienie kaplicy jeszcze w 1895 r. rodzina Kamockich przeznaczyła 5000 rb. z sum spad-

kowych – Pamiętnik Mariana Kamockiego z Modrzewka, maszynopis, s. 42. 
74 APPT, AKK, zespół 176, sygn. 33, Ze wstępu do albumu fotograficznego, opracowanego 

przez Apolonię Kaurzel w dniu 30.10.1926 r. W następnych latach w kaplicy chowani byli 

członkowie dalszych pokoleń rodziny z Kocierzowów, Fryszerki, Wąglina m. in. literatka 

Zofia Cieszkowska. Do dziś obiekt jest pieczołowicie pielęgnowany przez prywatnych wła-

ścicieli przy wydatnej pomocy proboszcza parafii Gomunice ks. Andrzeja Molendy. 
75 Archiwum parafii rzymskokatolickiej NMP Wspomożycielki Wiernych w Gomunicach, 
księga zgonów, akt 6/1922. 



Antoni Kamocki (1854-1926). Ziemianin i społecznik z Kocierzowów 
 

 193 

warcznych do powszechnego strajku popieranego 

przez Związek Zawodowy Robotników Rolnych na 

powiat noworadomski. 

Kamocki nie uznawał poczynań związku,  

o czym świadczą odezwy kierowane pod jego ad-

resem. Na tym tle miał zatarg z jednym z pracow-

ników Adamem Straszewskim, którego zwolnił  

i z którym się procesował76. W tym samym roku 

odstąpił formalnie córce Zofii Grabińskiej zbudo-

wane w latach 1904-1905 wille w Gomunicach. Ta 

kontynuowała w nich dalszą działalność wypo-

czynkową oraz czynszową77. W 1922 r., tuż po 

śmierci żony i utracie zdrowia, dokonał nowej re-

gulacji hipoteki dóbr kocierzowskich dzieląc je po-

między swoje dzieci. Kocierzowy i Antoniów prze-

kazał w wieczyste użytkowanie Władysławowi Ka-

mockiemu, ostatniemu, herbowemu właścicielowi majątku. Wydzieloną osadę Fry-

szerkę ze 117 morgami ziemi oddał Zofii Grabińskiej. Podobnie było z posiadaną 

przez siebie wschodnią częścią dóbr Dobryszyce ze 176 morgami (obecnie tereny 

Borowiecka Kolonii), którą także przekazał córce78.  

On sam rzucił się w wir dalszej pracy społecznej. Zarówno w czasie trwania 

wojny jak i po niej, wspierał finansowo różnego rodzaju instytucje, takie jak prowa-

dzoną przez Radę Miejscową Opiekuńczą w Sosnowcu sekcję „Wieś dla dzieci” czy 

powstający w tym czasie Instytut Żydoznawczy w Warszawie79. Kontynuował zbie-

ranie pamiątek rodzinnych i wszelkich dokumentów heraldycznych. Około 1918/ 

1919 r. wstąpił w szeregi Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK), oddział  

w Piotrkowie Trybunalskim. Była to organizacja propagująca wiedzę o kulturze  

i sztuce polskiej, która dokumentowała i inwentaryzowała zabytki, urządzała wysta-

wy i serie odczytów. Kamocki wspierał działalność towarzystwa i zarazem rozwój 

                                                
76 APPT, AKK, zespół 176, Związek Zawodowy Robotników Rolnych-korespondencja z An-

tonim Kamockim, sygn. 18, nr 1-4. 
77 APPT, Hipoteka powiatu radomszczańskiego, zespół 378/III, Kletnia 1904-1927, sygn. 

146, Wyciąg Repertorium kupna/sprzedaży nr 15/713, s. 36-38; Wyciąg Repertorium kup-

na/sprzedaży nr 3426, s. 42-45; F. Kalasiński, Dzieje szkoły podstawowej…, s. 28. 
78 APŁ, AKK, zespół 568, Archiwum Kamockich z Kocierzowy. Wstęp do inwentarza, oprac.  

A. Łyszkowska, 1954, s. 2; APPT, Hipoteka powiatu radomszczańskiego, zespół nr 378/I, 

Część dóbr Kocierzów litera A vel Fryszerka, sygn. 338; T. Kuźnicki, Z dziejów letnisk…,  

s. 65-66, 92. 
79 APPT, AKK, zespół 176, sygn. 9, nr 2; „Myśl Niepodległa”, 1920, nr 504, s. 556-557. 

Zofia Grabińska, 1905 r., ze 

zbiorów AMRR/H, sygn. 1947 
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piotrkowskiego muzeum (planował umeblować dawny zamek królewski). U samego 

schyłku życia zdecydował się przekazać zgromadzone w latach 1897-1926 bogate 

archiwum rodowe Kamockich oraz książki z domowego zasobu z zakresu historii  

i literatury ojczystej na rzecz książnicy PTK. Jak sam pisał: „Byłby ten zbiór daleko 

lepszy i większy, gdyby nie utrata wzroku, któremu to nieszczęściu dotknięty zosta-

łem w r. 1920. To kalectwo nie pozwoliło mi na to bym wykonał całkowity swój 

projekt, jaki w początku sobie uplanowałem, ale ta skromna praca niech będzie na 

pożytek moim sukcesorom, jak i dalszym ich następcom, a głównie tym, którzy będą 

mieszkali w Kocierzowach (…)”80. W celu przekazania archiwum korespondował  

z zaprzyjaźnionym Michałem Rawitą-Witanowskim (1858-1943), historykiem i pre-

zesem PTK w Piotrkowie Trybunalskim81. Sporządził również przy pomocy nauczy-

cielki Apolonii Kaurzel, własny inwentarz zbiorów82. Wśród licznie przekazanych 

materiałów znalazły się dokumenty, książki w liczbie 200 egzemplarzy, obrazy, 

sztychy, największy z albumów ze 195 fotografiami rodzinnymi i ocalały sztandar 

Powstańców 1863 r. z oddziału Kurowskiego83.  

Ostatnie 2 wspomniane obiekty były dość istotnymi częściami zbioru. Album 

fotograficzny, zachowany do czasów obecnych, zawiera widoki i portrety z Kocie-

rzowów i Gomunic (wizyta sufragana lwowskiego bp Władysława Bandurskiego), 

Dobieszkowa (majątek Mieczkowskich pod Łodzią), Białotarska (podobizna przenie-

sionego tam z Gomunic ks. G. Domańskiego), portret powieściopisarki Zofii Ciesz-

kowskiej itp. Widzimy tu również zebrane i uporządkowane staraniem Marii Ka-

                                                
80 APPT, AKK, zespół 176, sygn. 33, Ze wstępu do albumu fotograficznego, opracowanego 

przez Apolonię Kaurzel w dniu 30.10.1926 r. 
81 Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (PAN), Spuścizna Michała Rawity-

Witanowskiego, aptekarz, historyk regionalista (1901-1938), zespół 183, Korespondencja 

wpływająca, sygn. 7; T. Szperna, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego… s. 97. 
82 Apolonia Kaurzel (1904-1985), nauczycielka w Kocierzowach w l. 1923-1933. W czasie 

okupacji niemieckiej i w okresie powojennym nauczycielka w szkole podstawowej w dzielni-

cy Kowalowiec w Radomsku. Odegrała za życia A. Kamockiego istotną rolę w porządkowa-
niu jego zbiorów archiwalnych. Pochowana na starym cmentarzu w Radomsku – APŁ, AKK, 

zespół 568, Spis przedmiotów, aktów odnoszących się do dóbr Kocierzów i Wąglin, doku-

mentów heraldycznych rodzin Kamockich, Grabińskich, Mieczkowskich, aktów urodzenia, 

ślubów, śmierci, pamiątek rodzinnych (1926), sygn. 1; Kronika szkoły w Kocierzowach; 

http://www.psp7.radomsko.pl/upload/docs/HISTORIA_PSP_7.pdf, (portal Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 7 w Radomsku), pobrano 10.03. 2019 r. 
83 Żadne obiekty z kolekcji Kamockiego nie widnieją w katalogu zbiorów Polskiego Towa-

rzystwa Krajoznawczego w Piotrkowie zestawionego i opublikowanego w 1926 r. przez Mi-

chała Rawitę-Witanowskiego. Omawiane materiały trafiły tam przypuszczalnie w listopadzie 

tego roku bądź nieco później – M. R. Witanowski, Katalog zbiorów Towarzystwa Krajo-

znawczego na zamku królewskim w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków 1926, ss. 147; tenże, 

Ś.P. Antoni Kamocki, „Ziemia”, 1927, nr 13–14, s. 228; T. Szperna, Świat książek Michała 
Rawity-Wi-tanowskiego, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Librorum 7, 1997, s. 33. 

http://www.psp7.radomsko.pl/%20upload/docs/HISTORIA_PSP_7.pdf
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mockiej unikatowe, XIX-wieczne wizerunki sławnych aktorek Warszawskich Tea-

trów Rządowych - Heleny Modrzejewskiej84 i Romany Popiel85 autorstwa Jana Mie-

czkowskiego86. Natomiast z chorągwią wiąże się piękna historia i podniosła uroczy-

stość, jaka miała miejsce w 1928 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Otóż z miejsca stra-

cenia wydobyto i na nowo złożono na nowym cmentarzu prochy pięciu powstańców 

z 1863 r. Podczas uroczystości w kościele farnym, nad trumnami zawisła wypoży-

czona przez piotrkowskie muzeum chorągiew żołnierzy rozbitego pod Miechowem 

17 lutego oddziału płk Apolinarego Kurowskiego, która to chorągiew w 1863 r. 

szczęśliwie znalazła schronienie we dworze Mateusza Kamockiego w Kocierzo-

wach87. Wyżej wymienione przedmioty w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 

prócz zaginionego sztandaru, zachowały się dziś w stanie szczątkowym, gdyż znacz-

niejsze zbiory przekazano w latach 1951-1954 do APPT i APŁ. Ponadto w 1943 r. 

znaczną część księgozbioru i dokumentów PTK zrabował niemiecki okupant88. 

Antoni Kamocki zmarł w Kocierzowach 1 grudnia 1926 r. po krótkich, lecz 

ciężkich cierpieniach. Uroczysty pogrzeb w asyście duchowieństwa na czele z ks. 

proboszczem Władysławem Wojtasikiem, przedstawicieli ziemiaństwa, rozmaitych 

stowarzyszeń i tłumnie zgromadzonej ludności odbył się w sobotę 4 grudnia o godz. 

                                                
84 Helena Modrzejewska (1840-1909), najwybitniejsza polska aktorka. Początkowo gwiazda 

galicyjskich teatrów, następnie w latach 1869-1876 Warszawskich Teatrów Rządowych. 
Zasłynęła z ról szekspirowskich i pomimo sukcesów w 1876 r. wyjechała z mężem K. Chła-

powskim do USA. Do swojej śmierci w 1909 r. mieszkała i występowała głównie w Kalifor-

nii – Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977, s. 143-144, 147, 150, 

152-156, 175, 219, 246, 256-257. 
85 Romana Popiel (1849-1933), debiutowała w 1866 r. we Lwowie, grała liczne role kome-

diowe i dramatyczne w sztukach teatralnych m. in. A. Asnyka i A. Fredry, śpiewała i tańczyła 

w operetkach. W latach 1870-1881 aktorka Teatrów Rządowych w Warszawie - Z. Raszew-

ski, Krótka historia teatru…, s. 155-156, 175, 257. 
86 Maria Kamocka rozpoczęła projekt archiwizacji portretów aktorek w 1878 r. Wykonane 

zostały w atelier jej ojca Jana Mieczkowskiego jeszcze w latach 1871-1872. Reszta portretów 

artystek powstałych w pracowni Mieczkowskiego znajduje się w zbiorach Muzeum Teatral-
nego w Warszawie, a w przypadku Modrzejewskiej także u jej biografa Joanny Sokołow-

skiej-Gwizdki w Austin - APPT, AKK, zespół 176, sygn. 33; T. Kuźnicki, Z dziejów let-

nisk…, s. 18-20, 24, 56; tenże, Kamocka Maria Magdalena, „RSB, t. II (w przygotowaniu);  

J. Sokołowska-Gwizdka, Modrzejewska na portretach, fotografiach...; Helena Modrzejewska 

w atelier Jana Mieczkowskiego, [w:] Wystawy on–line, http://www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl 

(portal Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb.), pobrano 06.12.2015 r.; list Joanny 

Sokołowskiej-Gwizdki do autora z dnia 04.06.2018 r. 
87 Na czele komitetu organizującego uroczysty pochówek stał M. Rawita-Witanowski - „Głos 

Trybunalski” 1926, nr 277, s. 6; „Echo”, 1928, nr 251, s. 4; W. Koleczko, Dla ciebie Polsko, 

dla twej wolności i chwały, Piotrków Trybunalski 1926, s. 18-19. 
88 T. Szperna, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego… s. 103-104; Z listu kan-

celarii APPT do autora z dnia 07.01.2016 r. i listu Jacka Ziętka, kustosza Działu Historii 
Muzeum w Piotrkowie Tryb. do autora z dnia 21.01.2019 r.; zob. odsyłacz 8. 

http://www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl/
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11 na cmentarzu rzymskokatolickim parafii Gomunice. Spoczął w kaplicy rodzinnej 

obok swej żony Marii89. Wieniec na tę smutną uroczystość ofiarowały również dzieci 

z kocierzowskiej szkoły90.  

Już w drugi dzień po śmierci, 2 grudnia w „Kurierze Warszawskim” umiesz-

czono nekrolog informujący o zgonie „Ś.p. Antoniego Kamockiego, obywatela ziem-

skiego, właściciela dóbr Kocierzowy, Fryszerki i Dobryszyc”. Ponadto nadmieniono, 

iż eksportacja zwłok z dworu do kaplicy odbędzie się w dniu 2 grudnia, o godz. 4 po 

południu, jak i też informowano o samym pogrzebie91. W dniu 23 stycznia 1927 r. 

redakcja łódzkiego „Rozwoju” również wzmiankowała śmierć Kamockiego dodając 

fotografię portretową: „Ś.p. Antoni Kamocki, obywatel ziemski, znany działacz spo-

łeczny, zmarł w majątku własnym Kocierzowy, powiat radomskowski”92.  

Ponadto obszerne wspomnienia pośmiertne publikowano w Radomsku i Wa-

rszawie, dobitnie ukazując sylwetkę i zasługi zmarłego93. Z nich najpiękniejsze wy-

raził sam Michał Rawita-Witanowski, przyjaciel zmarłego: „Był dzień mroźny, sty-

czniowy (powinno być grudniowy – przyp. autora), gdy chowaliśmy na cmentarzu 

wiejskim w Gomunicach zwłoki powszechnie szanowanego nestora ziemian radom-

skowskich, ś.p. Kamockiego, właściciela dóbr Kocierzowy. Urodził się on w majątku 

Kuźnica w Częstochowskiem w 1853 r. i pochodził z rodziny Jelitczyków, którzy  

z pokolenia w pokolenie, brali czynny udział w walkach o niepodległość Ojczyzny. 

Po ukończeniu w r. 1873 szkoły średniej w Częstochowie, jako zamiłowany agro-

nom, oddał się pracy na roli. Poślubiwszy ś. p. Marję Mieczkowską, gospodarował 

czas jakiś w majątku swym Siedliszewice, w kieleckiem, a następnie po śmierci stry-

ja swego Józefa Kamockiego w 1896 r., drogą polubownych układów familijnych, 

nabył na własność pozostały po nim majątek Kocierzów z ogromnymi lasami. Odtąd 

zaczęła się cicha jego i mozolna praca w celu podniesienia gospodarstwa tak rolnego, 

jak i przemysłowego w Kocierzowy, owem gnieździe rodziny Kamockich, pozosta-

jącem od lat kilkuset w ich ręku. Gorąco ukochawszy ziemię ojczystą, wielką też 

życzliwością otaczał nasze Tow. Krajoznawcze. Choć pochylony wiekiem i ociem-

niały, wstąpił przed paru laty w szeregi członków Towarzystwa, Oddziału Piotrkow-

skiego, aby szerzyć kult dla ideału, któremu oni służą, wśród ziemian okolicznych. 

Popiera umiłowanie nasze w kierunku rozwoju Muzeum Ziemi Piotrkowskiej. Na ten 

cel ofiaruje bibliotekę swoją, składającą się z 200 przeszło książek, sztychy, obrazy  

                                                
89 Archiwum parafii rzymskokatolickiej NMP Wspomożycielki Wiernych w Gomunicach, 

księga zgonów, akt 55/1926. 
90 Kronika szkoły w Kocierzowach. 
91 „Kurjer Warszawski” 1926, nr 331, s. 9 (wydanie wieczorne). 
92 „Rozwój”, 1927, nr 22 – „Nasz Dodatek Ilustrowany”, R. 3, s. 3. 
93 Ś. P. Antoni Kamocki, „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 51, s. 3-4; Ś. P. Antoni Kamocki, 
„Ziemia”, 1927, nr 13-14, s. 228. 
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i pamiątki narodowe, a w ich liczbie szczątki sztandaru powstańców z 1863 r. ocalo-

ne z pogromu pod Miechowem. Myśl jego, do ostatniego prawie tchnienia, mło-

dzieńcza, rześka, układa plany na przyszłość, pragnąc zaopatrzyć zbiory nasze w sto-

sowne szafy i gabloty, a komnaty zamkowe, gdzie muzeum się mieści, w odpowied-

nie stylowe umeblowanie. Śmierć, choć spodziewana, przerwała nagle wątek tych 

zacnych myśli i czynów, za które Tow. Krajoznawcze czcić będzie pamięć niepospo-

litego Męża w długie lata, stawiając go za przykład tym, których Bóg obdarzył do-

brym wzrokiem, a nie widzą pola zasługi, leżącego przed niemi otworem”94. 

Godnymi następcami Antoniego zostały jego dzieci - Władysław Kamocki  

i Zofia Grabińska, którzy z powodzeniem kontynuowali działalność w dotychczaso-

wych majątkach. Władysław jeszcze latem 1926 r. współtworzył Straż Ogniową 

Ochotniczą w Kocierzowach. Został też jej pierwszym prezesem. Przyczynił się do 

dalszego rozwoju letniska w Kocierzowach organizując kolonie letnie dla dzieci  

z uprzemysłowionych miast. Zginął w 1944 r. w niemieckim obozie. Po dzień dzi-

siejszy to właśnie on jest pamiętany wśród starszego pokolenia mieszkańców Kocie-

rzowów95. Zofia założyła w 1925 r. znaną w regionie reprodukcyjną fermę drobiu 

pod nazwą „Fryszerkowska Hodowla Drobiu Rasowego”. Zmarła w 1974 r. w miesz-

kaniu Różyckich przy ul. Kołłątaja w Radomsku i złożona została w kaplicy rodzin-

nej obok swego męża Lecha96. Ich starszy brat – Hipolit Leon nie odegrał w Ko-

cierzowach znaczącej roli. Studiował farmację na Uniwersytecie w Dorpacie (Esto-

nia), służąc następnie przez wiele lat w wojsku. Z czasem założył własną aptekę  

w Wierzbniku (Starachowicach). Był również członkiem Federacji Farmaceutów 

Słowiańskich i znanym działaczem społecznym. Został zamordowany w Charkowie 

w 1940 r.97 Zatem epitafia w kaplicy rodzinnej w Gomunicach poświęcone Hipoli-

towi Leonowi i Władysławowi mają charakter jedynie symboliczny98. Dobra Kocie-

rzowy pozostały w rękach Kamockich do 1945 r. 

 

Zakończenie 

 

Niniejsze opracowanie przedstawia zarys biografii Antoniego Kamockiego, 

przedstawiciela średniozamożnego, lecz postępowego ziemiaństwa w powiecie ra-

domszczańskim. Pozwala na usystematyzowanie wiedzy o nim samym, jego rodzinie 

                                                
94 M. R. Witanowski, Ś. P. Antoni Kamocki, „Ziemia”, 1927, nr 13–14, s. 228. 
95 „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 31, s. 5-6; T. Kuźnicki, Z dziejów letnisk…, s. 42-43, 

64-65; relacja ustna Mieczysława Bujacza (ur. 1930) w Kocierzowach w dniu 18.12.2015 r. 
96 „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 6, s. 11. 
97 „Farmacja Współczesna” 1934, R. 3, nr 4-5, s. 118; http://www.archiwumkorporacyjne.pl/ 

index.php/muzeum-korporacyjne/warszawa/k-lechicja/ (pobrano 06.03.2019 r.).  
98 Fakt ten potwierdziła w dniu 06.03.2019 r. Teresa Lucyna Gorzoń. 

http://www.archiwumkorporacyjne.pl/
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i otoczeniu. Kamocki odznaczał się humanizmem, sentymentalnością, praworządno-

ścią i miłością do ziemi ojczystej. Miał naturę podróżnika i człowieka otwartego. 

Zasłużył się podnosząc świadomość kulturową i oświatową włościan w Kocierzo-

wach, poprzez założenie letnisk przyczynił się do rozwoju zarówno wsi Kocierzowy, 

jak i Gomunice. Poniósł również jako członek zasługi w krzewieniu idei Polskiego 

Towarzystwa Krajoznawczego w Piotrkowie Trybunalskim. Dzięki budowie okazałej 

kaplicy grobowej zachował szczątki swoich przodków i miejsce wiecznego spoczyn-

ku dla przyszłych pokoleń. Sama budowla niczym pomnik utrwala wśród mieszkań-

ców pamięć o Kamockich. Ponadto dzięki pasji kolekcjonowania zachował różno-

rodne materiały dotyczące Kamockich z Kocierzowów i ich krewnych. Stworzony 

przez niego zbiór rodzinno-majątkowy stanowi dziś cenny zasób archiwów pań-

stwowych w Piotrkowie Tryb., Łodzi i innych instytucjach archiwalnych. Odgrywa 

ważną funkcję w poszukiwaniach genealogicznych i badaniu roli społeczeństwa zie-

miańskiego w XIX i XX w.99 W 2004 r. z uwagi na duże zainteresowanie piotrko-

wian archiwaliami, dyrekcja Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim 

wraz z miejscowym muzeum przygotowało wystawę pt. „Dokumenty i archiwa ro-

dzinne z regionu piotrkowskiego”. Wystawę pokazano na zamku królewskim w Pio-

trkowie Trybunalskim uwzględniając archiwalia rodzinne Kamockich z Kocierzo-

wów, Skórkowskich z Wielkiej Woli i Gołembowskich z Białej Szlacheckiej100. Po-

nadto w 2016 r. zbiory Kamockich zaprezentowano przybyłym do archiwum ucz-

niom z piotrkowskiego III LO w celach edukacyjnych101. Zamieszczony opis biogra-

ficzny może stanowić przyczynek do dalszych badań nad przeszłością rodu Kamoc-

kich i wsi Kocierzowy. 

                                                
99 A. Bołdyrew, Obyczajowe aspekty kojarzenia małżeństw w rodzinie polskiej w wyższych 

grupach społecznych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, „Piotrkowskie Zeszyty 

Historyczne”, t. 11 (2010), s. 27; tejże, Między tradycją a nowoczesnością: polskie ziemianki 

o etosie życia rodzinnego w dobie zaborów, „Studia Nad Rodziną”, 2011, R. 15, nr 1-2 (28-

29), s. 259; tejże, Wzorce wychowania dzieci i młodzieży jako element integrujący kulturę 
życia rodzinnego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów, „Wychowanie w rodzinie”, t. 1, 

red. S. Walasek, L. Albański, Jelenia Góra 2011, s. 76, 83-84; A. Kaniewska, Tematyka ba-

dań naukowych użytkowników pracowni naukowych Archiwum Państwowego w Łodzi w la-

tach 2000-2009, „Rocznik Łódzki”, 2013, t. LX (60), s. 280; T. Walkiewicz, Materiały ar-

chiwalne do poszukiwań genealogicznych w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi, 

„Rocznik Łódzki”, 2010, t. LVII (57), s. 221; Wieś piotrkowska na starej fotografii - 

http://brawo.xon.pl/archiwum/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=

48 (portal Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim), pobrano 18. 01. 2019 r. 
100 „Informacja bieżąca”, biuletyn Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, 2004, nr 1 

(31), s. 14. 
101 Wizyta piotrkowskich licealistów w naszym archiwum, http://www.piotrkow-tryb.ap.gov. 

pl/art,7,wizyta-piotrkowskich-licealistow-w-naszym-archiwum (portal Archiwum Państwo-
wego w Piotrkowie Trybunalskim), pobrano 18. 01. 2019 r. 

http://brawo.xon.pl/archiwum/
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„Nie szczędźmy ofiar na cele lotnictwa”. Ofiarność mieszkańców Radom-

ska i powiatu na cele wojskowe w okresie międzywojennym 

 

 

Struktura i władze LOPP 

 

Okres 20-lecia międzywojennego nie pozwolił zapomnieć o wojnie. Długo 

trwało leczenie ran zadanych przez rozbiory i działania wojenne rozgrywane na tere-

nie Polski w latach I wojny światowej. Pomimo zawarcia pokoju kraj wciąż był oto-

czony przez wrogów, którzy szybko rośli w siłę, także tę militarną. Młode państwo 

oczywiście nie mogło dać sobie rady z wszystkimi bolączkami i udźwignąć koniecz-

nych kosztów modernizacji armii. W związku z tym starano się przynajmniej jakąś 

część tych ciężarów przerzucić bezpośrednio na społeczeństwo. W takim celu po-

wstała organizacja, która przez prawie cały okres międzywojenny propagowała idee 

obronności kraju (głównie lotniczej i przeciwgazowej) oraz prowadziła zbiórki na 

cele obronne. W 1928 r. z połączenia Ligi Obrony Powietrznej Państwa i Towarzy-

stwa Obrony Przeciwgazowej powstała Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 

(LOPP)1. Liga popierała propagandowo i finansowo zakupy sprzętu lotniczego, ba-

dania i rozwój konstrukcji lotniczych oraz publikacje o tematyce lotniczej. Niemały 

był też jej udział organizacyjny, techniczny i finansowy w rozbudowie lotnisk,  

a także szkoleniu mechaników lotniczych i pilotów. Działalność organizacji skiero-

wana głównie do młodzieży, miała na celu wyrobienie w społeczeństwie zrozumie-

nia i poparcia dla rozwoju lotnictwa2.  

                                                
1 G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku (1881-1939), Radomsko 2008, s. 29-

31. 
2 T.A. Nowak, Przygotowując się do wojny. Ofiarność społeczeństwa radomszczańskiego, 
„Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”, 2009, nr 18, s. 8. 
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Wkład w dozbrojenie armii, przygotowywanie ludności do obrony i walki 

miało także społeczeństwo powiatu radomszczańskiego. Myślą przewodnią niniejszej 

pracy jest pokazanie nie tylko działalności Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazo-

wej, ale także samego ciężaru, jaki wzięli na siebie mieszkańcy miasta i powiatu. Na 

łamach „Gazety Radomskowskiej” odnajdziemy listy wpłat z podaniem nazwiska, 

czasami nawet adresu osoby, która wpłaciła pieniądze czy przekazała kosztowności. 

Właściwie łamy przedwojennej gazety są jedynym źródłem wiedzy na ten temat. 

Uzupełniają je nieznacznie inne źródła. 

Działalność polegająca na pozyskiwaniu środków nie była łatwa. Zbiórek 

publicznych w tym czasie było wiele. Organizowano je w różnej formie na rzecz 

PCK, miejscowych szkół, biednych, mieszkańców Kresów wschodnich i wiele in-

nych. Nowością nie były też zbiórki na rzecz wojska, takie prowadzono już w czasie 

I wojny, gdy starano się pomagać Legionom Polskim. Podobnie było w 1920 r.,  

w Radomsku wspierano wówczas żołnierzy 26 pp.3 

 

Władze radomszczańskiej LOPP  

 

 Po raz pierwszy gazeta napisała o Lidze Obrony Powietrznej Państwa 30 

marca 1924 r. Na pierwszej stronie redakcja zamieściła obszerną odezwę Ligi. Pisa-

no w niej o postępie w rozwoju lotnictwa, przez co „żadne miasto, żadna osada, wieś 

nie uchroni się przed bombardowaniem wroga, nawet zasiewy nasze mogą być dziś  

z łatwością zniszczone”. Na koniec nawoływano do wstępowania w szeregi LOPP. 

Na ten temat inż. Dilyon wygłosił w Kinemie referat. W jego trakcie Antoni Pacior-

kowski wezwał licznie zebranych do wstępowania do organizacji. Na apel odpowie-

działy 103 osoby. Zawiązał się Komitet Organizacyjny, który przyjmował zgłoszenia 

kolejnych chętnych. Zajmował się tym inż. Born, pracujący w oddziale drogowym 

sejmiku powiatowego. Wpisowe kosztowało 1 zł, a składka miesięczna 50 gr. Pod-

czas odczytu zebrano 551 mln marek, które przekazano do LOPP w Warszawie4.  

                                                
3 „Gazeta Radomskowska” 1920, nr 7, s. 6. 
4 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 14, s. 1. 
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„Gazeta Radomskowska” 1924, nr 14 

 

W podobnym tonie utrzymana była odezwa z połowy kwietnia, wydana 

przez komitet organizacyjny Koła LOPP w Radomsku. Pisano o zagrożeniu ze strony 

nowoczesnego lotnictwa, informowano że wzorem innych miast także w Radomsku 

powstało koło. Tymczasowo ma siedzibę w Inspektoracie Szkolnym przy ul. Kali-

skiej 32. Chętni mogli się tam zgłaszać każdego dnia w godzinach 14-15. Komitet 

organizacyjny zebrał się z inicjatywy starosty 12 kwietnia 1924 r. w siedzibie staro-

stwa. W skład komitetu weszli: Maksymilian Born, Jan Borzęcki, Stanisław Harma-

ta, ks. Teofil Jankowski, Janiszewski, Bolesław Kistelski, E. Lange, Włodzimierz 
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Mucha, Stanisław Niemiec, Bolesław Sarankiewicz, Michał Świderski, Juliusz Sur-

macki, Ludwik Warwasiński. W prezydium znaleźli się: starosta Harmata (przewod-

niczący), Born (skarbnik), Borzęcki (sekretarz). Zadaniem komitetu było zorganizo-

wanie Koła, pozyskanie kolejnych członków, po czym planowano zwołanie walnego 

zgromadzenia. W myśl życzenia LOPP, by młodzież interesowała się rozwojem lot-

nictwa, powołano w szkole im. Fabianiego kółko matematyczne. Jego członkowie 

zaprenumerowali miesięcznik „Lot Polski” oraz przystąpili do miejscowego koła 

organizacji. Koło LOPP w Radomsku ostatecznie powstało 14 czerwca 1924 r.5  

 Od 1925 r. siedzibą LOPP stał budynek starostwa przy ul. Kościuszki, pokój 

nr 5 w godzinach pracy urzędu. Tam można było się zapisać i załatwić wszelkie for-

malności. Zebrania członków odbywały się także tu lub w sali posiedzeń Rady Miej-

skiej6. W 1936 r. zapisów można było dokonywać w siedzibie starostwa przy ul. 

Piłsudskiego 34 w godzinach 9-137. W 1938 r. adres władz powiatowych mieścił się 

przy placu 3 Maja 2 (tel. 67)8. W 1932 r. struktury miejskie miały siedzibę w Pań-

stwowej Komisji Uzupełnień przy ul. Narutowicza 7 (I piętro), w 1936 r. na placu 3 

Maja 2, w oficynie na piętrze (tel. 67), od 15 grudnia 1938 r. przy ul. Reymonta 159. 

W początkowym okresie radomszczańskie Koło LOPP sprawowało jedno-

cześnie funkcję Komitetu Powiatowego. Władze tworzyli: S. Harmata (przewodni-

czący), Kosiński (sekretarz)10. 25 kwietnia 1925 r. w siedzibie Sejmiku Powiatowego 

odbyło się walne doroczne zebranie członków, na którym przyjęto sprawozdanie za 

miniony rok i wybrano władze na bieżący rok. W skład zarządu weszli: pani Sidoro-

wicz, dyr. Kazimierz Wąsowski, dr Niewiarowski, inż. Mucha i A. Pajdak. Zastępca-

mi zostali Łupiński, M. Lamcha, komisję rewizyjną tworzyli: Belina-Prażmowski, 

Leon Oczkowski i sędzia Krajewski11. Niedługo potem, zgodnie ze statutem, powo-

łano osobną strukturę powiatową. W skład zarządu wchodzili: Stanisław Harmata 

(przewodniczący), prof. Łupiński (wiceprezes), inspektor szkolny Kuczewski (wice-

prezes), Kosiński (sekretarz), E. Lange (skarbnik), członkowie zarządu: dr Rattel, ks. 

Teofil Jankowski, Aniela Belinowa, Florian Nowicki, Michał Świderski, J. Siemień-

ski, Kazimierz Turczewski12. Kolejne informacje o władzach powiatowych mamy 

                                                
5 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 17, s. 8-9; G. Mieczyński, Stowarzyszenia …, s. 29. 
6 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 27, s. 5, nr 29, s. 4, nr 30, s. 4, nr 31, s. 2, nr 33, s. 1, nr 

34, s. 1, nr 42, s. 2. 
7 Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku (dalej MRR), Biblioteka, sygn. 

K85, Spuścizna po rodzinie Majewskich, T. II, Materiały dotyczące LOPP i Ligi Morskiej  

i Kolonialnej, Broszura Budujemy samoloty-uczymy się latać. 
8 MRR, Archiwum historyczne (dalej AH), sygn. 544. 
9 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 44, s. 5; T.A. Nowak, Przygotowując…, s. 8. 
10 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 16, s. 7. 
11 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 18, s. 6. 
12 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 21, s. 5. 
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dopiero z 8 kwietnia 1934 r. W tym dniu odbyło się Walne Zebranie Delegatów 

LOPP w powiecie (w sali Rady Miejskiej). Prezesem powiatowym był Maksymilian 

Kozłowski, przewodniczącym zebrania dyr. Turkowski z Dobryszyc. Udzielono ab-

solutorium i wybrano nowe władze: Zygmunt Michałek, Kosiński, Lucjan Kwaś-

niewski, dr Stanisław Postolko, dyr. Stanisław Kancler, Włodzimierz Falęcki. Dele-

gatem do okręgu wybrano Kosińskiego. Komisję rewizyjną tworzyli: dyr. Siemień-

ski, dr Niewiarowski, ref. Staszewski13. Rok później (17 marca 1935 r.) na czele 

struktur powiatowych nadal stał Kozłowski, zastępcą był Michałek, poza tym zarząd 

tworzyli: L. Kwaśniewski (skarbnik), Józef Żymirski (sekretarz), mjr Stefan Wyczół-

kowski, J. Żelanowski, Feliks Przyłubski, Stefan Kwiatkowski, Antoni Kierzkow-

ski14. Kolejne zebranie miało miejsce 23 lutego 1936 r. Od tego dnia Zarząd tworzy-

li: M. Kozłowski, Z. Michałek, L. Kwaśniewski, J. Żymirski, S. Kwiatkowski,  

F. Przyłubski, delegatem na zjazd wojewódzki został J. Żymirski15.  

 

 
 

MRR, Biblioteka, sygn. K 85, Spuścizna…, t. III, Legitymacje Heleny Majewskiej 

 

Prawie rok później, 28 lutego 1937 r., zebranie odbyło się w sali Rady Miej-

skiej16. Przewodniczył mu poseł Dominik Dratwa, poza nim obecni byli: dyr. Tur-

kowski, sędzia Kwieciński z Pławna, sekretarzem zebrania był Wacław Peyser. Koń-

czyła się kadencja Michałkowi, ale wybrano go ponownie, miejsce Stefana Kwiat-

kowskiego zajął inż. Miron Boray. Prezesem powiatowym nadal był M. Kozłowski, 

                                                
13 „Gazeta Radomskowska” 1934, nr 16, s. 5; G. Mieczyński, Stowarzyszenia …, s. 31. 
14 „Gazeta Radomskowska” 1935, nr 10, s. 6, nr 13, s. 7. 
15 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 10, s. 3; G. Mieczyński, Stowarzyszenia …, s. 31. 
16 „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 8, s. 5. 
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sekretarzem Żymierski, komisję rewizyjną tworzyli: dyr. Kluczyński, Wyrfel, dyr. 

Siemieński17. We wrześniu 1937 r. dokonano zmiany prezesa, bo Kozłowski wyje-

chał z miasta. Wybrano L. Kwaśniewskiego, zastępcą był Z. Michałek, sekretarzem 

Żymirski, skarbnikiem Boray, członkami zarządu J. Surmacki, F. Przyłubski18. Rok 

później (13 lutego) walne zebranie odbyło się w magistracie19, podobnie w 1939 r. 

Wtedy 12 lutego ponownie wybrano władze. Zarząd tworzyli: L. Kwaśniewski (pre-

zes), sędzia Z. Michałek (wiceprezes), J. Żymirski (sekretarz), Marian Karczewski, 

Karol Cech (skarbnik), Chłapowski, Juliusz Surmacki, Feliks Przyłubski. Wówczas 

też dowiadujemy się, że zgodnie ze statutem poszczególne koła delegują jednego 

przedstawiciela na 25 członków20.  

Podczas zebrania 23 lutego 1936 r. sprawozdanie za ubiegły rok złożył se-

kretarz J. Żymirski (fot obok). Ostatni rok działalności ocenił dobrze. Podkreślił, że 

stan osobowy wzrósł aż o 80%. Problemem były jednak finanse oraz ogólny brak za-

interesowania tematyką w 

społeczności powiatu,  by-

ło to widoczne zwłaszcza 

na wsi. Nie mniej jednak 

miejscowy LOPP mógł się 

pochwalić kilkoma druży-

nami odkażającymi21.  

Prawie rok później, 

28 lutego 1937 r., nadal na-

rzekano, że większość obywateli nie doceniała ich pracy, zaledwie 0,7% mieszkań-

ców powiatu należało do LOPP, a z miasta tylko 0,4%. W całym powiecie do orga-

nizacji zapisało się 1640 osób, z czego 240 w mieście. Zaznaczono jedocześnie, że 

tylko 30 członków liczyło koło żydowskie. Podkreślano w sprawozdaniu, że społe-

czeństwo żydowskie powinno ponosić na równi ofiary na LOPP, bo tak samo nara-

żone jest na niebezpieczeństwo nalotu22. 

                                                
17 „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 10, s. 4; G. Mieczyński, Stowarzyszenia …, s. 31. 
18 „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 5, 1938, nr 4, s. 8. 
19 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 6, s.6-7. 
20 „Gazeta Radomskowska” 1939, , nr 5, s. 6, nr 8, s. 5, nr 11, s. 5. 
21 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 10, s. 3.  
22 „Gazeta Radomskowska”1937, nr 10, s. 4. 
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W 1933 r., w dziesięciolecie LOPP, zaplanowano wręczanie odznaczeń ho-

norowych odznak: złotej, srebrnej i brązowej (nie wiadomo, kto je otrzymał)23. Na-

tomiast w 1936 r. Okręg Wojewódzki LOPP przyznał dyplomy za zasługi dla ra-

domszczańskiego Oddziału Związkowi 

Pracowników Samorządu Terytorialnego, 

Stowarzyszeniu Urzędników Skarbowych 

w Radomsku, straży ogniowej, Szkole 

Handlowej, Polskiej Macierzy Szkolnej, 

dr Ludwikowi Rathel, prezesowi Koła w 

Koniecpolu24. We wrześniu 1938 r. koło 

pocztowców zostało wyróżnione dyplo-

mem zasługi dla LOPP przez okręg wo-

jewódzki25. 

W 1938 roku radomszczański od-

dział LOPP na swoje piętnastolecie wydał 

broszurę „Brońmy się” (kosztowała 50 

gr). Na jej pierwszej stronie było zdjęcie 

prezesa LOPP gen. Leona Berbeckiego. 

Na jednym z egzemplarzy napisał on taką 

dedykację: „Ofiarnym obywatelom Ziemi 

Radomszczańskiej życzę powodzenia w 

chlubnej pracy nad wzmożeniem lotniczej 

potęgi Polski”26. 

Władzom powiatowym podlegały 

koła rozsiane na terenie całego powiatu. 

Najważniejszym z kół było to radomsz-

czańskie, od którego działalność LOPP 

się zaczęła. W 1925 r. wraz z władzami 

powiatowymi dokonano wyboru zarządu 

Koła. W jego skład weszli: dr. M. Nie-

wiarowski (prezes), inż. Władysław Mu-

cha (wiceprezes), dr A. Pajdak (sekre-

tarz), prof. Łupiński (skarbnik) oraz dyr. 

                                                
23 „Gazeta Radomskowska”1933, nr 19, s. 6. 
24 „Gazeta Radomskowska”1936, nr 45, s. 5.  
25 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 9, s. 6. 
26 T.A. Nowak, Przygotowując …, s. 9. 
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Wąsowski27. Jak wyglądała działalność Koła przez następne kilka lat, tego nie wia-

domo. Być może struktury miejskie w ogóle nie działały, przynajmniej przez jakiś 

czas.  

22 maja 1931 r. w Radomsku powstał Tymczasowy Komitet Organizacyjny, 

mający na celu wznowienie i ożywienie pracy na terenie miasta. Zapowiadano, że  

w najbliższym czasie odbędzie się walne zgromadzenie członków Ligi. Na razie za-

rząd tworzyli: inż. A. Górski (przewodniczący), członkami byli: dyr. J. Chomicz, 

dyr. S. Niemiec, dr D. Popławki, P. Podolski, sędzia Wojas. Siedziba nadal znajdo-

wała się w starostwie28.  

W styczniu 1932 r. po dwóch latach przerwy ukonstytuowało się miejscowe 

Koło LOPP. W skład zarządu weszli: kpt. Klimkowicz (prezes), Jadwiga Chomicz, 

st. przodownik Józefa Grabarczyk (sekretarz), ref. starostwa J. Żelanowski (skarb-

nik). Biuro mieściło się w budynku PKU na 1 piętrze29. W ciągu tego roku wzmożo-

no działalność, o czym pisała „Gazeta Radomskowska”30 (fot. na poprzedniej stro-

nie). 

W maju 1933 r. przewodniczącym Koła był dyr. S. Niemiec31. Podczas wal-

nego zebrania delegatów „kół prowincjonalnych i Koła miejskiego LOPP” poinfor-

mowano, że władze powiatowe ze względów technicznych musiały rozwiązać Koło 

w Radomsku. By wszystkim formalnościom stało się zadość, stosowne decyzje mu-

sieli jednak podjąć sami członkowie koła32. O co konkretnie chodziło, tego jednak 

nie podano. Kolejna informacja o powołaniu koła miejskiego pochodzi z 28 lutego 

1937 r. Wtedy podczas powiatowego zebrania sprawozdawczego postanowiono 

„powołać do życia Miejskie Koło LOPP, które by na terenie miasta spełniało propa-

gandową rolę prac LOPP” 33. 

W samym mieście istniały jeszcze inne koła. W maju 1936 r. wspomniano 

Koło Kobiece LOPP34, które 21 lutego 1937 r. miało swoje walne zebranie35.  

W kwietniu 1936 r. powstało koło przy Związku Właścicieli Nieruchomości Chrze-

ścijan (przystąpili do niego wszyscy członkowie stowarzyszenia)36, a 11 stycznia 

1938 r. Koło Skarbowców LOPP w Radomsku37. 

                                                
27 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 21, s. 5.  
28 „Gazeta Radomskowska” 1931, nr 22, s. 5.  
29 „Gazeta Radomskowska” 1932, nr 9, s. 4; G. Mieczyński, Stowarzyszenia …, s. 30. 
30 „Gazeta Radomskowska” 1932, nr 36, s.  
31 „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 23, s. 6. 
32 „Gazeta Radomskowska” 1934, nr 16, s. 5. 
33 „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 10, s. 4. 
34 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 21, s. 4. 
35 „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 8, s. 5. 
36 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 18, s. 5. 
37 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 4, s. 6. 



„Nie szczędźmy ofiar na cele lotnictwa”. Ofiarność mieszkańców Radomska… 

 

 207 

Wśród radomszczańskich pocztowców istniały koła LOPP oraz Ligi Mor-

skiej i Kolonialnej (LMK). Na początku 1939 r. postanowiły się połączyć. Wybrano 

władze: Karol Cech (prezes), J. Matycki i Z. Iskrzyński (wiceprezesi), J. Labocha 

(sekretarz), M. Kowalow (skarbnik), E. Wajda i A. Wlaźlak (członkowie). Komisję 

Rewizyjną tworzyli: A. Małychowa, J. Kozarowicz, J. Kuliś, J. Olczyk, T. Siedlecki. 

Za rok sprawozdawczy ze składek członkowskich przekazano LOPP 516 zł, na sa-

molot 121,25 zł, Zarządowi Obwodu Powiatowego LKM 239,70 zł. Liczba pocztow-

ców członków LOPP i LMK wzrosła o 130%38. 

Poza kołami w Radomsku działały też inne na terenie całego powiatu. Jesie-

nią 1925 r. istniały one w Brudzicach, Brzeźnicy, Dmeninie, Dąbrowie Zielonej, Do-

bryszycach, Gidlach, Kobielach. Koniecpolu, Kruszynie, Maluszynie, Pajęcznie, 

Rząśni, Sulmierzycach, Stobiecku Miejskim, Wielgomłynach, Zamościu, Żytnie.  

O szczegółach ich działalności nie ma jednak żadnych informacji. Jakieś struktury 

istniały też w innych miejscowościach, można tak wnioskować po zorganizowaniu  

w nich Komitetów Tygodnia lub zbiórce pieniądzy: gmina Konary, Masłowice, Prze-

rąb, Silniczka, Leonów39.  

Aktywne było koło gidelskie. 30 maja 1926 r. w lesie pod Niesulowem zor-

ganizowało zabawę, z której dochód wyniósł 74,30 zł. Ale już znaczek z 1 maja  

1927 r. się nie udał przez pogodę. Postanowiono jednak zwiększyć swoje działania 

propagandowe40. Złożono też podziękowania nadleśniczemu W. Leszczyńskiemu, 

orkiestrze fabryki Sucheniego oraz paniom K. Lachowskiej i Stanisławie Karwasiń-

skiej41. Kolejną akcję przeprowadzono 21 sierpnia w odpust św. Jacka. Tu zysk wy-

niósł 200,20 zł brutto42.  

Już wiosną 1925 r. istniało koło w Koniecpolu. Przy jego powstaniu docho-

dziło do jakiś niejasności. Podczas zebrania zarzucono dr Ludwikowi Rathelowi  

z Koniecpola, że nie miał prawa organizować tamtejszego Koła. Wobec tego komitet 

powiatowy wydał komunikat, w którym stwierdzono, że takie uprawnienia posiadał  

i powołane tam koło ma kontakt z komitetem powiatowym. Ten o działalności inne-

go koła w Koniecpolu nic nie wiedział43.  

Na początku sierpnia 1933 r. powstało koło w Brzeźnicy. Do władz weszli: 

sędzia Stanisław Łabędzki (prezes), Bronisław Lenarciński (wiceprezes), A. Mala-

siewcz (sekretarz), C. Czernicki (skarbnik). Członkami zarządu byli: K. Jankowski, 

                                                
38 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 9, s. 6. 
39 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 45, s. 7. 
40 „Gazeta Radomskowska” 1927, nr 22, s. 4. 
41 „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 25, s. 3. 
42 „Gazeta Radomskowska” 1927, nr 38, s. 7. 
43 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 12, s. 2, nr 16, s. 4, 7. 
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Stanisław Lewandowski, F. Miłoch. Delegatem na ogólne zgromadzenie dr Grzesiak. 

Komisja rewizyjna: ks. Mendera, Roman Mirkiewicz i Józef Bugała44. 

 

Działalność 

 

 Nie wiadomo jak wyglą-

dała działalność organizacji na 

co dzień. Jak często odbywały 

się spotkania, ile osób brało w 

nich udział. Wiadomo, że co rok 

zwoływano zebranie sprawozdawcze, na którym wybierano skład zarządu na dany 

rok. Przede wszystkim skupiano się na ciągłej akcji propagandowej45. Szyld LOPP 

próbowano też wykorzystywać politycznie. W 1939 r. do odezwy wyborczej Naro-

dowej Listy Mieszczańskiej dopisano LOPP. Miejscowe władze stowarzyszenia wy-

dały specjalne oświadczenie w tej sprawie. Wyjaśniano, że stało się to bez ich wie-

dzy zgody46. 

Od czasu do czasu na ła-

mach gazet zaczęły się pojawiać 

reklamy stowarzyszenia: „Czy je-

steś już członkiem Ligi Obrony 

Powietrznej Państwa. Czy wiesz, 

że ofiary składać należy na conto 

czek. P.K.O. 08500”, „Nie szczędźmy ofiar na cele lotnictwa”, „Popierajmy wszyscy 

Ligę Obrony Powietrznej”. Obok nich także obszerniejsze artykuły omawiające idee 

organizacji i zachęcające do wstępowania. Pod koniec grudnia 1924 r. nad miastem 

przeleciał aeroplan LOPP, który zrzucił ulotki, te jednak wiatr porwał w kierunku 

lasu dobryszyckiego. Później reklamy LOPP przez dłuższy czas się nie ukazywały. 

Kolejne dopiero od połowy do końca 1925 r., ale za to prawie w każdym numerze47.  

                                                
44 „Gazeta Radomskowska”1933, nr 33, s. 7. 
45 T.A. Nowak, Przygotowując …, s. 8. 
46 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 20, s. 2. 
47 „Gazeta Radomskowska”1924, nr 22, s. 4, nr 27, s. 2, nr 31, s. 5, nr 36, s. 3-4, nr 38, s. 8, nr 

39, s. 8, nr 42, s. 1, nr 52, s. 8, 1925, nr 22, s. 3, nr 23, s. 7, nr 24, s. 1, nr 26, s. 1, nr 29, s. 4, 

nr 30, s. 4, nr 31, s. 2, nr 33, s. 2, nr 34, s. 1, nr 42, s. 1, nr 43, s. 1, nr 45, s. 1, 6, nr 47, s. 1, nr 

48, s. 1, nr 50, s. 7, 1926, nr 2, s. 4, nr 4, s. 1, nr 11, s. 5; „Kurier Radomszczański” 1933, nr 
1, s. 4, nr 11, s. 1, nr 14, s. 1, nr 15, s. 4, nr 24, s. 2. 
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Potem zaczęto drukować tylko hasła propagandowe, zachęcające do popiera-

nia organizacji lub informacje ogólne o działalności w kraju48. Hasła propagandowe: 

„LOPP to gwarancja potęgi mocarstwowej Polski. Zapisujcie się na członków 

LOPP”49, „Popierajcie Tydzień LOPP”50, „LOPP współpracuje w zorganizowaniu 

obrony kraju”51. 

Poza tym w gazecie informowano o odczytach związanych z zagrożeniem 

gazowym52 lub organizowane przez LOPP występy artystyczne (Kazimiera Rychte-

równa)53. 22 maja 1931 r. ukazała się odezwa w sprawie LOPP. Pisano, że Niemcy  

i Rosja organizują akcje społeczne w sprawie obrony przeciwgazowej i lotniczej, a w 

Polsce ludzie są bezbronni. Dlatego powinno się tworzyć koła LOPP54. Długo LOPP 

nie mógł nabrać rozpędu. Zapewne nie bez wpływu na działalność w Radomsku były 

dochodzące z kraju pogłoski o nieprawidłowościach w działaniu organizacji. Wyrazy 

oburzenia lokalne Koło wyraziło z tego powodu w kwietniu 1926 r.55 Starano się 

także propagować samą ideę LOPP wśród najmłodszych. W listopadzie 1935 r. ogło-

szono konkurs na baloniki, nagrodzono tych, którzy znaleźli wypuszczone balony. 

Wśród nich byli ludzie z okolic Rawy Mazowieckiej, Grójca, Czarnocina, Gorzko-

wic56. LOPP zachęcał do kupowania losów w 38 i 39 Loterii Państwowej (dochód na 

obronę państwa), kolektura mieściła się w siedzibie Spółdzielni Urzędników na ul. 

Limanowskiego 2 (dziś ul. Przedborska). W kwietniu 1939 r. padła wygrana na 10 

tys. zł57. 

Były też konkretne działania, czyli szkolenia. Prowadzili je najpierw por.  

P. Krupa, potem Maciejowski (podlegały mu powiaty radomszczański i piotrkowski), 

który w 1935 r. został przeniesiony do Piotrkowa, a na jego miejsce przyszedł Osiń-

ski58. W styczniu 1939 r. wszyscy instruktorzy i absolwenci kursów oplg, którzy 

osiedlili się na terenie powiatu mieli się zarejestrować w Obwodzie Powiatowym 

LOPP59.  

                                                
48 „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 41, s. 1, 1927, nr 11, s. 5, nr 18, s. 5, 1928, nr 13, s. 4, 
1929, nr 7, s. 5, nr 15, s. 7, 1930, nr 27, s. 3. 
49 „Gazeta Radomskowska” 1932, nr 36, s. 7, 1933, nr 29, s. 3, 1937, nr 20, s. 4; „Kronika 

Radomszczańska” 1931, nr 5, s. 5. 
50 „Gazeta Radomskowska” 1932, nr 44, s. 4. 
51 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 39, s. 5. 
52 „Gazeta Radomskowska” 1929, nr 14, s. 4. 
53 „Gazeta Radomskowska” 1929, nr 23, s. 10. 
54 „Gazeta Radomskowska” 1931, nr 22, s. 5.  
55 „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 15, s. 1. 
56 „Gazeta Radomskowska” 1935, nr 50, s. 4. 
57 „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 8, s. 5, nr 25, s.4, 1939, nr 18, s. 5. 
58 „Gazeta Radomskowska” 1934, nr 13, s. 6, nr 14, s. 8, nr 19, s. 6, 1935, nr 3, s. 7. 
59 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 2, s, 4. 
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Od 5 września 1932 r. trwał kurs podinstruktorski obrony przeciwgazowej 

oraz dla obsad drużyn obrony przeciwgazowej (tzw. odkażających) przy miejscowej 

straży, a od 6 września kurs przeciwgazowy dla personelu urzędu pocztowego. Ko-

lejne planowano dla policji, lekarzy, farmaceutów, felczerów, nauczycieli chemii i fi-

zyki, wychowania fizycznego przy szkołach średnich, urzędników państwowych, 

samorządowych, kupców oraz innych grup. Organizacja kursów należała do powia-

towego instruktora obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej por. P. Krupy60.  

6 grudnia 1932 r. ruszył 20-

godzinny kurs informacyjno-szko-

leniowy, poświęcony obronie prze-

ciwgazowej dla urzędników staro-

stwa, wydziału powiatowego, dro-

gowego i pośrednictwa pracy61. In-

ny zaczął się 20 marca 1934 r. (za-

kończony był egzaminem), przewi-

dywał 65 godzin obowiązkowo dla 

52 osób obojga płci, pracowników 

instytucji i organizacji społecznych 

na terenie miasta62.  

W lipcu 1934 r. zakończył 

się kurs odkażający, ale zaraz zor-

ganizowano taki sam dla drużyn 

zamiejscowych63.W grudniu 1937 r. 

rozpoczął się w sali Rady Miejskiej 

kurs obrony przeciwlotniczej i ga-

zowej dla komendantów domów i 

ich zastępców. Takich kursów za-

powiadano kilka64.  

Związek Strzelecki propagował naukę strzelania, odbył się też kurs spado-

chronowy dla harcerzy65. W 1938 r. informowano o ochotniczym zaciągu do wszyst-

kich formacji wojskowych66. Urzędnik skarbowy z Radomska, Bolesław Patykowski, 

                                                
60 „Gazeta Radomskowska” 1932, nr 36, s, 7. 
61 „Gazeta Radomskowska” 1932, nr 50, s. 6. 
62 „Gazeta Radomskowska” 1934, nr 13, s. 6, nr 14, s. 8, nr 19, s. 6, 1935, nr 3, s. 7. 
63 „Gazeta Radomskowska” 1934, nr 28, s. 7. 
64 „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 49, s. 6. 
65 „Gazeta Radomskowska”1937, nr 8, s. 5. 
66 „Gazeta Radomskowska” 1935, nr 26, s. 7, 1938, nr 12, s. 4, 1939, nr 14, s. 4. 
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zgłosił się jako kandydat na żywą torpedę. Swoją deklarację przedstawił Marynarce 

Wojennej67. 

Od kilku lat istniało w Radomsku Przysposobienie Wojskowe Kobiet, a jego 

hufce działały w gimnazjum Chomicz, Weintraub i Szkole Handlowej. W 1930 r. 

powstał też oddział pozaszkolny, ale po wyjeździe instruktorki przestał istnieć. Po-

tem go reaktywowano (chętne mogły się zgłaszać we wtorki i piątki o godz.18  

w szkole J. Chomicz). Członkinie jeździły na obozy i szkolenia, ale potem nie po-

czuwały się do dalszej pracy. Wiele osób nie chciało pracować za darmo. W 1934 r. 

ponownie zapowiadano, że praca w końcu ruszy jako lokalne koło, istniał też oddział 

pozaszkolny68. Celem było stworzenie wielkiej pomocniczej armii kobiet. Ochotni-

czki mogły się zgłaszać codziennie od 8 do 15 przy Kościuszki 7 i od 18 do 20 oraz 

w niedziele od 16 do 20 w świetlicy przedszkola na ul. Brzeźnickiej 369. 11 czerwca  

o godz. 17 w sali Rady Miejskiej odbyło się zebranie informacyjne w sprawie przy-

sposobienia kobiet do obrony kraju, zapowiadano przemówienia i część artystycz-

ną70.  

W sprawy obrony przeciwlotniczej i gazowej wciągnięto też straże ogniowe 

w całym kraju71. W 1936 r. utworzono Komitet Współpracy z Wojskiem, który miał 

za zadanie nawiązać kontakt społeczeństwa z wojskiem, otaczać opieką poborowych 

itp.72 W 1936 r. apelowano z Brzeźnicy o większe zainteresowanie tamtejszymi 

strukturami. Pisano, że przydałyby się tam jakieś kursy73. Zachował się zeszyt nau-

czycielski Heleny Majewskiej, w którym robiła notatki z 5 lekcji ze szkolenia z obro-

ny przeciwlotniczej (takich lekcji było minimum 10). W kursie brała udział w paź-

dzierniku i listopadzie 1936 r. W jej zbiorach są także liczne wycinki z gazet doty-

czące tego tematu (bez dat i tytułów gazet). Prawdopodobnie jako kierowniczka 

szkoły brała udział 17 czerwca 1936 r. w konferencji na temat obrony przeciwgazo-

wej w starostwie. W kursach brali udział także uczniowie. 7 czerwca 1938 r. zakoń-

czył się taki kurs w klasie VII74.  

W maju 1939 r. zapowiadano, że powstała maska przeciwgazowa C 2, która 

daje całkowitą ochronę przed wszystkimi gazami bojowymi. Dla członków LOPP  

                                                
67 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 20, s. 5. 
68 „Gazeta Radomskowska”1934, nr 41, s. 4, nr 42, s. 2. 
69 T.A. Nowak, Przygotowując …, s. 9. 
70 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 24, s. 3. 
71 „Gazeta Radomskowska” 1935, nr 50, s, 3-4, nr 51, s. 3. 
72 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 20, s. 4. 
73 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 42, s. 7. 
74 MRR, Biblioteka, sygn. K 85, Spuścizna…, t. I, wycinki z gazet (brak paginacji), t. II, Ma-

teriały dotyczące LOPP i Ligi Morskiej i Kolonialnej (brak paginacji), t. III, Kalendarze He-
leny Majewskiej.   
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i ich rodzin była tańsza (15,75 zł) niż dla pozostałych (17 zł). Były też dostępne na 

raty, ale wówczas były droższe i dostępne tylko w siedzibie LOPP. Można je było 

kupować od 15 lipca75 w Obwodzie Powiatowym LOPP na Reymonta 15, w aptece 

Spoza na ul. Limanowskiego 2, aptece Rudzińskiego na Reymonta 32, aptece M. Ga-

sia na ul. Reymonta 15, w składzie aptecznym H. Majdejskiego na placu 3 Maja 17, 

składzie aptecznym R. Świtalskiego przy ul. Reymonta 22, składzie aptecznym Ber-

kenstata na ul. Brzeźnickiej 276. Władze miasta w lipcu 1939 r. rozsyłały wezwania 

do wpłaty pieniędzy na maski przeciwgazowe. Otrzymał je m. in. Antoni Wtorkie-

wicz, właściciel nieruchomości przy ul. Mickiewicza 14. Miał wpłacić 42 gr (?)  

w ciągu miesiąca na konto Powiatowego Obwodu LOPP. Pieniądze te miał być prze-

znaczone na zakup masek dla samoobrony przeciwgazowej w Radomsku. Pokwito-

wanie należało pokazać komendantowi bloku, w  skład którego wchodziła jego pose-

sja. Poza tym powinien zaopatrzyć się w 6 instrukcji (każda po 20 gr) z dziedziny 

samoobrony. Niezastosowanie się do tych 

obowiązków groziło karami77. 

Przed wybuchem wojny komendan-

tem obrony przeciwlotniczej miasta był bur-

mistrz Lucjan Kwaśniewski. Komendan-

tów miały także bloki domów oraz poszcze-

gólne domy (np. Władysława Zasępianka  

z ul. Mickiewicza 25 czy Stefan Kaszuwara 

z ul. Mickiewicza 19 - obok fot. świadectwa 

ukończenia kursu78).  

Wydano plakaty informujące, co na-

leży zrobić w razie ogłoszenia alarmu lotni-

czego. Na nim były też podane nazwiska 

komendantów bloków i domów. Wcześniej 

właściciele domów otrzymali wezwanie z 

magistratu, by wypełnić kwestionariusz opi-

sowy całej posesji79. Mieli też obowiązek 

                                                
75 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 23, s. 5. 
76 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 25, s. 2. 
77 MRR, AH, sygn. 387. 
78 MRR, AH, sygn. 542, Świadectwo Stefana Kaszuwary ukończenia kursów dla komendan-

tów i zastępców komendantów obrony przeciwlotniczej domów mieszkalnych. Miasto było 

podzielone na 39 bloków – T.A. Nowak, Wybuch II wojny światowej i pierwsze miesiące oku-

pacji w Radomsku i okolicy, „Biuletyn Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Ra-

domsku”, nr 1/2019, s. 8 (zob. załączony do publikacji plan). 
79 MRR, AH, sygn. 386, 544/3. 
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przygotować w każdym bloku pomieszczenie chroniące przed bombami, w więk-

szych domach powinno być też pomieszczenie uszczelnione, chroniące przed gazami 

bojowymi (czynności te powinny być wykonane do 31 marca 1938 r.)80. 

Pod koniec sierpnia 1938 r. LOPP ustawił bombę propagandową na placu 3 

Maja. Miała przypominać stale o niebezpieczeństwie grożącym podczas nalotu nie-

przyjacielskiej eskadry. „Niebezpieczeństwa nie będzie, o ile będą wpłaty na LOPP, 

który potrafi obronić społeczeństwo”  - pisała gazeta81. 

 

 
 

 
Widok na bombę propagandową na placu 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Przedborską, fot. ze 

zbiorów MRR 

 

Na początku sierpnia 1938 r. odbyły się pokazy lotnicze w Strzałkowie, po-

noć obserwowało je 10 tys. ludzi. Można było też wziąć udział w przelocie, z czego 

skorzystało ok. 50 osób. Taka atrakcja miała zachęcić do wpłacania pieniędzy na 

zakup samolotu. Pod koniec października PCK zorganizował na placu gimnazjum 

im. Fabianiego pokaz środków używanych w napadach lotniczych (z Łodzi przyje-

                                                
80 Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS IA 6c5 Cim. (zbiory Polona - 78808423), Obwieszczenie 

burmistrza Lucjana Kwaśniewskiego z 10 marca 1938 r. 
81 „Gazeta Radomskowska”1938, nr 35, s. 5. 

https://academica.edu.pl/reading/readSingle?uid=78808423


Tomasz Andrzej Nowak 
 

 214 

chał instruktor)82. W 1930 r. miejscowy PCK miał własne zasoby (warte 466 zł) po-

gotowia sanitarnego i sprzętu ratowniczego w zakresie obrony przeciwlotniczej  

i przeciwgazowej83. W wydawanej w Radomsku „Niwie Czerwonokrzyskiej” za-

mieszczano materiały szkoleniowe, np. podstawowe informacje o maskach przeciw-

gazowych czy schronach84. 

 Kulminacją działalności każdego roku były organizowane w całym kraju  

w jednym czasie Tygodnie LOPP. W ciągu kilku dni odbywał się szereg imprez  

i zbiórek publicznych. Wcześniej starano się stworzyć odpowiedni nastrój, przypo-

minać o celach i zadaniach oraz grożących niebezpieczeństwach w razie wojny.  

W 1931 r. pisano, że trzeba przysposabiać społeczeństwo na wypadek ataku gazowe-

go. Na razie w kraju na 30 mln obywa-

teli tylko milion należy do LOPP, 

składka miesięczna to tylko 50 gr dla 

członka i 10 gr dla członka wspierają-

cego85. Komitet powiatowy rozsyłał 

wcześniej pisma do właścicieli domów 

z prośbą o wsparcie od siebie oraz od 

lokatorów danego domu. Pisano o ce-

lach LOPP, zachęcano do zjednywania 

kolejnych członków oraz załączano 

„listę składkową z gorącą prośbą o za-

ofiarowanie pewnej kwoty na rzecz 

„XIV Tygodnia LOPP” oraz przepro-

wadzenia zbiórki wśród lokatorów za-

mieszkujących nieruchomość W. Pa-

na(i)” (fot. obok)86. Pierwszy raz Ty-

dzień zorganizowano w dniach 5-12 

października 1924 r. Pierwszego dnia 

zaplanowano zbiórkę publiczną, z ko-

lei 9 października w Kinemie odbył 

się wiec, podczas którego zaznajamia-

                                                
82 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 33, s. 4, nr 44, s. 5. Na temat pokazów lotniczych w 

Strzałkowie zob. D. Solarz, „Zapomniany” pilot-samolot-lotnisko, „Nasz Świat. Biuletyn To-

warzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”, nr 9, 2004, s. 6-9. 
83  MRR, Biblioteka, sygn. K 85, Spuścizna…, t. IV, Sprawozdanie Polskiego Czerwonego 

Krzyża za 1930 rok, s. 31. 
84 „Niwa Czerwonokrzyska” 1935, nr 1, s. 5-6; 1938, nr 2-3, s. 28-29. 
85 „Gazeta Radomskowska”1931, nr 40, s. 1. 
86 MRR, AH, sygn. 544/2. 
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no z ideą Ligi. Ostatniego dnia znowu zbiórkę (sprzedaż znaczka, kwesta po do-

mach), a wieczorem uroczystą akademię, na której przeprowadzono fachowe prelek-

cje87. 

W jego zorganizowanie włączyły się stowarzyszenia, instytucje i osoby pry-

watne. Zarząd Koła dziękował za pomoc Ognisku Związku Polskiego Nauczyciel-

stwa Szkół Powszechnych, Towarzystwu Śpiewaczemu im. S. Moniuszki (za udział 

w akademii), uczniowskiemu kołu z gimnazjum im. Feliksa Fabianiego (zajęli się 

sprzedażą znaczka), ks. kan. Kossowskiemu, pani Cywińskiej, prof. Woynie-Gwiaź-

dzińskiemu, inż. Kwiecińskiemu, Czarkowskiemu, paniom Harmatowej, Husarzew-

skiej, Kobyczowej, Muchowej i Sidorowiczowej (prowadziły kwestę i sprzedawały 

bilety), straży ogniowej (bezpłatnie użyczyła salę Kinemy i przekazała dochód z je-

dnego z przedstawień), Związkowi Kupców (sprzedawali nalepki LOPP), Warwasiń-

skiemu (użyczył automobilu „na propagandę”). Tydzień odbywał się też w kilku 

gminach na terenie powiatu. Zebrano łącznie 5277 zł, ale nie były to dane ostatecz-

ne88, choć w zbiórce na terenie powiatu zebrano 7000 zł89. Nie wiadomo, czy 

wszystkie pieniądze przekazano na budowę lotniska pod Łodzią, jednak radomszcza-

nie mieli w tym swój udział90.  

W organizację danego Ty-

godnia starano się zawsze wciągać 

jak największą liczbę organizacji, 

tak by oferta była jak najciekawsza. 

Organizacją zajmowało się grono 

osób, powoływano komitet organi-

zacyjny. W 1924 r. były to: panie 

Bussowska, Ćwiertniewska, Miko-

łajewska, Szpryngierowa, Kluczyń-

ska, Szwedowska, Stachowiczowa, 

Kniechowiecka, H. i K. Bussow-

skie, Kierocińska, Niewiarowska; panowie: ks. Jankowski, rejent Płaneta, prof. Gór-

ski, prof. Kluczyński, inż. Kniechowiecki, Kryzel, Kaliszczak, Filler, Jaworski, Ko-

walczyk, Ant, Jędrzejczyk, Paliwoda, Pilny, Kirkiewicz. Do komitetu weszli także: 

prezes Komitetu Powiatowego LOPP starosta Harmata, E. Lange, prezes koła miej-

scowego Niewiarowski, inż. Mucha, prof. L. Łupiński, dyr. Wąsowski. W 1931 r. 

inp. Mijas (prezes), prof. Woyna-Gwiaździński (wiceprezes), sekr. Kosiński (skarb-

                                                
87 „Gazeta Radomskowska”1924, nr 41, s. 2-3, nr 42, s. 2. 
88 „Gazeta Radomskowska” 1924, nr 44, s. 4, nr 45, s. 4. 
89 T. A. Nowak, Przygotowania…, s.  
90 „Gazeta Radomskowska” 1925, nr 27, s. 6, nr 38, s. 2. 
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nik), prof. Kapusta (przewodniczący sekcji finansowej), poza nimi także panie Błe-

szyńska, Klimkowiczowa, Kordjaczyńska oraz panowie Górski i Żebrowski. 

 Scenariusz był zawsze bardzo podobny, ale wśród oferowanych atrakcji zaw-

sze było coś nowego. Zaczynano od mszy w kościele farnym, w Kinemie odbywał 

się poranek, potem także uroczysty wieczór (występy chórów Lutnia i Moniuszkow-

ców w 1926 r.), był przemarsz ulicami miasta członków LOPP i innych organizacji. 

Stałym elementem była zabawa ludowa, imprezy w Kinemie (czarna kawa, Wieczór 

Artystyczny – 1931 r.), niekiedy pokazy samolotowe na Kowalowcu (1925, 1931 – 

uprzedzano, że o ile uda się sprowadzić samolot), podczas których istniała możli-

wość lotu pasażerskiego). W czasie II Tygodnia (6-15 września 1925 r.) po mieście 

kursował samochód z napisem „Niech żyje lotnictwo polskie”. Poza tym odbywały 

się odczyty i pokazy filmowe o tematyce lotniczej. Przez cały czas sprzedawano 

znaczki, plakietki i zbiórki pieniędzy. Ale także konkretne ćwiczenia, jak pokaz ra-

townictwa zorganizowany na rogu ul. Częstochowskiej i rynku targowego w 1931 

r.91 Udział wzięła drużyna ratownicza PCK w Radomsku, ale narzekano na mały 

udział młodzieży szkół średnich. Pokazy ratownicze prowadził Stanisław Kaurzel, 

który wygłosił też przemówienie o potrzebie większego zainteresowania się społe-

czeństwa obroną przeciwgazową. W czwartek, dzień targowy, zorganizowano pokaz 

gazowy „dla kmiotków przyjeżdzających na targ”. W niedziele 11 i 18 października 

Związek Strzelecki Żeński i Rodzina Policyjna prowadziły zbiórkę uliczną na rzecz 

LOPP (zebrano 262,51 zł)92. W wieczorze artystycznym w 1931 r. r. wzięli udział: 

A. Cywińska, W. Czartkowski, prof. M. Kucharski, dr S. Lubelski, Woyna-Gwiaź-

dziński (junior), chór żeński Szkoły Handlowej, który wykonał pieśni Mendelssohna, 

Moniuszki i Noskowskiego, a na koniec wykonano dwa skecze. Okolicznościowe 

słowo wstępne wygłosił Woyna-Gwiaździński, deklamował W. Czarkowski, S. Lu-

belski grał na skrzypcach Wieniawskiego, Czajkowskiego i Drdla. Prof. Kucharski 

był dyrygentem chóru, śpiewał i grał na pianinie. W „Czarnej kawie” wzięło udział 

nieliczne, ale dobrane towarzystwo. Dochód to ok. 160 zł, które zawdzięczano „kołu 

szczęścia” z niespodziankami oraz pracy pań Fichnowej, Klimkowiczowej, Mijaso-

wej, Dawidowiczowej, Kaczorowskiej, Lasoniówny, panów insp. szkolnego Mijasa, 

kpt. Klimiewicza, komisarza Fichny, kier. Kom. P.P (Komendy Policji Państwowej?) 

Dawidowicza, por. Matuszewskiego i prof. Kapustę93.  

Wiemy jak wyglądał Tydzień w Sulmierzycach. Tam od samego rana pierw-

szego dnia na ulicach widać było wielu członków Przysposobienia Wojskowego, 

straże pożarne z okolicy. Płk Stefan Bzowski na rynku odebrał raport, po którym 

                                                
91 „Gazeta Radomskowska” 1931, nr 40, s. 1. 
92 „Gazeta Radomskowska”1931, nr 41, s. 3, nr 42, s. 5. 
93 „Gazeta Radomskowska”1931, nr 42, s. 4. 
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wszyscy poszli do kościoła. Po nabożeństwie odbyła się w rynku defilada oddziałów 

straży i PW, którą przyjmował płk Bzowski w otoczeniu proboszcza ks. Cwilonga, 

komendanta Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego na powiat kpt 

Moniuszko, instruktora komitetu powiatowego LOPP L. Oczkowskiego, naczelnika 

straży z Brudzic Szlęzaka oraz władz miejscowych. Potem były ćwiczenia w rynku, 

które prowadził instruktor straży na powiat Gruchot (?). Na polach majątku Sulmie-

rzyce Bzowski zorganizował pokaz walki polowej. Były też przemówienia, a całości 

sprzyjała pogoda94. 

W roku następnym jedną z atrakcji był spektakl teatralny. Komitet Tygodnia 

wyłonił Sekcję Teatralną (odpowiadała za nią M. Fichowa), wystawiono sztukę 

„Serce i Śmigło”. Szkołom średnim Fabianiego, Waintraub, Niemca, Szkole Handlo-

wej dziękowano za afisze i programy, panom Lachowskiemu i Herszkiewiczowi za 

stronę dekoracyjną, kierownikowi Parzonce i prof. Juźwickiemu za pomoc w wyko-

naniu masek i napisów, dyr. Kornhafferowi za dostarczony węgiel i lampki elek-

tryczne, M. Świderskiemu za salę w Kinemie, Królowi za wykonane rekwizytów. 

Przedstawienie nie było zbyt udane. Na łamach gazety wywiązała się nawet dysku-

sja, pojawiły się głosy stające w obronie aktorów. Przypominano, że to przecież 

spektakl amatorski. 

Poza nim w ofercie był odczyt, na który przyszło nieco młodych ludzi oraz 

wystawa masek przeciwgazowych (nie było zainteresowania)95. W Gidlach był zna-

czek, zbiórka fantów dla Powiatowego Komitetu na loterię w Radomsku, obchód ku 

czci Żwirki i Wigury, połączony z nabożeństwem żałobnym za nich. Na zakończenie 

Kaurzel z Radomska dał odczyt dla pełnej sali szkolnej o doniosłym znaczeniu lot-

nictwa i obrony przeciwgazowej96. 

          W X Tydzień, odby-

wający się w dniach 14-21 

maja 1933 r. (obok zapo-

wiedź w „Gazecie Radom-

skowskiej” 1933, nr 20), po 

nabożeństwie przez miasto 

przemaszerowali uczniowie 

szkół powszechnych i śred-

nich, związków, organizacji 

i drużyn Obrony Przeciw-

gazowej. W Kinemie od-

                                                
94 „Gazeta Radomskowska”1931, nr 42, s. 4. 
95 „Gazeta Radomskowska” 1932, nr 46, s. 4-5. 
96 „Gazeta Radomskowska” 1932, nr 46, s. 2. 
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czyt miał dr Jerzy Sobrański, a przed budynkiem urządzono pokaz gazowy. Odczyty 

w szkołach i różnych organizacjach wygłosili prof. W. Stańko, por. P. Krupa, prof. 

Danek, S. Kaurzel, E. Frage, M. Ławreńczukowa. Na placu targowym prelekcję miał 

L. Oczkowski. Poza tym w Kinemie wyświetlono film propagandowy z dziedziny 

lotnictwa, była też akademia, a w parku Świętojańskim zabawa. Przez cały tydzień 

trwała sprzedaż znaczka, samolocików, broszur, zapisy na członków, zbiórka pienię-

dzy97. 

XI Tydzień (10-17 maja 1934 r.) zaproponował, obok stałych punktów pro-

gramu, film „Pogromcy przestworzy”. W programie były przemówienia, pierwszego 

dnia z balkonu ratusza mowę wygłosił Popławski, a w Gidlach inż. Święcicki z Nie-

sulowa i nacz. Borek. Tu była także zabawa taneczna98. W 1935 r. miejscowy PCK 

przesunął termin Zlotu Młodzieży Czerwonokrzyskiej, by ten nie kolidował z XII 

Tygodniem99.  

Z kolei XIII edycja (24 września-1 października 1936 r.) przebiegała pod ha-

słem „Budujemy samoloty – uczymy się latać” (wydano też broszurę pod takim tytu-

łem)100. Helena Majewska brała udział w przygotowaniach, w tej sprawie odbyło się 

jakieś zebranie 12 września101. W programie pokaz ataku lotniczo-gazowego na pla-

cu 3 Maja przy udziale drużyn odkażających i przeciwpożarowych, zabawa taneczna 

urządzona przez SKS „Korona” w połączonych salach kasyna Thoneta pod hasłem 

„Sport przyziemny-sportowi podniebnemu”. Zaplanowano też bieg kolarski w ma-

skach przeciwgazowych („Korona”), drużynowe zawody marszowe w maskach, 

konkurs modeli latających i baloników LOPP na placu targowym i koło starostwa 

zorganizowany przez szkoły średnie. Typowo rozrywkowy charakter miał dancing 

„czarna kawa” w cukierni Grzesiakowskiego102.  

Imprezy trwające od 24 września do 1 października 1937 r. zapowiedziano 

artykułem na pierwszej stronie „Gazety Radomskowskiej”, który mówił o celach ja-

kie stawia sobie LOPP103. Zarząd zwracał się do mieszkańców z prośbą o udekoro-

wanie na okres Tygodnia domów, balkonów, wystaw sklepowych i okien godłami 

państwowymi, lotniczymi i LOPP, portretami słynnych lotników, flagami i barwami 

LOPP. W tym roku także przygotowano pokaz ataku gazowego, dancing u Grzesia-

kowskiego, zabawę w parku Świętojańskim (TG „Sokół”), konkurs modeli samolo-

                                                
97 „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 20, s. 4-5, nr 23, s. 6.  
98 „Gazeta Radomskowska” 1934, nr 20, s. 5. 
99 „Niwa Czerwonokrzyska” 1935, nr 9, s. 3. 
100 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 39, s. 8. 
101 MRR, Biblioteka, sygn. K 85, Spuścizna …, t. III, Kalendarze Heleny Majewskiej.  
102 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 40, s. 3-4; MRR, Biblioteka, sygn. K 85, Spuścizna …, 

t. II, Materiały dotyczące LOPP i Ligi Morskiej i Kolonialnej (tu egzemplarz broszury).  
103 „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 37, s. 5, nr 38, s. 5. 
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towych na łąkach za starostwem, który zorganizowało Koło Modelarstwa Lotniczego 

Gimnazjum im. F. Fabianiego, zawody marszowe w maskach104.  

Przygotowując XV Tydzień (24 września-1 października 1938 r.) pisano, że 

ostatnie konflikty (Hiszpania, Abisynia, wojna japońsko-chińska) pokazują, że wojna 

toczy się teraz przede wszystkim w powietrzu. Poza tym atrakcje były podobne do 

tych z poprzednich edycji („Czarna kawa – lampka wina LOPP” w nowej restauracji 

Stanisława Grzesiakowskiego, z występem muzycznym Kozakiewicza)105. 

 Niewiele wie-

my o efektach zbiórek, 

sprawozdania publiko-

wano tylko kilka razy. 

W I Tygodniu (5-12 X 

1924) dochód z imprez 

miejskich to 2598,73 zł 

(przekazane do Łodzi), 

z całego powiatu 7 tys. 

zł, w II (II 6-15 IX 

1925) - 6372,13 zł, III 

(10-17 X 1926 ) - 1500 

zł, V (23-30 IX lub X 

1928) - 1732,21 zł, VI 

(6-13 X 1929) – w Gi-

dlach 324 zł, VIII – 

9090,8 zł, X (14-21 V 

1933) - 985,25. Tu zna-

my więcej szczegółów. 

Wydatki X Tygodnia: 

sekcja organizacyjna – 

81 zł, sekcja akademii - 

64 zł, sekcja imprez - 

101, różne wydatki - 

72,25, razem 318,25. 

Dochód: zbiórka ulicz-

na - 345 zł, sprzedaż biletów - 244,60 zł, loteria - 300,05 zł, ze strzelnicy i konfetti na 

zabawie - 14,25 zł, broszurki i znaczki - 175,10 zł, nalepki i znaczki - 175,10 zł, 

                                                
104 „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 39, s. 2, nr 46, s. 7. 
105 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 27, s. 5, nr 38, s. 4, nr 39, s. 1, 7, nr 40, s. 6, nr 42, s. 5. 
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składki członkowskie - 4 zł. Powyższe kwoty dają sumę 20,512,32 zł, ale z całą 

pewnością można przyjąć, że nie są to dane ostateczne.  

Zbiórki podczas tygodni LOPP nie były jedynymi okazjami do wsparcia fi-

nansowego organizacji. 17 maja 1936 r. w cukierni Grzesiakowskiego odbył się dan-

cing zorganizowany przez Koło Kobiece LOPP (wejście 50 gr)106. W Gidlach orga-

nizowano majówki. Ta w 1936 r. nie udała się ze względu na pogodę, ale przełożono 

ją na 5 lipca. Wcześniej (21 maja) w remizie urządzono zabawę z odczytem członka 

koła M. Żarłko o awiatyce i obronie gazowej. Dochód z tej imprezy to 50 zł107. Udała 

się majówka 24 lipca 1938 r. w lesie niesulowskim, przyszło kilkaset osób108.  

 W Radomsku w czasie karnawału organizowano bale. Zabawa udała się  

w 1925 r., ale tu szczegółów nie znamy. 6 lutego 1926 r. urządzono go wspólnie  

z Towarzystwem Dobroczynności w sali ratusza109. Zysk wyniósł 180 zł, z czego 

10% (18 zł) oddano na bezrobotnych, 81 zł na Towarzystwo Dobroczynności, 81 zł 

na rachunek LOPP w Banku Ziemiańskim. Lekarz Borkowski zamiast udziału w balu 

wpłacił 5 zł na bezrobotnych110. Bal 11 lutego 1933 r. też się odbył w ratuszu (bilet 

dla panów 3 zł, dla pań 2 zł)111, podobnie jak ten z 9 lutego 1935 r. (wspólny dla 

LOPP i PCK), przygotowany z dużym rozmachem (do tańca miały grać 2 zespoły, 

jeden z Radomska, drugi z 27 pp)112. 6 lutego 1936 r. skorzystano z sali Towarzystwa 

Dobroczynności. Po raz pierwszy w Radomsku zorganizowano konkurs walca an-

gielskiego. Nagrodę w postaci bomboniery zdobyli Polanowska i Drozdowski.  

W konkursie „królowych” zwyciężyły Kozłowska, Philippartowa i Popławska113.  

 

„Skrzydła lotnicze niosą zwycięstwa”
114

. Samolot Ziemi Radomszczańskiej 

 

 W 1926 r. rozważano plany wybudowania w Radomsku, w  dzielnicy Kowa-

lowiec, lotniska wojskowego. W całym województwie miała powstać sieć małych 

lotnisk. W związku z tym do miasta przyjeżdżały delegacje wojewody, komisje woj-

skowe, które przychylnie wypowiadały się na temat pomysłu i lokalizacji (zalecano 

jedynie powiększenie terenu przeznaczonego na lotnisko). Z nieznanych powodów 

                                                
106 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 21, s. 4. 
107 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 27, s. 6. 
108 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 32, s. 5. 
109 „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 6, s. 9.  
110 „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 7, s. 2, nr 8, s. 8. 
111 „Gazeta Radomskowska” 1933, nr 5, s. 6, nr 7, s. 5. 
112 „Gazeta Radomskowska” 1935, nr 5, s. 6. 
113 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 8, s. 5. 
114 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 17, s. 2. 
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do realizacji planów nie doszło115. W tym samym czasie powstał inny pomysł, także 

związany z lotnictwem.  

Radomszczański oddział Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyż-

szych postanowił zainicjować w 1926 r. projekt kupna samolotu przez powiat ra-

domszczański. Zawiązano nawet stosowny komitet i wszystkich zainteresowanych 

zaproszono na spotkanie w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej (Rynek 17) na godz. 

19. Inicjatorzy sami wpłacili 50 zł116. Inicjatywa jednak chyba nie znalazła poklasku  

i pomysł na długo zarzucono. Powrócono do niego prawie 10 lat później.  

W ramach powiatowego LOPP 19 października 1937 r. powstał Komitet 

Fundacji Samolotu Ziemi Radomszczańskiej, działający w ramach LOPP. Komitet 

tworzyli: mgr Jerzy Teodorczyk (przewodniczący) – potem zastąpił go notariusz Lu-

cjusz Bugajski, poseł Dominik Dratwa (I wiceprzewodniczący), por. Ignacy Marsza-

łek (II wiceprzewodniczący), kierownik rejonu kontroli skarbowej Alfred Nowak 

(skarbnik), Józef Żymirski (sekretarz). Poza nimi jako członkowie weszli pozostali 

członkowie władz powiatowych LOPP. Zaplanowano, że zbiórka będzie prowadzona 

przez sprzedaż kuponów i wpłat. Ofiarodawca powyżej 50 zł miał prawo wpisać się 

do złotej księgi fundacyjnej, powyżej 100 zł otrzyma dyplom, powyżej 500 mosiężną 

plakietkę, która umieszczona zostanie na kadłubie ufundowanego samolotu, powyżej 

1000 zł srebrną plakietkę, powyżej 1500 zł złotą. Większe kwoty można wpłacać  

w ratach po wcześniejszej deklaracji. Wydano odezwę na pierwszej stronie gazety,  

w której pisano, że społeczeństwo obdarowuje wojsko sprzętem, ostatnio LOPP za-

kupił 126 samolotów. Zachęcano więc, by i Radomsko włączyło się w akcję117. Za-

czął się długi proces zbiórki pieniędzy, wydrukowano kupony fundacyjne, dyplomy, 

deklaracje, znaczki metalowe itp. Ale zbiórka szła bardzo powoli. Zrezygnowano 

więc z samolotu RWD-17 na rzecz RWD-8, czyli tańszej wersji.  

Na zebraniu 28 listopada 1937 r. członkowie Pocztowego Przysposobienia 

Wojskowego oddział Radomsko zobowiązali się mimo ciężkich warunków material-

nych do złożenia dobrowolnych składek na „samolot ziemi radomszczańskiej” w wy-

sokości 1% od uposażenia. Wezwali przy tym innych do podobnego gestu118. W gru-

dniu tego roku organizacje młodzieżowe zorganizowały Sylwestra z dochodem na 

samolot. Zabawa odbyła się w trzech salach: Związku Strzeleckiego, Towarzystwa 

Dobroczynności i Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. Na czele „komitetu 

                                                
115 „Gazeta Radomskowska” 1927, nr 3, s. 1, nr 19, s. 4, nr 20, s. 6, nr 21, s. 7, nr 38, s. 6. 
116 „Gazeta Radomskowska” 1926, nr 44, s. 4; G. Pezowicz, Kowalowiec – „miasto-ogród” 

czy lotnisko?, „Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku”, nr 9, 

2004, s. 4. 
117 „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 43, s. 1, 7. 
118 „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 49, s. 5. 
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zabawowego” stał mjr Wyczółkowski, poza nim kpt. Krasowski i inż. Szwedow-

ski119. 

Komitet wykonawczy fundacji samolotu zwracał się z prośbą o informowa-

nie go (LOPP, plac 3 Maja 2) o wszelkich akcjach zbiórki pieniędzy na ten cel w za-

kładach, stowarzyszeniach itp. Wszystkie pieniądze powinny być wpłacane do Ko-

munalnej Kasy Oszczędności na rachunek komitetu fundacji samolotu120. 

11 stycznia 1938 r. Koło Skarbowców LOPP w Radomsku urządziło w Ki-

nemie koncert na rzecz „Fundacji samolotu ziemi radomszczańskiej” (dochód 300 

zł)121. Zbiórkę prowadziły również organizacje katolickie ze Stobiecka Miejskiego. 

Za pośrednictwem gazety wpłaty złożyli: ks. proboszcz M. Wrobel (25 zł), Katolic-

kie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (10 zł), KSM Żeńskiej (8 zł), KSM Kobiet 

(15 zł), KSM Mężów (20 zł). Razem 78 zł122. 17 stycznia 1938 r. na ręce L. Kwa-

śniewskiego, prezesa powiatowego LOPP, organizacje młodzieżowe, reprezentowa-

ne przez mgr Łysakowskiego i W. Karmańskiego, złożyły dochód z zabawy sylwe-

strowej (529,44 zł). Na piśmie do Kwaśniewskiego złożono podpisy i pieczęcie, wia-

domo więc kto się włączył w akcję: ZHO Oddział Łódzki – Zarząd Kół Przyjaciół 

Hufców Radomszczańskich, Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Handlowej w Ra-

domsku, Związek Strzelecki Zarząd Powiatowy w Radomsku, Towarzystwo Gimna-

styczne „Sokół” w Radomsku, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Radomsku 

Gniazdo Żeńskie, Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki w Radomsku, Sekcja 

Sportowa „Sparta” 1933, Klub Sportowy „Wilk”, Związek Strzelecki w Radomsku, 

Związek Strzelecki Oddział Żeński w Radomsku, Kielecki Okręgowy Związek Piłki 

Ręcznej w Częstochowie Podokręg w Radomsku, Katolickie Stowarzyszenie Mło-

dzieży Męskiej Oddział w Radomsku, Robotniczy Klub Sportowy „Radomszczan-

ka”, Zjednoczenie Polskiej Młodzieży Pracującej „Orlę” Zarząd Koła w Radomsku, 

Strzelecki Klub Ogólnosportowy „Korona” 1923, Policyjny Klub Sportowy w Ra-

domsku, Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Radomsku, ZHP Komenda Hufca 

Harcerek w Radomsku123. Niedługo potem dołączyli inni: Thonet-Mundus (500 zł), 

Powiatowy Oddział Związku Straży Pożarnych RP w Radomsku (25 zł), wymienio-

no też, choć bez podania kwot, kółka rolnicze z powiatu, wsie Wiewiec i Pomiary 

(bez kwot), kilka straży pożarnych z terenu powiatu. Indywidualnie włączył się Józef 

Nowak, sekretarz gminy Radomsko (20 zł), który do takiego samego kroku wezwał 

innych sekretarzy gminnych124. Tradycyjny Bal Skarbowców odbywał się w styczniu 

                                                
119 „Gazeta Radomskowska” 1937, nr 51, s. 6. 
120 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 8, s. 7. 
121 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 4, s. 6. 
122 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 5, s. 5. 
123 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 4, s. 8. 
124 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 13, s. 6. 
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1939 r. pod hasłem „Budujemy Samolot”125. Grono osób, które zostały po zabawie 

21 lutego ZPOK i ZPD w Klubie Towarzyskim ofiarowało 100 zł na samolot126.  

Nie wiadomo, czy to wszystkie kwoty, jakie udało się zebrać na ten cel, ale 

do sfinansowania samolotu było jeszcze daleko. W kwietniu 1938 r. gazeta pisała  

o przysłowiowym „słomianym ogniu”, wskazywano, że nawet biedniejsze samorzą-

dy obdarowywały armię. Nie napisano tego wprost, ale w radomszczańskim środo-

wisku dochodziło do niesnasek. Nie wszystkim pomysł zakupu samolotu się podobał, 

ludzi związanych z LOPP i komitet nazwano „samozwańczym”, oskarżono o chęć 

zrobienia kariery w działalności społecznej, czy zdobycia orderu. Zwołano więc 

ogólne zebranie, na którym wyłoniono komitet wykonawczy, wedle słów gazety 

każdemu dano okazję do pracy na tym polu. I od tego momentu sprawa utknęła, 

zwolniła tempo127. Niedługo potem zmienił się przewodniczący Komitetu Wyko-

nawczego Fundacji Samolotu Ziemi Radomszczańskiej. J. Teodorczyk został służ-

bowo przeniesiony do Łęczycy, na jego miejsce powołano rejenta Lucjusza Bugaj-

skiego. 27 kwietnia 1938 r. odbyło się posiedzenie sekcji zbiórkowej128. Wiosną 

1938 r. na koncie było 10 tys. zł, w maju kwota zwiększyła się do 15 tys., a najtańszy 

samolot szkoleniowy miał kosztować 25 tys. zł. Społeczeństwo powiatu powinno 

taką kwotę uzbierać w 4 miesiące, a akcja trwa już 8 miesięcy. Najpóźniej jesienią 

samolot powinien być przekazany wojsku – przekonywano na łamach gazety. Wzy-

wano więc do udziału w zbiórkach129.  

19 czerwca 1938 r. staraniem Zjednoczonych Organizacji Kobiecych zapla-

nowano loterię fantową połączoną z zabawą w ogrodzie straży oraz w sali Związku 

Strzeleckiego, z dochodem na samolot (wstęp dla dorosłych 20 gr, dla dzieci 10 gr). 

Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyła rejentowa Bugajska przy współudziale 

członkiń miejscowych organizacji kobiecych130. 

Pod koniec czerwca gazeta pisała, że oddanie samolotu odbędzie się nieod-

wołalnie we wrześniu podczas XV Tygodnia LOPP, na jubileusz organizacji. Zwra-

cano uwagę, że jeszcze wiele organizacji, stowarzyszeń i osób zamożnych nie włą-

czyło się w akcję, niektórzy czekają z nadzieją, że „może uda się jakoś wykręcić  

z tego”. Wywierano presję ostrzegając, że księga ofiarodawców jednak pokaże 

prawdę. Nikt nie może przecież powiedzieć, że nie słyszał o zbiórce, bo wiedzą  

o niej wszyscy131. Komitet wydał znaczki metalowe (1 zł, 50 gr, 20 gr) z napisem 

                                                
125 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 3, s. 5. 
126 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 9, s. 6. 
127 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 16, s. 7. 
128 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 18, s. 5. 
129 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 22, s. 3. 
130 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 24, s. 6, nr 25, s. 4. 
131 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 26, s, 6. 
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„Powiat-Radomsko-Armii”, ich rozprowadzeniem miały się zająć organizacje spo-

łeczne i specjalne punkty sprzedaży. Znaczki miały być noszone przez cały czas 

trwania akcji132. 

25 czerwca 1938 r. delegacja z Radomska została przyjęta przez prezesa Za-

rządu Głównego LOPP. W skład delegacji Komitetu Fundacji Samolotu wchodzili 

rej. Bugajski, poseł Dratwa, dyr. Bürgl i instruktor obwodu oplg Osiński (podkreślo-

no w gazecie, że do Warszawy pojechali na własny koszt). Wręczyli oni w imieniu 

społeczności powiatu czek na 10 tys. zł jako zadatek na samolot RWD 17. Podczas 

wizyty potwierdzono, że samolot zostanie zakupiony w drugiej połowie września133. 

Tych planów nie udało się zrealizować, wciąż nie uzbierano potrzebnej kwo-

ty. W Komitecie leżało wiele deklaracji wpłat, które nie zostały zrealizowane. Samo-

lot już został wyprodukowany, w połowie był zapłacony. Ostrzegano, że gdy akcja 

będzie się przeciągała, ten nowoczesny teraz samolot będzie w momencie oddania go 

wojsku przestarzały134. Na 10 października 1938 r. zwołano zebranie organizacji spo-

łecznych Radomska w sprawie fundacji samolotu135. W połowie maja 1939 r. pisano, 

że już niewiele brakuje do ufundowania samolotu. W ostatnim czasie pracownicy  

i robotnicy Thoneta, poza wcześniejszymi zobowiązaniami, zebrali 2 tys. zł. „Braku-

je już bardzo niewiele. Jesteśmy naprawdę tylko o krok od zakończenia zbiórki. 

Uczyńmy ten krok”. W pierwszym rzędzie apelowano do tych, którzy się zadeklaro-

wali i nie spełnili tych zobowiązań oraz do tych, których stać na ponowny wysiłek. 

14 maja odbyła się ostatnia zbiórka uliczna, poza tym można było wpłacać w KKO, 

w sekretariacie LOPP. Na 21 maja zaplanowano zjazd okręgowy Związku Oficerów 

Rezerwy, na którym mieli być wicepremier Kwiatkowski, gen. Berbecki, gen.  

J. Górecki, gen. Thomme, gen. Gąsiorowski, wojewoda Józewski. Wtedy miało na-

stąpić przekazanie samolotu ziemi radomszczańskiej, o ile wpłynie brakująca kwo-

ta136. Były plany, by kupiony samolot przyleciał do Radomska. Tak się nie stało ze 

względu na intensywne szkolenia pilotów. Samolot jeszcze przed wpłaceniem całości 

należności został skierowany do Szkoły Pilotów im. Marszałka Śmigłego-Rydza  

w Świdniku koło Lublina. Jeszcze w maju, gdy samolot miał być już przekazany,  

w gazecie nawoływano do subskrypcji Pożyczki Lotniczej, w ramach ogólnopolskiej 

akcji dozbrajania armii137. 

 

 

                                                
132 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 30, s. 6. 
133 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 28, s. 4. 
134 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 42, s. 3. 
135 MRR, Biblioteka, sygn. K 85, Spuścizna …, t. III, Kalendarze Heleny Majewskiej.  
136 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 20, s. 7. 
137 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 21, s. 1-3. 
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Zbiórki ogólnopolskie 

Radomszczańska społeczność brała też udział w akcjach ogólnopolskich. 

Wiosną 1936 r. prezydent Ignacy Mościcki podpisał dekret o utworzeniu Funduszu 

Obrony Narodowej, który miał dać dodatkowe środki na dozbrojenie polskiej armii. 

W Radomsku grunt do zbiórki przygotowywała „Gazeta Radomskowska”. Na pierw-

szej stronie zamieszczono artykuł o koordynacji ofiarności całego społeczeństwa na 

rzecz FON. Celem było dozbrojenie Polski na lądzie, morzu i w powietrzu138. Zaczę-

ły pojawiać się pierwsze deklaracje. Pracownicy ekspozytury Wojewódzkiego Biura 

Funduszu Pracy opodatkowali się na rzecz Funduszu Obrony Narodowej (1% pobo-

rów do grudnia 1936 r.)139. Urzędnicy starostwa też się opodatkowali od 1 lipca  

1936 r.  do 1 stycznia 1937 r. w wysokości od 0,5 do 1,5% uposażeń140, pracownicy 

poczty oddali 1/30 uposażenia za sierpień, oświadczając jednocześnie, że są gotowi 

do dalszych poświęceń dla ojczyzny. 

Szkoła im. Marii Konopnickiej w 

1936 r. wpłaciła 10 zł, co zostało zapi-

sane w złotej księdze ofiarodawców 

pod numerem 483141. Zaapelowali do 

innych o ofiarę „jednego dnia pracy 

dla FON”142. W lutym 1937 r. zarząd 

Metalurgii poinformował, że na FON 

od Towarzystwa Akcyjnego Przemy-

słu Metalurgicznego na sprzęt wojsko-

wy przekaże 10 tys. zł, od personelu 

robotniczego (24 godziny pracy) – 13 

tys. zł, od pracowników umysłowych, 

obywateli francuskich, jednego belgij-

skiego i jednego włoskiego 2,4 tys. zł, 

od pracowników umysłowych narodo-

wości polskiej kolejne 2,4 tys. Razem 

28 tys. zł143. 

Henryk Figurski, mierniczy z Radomska, wpłacił na FON 20 zł i wezwał do 

tego samego Bronisława Muszalskiego z Kamieńska za obelżywe słowa skierowane 

                                                
138 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 28, s. 1.  
139 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 27, s. 4. 
140 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 30, s. 5. 
141 MRR, Biblioteka, sygn. K 85, Spuścizna po rodzinie Majewskich, t. I, Notatki Henryka 

Szczepaniaka; MRR, AH, sygn. 1508. 
142 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 32, s. 6. 
143 „Gazeta Radomskowska”1937, nr 8, s. 4. 
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w stronę jego firmy 9 maja144. Prywatna szkoła Karoliny Klar złożyła 170 zł, co zo-

stało 31 marca 1939 r. zapisane w Złotej Księdze Ofiarodawców pod numerem 

47595145 (poświadczenie na poprzedniej stronie). W sprzedaży były cegiełki - na-

klejki, z których dochód był przeznaczony na dozbrojenie armii. Miały napis:  

„Z Wodzem Narodu Polska cała 18 III 1938”. Rok później dodano tylko datę 18 

marca 1939 r.146 

W czerwcu 1937 r. do Okręgu w Łodzi wysłano 100 par rękawic wełnianych 

w pokrowcach lnianych o wartości 500 zł. Wykonały je strzelczynie oddziałów  

z Borzykowej, Dmenina i Radomska jako dar dla FON147. Rolnicy z powiatu złożyli 

pokaźną kwotę 17,415,78 zł148, pracownicy Thoneta 3 tys. zł, rolnicy z Kotkowa 

82,60 zł149, szkoła w Strzałkowie 10,05 zł150, 16 kwietnia 1939 r. straż ze Zdrowej 

przekazała 10 zł, wezwali inne straże, by wpłacały na ile je stać. Mieszkańcy tej wsi 

przekazali pieniądze z dzierżawy za polowanie w kwocie 250 zł, wezwali też inne 

gromady do takiego samego kroku. 22 kwietnia 1939 r. w cukierni Grzesiakowskie-

go odbył się dancing, z którego połowę dochodu przeznaczono na FON151. 

Aktywni byli mieszkańcy Kruszyny. 16 kwietnia 1939 r. mieszkańcy na ze-

braniu w Domu Strażackim (ok. 500 osób) przyjęli rezolucję do pracy dla ojczyzny 

„chociażby w krzyżach trzeszczało” i wzywają do subskrypcji Pożyczki Przeciwlot-

niczej. Młodzież szkolna - 100 zł, spółdzielnia uczniowska - 20 zł, szkolna kasa osz-

czędności - 20 zł, nauczyciel - 10 obligacji na 1000 zł, Kasa Stefczyka - 200 zł i na 

FON - 121 zł. Razem z Kruszyny wpłynęło 1461 zł na POP i FON152.  

12 kwietnia odbyła się konferencja zarządów wszystkich Klas Związków 

Zawodowych z powiatu. Jednomyślnie wezwano klasę pracującą do subskrypcji 

pożyczki lotniczej oraz składania darów na FON. Komisja Centralna Klas Związków 

Zawodowych przyjęła stawki składek: robotnicy zarabiający do 160 zł - składka 

miesięczna 20 zł, od 160 do 300 zł – 20%, 300-400 zł – 35%, 400-600 zł – 50%. 

Apelowano do fabrykantów, by rozkładali wpłaty pożyczki robotnikom ratami w cią-

gu 10 miesięcy, pokrywając całość zadeklarowanych sum z kas fabrycznych. Pań-

stwo Kryńscy, właściciele Strzałkowa za pośrednictwem gazety przekazali 250 zł153. 

                                                
144 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 20, s. 6. 
145 MRR, AH, sygn. 38. 
146 MRR, Biblioteka, sygn. K 85, Spuścizna…, t. IV, Cegiełki.  
147 „Gazeta Radomskowska”1937, nr 22, s. 5. 
148 „Gazeta Radomskowska”1937, nr 27, s. 6. 
149 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 14, s. 5-6. 
150 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 16, s. 5. 
151 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 17, s. 5. 
152 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 17, s. 2, s. 5. 
153 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 21, s. 4. 
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 Pracownicy Huty Szkła i Kryształów Morawski zadeklarowali jednodniowy 

zarobek w kwocie ok. 800 zł na FON . W Kodrębie postanowiono na FON opodat-

kować się po 20 gr od morgi, z funduszy gromadzkich przeznaczyć 500 zł na zakup 

obligacji. Rok wcześniej na FON złożono 260 zł. Powołano komitet, który miał ze-

brać pieniądze do 1 maja. Komitet tworzyli: Władysław Załęcki (przewodniczący),  

J. Dula, Stanisław Klekowski, Stanisław Baliński, Władysław Rygielski154. 

         30 marca 1939 r. wydano 

obwieszczenie Ministra Skarbu 

o subskrypcji 5% Pożyczki 

Obrony Przeciwlotniczej oraz 

Bonów Obrony Przeciwlotni-

czej na 3%. Subskrypcja miała 

trwać od 5 kwietnia do 5 maja 

1939 r. Druga rata pożyczki 

przypadała 5 czerwca 1939r.155. 

Na POP przygotowano obliga-

cje na okaziciela opiewające na 

100, 500, 1 tys. i 5 tys. zł. Po-

życzka miała być spłacona do 

1954 r. Natomiast bony na oka-

ziciela opiewały na 20 zł i mia-

ły być wykupione w 1944 r.156 

Z miasta i powiatu zadeklaro-

wano 760 tys. zł, w porówna-

niu z Pożyczką Narodową było 

to ponad dwa razy więcej157. 5 

czerwca 1939 r. upływał termin wpłacenia drugiej raty subskrypcji. Obywatelski 

Komitet Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej w Radomsku wydał odezwę przypomina-

jącą o upływającym terminie. Czytamy w niej: […] nie może braknąć nikogo z sub-

skrybentów zobowiązanych do uiszczenia drugiej raty. Dezerterów między nami być 

nie może”158 (fot. niżej). 

                                                
154 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 17, s. 2-3. 
155 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 23, s. 2; MRR, AH, sygn. 842. 
156 „Orędownik. Ilustrowany dziennik narodowy i katolicki” 1939, nr 79, s. 1; „Gazeta Ro-

botnicza” 1939, nr 82, s. 1; „Narodowiec” 1939, nr 15, s. 1. 
157 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 20, s. 3. 
158 MRR, AH, sygn. 841, 842. 
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 Komisarzem pożyczki na 

powiat radomszczański był prezes 

LOPP L. Kwaśniewski (subskry-

bentów przyjmował codziennie 

przy ul. Reymonta 15 w godz. 17-

20159). 2 kwietnia 1939 r. zwołał 

do magistratu zebranie przedsta-

wicieli wszystkich zrzeszeń, or-

ganizacji, instytucji i ugrupowań 

politycznych, by wybrać władze 

Powiatowego i Miejskiego Komi-

tetu Pożyczki Obrony Przeciw-

lotniczej - przyszło kilkadziesiąt 

osób. Przyjęto rezolucję o przy-

stąpieniu do subskrypcji Pożyczki 

Lotniczej oraz poparciu dla rzą-

du i naczelnego wodza.  

Komitet Miejski tworzyli: 

notariusz Tomasz Dębski (prze-

wodniczący), prezes miejskiego 

oddziału OZN Wojciech Kuli-

kowski (I wiceprzewodniczący), prezes PPS w Radomsku Franciszek Lenk (II wice-

przewodniczący), prokurent Komunalnej Kasy Oszczędności (KKO) Jan Kokosza 

(skarbnik), prezes ZNP Józef Czerwiński (sekretarz), członkowie: naczelnik Urzędu 

Skarbowego Roman Araszkiewicz, prezes gminy żydowskiej Mojżesz Berger, przed-

stawiciel Federacji (ZOR?) Stanisław Buss, dyr. Towarzystwa Metalurgicznego 

Włodzimierz Falęcki, kierownik szkoły Jan Gosławski, gwardian franciszkanów o. 

Edward Kustroń, przedstawiciel Stowarzyszenia Kupców Polskich Stefan Kalisz-

czyk, kierowniczka szkoły Helena Majewska, dyr. Fabryki Józef Mintz, prezes Ro-

dziny Rezerwistów Zofia Niewiarowska, mecenas Edward Półrola, prezes Związku 

Rzemieślników i Straży Pożarnej Jan Szwedowski, prof. miejscowego gimnazjum 

Juliusz Surmacki, dyr. zakładów Thoneta inż. Szmerak, dyr. banku Bolesław Stefań-

czyk, przedstawiciel Cechu Rzemieślników Antoni Szablewski, komendant Federacji 

Polskich Związków Obrońców Ojczyzny (PZOO) Stanisław Sankowski, prezes Ro-

dziny Policyjnej Janina Zalewska, dr Hipolit Zwoliński.  

Komitet powiatowy: prezes Obwodu Powiatowego OZN (przewodniczący), 

dyr. gimnazjum i prezes Związku Strzeleckiego Zenon Kluczyński (wiceprzewodni-
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czący), prezes Związku OTOiKR Józef Mruklik (wiceprzewodniczący), dyr. KKO 

Stanisław Kancler (skarbnik) prezes Centralnego Związku Detalicznego Kupiectwa 

Polskiego Marian Karczewski (sekretarz), członkowie: prezes Federacji PZOO Ka-

zimierz Bartkiewicz, prezes Związku Powiatowego Nauczycielstwa Polskiego Józef 

Borczyk, notariusz i prezes Związku Rezerwistów Lucjusz Bugajski, prezes gminy 

żydowskiej Mojżesz Berger, dyr. Towarzystwa Metalurgicznego Włodzimierz Fa-

lęcki, prezes Stronnictwa Narodowego Tadeusz Gumuliński, ks. M. Jankowski, pre-

zes Związku Ziemian Stefan Kobyłecki, prezes Okręgowego Związku Powiatowego 

Straży Pożarnych Alfred Klawe, prezes Stronnictwa Ludowego Józef Kubicz, Leon 

Kipigroch, prezes Związku Zawodowego Budowlano-Drzewnego, prezes PPS Fran-

ciszek Lenk, sekretarz gminy Radziechowice Józef Nowak, poseł Ludwik Pleszczyń-

ski, prezes Związku Rzemieślników Chrześcijan i Straży Ogniowej Jan Szwedow-

ski160.  

19 kwietnia w magistracie odbyło się zebranie członków powiatowego komi-

tetu, na które przybyli też poseł Dominik Dratwa i wicestarosta Fibich161. W czerwcu 

komisarzem nadal był L. Kwaśniewski, przewodniczącym powiatowego komitetu 

inż. K. Turkowski, a jego odpowiednikiem w mieście J. Szwedowski162.  

Akcja przybierała coraz większy zasięg163. „Gazeta Radomskowska” pisała: 

„Już w pierwszych godzinach po ogłoszeniu przez Radę Ministrów subskrypcji Po-

życzki Przeciwlotniczej Radomsko zdało egzamin patriotyzmu, wyrażając gotowość 

subskrypcji pożyczki”. Zachęcano do subskrypcji. Personel szpitala zadeklarował  

2 tys. zł, Komunalna Kasa Oszczędności 10 tys. zł, właściciel księgarni B. Nowicki  

1 tys., pracownicy Zarządu Miejskiego połowę miesięcznego uposażenia, Kółko 

Rolnicze „Kłos” w Krzemieniewicach 151 zł. Redakcja dostawała dalsze zgłoszenia 

chętnych do subskrypcji: Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza 500 zł, pracownicy 

umysłowi Towarzystwa Metalurgicznego zarabiający 300 zł zadeklarowali 25% upo-

sażenia, ponad 300 zł – 50%, robotnicy jedną dniówkę miesięcznie przez 5 miesięcy, 

pracownicy Thoneta 4 tys. zł164, właściciel Jedlna hr. du Moriez zadeklarował 5 tys. 

zł, to druga taka deklaracja ze strony ziemiaństwa – podkreśliła gazeta165, hr. Ra-

czyński ze Złotego Potoku subskrybował 10 tys. pożyczki, a na FON dał plac pod 

lotnisko, księża proboszczowie z dekanatu radomszczańskiego na konferencji deka-

nalnej 19 kwietnia zadeklarowali od 100 do 300 zł, łącznie 2500 zł, młodzież szkolna 

                                                
160 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 15, s. 5-6. 
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z Dobryszyc 4 bony na 80 zł166, Rada Miejska w Radomsku 2 tys. zł167, PCK 100 

zł168. 

17 kwietnia w gim-

nazjum kupieckim składka 

na Pożyczkę Przeciwlotni-

czą przyniosła 450 zł, koło 

PCK wpłaciło 20 zł, redak-

cja „Naszego Świata” 20 zł, 

na FON klasa I i II 30 zł. 

Razem 520 zł169. Obok po-

kwitowanie wystawione na 

nazwisko Stefana Starost-

ki170.  

W Strzałkowie 23 kwietnia 1939 r. odbył się dzień Propagandy Pożyczki 

Obrony Przeciwlotniczej171. Bony Pożyczki Przeciwlotniczej zakupiono też w 

Strzałkowie. Miejscowa szkoła nabyła 3 bony, jeden z ogólnych składek dzieci, drugi 

komitet rodzicielski, trzeci od najbiedniejszych dzieci (88 osób), które pobierały 

dożywianie – zrezygnowały z niego na tydzień172. 23 kwietnia 1939 r. w Strzałkowie 

odbyło się zebranie, na którym przyjęto rezolucję o udziale w akcji. Z kwesty zebra-

no od KSM – 80 zł i straży - 20 zł173. Koło Rezerwistów w Pajęcznie 24 kwietnia 

przekazem pocztowym przesłało 70 zł, młodzież szkolna z Żytna 100 zł na jedną 

obligację, wpłacając całość gminnemu komitetowi w Żytnie174. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
166 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 17, s. 3, 5. 
167 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 18, s. 4. 
168 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 19, s. 4. 
169 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 20, s. 6. 
170 MRR, AH, sygn. 983. 
171 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 18, s. 6; D. Solarz, „Zapomniany…, s. 7. 
172 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 16, s. 5. 
173 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 18, s. 6. Treść rezolucji przytacza też D. Solarz, „Zapo-

mniany…, s. 7. 
174 „Gazeta Radomskowska”1939, nr 19, s. 4. 
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Fundusz Obrony Morskiej powstał wiosną 1933 r. W Radomsku rok później 

wyrażano nadzieję, że w czasie zbiórki którą prowadzi tu Liga Morska i Kolonialna, 

nie braknie nikogo, kto uchyliłby się od zakupu znaczka175. W 1934 r. pracownicy 

starostwa dobrowolnie opodatkowali się na ten cel, dając od lipca pół procent swoich 

zarobków176. W listopadzie 1934 r. Metalurgia przekazała na ręce miejscowego ko-

mitetu 600 zł, a urzędnicy firmy wpłacili 421,20 zł177. Po śmierci Józefa Piłsudskiego 

zaczęto prowadzić zbiórkę 

na łódź podwodną jego 

imienia178. Do 1 maja 1935 

r. w Radomsku Liga ze-

brała na Fundusz Obrony 

Morskiej 10.470,25 zł, na-

tomiast do marca 1936 r. 

4352,97 zł, z czego dyrek-

cja i pracownicy Metalurgii 

złożyli 1192 zł179. W akcję 

zbiórki na FOM włączały 

się także szkoły, a przynaj-

mniej placówka kierowana 

przez Helenę Majewską.  

W klasie I w dniu 31 marca 1938 r. miał miejsce początek zbiórki na ten cel180. Roz-

powszechniano plakaty propagandowe, na których widniały hasła „Budujemy ściga-

cze! Złóż dar na FOM” (na dole plakatu było miejsce na naklejanie znaczków), „Do-

zbrójmy Polskę na morzu. Płać na FOM”, „FOM nie zużywa nic na administrację, 

wszystko na dozbrojenie!”, „Zakończyliśmy zbiórkę na okręt podwodny. Budujemy 

teraz ścigacze” (fot. wyżej)181. 

 Im było bliżej wojny, tym więcej pojawiało się akcji na wsparcie wojska. 

Różne środowiska stawiały sobie konkretne cele mające wzbogacić polską armię  

o dodatkową broń. Wśród takich inicjatyw był karabin maszynowy od mieszkańców 

powiatu. Powstał Powiatowy Komitet Fundacji Karabinu Maszynowego dla Armii. 

Akcja się udała. 25 września 1938 r. zorganizował on na targowicy święto żniw pod 

hasłem „Zorganizowana wieś Armii” (wejście 50 gr, dla dzieci 20 gr). W programie 

                                                
175 „Gazeta Radomskowska” 1934, nr 11, s. 5. 
176 „Gazeta Radomskowska” 1934, nr 26, s. 6. 
177 „Gazeta Radomskowska” 1934, nr 47, s. 5. 
178 „Gazeta Radomskowska” 1935, nr 23, s. 3. 
179 „Gazeta Radomskowska” 1936, nr 10, s. 2. 
180 MRR, Biblioteka, sygn. K 85, Spuścizna …, t. III, Kalendarze Heleny Majewskiej.  
181 MRR, DH, sygn. 1508.  
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była msza, poświęcenie karabinu i wieńców, korowód ulicami miasta, część artysty-

czna na targowicy, wręczenie karabinu maszynowego wraz z koniem i uprzężą żoł-

nierzom z 27 pp. w Częstochowie, składanie wieńców, przyśpiewki182. Na uroczy-

stość przyjechało około 3 tys. członków organizacji wiejskich. Sprawozdanie z dzia-

łalności komitetu złożył prezes Powiatowego Związku Młodej Wsi Trybulak183. 

W połowie listopada 1938 r. gazeta podała informację, że Związek Żydów 

Uczestników Walki o Niepodległość Polski i Związek Drobnych Kupców Żydow-

skich w Radomsku rozpoczął zbiórkę na karabin maszynowy z uprzężą od społe-

czeństwa żydowskiego184. Nie wiadomo jaki był efekt zbiórki.  

Sukcesem zakończyła się akcja nauczycieli. 22 października 1938 r. odbyło 

się zebranie komitetu ufundowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego karabi-

nu dla armii185. 11 listopada 1938 r. nauczyciele z powiatu dokonali uroczystego, ale 

symbolicznego, wręczenia ciężkiego karabinu maszynowego wojsku. Przemawiał  

w imieniu komitetu prezes J. Borczyk186. 

13 stycznia 1938 r. na terenie Metalurgii oddano przedstawicielom armii 

sprzęt zakupiony przez robotników i samodzielnie wykonany. Na zakończenie, po 

przemówieniach, była defilada plutonu wojska z nową bronią oraz organizacji i zało-

gi fabryki. W uroczystości przekazania sprzętu obok wojskowych wzięli udział wice-

starosta Fibich, ks. Jankowski, który dokonał poświęcenia, mjr Wyczółkowski, dy-

rekcja Metalurgii. W grudniu 1936 r. robotnicy postanowili, że będą dodatkowo pra-

cować i tak wypracowane pieniądze przekażą na ten cel. Zadeklarowali 3 tys. dni 

roboczych, tj. 13 tys. zł, pracownicy umysłowi 6 tys. zł, dyrekcja 10 tys. zł. Razem 

29 tys. zł, za co kupiono materiał i wykonano w fabryce 4 wozy dla wojsk technicz-

nych, kupno 8 koni remontowych z uprzężą i ładunek cienkiego drutu na wozy187. 

Każde województwo w kraju miało ufundować przynajmniej jeden ścigacz, 

łódzkie także się przyłączyło do akcji (ufundowało go jako pierwsze w kraju). W ga-

zecie pojawiały się hasła nawołujące do udziału w akcji („składajcie ofiary na ści-

gacz”)188. Akcje propagandowe na ten cel prowadzono też w szkołach. Na przykład 

w szkole podstawowej im. M. Konopnickiej na ścianie wisiał plakat z hasłem „Budu-

jemy Ścigacze! Dar na FON”, obok rysunek ścigacza płynącego na morzu. Dzieci 

miały przygotowane kartki z miejscami na wklejanie znaczków po 10 gr każdy189. 

                                                
182 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 39, s. 4.  
183 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 40, s. 3. 
184 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 46, s. 6. 
185 MRR, Biblioteka, sygn. K 85, Spuścizna …, t. III, Kalendarze Heleny Majewskiej.  
186 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 47, s. 3. 
187 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 8, s. 5. 
188 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 7, s. 5. 
189 MRR, Biblioteka, sygn. K 85, Spuścizna …, t. I, Notatki Henryka Szczepaniaka.  
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Powiatowy Komitet Ligi Morskiej zorganizował w kawiarni S. Grzesiakowskiego 

„czarną kawę” 20 listopada 1938 r., a dochód przeznaczono na rzecz zakupu ściga-

cza. Niedługo potem (4 grudnia) przeprowadzono zbiórkę uliczną na ten cel190. Liga 

Morska i Kolonialna w Radomsku oraz Towarzystwo Metalurgiczne zadeklarowały 

wpłatę 2 tys. zł. Wpłaty przyjmowała Komunalna Kasa Oszczędności PKO nr 

64629191. Na ten cel miał być też „Bal Morski”, ale ze względu na śmierć papieża 

Piusa XI został odwołany192. Pocztowcy postanowili przekazywać przez 4 miesiące 

po pół procenta swoich miesięcznych uposażeń193. Były też wpłaty różnych środo-

wisk. Dzieci ze szkoły im. W. Reymonta z okazji imienin K. Kupczyńskiego zebrały 

23 zł, które ten przekazał na ścigacz194. Poza tym także: gminy z powiatu (944,74 zł), 

urzędnicy i robotnicy Towarzystwa Metalurgicznego (3242,62 zł), urzędnicy i robot-

nicy Thonet-Mundus (380,80 zł), ziemianie (185 zł), gimnazjum i szkoły powszech-

ne (143,63 zł), dwa dancingi, akademia i zbiórka uliczna (267,56 zł),  Łatacz, Tyjas  

i Spółka (31,66 zł), Mintz i Spółka (150 zł), Znamirowski i Spółka (100 zł), „Labor” 

urzędnicy i robotnicy (54 zł), urzędnicy i robotnicy Walcowni Miedzi „Koniecpol” 

(37,60 zł), „Elzaol” w Radomsku (51 zł), Rodał i Spółka (25 zł), Elektrownia Często-

chowa (100 zł), dentysta Glikman (30 zł), Rubin Najkron (150 zł), Jakub Grosman 

(20 zł), Leopold Klejner (50 zł), drobni kupcy żydowscy (421,38 zł), drobne firmy  

i wolne zawody chrześcijańskie (526,30 zł). Łącznie więc na ten cel z terenu powiatu 

wpłacono minimum ok. 7 tys. zł195. 

 Opierając się tylko na doniesieniach prasowych trudno jest ustalić ostateczną 

kwotę, jaką społeczeństwo powiatu radomszczańskiego poniosło na dozbrojenie pol-

skiej armii. Nie o wszystkich wpłatach gazeta zapewne donosiła. Ale nawet te opu-

blikowane trudno jest oszacować, gdyż czytając kolejne informacje rzuca się w oczy, 

że niektóre wpłaty podawano czasami kilka razy. Zamieszczone niżej aneksy z wpła-

tami dają ponad 30 tys. zł. FOM do marca 1936 r. zgromadził ok. 15 tys. zł. W samej 

Metalurgii w 1938 r. wysiłek oszacowano na 29 tys. zł, na ścigacz wpłacono mini-

mum 7 tys. zł. Nie wiadomo, ile kosztowała mniejsza broń ofiarowana wojsku, np. 

przez nauczycieli. Można ogólnie stwierdzić, że to minimum kilkadziesiąt tysięcy 

złotych (ok. 80 tys.). 

 

 

 

                                                
190 „Gazeta Radomskowska” 1938, nr 47, s. 5, nr 48, s. 4. 
191 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 2, s. 5. 
192 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 7, s. 5. 
193 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 9, s. 6. 
194 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 11, s. 7. 
195 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 14, s. 6. 
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Zjazd Związku Oficerów Rezerwy w Radomsku 

 

 
Gazeta Radomskowska” 1939, nr 22, s. 2 

 

Wyjątkowy był rok 1939. 21 maja tego roku podczas zjazdu Związku Ofice-

rów Rezerwy (ZOR) z terenu województwa łódzkiego w Radomsku196 do miasta 

zjechali wojskowi, którym przekazano od społeczności radomszczańskiej broń. Ob-

chody odbywały się pod hasłem „Wrogów pobijemy – Rodaków Wyzwolimy”.  

Z jego drugiej strony widniał napis „Oficerom Rezerwy Cześć”. Taki transparent 

rozciągnięto nad ulicą Narutowicza między ratuszem a plebanią. Przybyli do Radom-

ska gen. Janusz Gąsiorowski, dowódca 7 DP, prezes Zarządu Głównego Polskiego 

Związku Obrońców Ojczyzny i gen. Roman Górecki197, przedstawiciel szefa Do-

wództwa Okręgu Korpusu IV płk dypl. Marian Bolesławicz, przedstawiciel wojewo-

dy łódzkiego nacz. Wrona, wiceprezydent Łodzi Antoni Purtal, były poseł Jan Dro-

zd-Gierymski i inni. Wzdłuż ul. Narutowicza, placu 3 Maja i POW ustawiono kom-

panię honorową szkoły podchorążych, liczne delegacje ZOR z terenu województwa, 

związki i organizacje z Radomska i powiatu. Ich przeglądu dokonał gen. Gąsiorow-

ski. Trybuna ustawiona była we wschodniej pierzei placu 3 Maja (tuż za ulicą, tu 

gdzie dziś znajduje się parking, w okolicy pomnika Konstytucji 3 Maja). Potem na 

cmentarzu złożono kwiaty na grobie Telesfora Mickiewicza i mogiłach legionistów, 

a w kościele parafialnym odprawiono nabożeństwo. 

 

 
 

Gazeta Radomskowska” 1939, nr 22, s. 3 

 

                                                
196 Odezwa burmistrza Lucjana Kwaśniewskiego do mieszkańców miasta, Biblioteka Naro-

dowa, sygn. DŻS IVA 1a (Polona 96569263). 
197 P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 

1994, s. 119-120, 125. Uroczystości fotografował wówczas łodzianin Roman Wajnikonis 

(zm. w 2018  r.). Dziękuję Pani Justynie Wajnikonis-Maciejewskiej za udostępnienie fotogra-
fii. 
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Następnie na placu 3 Maja, bogato udekorowanym flagami i zielenią, nastą-

piło symboliczne przekazanie armii darów od ziemi radomszczańskiej. Na ręce płk 

Bolesławicza złożono 2 karabiny ręczne z ładownicami ufundowane przez dzieci  

z przedszkola K. Klar (przemawiał Zbigniew Kutermacha), czek na 595 zł od uczen-

nic i uczniów szkoły im. Fabianiego, czek na 1 tys. zł od nauczycieli powiatu radom-

szczańskiego oraz samolot ziemi radomszczańskiej (symbolicznie wręczył go rejent 

Lucjusz Bugajski). 

 

 
 

 

 
 

W drodze na stary cmentarz, pierwszy z prawej płk M. Bolesławicz, obok niego gen. R. Gó-

recki, dalej gen. J. Gąsiorowski, fot. R. Wajnikonis 
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Na starym cmentarzu, wieniec składa gen. J. Gąsiorowski, fot. R. Wajnikonis 

 

 
 

Na starym cmentarzu, pierwszy z prawej płk M. Bolesławicz, dalej gen. J. Gąsiorowski, fot. 

R. Wajnikonis 
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Na starym cmentarzu, pierwszy z lewej płk M. Bolesławicz, trzeci z lewej burmistrz Radom-

ska Lucjan Kwaśniewski, obok niego gen. R. Górecki (?), fot. R. Wajnikonis 

 

Podziękowania za dary złożył płk Bolesławicz. Później wraz z gen. Górec-

kim, nacz. Wroną, starostą Łabudzkim, ks. kan. Jankowskim, burmistrzem Kwa-

śniewskim przyjęli defiladę, którą otwierała kompania honorowa szkoły podchorą-

żych rezerwy (prowadził ją Stanisław Sankowski), oddziały Przysposobienia Woj-

skowego z bronią, związki, stowarzyszenia, młodzież szkolna, organizacje wiejskie, 

kolumna zmotoryzowana, rowerowe oddziały PCK, LOPP, robotnicy i liczne straże 

ogniowe. Defilada trwała półtorej godziny, była „rewią siły i zwartości organizacyj-

nej tutejszego społeczeństwa”. Zwracano uwagę na dużą ilość organizacji wiejskich, 

np. konne grupy „Krakusów”, Związek Młodej Wsi, Koła Gospodyń Wiejskich, 

Związek Rezerwistów, straże ogniowe i inne. Z zachowanych zdjęciach wiemy, że 

pochód przeszedł ulicą Narutowicza. Na wysokości magistratu widać po obu stro-

nach ulicy tłumy, sądząc po zapaskach na ramionach kobiet, także mieszkańcy wsi. 

Po defiladzie w sali gimnazjum im. Fabianiego nastąpiło uroczyste otwarcie zjazdu 

w obecności przedstawicieli władz, organizacji i społeczeństwa. Były przemówienia, 

referaty („Tradycje rycerskie Radomska”). Zjazd „przerodził się w wielką manifesta-

cję ziemi radomszczańskiej dla Armii, należy podkreślić świetną organizację zjazdu, 

który to trud spadł na barki miejscowego koła ZOR oraz niebywałą liczebność 

wszystkich bez wyjątku organizacji i zrzeszeń, dzięki czemu zjazd wypadł imponu-

jąco i na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Radomska, jako dzień żywioło-

wej manifestacji na rzecz bohaterskiej Armii Polskiej”198. 

                                                
198 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 22, s. 2, nr 23, s. 3.  
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Prawdopodobnie uczniowie szkoły Karoliny Klar, fot. ze zbiorów MRR 

 

 
 

Plac 3 Maja, na trybunie pierwszy z lewej płk M. Bolesławicz, obok niego gen. R. Górecki 

(?), fot. ze zbiorów MRR 
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Plac 3 Maja, na trybunie pierwszy z lewej płk M. Bolesławicz, obok niego gen. R. Górecki 

(?), fot. ze zbiorów MRR 

 

 
 

Plac 3 Maja, na trybunie pierwszy z lewej płk M. Bolesławicz, obok niego gen. R. Górecki 

(?). Po lewej stronie widać fragment bomby propagandowej z napisem LOPP, fot. ze zbiorów 
MRR 
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Plac 3 Maja, na trybunie pierwszy z lewej płk M. Bolesławicz, obok niego NN, dalej gen.  

R. Górecki (?), fot. ze zbiorów MRR 

 

 
 

Wręczenie karabinów z ładownicami ufundowane przez uczniów szkoły Karoliny Klar . Jeden 
z nich trzyma podchorąży Jerzy Kwaśniewski, za nim stoi Janusz Różewicz. Na trybunie płk 

M. Bolesławicz, obok niego burmistrz Lucjan Kwaśniewski199, fot. ze zbiorów MRR 

 

                                                
199 M. Ściegienna, Moje wspomnienia o Lucjanie Kwaśniewskim, „Zeszyty Radomszczań-
skie”, t. X, 2015, s. 311. 
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Pierwszy z lewej gen. J. Gąsiorowski, fot. ze zbiorów MRR 

 

 
 

Defilada na ul. Narutowicza, prowadzi ją Stanisław Sankowski, fot. R. Wajnikonis 
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Defilada na ul. Narutowicza, fot. R. Wajnikonis 

 

 
 

Defilada na ul. Narutowicza, fot. R. Wajnikonis 
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Pierwszy z lewej gen. J. Gąsiorowski, obok. gen. R. Górecki (?) fot. R. Wajnikonis 

 

 
  

Gen. R. Górecki, fot. R. Wajnikonis 

 



Tomasz Andrzej Nowak 
 

 244 

 
 

Gen. J. Gąsiorowski, fot. R. Wajnikonis 

 

 
 

Gen. R. Górecki (?), fot. R. Wajnikonis 
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Płk M. Bolesławicz, fot. R. Wajnikonis 

 

 
 
Na pierwszym planie burmistrz L. Kwaśniewski, za nim salutuje gen. J. Gąsiorowski, obok 

niego płk M. Bolesławicz, dalej S. Sankowski,  fot. R. Wajnikonis 
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Defilada na ul. Krakowskiej, fot. ze zbiorów MRR 

 

 

 
 

Uczestnicy Zjazdu, fot. R. Wajnikonis 
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Uczestnicy Zjazdu, fot. R. Wajnikonis 

 

 
 

Uczestnicy Zjazdu, fot. R. Wajnikonis 
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Pierwszy z prawej poseł na Sejm IV kadencji (1935-1938) Jan Drozd-Gierymski, dyrektor 

Liceum im. B. Chrobrego w Piotrkowie, działacz ZOR, fot. R. Wajnikonis 

 

        
 

Na zdjęciu z lewej, pierwszy od lewej strony Stanisław Sankowski, fot. R. Wajnikoni 
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Aneksy 
 

II Tydzień LOPP w 1925 r. 

 

 Sumy zebrane przez panie Fiszmanową i Niewiarowską przy opodatkowaniu 

sklepów: młyn Zielonki – 8,27 zł, Gumuliński – 5,90 zł, Spółka Rolniczo-Handlowa 

i pan Pągowski po 5 zł, Kaliszczak i Wolniak po 3 zł, Dąbrowski, Stowarzyszenie 

Urzędników, Kalicka, Zorza po 2 zł, Nasz Sklep, Madejski, Zmatek po 1,50 zł, Kru-

szyńska, Gwiazda, Szpiro, Basiński, Oberman, apteka Kędzierskiego, B. Loszek, 

Lewkowicz, restauracja Bodanko, Sosnierzowa, Generowicz, Skierski, księgarnia 

Świderskiego, cukiernia Baumert, Gelbard, Kowalczyk, Besser, Grossman, Dobrze-

lewska, Połtawski, Witenberg, Kierocińska, Gąsiorowicz, Gliksman, Wygodzka, 

Neimark po 1 zł, D. Gliksman, Krawczyk, Waksamn, J. Grosman, Rozenberg, Fisz-

man, Hartman, Lachman, Brunszowa, Lanbisz, Piotrowska, Pomykalska, Gliksman, 

Zoberman, Gossman, księgarnia Kosteckiej, Miętkiewicz, Fajerman, Lewkowicz, 

Haze, Pacanowski, Spójnia, Zając, Goldberg, Fischau, Alibarda, Szatz, Jakubowicz, 

Aronowicz i Orbach po 50 gr; Margulis 40 gr 9 osób po 30 gr, 58 osób po 20 gr,  

1 osoba 10 gr. Razem 98,47 zł. Na ten sam cel zebrano przez panią Szwedowską, 

Fiszmanową i Niewiarowską na listę ofiar 259 zł: po 5 zł: spółka Kancler i Pański,  

I. Bugajski, Blumenfeld, firma Ksawerów, młyn Zielonki, Tartak Zakrzówek, M. D.  

i S. Bugajscy, browar Pociecha Katuszewski i Sandomierski; po 25 zł straż ogniowa, 

magistrat, Stowarzyszenie Rolniczo-Handlowe, Towarzystwo Akcyjne Przemysłu 

Metalurgicznego, Thonet-Mundus; 20 zł: Władysław Płaneta, po 15 zł: Bank Zie-

miański i Spółdzielnia Rolnik, po 10 zł: Spółdzielnia Związku Drobnych Rolników, 

Spółka Wünsche i Konieczny, firma A. Kryzel i J. Wojakowski, po 2 zł Ościk i M. 

Fiszmanowa. Opublikowano też sprawozdanie z Tygodnia w całym powiecie – 

6372,13 zł dochodu200. 

III Tydzień LOPP 10-17 października 1926 r. 

Lista ofiarodawców na LOPP: Fabryka Thonet-Mundus: dyr. A. Payser – 10 zł, 

Karol Krótki – 5 zł, Szymon Mika – 1 zł, Adolf Gelener – 2 zł, Stanisław Dawid – 2 

zł, Antoni Liczkowski – 2 zł, Anna Liczkowska – 2 zł, Aureli Rzadek – 1 zł, Jan 

Andres - 1 zł, Tadeusz Goszczyński – 2 zł, Adolf Pohl – 1 zł, Jan Rychlik – 1 zł, 

Fryderyk Różyczka – 50 gr, L. Dawid – 1 zł, Leon Szablewski – 60 gr, F. Hofmano-

wa – 50 gr, Franciszek Krawczyk – 50 gr, Julian Frymus – 50 gr, Bolesław Szymań-

ski – 1 zł, Adam Wisza – 1 zł, F. Bichal – 50 gr, Ksawery Zalas – 1 zł, Aleksander 

Dawid – 1 zł, Wincenty Siarkiewicz – 50 gr, G. Grabarczykówna – 1 zł, J. Korzec – 
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40 gr, Bazyli Kowalczyk – 50 gr, Franciszek Tabin – 50 gr. Razem 101 zł; Towarzy-

stwo Akcyjne Przemysłu Metalurgicznego w Polsce – 50 zł; Fabryka A. Kryzel,  

J. Wojakowski – A. Kryzel – 10 zł, J. Wojakowski – 10 zł, A. Klawe – 4 zł, S. Do-

minik – 2 zł, M. Cieślak – 1 zł, B. Sunczyński – 2 zł, W. Wójcikowska – 1 zł,  

B. Kopiec – 1 zł, J. Łęski – 3 zł, J. Budzowski – 3 zł, Surowiec – 50 gr, E. Włodar-

czyk – 2 zł, Mendak – 2 zł. Razem 41,50 zł; Starostwo - Tomasz Janik – 50 gr; Ma-

gistrat miasta Radomska – dr M. Niewiarowski – 2 zł, J. Półrola – 1 zł, L. Oczkowski 

– 1 zł, J. Kozakiewicz – 1 zł, J. Loszek – 2 zł, J. Starostecki – 1 zł, M. Glapiński – 1 

zł, M. Kowalski – 10 gr, M. Gasikowa – 1 zł, R. Spychało – 1 zł, Władysława Piąt-

kówna – 1 zł, J. Kotlińska – 1 zł. Razem 23,10 zł; rejent T. Dębski – 10 zł; Bank 

Handlowy – dyr. Brühl – 5 zł; Bank Ludowy – Ch. Gelbard – 1 zł, I. Klas – 2 zł, P. 

Bartnik – 1 zł, M. Mieszkalska – 50 gr, P. Tepaj – 0,25 zł, I. Płepaj – 40 gr, J. Żułtak 

– 50 gr. Razem – 10,65 zł; Zjednoczony Bank Mieszczańsko-Rolniczy – 10 zł; Gim-

nazjum Wajntraubówny – L. Wajntraub – 3 zł, E. Frager – 1 zł, Klara Samlówna – 1 

zł, M. Jones – 1 zł, M. Tenenbaumówna – 1 zł, A. Rozenblatowa – 1 zł, Franciszka 

Mitelmanowa – 40 gr, D. Erlichman – 1 zł, M. Paliwoda – 1 zł. Razem 10,40 zł; 

Gimnazjum J. Chomiczowny – Karol Wąsek – 50 gr, Głoncki – 10 gr. Razem 60 gr; 

Syndykat Rolniczy – Władysław Kamocki – 5 zł, T. Szczesniewski – 2 zł. Razem  

7 zł; Spółdzielnia „Rolnik” – Helena Łęska – 50 gr, Bronisław Łęski – 50 gr, Włady-

sław Wyporek – 50 gr, Franciszek Raczyński – 1 zł, Z. Simon – 1 zł, Józef Dziatkie-

wicz – 50 gr, Mienicki – 20 gr, Z. Wójcik – 30 gr. Razem – 4,50 zł; Młyn Ksawerego 

Zielonki -10 zł, L. Soczyński – 6 zł, Fabryka A. Waśkiewicz i Spółka – 3 zł, J. Mintz 

– 5 zł, Cegielnia J. Szwedowskiego – 15 zł, Zakłady M. i J. Pańskich – 10 zł, Browar 

„Pociecha” – 2 zł, Fabryka Świec – 1 zł, Hampel – 5 zł, D. Rozenbaum – 2 zł, inż.  

B. Kistelski – 10 zł, T. Gumuliński – 5 zł, red. M. Świderski – 3 zł. Razem 79 zł; 

rejent W. Płaneta – 15 zł, K. Hert – 3 zł, Stanisław Siemieński – 1 zł. Razem 19 zł; 

Sąd Pokoju – zebrano od interesantów – 9 zł, Giętarnia Mebli Wideńskich  

E. Wünsche i Spółka – 25 zł; Związek Ziemian Oddział w Radomsku – 100 zł; Fa-

bryka „Mazowia” – 20 zł, Leon Gelbard – 3 zł, pracownicy – 11,50 zł. Razem 540,75 

zł201. 

 

Lista ofiarodawców, którzy zadeklarowali na Fundację Samolotu Ziemi Ra-

domszczańskiej dla Armii następujące sumy: Antoni Białkowski (maj. Janaszów) 

– 50 zł, Mikołaj Bykow (adwokat) – 100 zł, Marian Gaś (mgr farmacji) – 50 zł, Jerzy 

Gomoliszewski (inż. mierniczy) – 100 zł, Samuel Lubelski (lekarz) – 15 zł, Zygmunt 

Rehan (lekarz) – 100 zł, Ignacy Rudziński (mgr farmacji) – 100 zł, Julian Spoz (mgr 

farmacji) – 50 zł, Jan Sobański (właściciel majątku Kobiele Wielkie) – 25 zł, Jerzy 
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Wolski (adwokat) – 50 zł, Hipolit Zwoliński (lekarz) – 50 zł, zarząd dóbr Skrzydlów 

– 100 zł, oficerowie, podoficerowie i urzędnicy PKU – 100 zł, Stowarzyszenie 

Urzędników Skarbowych Koło w Radomsku – 170 zł, urzędnicy skarbowi opodat-

kowali się od 1 do 3% pensji. Gotówką: Dawid Bem (dyr. Koniecpolskiej Walcowni 

Miedzi) – 25 zł, Gerszon Rotbard (inż. Koniecpolskiej Walcowni Miedzi) – 25 zł, 

Uszer Grosman – 10 zł, Lejzer Rys – 10 zł. Jakub Sandomierski – 10 zł202, pracowni-

cy i służba drogowa Powiatowego Zarządu Drogowego – 300 zł, Stefan Kaliszczyk – 

100 zł, Fabryka Mebli „Labor” – 102 zł, płk. A. Nieniewski (Chorzenice) – 100 zł, dr 

Marian Niewiarowski – 50 zł, M. Nowacki („Drukarnia Polska”) – 50 zł, J. Mintz  

i S-ka -  zł, dr S. Oczkowski – 50 zł, Edmund Półrola (adwokat) – 50 zł, Witold Po-

lanowski (adwokat) – 50 zł, dr Henryk Ruziewicz– 50 zł, dr Jerzy Sobrański – 50 zł, 

A. Studniberg – 50 zł, Tomasz Dębski (rejent) – 25 zł, Stanisław Poradowski (rejent) 

– 25 zł, Ksawery Zielonka – 25 zł, I. Zajdman – 25 zł, Jerzy Jastrzębski (Kuźnica) – 

20 zł, Adolf Chaskielewicz – 20 zł, Tadeusz Gumuliński – 10 zł, E. Grossman (Maj-

kowice) – 10 zł, „Sport” S-ka – 10 zł, Władysław Bartnik – 5 zł, M. Jakubowicz – 5 

zł, Silberstein (adwokat z Piotrkowa) – 5 zł203.  Stanisław Kobyłecki (Skąpa) – 300 

zł, Tadeusz Belina (Strzelce Wielkie) – 100 zł, Ludwik Pleszczyński (Wola Wydrzy-

na) – 100 zł, Zbigniew Wielowieyski (Chełmo) – 100 zł, Browar „Pociecha” – 100 

zł, Dawid Rodał – 50 zł, Lucjusz Bugajski (notariusz) – 50 zł, I. Preminger (adwo-

kat) – 50 zł, Jan Szeffer – 25 zł, Ignacy Blum (adwokat) – 25 zł, dr S. Abusch – 25 

zł, dr J. Aronowicz  – 25 zł, Rubin Najkron – 25 zł, Ch. Wajs (Pajęczno) – 25 zł, 

Szymon Ofman – 25 zł, S. Fiszman – 20 zł, J. Rys – 20 zł, I. Szpiro – 15 zł, L. Le-

wenhof – 15 zł, Maria Trzebska (Makowiska) – 15 zł, A. Wygodzki (Pajęczno) – 15 

zł, Marian Karczewski – 15 zł, J. B. Fiszman – 10 zł, J. Hartmann – 10 zł, J. Kozi-

woda – 10 zł, E. Wygodzki – 10 zł, N. Rozencweig – 10 zł, J. Sieradzki (Brzeźnica) 

– 10 zł, Wąsek Adam – 10 zł, Józef Bugała – 10 zł, B. Chrzanowski – 10 zł, Stani-

sław Witecki – 10 zł, S. Jabłoński (Pajęczno), Ignacy Chrostowski (Pajęczno) – 10 

zł, Marian Łubieński (Stróża) – 10 zł, L. Kotlewski – 10 zł, Herman Witte – 10 zł, 

M. Janecki – 10 zł, J. i Ch. Frajman, Czesław Krakowiak – 10 zł, J. R. Kusek – 10 zł, 

A. Frajtag (Pajęczno) – 10 zł, Jan Jaskłowski (Stobiecko) – 10 zł, L. Garbiec (Pa-

jęczno) – 7 zł, M. Kohn (Pajęczno)  – 7 zł, Aniela Ćwiek  - 7 zł, Józef Caban (Pa-

jęczno) – 7 zł, J. Bieda (Brzeźnica) – 7 zł, H. Jakubowicz – 5 zł, K. Lipszyc (Pajęcz-

no) – 5 zł, W. Koperski – 5 zł, W. Spanier (Brzeźnica) – 5 zł, P. Sukiennikowa 

(Brzeźnica)  – 5 zł, Władysław Mętek (Brzeźnica)  – 5 zł, J. Paprycki (Brzeźnica)  – 

5 zł, J. Ścigała (Gajęcice) – 5 zł, Stefan Kryzel (Brzeźnica) – 5 zł, Antoni Dula 

(Brzeźnica) – 5 zł, J. Grin (Brzeźnica) – 5 zł, K. Nowak (Brzeźnica) – 5 zł, J. Bartec-
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ki (Brzeźnica) – 5 zł, J. Doroziński – 5 zł, Koj i Pawlak – 5 zł, M. Świderski – 5 zł, 

W. Kałużyński – 5 zł. Drobniejsze ofiary złożyły 42 osoby na kwotę 84 zł. Mgr Jerzy 

Teodorczyk, naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku 50 zł i zachęcał do tego 

wszystkich kierowników urzędów państwowych, firm, fabryk itp.204 Przysposobienie 

Pocztowe Radomsko – 120 zł, Wacław Siemieński (Dubidze) – 100 zł, Michał Stein-

lauf – 75 zł, Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Handlowej – 50 zł, Jan Łęski 

(mierniczy) – 50 zł, Władysław Kamocki (majątek Kocierzowy) – 50 zł, Franciszek 

Opolski – 50 zł, Witold Makólski (majątek Przerąb) – 30 zł, P. Glikman (lekarz den-

tysta) – 30 zł, dr D. Wajnpel – 25 zł, Józef Eichelkraut – 49 zł, Roman Olczyk – 25 

zł, Herszlik Ofman – 50 zł, Henryk Woźniakowski (Widzów) – 25 zł, Kazimierz 

Gołębiowski – 10 zł, I. Lipszyc (Kobiele Wielkie) – 10 zł, S. Werthajm – 10 zł,  

J. Różański (Aurelów) – 10 zł, L. Różański – 10 zł, J. Sieradzki (Brzeźnica) – 10 zł, 

A. Dykerman (Kamieńsk) – 10 zł, Z. Lichodziejewski (Zielęcin) – 5 zł, I. Pisarek 

(Wielgomłyny) – 5 zł, B. Stycki – 5 zł, B. Trószyński (sędzia hipoteczny) – 30 zł, 

Zygmunt Michałowski (inżynier) – 25 zł205, M. Święcicki (Smotryszów) – 100 zł, 

Edward i Stefania Pohlowie – 50 zł, Kobylański i Stanisław Bielecki – 50 zł, Stani-

sław Grzesiakowski – 50 zł, dr Dominik Popławski – 50 zł, C. Sandomierski – 50,  

R. Świtalski (skład apteczny) – 30 zł, Firma Ziemiopłody – 25 zł, Wacław Pągowski 

– 25 zł, M. Besser – 25 zł, W. Sandomierski – 25 zł, Michał Steinlauf (poprzednio 

ofiarował 75 zł) – 25 zł, I. H. Gliksman – 25 zł, D. Krakowski – 25 zł, J. Silberstein 

(Kłomnice) – 10 zł, Ziemowit Eismond (Kruszyna) – 10 zł, R. Gortlib – 10 zł, Mi-

chał Loszek – 5 zł, Stanisław Nowicki (Kruszyna) – 5 zł, Franciszek Oczkowski – 5 

zł, B. Ofman – 5 zł, Ch. Rozenblaum – 5 zł, różni po 2 zł – 14 zł, Związek POW – 10 

zł, Cech Szewsko-Cholewkarski Chrześcijański – 25 dolarów206. Halina Abczyńska 

(Okołowice) – 100 zł, Fabryka Tektury „Rzeki” (gmina Rzeki) – 100 zł, Bracia 

Lewkowicz – 100 zł, Kłomnicka Fabryka Cykorii Braci Szapszewicz – 75 zł, Domi-

nik Dratwa (poseł) – 50 zł, Waszkiewicz i Wejnert Fabryka Mebli – 50 zł, Kłomnicki 

Młyn Parowy (Kłomnice) – 50 zł, I. Tennenbaum – 25 zł, Heininger (Maluszyn) – 25 

zł, Józef Warmbrandt – 25 zł, Towarzystwo Śpiewacze „Cantate” – 10 zł, S. M. Grün 

(Brzeźnica) – 10 zł, J. Kopel – 5 zł, W. Woźniak (urzędnik skarbowy, wzywa sfery 

urzędnicze do wpłacania minimum takiej kwoty) – 5 zł, Firma „Elzaol” L. Zylber-

szaca – 50 zł, M. Kamiński – 50 zł, S. Neimark – 50 zł, M. Erlich – 50 zł, Firma 

„Fordyk” – 25 zł, zespół robotników Fabryki Weinert i Waszkiewicz – 10 zł,  

F. Wurcel – 10 zł, M. Zandberg – 5 zł, I. Silberstein – 5 zł207, Stowarzyszenie Rolni-
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czo-Handlowe – 200 zł, Związek Zawodowy Pracowników Miejskich – 150 zł, Lu-

cjan Kwaśniewski – 50 zł, Tartak H. Rodał i L. Znamirowski – 75 zł, S. Krzepicki – 

50 zł, I. Rubinstein – 25 zł, Bolesław Nowicki – 25 zł, Ch. Mendelowicz (Przedbórz) 

– 5 zł, L. Szlamkowicz (Włoszczowa) – 5 zł, C. Konarska (Pławno) -  5 zł, T. Konar-

ska (Pławno) – 5 zł, Edward Leśniewski (Warszawa) – 5 zł, H. Szmilkiewicz –5 zł, 

B. Cieciura (Silniczka) – 5 zł, rożni – 6 zł208, Stanisław de Moriez (Jedlno) -100 zł, 

Jacek Siemieński (Żytno) – 100 zł, Stanisław Kryński (Strzałków) – 100 zł, Zarząd 

Gminy Żydowskiej Wyznaniowej – 100 zł, Adam Gąsiorowicz – 60 zł, Franciszek 

Opolski (po raz drugi) – 50 zł, Związek Byłych Ochotników Armii Polskiej – 50 zł, 

Prezydium OZON w Radomsku – 50 zł, Alfred Nowak – 50 zł, dzierżawcy spółki 

„Ksawerów” – 50 zł, Czesław Waliński (Sokola Góra) – 50 zł, Rozenholc – 50 zł,  

J. Zemla – 50 zł, pracownicy Ubezpieczalni Społecznej w Radomsku – 44 zł, A. M. 

Szpiro – 25 zł, D. Bugajski – 50 zł, Leokadia Półrolowa z Radomska – 25 zł, Spół-

dzielnia Włościańska w Radomsku – 25 zł, A. Nunberg z Radomska – 25 zł, F. Sał-

wacka – 20 zł, radni gminy Wielgomłyny – 11 zł, Hampel i Sobel z Radomska – 10 

zł, H. J. Zajdman – 10 zł, Spółka „Jedność” – 10 zł, Ch. Jakubowicz – 10 zł, Stani-

sław Starostecki z Radomska – 10 zł, Józefa Matuszewska z Radomska – 10 zł, An-

toni Borkiewicz – 10 zł, A. Hercberg z Radomska – 50 zł, Sz. Zajdman (Gidle) – 50 

zł, Tadeusz Kempiński (Brzeźnica) – 10 zł, Witold Makólski (Przerąb) – 10 zł,  

J. Grün (Brzeźnica) – 10 zł, Franciszek Taranek z Radomska – 5 zł, Józef Zembrow-

ski – 5 zł, J. Ofman z Radomska – 5 zł, J. Judkiewicz z Radomska – 5 zł, Szcześnia-

kowska (Nowa Brzeźnica) – 5 zł, W. Frenk z Radomska – 5 zł, A. Blumsztein z Ra-

domska – 5 zł, S. Silberstein (Kłomnice) – 5 zł, rożni po 2 zł – 72 zł209. Koniecpolska 

Walcownia Miedzi – 250 zł, Centralny Związek Detalicznych Kupców Chrześcijań-

skich – 100 zł, M. Frenkiel – 100 zł, ks. M. Jankowski – 50 zł, ks. proboszcz J. Mi-

chałowski (Kobiele Wielkie) – 25 zł, ks. J. Lubecki (Wielgomłyny), ks. K. Secomski 

(Bąkowa Góra) – 25 zł, ks. T. Chmura (Dmenin) – 20 zł, ks. Cwilong (Sulmierzyce) 

– 10 zł, ks. Stanisław Milewski (Dobryszyce) – 10 zł, J. Banaszkiewicz (Strzałków) 

– 10 zł, ks. Stanisław Ogłaza (Wiewiec) – 10 zł, ks. W. Kowalski (Lgota) – 10 zł, ks. 

J. Prawda (Pławno) – 5 zł, ks. A. Materny (Krępa) – 5 zł, J. Depta (Kietlin) – 5 zł, 

oo. Franciszkanie – 10 zł, Henryk Morawski (Pławno) – 5 zł, Ajle Gliksztajn (Ko-

niecpol) – 25 zł, P. Rappaport – 25 zł, Feliks Wachowicz – 25 zł, I. Kuszyński (Sul-

mierzyce) – 10 zł, Spółka J. Borowieckiego – 10 zł, G. Bratek – 10 zł, M. Kopel – 10 

zł, Stanisław Frankiewicz (Brzeźnica) – 10 zł, Jan Kuczyński (Koniecpol) – 10 zł, 

Ch. B. Najkron – 25 zł, B. Skórkowski (Koniecpol) – 10 zł, S. Pomeranc – 15 zł,  

S. Witkowski – 10 zł, J. Faktor – 15 zł, W. Znojdkiewicz – 10 zł, G. Pomeranc – 10 
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zł, Ch. Neufeld – 10 zł, W. J. Neufeld – 10 zł, Józef Porczyński – 10 zł, M. Frajmo-

wicz – 10 zł, S. Koplewicz – 10 zł, Jan Pytlewski – 10 zł, Andrzej Orłowski (Sulmie-

rzyce) – 9 zł, Szczepan Mielczarek (Zamoście) – 7 zł, Stanisław Kościański (Ko-

niecpol) – 7 zł, Edmund Kwaśniewski (Kobiele) – 5 zł, Józef Wojewoda (Sulmierzy-

ce) – 5 zł, Franciszek Kluska – 5 zł, Roman Kowalski – 5 zł, M. Makowicz – 5 zł,  

S. Kopel – 5 zł, H. Flatowicz – 5 zł, A. Frenkel – 5 zł, Ignacy Szumigaj – 5 zł, Wa-

cław Szneliński z Radomska – 5 zł, 119 osób po 2 zł - 238 zł210. Zarząd Dóbr Cielęt-

niki Stefana Steinhegena – 200 zł, oficerowie i szeregowi Powiatowej Komendy 

Policji Państwowej w Radomsku – 124,10 zł, Pracownicy Urzędu Pocztowego w Ra-

domsku – 121,25 zł, sędziowie Sądu Grodzkiego i sędzia śledczy w Radomsku – 100 

zł, pracownicy sekretariatu Sądu Grodzkiego w Radomsku – 50 zł, mjr Bellon (Ko-

niecpol) – 60 zł, Marian Wieczorkiewicz (Ładzice) – 25 zł, Feliks Wachowicz (Ko-

niecpol) po raz drugi – 25 zł, pracownicy Nadleśnictwa miasta Radomska – 30 zł, 

Władysław Tasarz (gmina Kruszyna) – 15 zł, Alojzy Bartnik (Gidle) – 10 zł,  

H. Świerczyński (Sulmierzyce) – 5 zł, Szczepan Zając (Zamoście) – 5, Antoni Miel-

czarek – 5 zł, Józef Maszewski (Ksawerów) – 5 zł, Józef Herczyński (Rząśnia) – 5 

zł, S. Szklarczyk (Brzeźnica) – 5 zł, Stanisław Chojnacki (Koniecpol) – 5 zł, Feliks 

Polański – 5 zł, Piotr Gałwiaczek – 5 zł, Jonasz Parzęcki (Żytno) – 5 zł, Wincenty 

Krzyszkowski (Żytno) – 5 zł, K. Kalinowski – 5 zł, Franciszek Strzyczek – 5 zł,  

J. Dankowicz (Wielgomłyny) – 5 zł, P. Liberman – 5 zł, Edward Gliźniewicz (Ko-

biele Wielkie) - 5 zł, Stanisław Głowacki (Gomunice) – 5 zł, Józef Ślęzak (Brudzice) 

– 5 zł, A. Kesselman (Młodzowy) – 5 zł, Władysław Ciesielski (Żytno) – 5 zł, Alek-

sander Ciesielski z Radomska - 5 zł, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet w Radom-

sku – 10 zł, Cech Rzemieślników i Piekarzy w Radomsku – 9,40 (dochód z zabawy), 

Alojzy Drzewiecki (Ciężkowice) – 25 zł, Edmund Ejde (Żytno) – 15 zł, I. Apolowicz 

(Maluszyn) – 10 zł, rożni po 2 zł – 252 zł211. Bank Kupców i Przemysłowców  

w Radomsku – 100 zł, A. Markowicz z Radomska – 100 zł, Róża Lubomirska (Pru-

sicko) – 50 zł, Stefan Lubomirski – 50 zł, Hampel i Sobel z Radomska – 40 zł,  

H. Gruszka (Koniecpol) – 50 zł, Spółka „Galicja” z Radomska – 25 zł, P. Znamirow-

ski – 25 zł, Ignacy Krupa (Kom. Ziemski) – 10 zł, współpracownicy komendanta 

Krupy z pożegnania – 22 zł, Józefa Matuszewska z Radomska – 10 zł, Stowarzysze-

nie Śpiewacze „Cantate” – 10 zł, Kółko Rolnicze „Wiewiec” – 10 zł, Cech Stolarzy  

z Radomska – 10 zł, J. Malc (Bąkowa Góra) – 15 zł, Maria Wolska z Radomska - 10 

zł, Władysław Mularczyk (Rzejowice) – 10 zł, Oddział Powiatowego Związku Stra-

ży RP – 25 zł, Jan Ślusarczyk (Masłowice) – 5 zł, spadkobierca T. Mielczarskiego  

S. Krzywda - 5 zł, Antoni Kubiak (Przerąb) – 5 zł, J. Dajch – 5 zł, J. Goldberg z Ra-
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domska – 5 zł, Zarząd Gminy Brudzice – 5,40 zł, Stronnictwo Narodowe z Brzeźnicy 

– 5 zł, Tadeusz Psarski (Kodrąb) – 5 zł, Teofil Ciesielski (Gidle) – 5 zł, Ludwik Sa-

dowski (Borowno) – 5 zł, Stefan Wolnicki (Kłomnice) – 5 zł, K. Szwimmer – 5 zł, 

Dąbek (spadkobierca Stanisława Lankamera) – 5 zł, Kółko Rolnicze w Pomiarach – 

3 zł, rożni po 2 zł – 124 zł212, Różański (Kłomnice) – 17 zł, Pisarek (Przedbórz) – 10 

zł, Zarząd Gminy Rząśnia – 20 zł, Stronnictwo Narodowe w Radomsku – 20 zł, ro-

botnicy Powiatowego Zarządu Drogowego – 21,54 zł, pracownicy PZUW – 60 zł, ks. 

dr Gozdek (Brzeźnica) – 25 zł, E. Olczyk (Bęczków) – 5 zł, zbiórka uliczna 12 

czerwca – 279,86 zł213. 

W lutym 1938 r. opublikowano listę ofiarodawców spośród majątków ziem-

skich: Stanisław Kobyłecki (Skąpa) – 200 zł (?), Stefan Steinhagen (Cielętniki) – 200 

zł, Stanisław Kryński (Strzałków) - 100 zł, Emilia Reszke (Skrzydlów) – 100 zł, 

Jacek Siemieński (Żytno) – 100 zł, Stanisław du Moriez (Jedlno) – 100 zł, Halina 

Abczyńska (Okołowice) – 100 zł, Adam Nieniewski (Chorzenice) – 100 zł, Tadeusz 

Belina (Strzelce Wielkie) – 100 zł, Ludwik Pleszczyński (Wola Wydrzyna) – 100 zł, 

Zbigniew Wielowieyski (Chełmo) – 100 zł, Wacław Siemieński (Dubidze) – 100 zł, 

M. Święcicki (Smotryszów) – 100 zł, Czesław Waliński (Sokola Góra) – 50 zł, An-

toni Białkowski (Janoszów) – 50 zł, Władysław Kamocki (Kocierzowy) – 50 zł. Wi-

told Makólski (Przerąb) – 30 zł, Henryk Woźniakowski (Widzów) – 25 zł, Jan So-

bański (Kobiele) – 25 zł. Jerzy Jastrzębski (Kuźnica) - 20 zł, Jan Jaskłowski (Sto-

biecko Szlacheckie) – 10 zł214.  

W. Sucheni (Gidle) – 50 zł, pracownicy gminy Wielgomłyny – 11 zł, Okrę-

gowa Mleczarnia Spółdzielcza – 50 zł, T. Adamus (Kuchary) – 50 zł, zarząd majątku 

Borowno – 50 zł, Związek Pracowników Samorządu Terytorialnego – 25 zł215. 

Ochotnicza Straż Pożarna Teatr Kinema – 100 zł, Zarząd Gorzelni (Maluszyn) 25 zł 

Związek Zawodowy Metalowców z zabawy – 143,27 zł, Zjednoczone Organizacje 

Kobiece z zabawy – 893,63 zł, dr M. Niewiarowski zebrane na listę nr 4 – 152,50 zł, 

Władysław Meyer (Makowiska) – 50 zł, Walenty Tomicki (Płoszów) – 10 zł, Gim-

nazjum Żeńskie Weintraubówny – 30 zł216, dominium Dąbrowa Zielona – 200 zł, 

Henryk hr. Potocki (Chrząstów) – 100 zł, Ignacy Malewski (Odrowąż) – 50 zł, Anto-

ni Peyser – 20 zł, Bogdan Humeniuk z Radomska – 5 zł, Mendel Frenkiel z Radom-

ska – 5 zł, Sklep Spółdzielni Urzędników w Radomsku – 5 zł, Bracia Michoniowie  

z Radomska – 5 zł, Jan Łęski z Radomska (zamiast należności za kwaterę) – 3,10 zł, 
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różni po 2 zł – 66 zł, pracownicy fizyczni Fabryki Kryzel i Wojakowski – 303,10 

zł217, pracownicy umysłowi fabryki Thonet-Mundus – 261,80 zł, Albert Potocki 

(Chrząstów) – 100 zł, Ksawery Święcicki (Smotryszów) – 10 zł, robotnicy Powiato-

wego Zarządu Drogowego – 56,65 zł, Dobra Nieznanice – 150 zł218, Antoni Prze-

słański (Maluszyn) – 5 zł219, Komitet Obchodu 20. Rocznicy Niepodległości Polski 

dochód z wieczorków patriotycznych – 200,10 zł220. 

Na ręce komisarza powiatowego Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej zło-

żono dary na FON w postaci obligacji Pożyczki Narodowej, złotych i srebrnych 

monet, pierścionków, obrączek, biżuterii. Zostały przesłane do Łodzi. 

Stefan Klawe z Kuźnicy w gminie Garnek 3 srebrne ruble rosyjskie i 13 

sztuk pół rubli rosyjskich, Aleksander Gabara, miejski felczer w Radomsku, 4 obli-

gacje Pożyczki Konsolidacyjnej po 100 zł i jedną na 50 zł, razem 450 zł. Waleria 

Pijewska z ul. Krótkiej 4 obrączkę damską, złotą szpilkę do krawatu, srebrną odzna-

kę strażacką, srebrną monetę 50 kop. i 10 kop., lej rumuński, koronę austriacką, 

srebrną broszę i srebrny monogram; bezimiennie: 3 srebrne monety po 20 kop., 6 po 

15 kop. i 4 po 10 kop.; bezimiennie: 4 monety srebrne po 2 franki francuskie i 2 mo-

nety srebrne po 1 franku francuskim; Chrześcijański Cech Szewców i Rzemiosł Gru-

py Skórzanej w Radomsku 4 banknoty na sumę 45 dolarów; Firma E. Tyjas i Spółka 

Zakład Mechaniczno-Grawerski Odlewni Żelaza w Radomsku 2 obligacje 3% Pre-

miowej Pożyczki Inwestycyjnej na 200 zł; Paweł Szwabski z Pajęczna jedną obliga-

cję 6% Pożyczki Narodowej na 50 zł i 13 kuponów; delegacja robotników huty Mo-

rawski 851,25 zł; właściciel huty Morawski 250 zł, dzieci ze szkoły im. Królowej 

Jadwigi w Radomsku łącznie 400 zł (SKO, Spółdzielnia Uczniowska, koło PCK, 

Drużyna Harcerska, koło LMiK), z którą będą subskrybowane bony221; Józef 

Ochwat, kierownik szkoły w Jedlnie, od siebie i dzieci rubel srebrny, dwie sztuki po 

15 kop., 5 sztuk po 10 kop., 4 sztuki po 5 kop., 13 po 3 kop, 16 po 2 kop., 12 po 1 

kop.; Leon Znamirowski z Radomska papierośnicę srebrną z 4 monogramami; Teofil 

Kmiecik, kierownik szkoły w Zamościu w pow. radomszczańskim, obligacje 4% 

Pożyczki Konsolidacyjnej na 50 zł wraz z kuponami od nr 7 do 30; Bronisława Li-

sowa z Radomska, ul. Brzeźnicka 23, złotą obrączkę ślubną męską o wadze 7 gra-

mów, medal srebrny rosyjski, srebrną monetę półtora rubla z 1836 r., dwie monety 

srebrne rublowe, jedną monetę półrublową, jedną monetę srebrną z 1818 r. (2 złote 

polskie), monety srebrne: 20 kop., dwie po 15 kop., 3 po 5 kop. oraz 3 monety ni-
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klowe; Zofia Leszczyńska z Radomska, ul. Krótka 7, 3 monety srebrne po 5 koron 

austriackich, 2 monety srebrne jednorublowe; Lola Szmulewiczowa z Radomska, 

plac 3 Maja 6, obrączkę złotą ślubną ze znakami M. Sz., bransoletkę srebrną ze zna-

kami BBW, 6 srebrnych monet rosyjskich po 20 kop., 7 po 15 kop. i 3 po 10 kop.; 

Stefan Kałużyński z Radomska, ul. Zgoda 9, srebrna obrączka ślubna z inicjałami 

BMS 1902 r.; Janina Osińska z Radomska, ul. Górna 2, ślubna obrączka złota z napi-

sem „Grzesik”; Zofia i Jan Wełniccy z Radomska, ul. Górna 2, złote ślubne obrączki 

ze znakami damska JW., męska ZP; dyr. Szkoły Handlowej Stanisław Siemieński 

srebrną papierośnicę wyrobu tulskiego z inicjałami LS. Przekazano przez komisarza 

powiatowego do ministerstwa Spraw Wojskowych.  

Składano też w KKO w Radomsku: Cech Krawców Chrześcijan 1 obligację 

Pożyczki Narodowej na 100 zł, Wacław Parzonka pracownik KKO złotą obrączkę 

1,9 g, Józef Półrola 75 koron austriackich (przedwojennych) i 2 ruble srebrne, Józef 

Dąbrowski 1 obligację 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej, Oddział Żeński 

Związku Strzeleckiego 1 obligację 6% Pożyczki narodowej na 50 zł otrzymaną od 

pani J. Ingarden, członkini ZS; Mieczysław Święcicki ze Smotryszowa 1 obligację 

6% Pożyczki Narodowej na 100 zł, Helena Borowska z Sulmierzyc 1 obrączkę złotą 

wagi 5 g, 2 monety srebrne po 5 marek niemieckich przedwojennych, 2 monety 

srebrne 3 i 2 po 2 marki niemieckie przedwojenne, 4 monety srebrne po 50 kop., 10 

monet srebrnych po 1 marce niemieckiej, 49 monet srebrnych po pół marki niemiec-

kiej, 3 monety srebrne po 20 kop., 3 monety srebrne po 15 kop., 1 moneta po 10 

kop., 1 łyżeczka srebrna wagi 25 g oraz 2 monety srebrne po 1 rublu rosyjskim 

(przedwojenne)222, Ksawery Święcicki właściciel majątku Smotryszów, monety 

srebrne 7 florenów austro-węgierskich, 1 forint węgierski, 2 korony austriackie, 3 po 

1 koronie austriackiej, 7 sztuk po 20 kopiejek, 3 po 10 kopiejek; dr Niewiarowski  

z Radomska srebrne monety 5 marek niemieckich, jedna 20 kop. i 2 po 15 kop., róż-

nych monet niklowych i miedzianych 31 sztuk; Bolesław Stefańczyk z Radomska 

monety srebrne 9 sztuk po 5 zł z 1928 r., 1 rubel i 8 po pół rubla; Stanisława Brzeska 

z Radomska, plac 3 Maja 5, monety srebrne 20 sztuk po 50 kop., 2 marki niemieckie, 

4 po 1 marce, 1 moneta pół marki, 1 korona austriacka, 3 po 15 kop., 6 po 10 kopie-

jek, 2 po 5 kopiejek; Maria Dobrzelewska, Radomsko ul. Reymonta, 2 monety srebr-

ne, 1 moneta 5 koron, jedna 2 marki niemieckie, 1 marka niemiecka, pół marki nie-

mieckiej, 10 po 1 koronie austriackiej, 4 po 20 kopiejek, 2 po 15 kopiejek, 19 po 10 

kopiejek i obligacje 6% Pożyczki Narodowej z 10 kuponami na 100 zł; Czesław 

Waszkiewicz z Radomska, ul. POW nr 3, bon 3% pożyczki Konwersyjnej Państwo-

wej na 5 zł i bon tej pożyczki na 3 zł, monety srebrne 5 sztuk po 1 rublu, 3 po 50 
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kop., jedną 2 marki niemieckie, 1 floren austriacki, 1 moneta 2 korony i 2 po 1 koro-

nie austriackiej, 3 po 1 marce i pół marki niemieckiej, 2 po 20 kop. i jedna 10 kop.; 

Basia Szablewska z Radomska, ul. Limanowskiego 38, monety srebrne 2 talary pru-

skie z 1845 r., koronę czeską, 20 centów włoskich, pół guldena gdańskiego, 20 feni-

gów czeskich, 15 kop., 10 kop.; ks. Aureliusz Chwiłowicz, proboszcz z Pajęczna,  

2 obligacje Pożyczki Narodowej 6% po 50 zł z kuponami od nr 7 do 20; młodzież 

gimnazjum i liceum: Weintraub z Radomska, kwit subskrypcji 5% Pożyczki Prze-

ciwlotniczej na 100 zł; Janina i Kazimierz Drozdowscy z Radomska, ul. Reymonta 9, 

swoje obrączki ślubne z inskrypcją „Janina Kazimierz 5.VI 1938”, złoty pierścionek 

z białą kameą, złoty dukat węgierski z 1847 r., srebrną monetę grecką 2 drachmy; 

Rubin Najkron z Radomska, plac 3 Maja 2, złota obrączka męska wagi 3,5 g, złotą 

obrączkę damską wagi 2 i ¾ g, monety srebrne 3 po 5 marek, 2 po 3 marki, 15 po 2 

marki, 43 po 1 marce, 4 po pół marki niemieckiej, 2 po 5 koron, 5 po 1 koronie, 6 po 

pół korony czeskiej, 3 po 1 guldenie gdańskim i 8 po pół rubla; Teodozja Konik  

z Zamościa, złotą obrączkę męską z inicjałami TK 1924, złotą obrączkę damską  

z inicjałami TW 1924 oraz złoty pierścionek z czerwonym kamieniem; uczennica 

Elżbieta Konikówna z Zamościa, złoty krzyżyk ze złotym łańcuszkiem; Kazimierz 

Spaczyński z Radomska, zebrane bezimiennie monety srebrne 16 sztuk po 20 kop.,  

9 po 15 kop., 6 po 10 kop., 2 po poł marki niemieckiej; Kazimierz Wójcikowski  

z Radomska, ul. Stara Droga 6, monety srebrne 2 po 5 koron, 4 na 6 koron austriac-

kich i pół rubla; Jakub Niemiec z Radomska, ul. Kościuszki 10, złota obrączka  

i srebrna papierośnica z inicjałami KN; Władysław Podolski z Radomska, ul. Ko-

ściuszki 4, monety srebrne 2 na półtora rubla, 4 na 50 kop., 3 na półtorej marki nie-

mieckiej, 1 koronę czeską, 1 monetę rumuńską, 1 monetę rosyjską (wytartą) i 3 ni-

klowe; Fabian Michałowski z Radomska, ul. Rolna 53, 2 obligacje 6% Pożyczki 

Narodowej po 100 zł (stan na 4 maja 1939 r.; wysłane do Warszawy)223; Wiesława 

Kwaśniewska dwie złote obrączki z inicjałami W.S. i L.K. 30 IV 1917; Stanisław 

Sankowski, monety srebrne: indyjska z 1863 r., 27,5 gr i 25 sztuk innych z rożnych 

państw, 28 sztuk rożnych niklowych, 56 sztuk różnych miedzianych, 7 sztuk alumi-

niowych, 18 żelaznych, medal miedziany i 7 bonów metalowych; Józef Żymirski, 

dwie złote obrączki z inicjałami „Kazimiera-Józef” 30.07.1925 i srebrny medal woj-

skowy austriacki; Alojzy Płyk, srebrna moneta 1 rubel, odznaka srebrna – nagroda za 

bieg; Chaim Beniamin Najkron, 61 sztuk różnych monet srebrnych; Mojżesz Bugaj-

ski, srebrny damski zegarek, srebrny monogram, srebrną bransoletkę ze szkłem szafi-

rowym, 11 sztuk różnych monet srebrnych i jedną niklową; Stanisław Siemieński, 

złota damska obrączka; Maria Kołodziejczykowa, dwie złote obrączki z inicjałami 

„M.W.S.K 1921”, dwie obrączki srebrne i 1 monetę srebrną belgijską; Florentyna 
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Szwedowska, srebrna bransoletka i 19 rożnych monet srebrnych; Anna Kozakiewi-

czówna, 44 sztuki różnych monet srebrnych; Janina Kamińska, 1 rubel srebrny; Eu-

genia Lisowa, złoty sygnet z kamieniem „Agat” wagi 15 g i 5 monet srebrnych; Bar-

bara i Henryk Fajt złote obrączki ślubne z inicjałami „BH i HF” 22.4.1937; Włady-

sław Sandelewski, 2 srebrne monety; Stanisława Kwaśniewska, 40 sztuk monet róż-

nych srebrnych i 11 monet miedzianych i niklowych; Joanna Zuzanna Grabarczyk, 

złota damska obrączka, złoty pierścionek, dwie srebrne obrączki i jedna srebrna mo-

neta; Bolesław Michoń, 84 sztuki srebrnych monet rosyjskich; Antoni Gogolewski  

z Wiewca, 170 sztuk srebrnych monet rosyjskich; Stanisław Tkaczyk, ul. POW 115, 

trzy srebrne ruble; Adam Mękwiński, Stodolna 14, dwie srebrne monety; Amelia 

Pajferowa, Legionów 7, kwit POP na 20 zł i 5 monet srebrnych; Waleria Witte, Na-

rutowicza 16, obligacje 6% Pożyczki Narodowej na 50 zł z kuponami nr 12-20, złota 

obrączka z inicjałami „HW 29 X 1924”, srebrny rubel z 1774 r.; Wanda Witte, Naru-

towicza 16, obligacje 6% Pożyczki Narodowej na 50 zł z kuponami nr 12-20; Majer 

Gross-Rogoziński, ul. Św. Rozalii 7, złoty pierścionek z oprawą srebrną i diament, 

dwa breloki srebrne i 5 monet srebrnych różnych; Stefan Półrola, Limanowskiego 

35, 37 różnych monet srebrnych; Józef Ślęzak, Limanowskiego 1, obligacje 6% Po-

życzki Narodowej na sumę 50 zł z kuponami 11-20; Jan Mosur, ul. Fabianiego 34, 

gotówką 20 zł; Józef Lipiński, ul. Limanowskiego 78, gotówką 5 zł; Marta Gasiko-

wa, ul. Krótka 2, kwit na jeden bon 20 zł POP; Michał Jasiński, sekretarz gminy 

Rząśnia, zebrane ofiary od W. Kacprzaka złotą obrączkę z inicjałami „MD 13 V 18”, 

J. Herczyński, 6 monet srebrnych, Władysław Szwedziak 5 monet srebrnych,  

Z. Pichtinowa 5 zł; R. Szczepański 2 monety srebrne, Z. Paszkiewicz 10 monet 

srebrnych i M. Tokarczykowej i H. Kołodziejczyka 4 kg i 85 dkg monet miedzia-

nych224. Władysław Jabłoński, ul. Reymonta 2, złotą monetę 10 rubli z 1778 r., dwie 

złote obrączki ślubne z inicjałami „1891” (damska i męska) oraz 5 monet srebrnych 

rosyjskich; Stanisława Kaczorowska, ul. Stodolna 6, 90 sztuk starych monet polskich 

(numizmaty) i srebrną bransoletkę; Jakub Rozenbaum, ul. Kościuszki 12, dwie złote 

monety po 10 rubli, jedna złota moneta 10 marek niemieckich, złoty zegarek damski 

i 19 monet srebrnych różnych; Zofia Dudwał, ul. Reymonta 18, złoty zegarek (nie-

czynny) i dwie złote obrączki ślubne damska i męska; Maria Gralkówna, ul. Wąwo-

zowa 4, pierścionek złoty damski z aleksandrytem; Dawid Izrael Hampel, ul. Ko-

ściuszki 10, złoty pierścionek z turkusem; Eliasz i Chana Perelman, Plac 3 Maja 11, 

złota obrączka ślubna i złoty pierścionek bez oczka; Rywka Fajermanowa, ul. Lima-

nowskiego 38, dwa srebrne lichtarze; Wolf Tyguer, ul. Reymonta 7, srebrna papiero-

śnica (zniszczona); Wanda Sławeta, ul. Kościuszki 4, srebrna papierośnica; Jadwiga 
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Ingarden, ul. Fabianiego 15, jedna monetę srebrną, złoty łańcuszek wagi 3 g, srebrny 

koszyczek wenecki wagi 26 g, dwa srebrne trzonki od noży, dwie srebrne łyżki wagi 

116 g; Michalina Szwedowska, ul. Fabianiego 15, złoty damski zegarek, srebrny 

łańcuszek z monetami rosyjskimi i 6 różnych monet srebrnych; Majloch Jakubowicz, 

ul. Św. Rozalii 3, srebrną papierośnicę, 3 monety srebrne po 1 rublu, dwie srebrne 

łyżki (stołowa i do herbaty) i srebrny trzonek od noża; Wolf Fajerman, ul. Limanow-

skiego 38, papierośnicę srebrną i obligacje Pożyczki Narodowej na sumę 100 zł; 

Stanisław Cieślik, sekretarz gminy Brudzice, srebrną starą włoską monetę, 5 zł pol-

skich srebrnych z 1829 r. i półrubel rosyjski; Dawid Jakub Grosman, plac 3 Maja 4, 

196 sztuk monet srebrnych różnych i 107 sztuk monet miedzianych; Abram Hersz 

Genat, plac 3 Maja 19, złota obrączka wagi 4 g i 5 monet srebrnych, Berek Szmul 

Hampel, ul. Kościuszki 10, 11 srebrnych monet rożnych; Helena Bussowska,  

ul. Kolejowa 1, 7 sztuk srebrnych monet różnych; Maria Jasnowska, ul. Żeromskiego 

5, kawał stopu złota wagi 13,2 g, 10 monet srebrnych i 1 medal pamiątkowy mie-

dziany; Jan Gromowski, ul. Sadowa 6, krzyż srebrny i 10 srebrnych monet różnych; 

Julian Dobrowolski, ul. Nowa 36, 17 zł; Leokadia Chudzik, ul. Reymonta 2, 30 zł; 

Gustalik, starszy Cechu Stolarzy i Rzemiosł Drzewnych od tego cechu obligacje 

pożyczki inwestycyjnej na 100 zł; Kazimiera Warwasińska, obligację 6% Pożyczki 

Narodowej na 50 zł225.   

Ciąg dalszy ofiar jakie wpłynęły za pośrednictwem Powiatowego Komi-

sarza Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej Lucjana Kwaśniewskiego: Zarząd Gmi-

ny Wielgomłyny, zebrane od Władysława Ordanika, Jana Siwka, Icka Dankiewicza 

monety srebrne: 5 koron austriackich, 3 marki niemieckie, 1 floren austriacki, 2 mar-

ki niemieckie, 5 po 50 kop., 5 po 1 marce niemieckiej, 5 po pół marki niemieckiej, 

20 kop., 5 po 15 kop. i 5 po 10 kop. Zarząd Gminy Dmenin, od Józefa Kapicy z Kod-

ręba monety srebrne: 50 kop., 2 korony austriackie, 1 zł polski wycofany z obiegu, 

od Wojciecha Kapicy z Biestrzykowa Małego jeden rubel srebrny. Kazimierz Grą-

dzik, wójt gminy Zamoście, monety srebrne: 4 sztuki rubli, jeden półrubel, 17 po 20 

kop., 14 po 15 kop., 3 po 10 kop., 2 złotówki polskie (stare, wytarte). Władysław 

Hanulak, wójt gminy Gosławice, monety srebrne: od Gromady Chrzanowice 3 ruble, 

2 po pół rubla, 2 zł wycofane z obiegu i 20 kop. Mikołaj Szablewski, wieś Bartodzie-

je, monety srebrne: jeden rubel, 20 kop., 6 po 10 kop., 5 kop., jedna 25 ces. belgijska 

i srebrny pierścionek z białym oczkiem. Stanisław Kruszyński, ul. Brzeźnicka 6, 

oblig Pożyczki Narodowej na 50 zł, Józef Nowakowski, ul. Piłsudskiego 47, oblig 

Pożyczki Narodowej na 50 zł, Helena Drzewiecka z Ciężkowic, dwie obligacje Po-

życzki Narodowej po 100 zł i jedną obligację Pożyczki Narodowej na 50 zł. Jakub 

Gancarski, ul. Reymonta 37, złotą obrączkę ślubną i monety srebrne 2 po 1 rublu, 50 

                                                
225 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 23, s. 6. 



„Nie szczędźmy ofiar na cele lotnictwa”. Ofiarność mieszkańców Radomska… 

 

 261 

kop. i 10 kop., Zofia Grabińska, Fryszerka koło Kamieńska, trzy obligacje Państwo-

wej Pożyczki Konwersyjnej z 1924 r. po 10 zł i trzy arkusze kuponowe od nr 29 do 

40. Stanisław Zielonka, ul. Narutowicza 9, srebrną papierośnicę z inicjałami „S.Z.”; 

Jan Szewczyk, wójt gminy Maluszyn, zebrane od: ks. Adama Krajewskiego z Borzy-

kowej 2 obligacje Pożyczki Konwersyjnej po 10 zł, Mikołaja Łysakowskiego z Bu-

dzowa obligacje Państwowej Pożyczki Konwersyjnej na 10 zł, Michała Musiała  

z Sudzinka, obligacje Państwowej Pożyczki Konwersyjnej na 10 zł, Wawrzyńca 

Nożownika z Polichna, 2 świadectwa ułamkowe Państwowej Pożyczki Konwersyjnej 

po 1 zł, Lamberta Wieczorka z Maluszyna, srebrnego rubla z 1919 r.; Maria Bodan-

ko, ul. Reymonta 32, monety srebrne: 5 sztuk, jedna 5 marek niemieckich, 3 po pół 

marki niemieckiej, 3 po 

pół marki niemieckiej, jed-

na 2 marki niemieckie, jed-

na 2 korony austriackie, 2 

po 1 koronie austriackiej, 8 

po 20 kop., 5 po 15 kop., 

30 po 10 kop. i 10 po 20 

kop.; Jan Weinert, właści-

ciel fabryki mebli w Ra-

domsku, ul. Brzeźnicka 27, 

dwie obligacje 3 - procen-

towej Premiowej Pożycz-

ki Inwestycyjnej po 100 zł 

i wszyscy pracownicy tej 

fabryki wpłacili gotówką 

414 zł przez KKO; ucz-

niowie kl. III c z Publicz-

nej Szkoły Dokształcającej 

Zawodowej w Radomsku 

przez KKO 26 zł. Ogółem 

uczniowie tej szkoły wpła-

cili na FON 126 zł. Złożo-

ne ofiary przesłano do Ministerstwa Spraw Wojkowych226.  

        Monety złożone przez uczniów szkoły Karoliny Klar (obok pokwitowanie z 4 

lipca 1939 r.): 1 talar z 1771 r. półtora rubla (10 zł polskich), 1 rubel, 5 po pół rubla, 

2 po 25 kop., jedna moneta 20 kop. 3 po 15 kop, 4 po 10 kop., 14 po 5 kop, jedna 
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marka niemiecka, 2 po pół marki niemieckiej, jedna korona austriacka, jedna korona 

czeska, pół korony czeskiej, jeden frank francuski, jeden gulden gdański, pół guldena 

gdańskiego, 2 po 2 zł polskie i 3 po 1 zł polskim wycofane z obiegu, 5 różnych drob-

nych monet, 105 sztuk różnych monet niklowych oraz ¾ kg różnych monet miedzia-

nych i żelaznych227. 

 

Wykaz ofiarodawców złota i kosztowności na dozbrojenie lotnicze złożonych  

w KKO powiatu radomszczańskiego w Radomsku 

 

Paczka 1: Helena Borow-

ska, właścicielka apteki w Sulmie-

rzycach pow. radomszczański – 1 

obrączka złota wagi 5 g z inicjała-

mi „JM 6/2 -904”, 2 monety srebr-

ne po 5 marek niemieckich przed-

wojennych, 2 monety srebrne po 3 

marki niemieckie przedwojenne, 2 

monety srebrne po 2 marki nie-

mieckie przedwojenne, 4 monety 

srebrne po 50 kop. przedwojen-

nych, 10 monet srebrnych po 1 

marce niemieckiej przedwojennej, 

49 srebrnych monet po 20 kop. 

przedwojennych, 3 monety srebrne 

po 15 kop. przedwojennych, 3 sre-

brne monety po 20 kop. przedwo-

jennych, 1 monetę srebrną po 10 

kop. przedwojennych, 1 łyżeczka 

srebrna wagi 25 g złamana, 2 mo-

nety srebrne po 1 rublu przedwo-

jennym. Paczka 2: Józef Półrola, 

właściciel nieruchomości w Ra-

domsku – 75 monet srebrnych po 1 

koronie austriackiej przedwojennej, 

2 monety srebrne po 1 rublu przed-

wojenne; Paczka 3: Wacław Pa-

rzonka, urzędnik, Radomsko, ul. POW 79 – 1 obrączka złota wagi 1,9 g z inicjałami 
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„MK 1898”. Paczka 4: Józefa Jędrzejczykowa, urzędniczka, Radomsko, ul. Rolna 38 

- 1 łyżeczka srebrna wagi 27 g, 1 medalion srebrny wagi 5,5 g, pierścionek złoty 

wagi 1,3 g (bez oczka). Paczka 5: Andrzej Lewicki, właściciel jadłodajni w Radom-

sku, ul. Żeromskiego 5 - 44 monety srebrne po 15 kop. przedwojennych, 31 monet 

srebrnych po 10 kop. przedwojennych, 1 moneta srebrna po 1 rublu przedwojennym, 

8 monet srebrnych po 20 kop. przedwojennych, 1 moneta srebrna po 50 kop. przed-

wojennych, 5 monet srebrnych po 1 koronie austriackiej przedwojennej, 5 monet 

srebrnych po pół marki niemieckiej przedwojenne, 1 moneta srebrna po 2 franki 

francuskie, 1 moneta srebrna po 2 zł polskie z 1924 r., 1 moneta srebrna po 1 zł pol-

skim z 1925 r., 1 medal srebrny rosyjski z inicjałami Mikołaja II rok 1900-1901. 

Paczka 6: Jakub Szpiro, urzędnik, Radomsko, ul. Reymonta 25 – 1 obrączka złota 

wagi 2,5 g; Paczka 7: Brygida Taranek, przy mężu, Radomsko POW 8 – 44 ruble 

przedwojenne, 46 monet srebrnych po 50 kop. przedwojennych, 2 ruble srebrne  

z 1818 i 1828 r., 1,5 rubla srebrnego z 1836 r., 1 moneta srebrna węgierska z wize-

runkiem Matki Boskiej z 1780 r., 5 marek srebrnych niemieckich przedwojennych,  

2 monety srebrne po 5 zł polskich z 1815 r., 2 monety srebrne po 2 zł polskie z 1815 

r., 3 srebrne marki niemieckie przedwojenne, 5 zł polskich wycofanych z obiegu  

z 1930 r., 2 franki srebrne francuskie przedwojenne, 3 monety polskie srebrne po 1 zł 

z 1924 r., 50 centów francuskich srebrnych z 1917 r., 11 monet srebrnych rosyjskich 

po 15 kop. i 5 monet srebrnych rosyjskich po 20 kop. Paczka 8: Józef Grabarczyk, 

emeryt z Radomska, Reymonta 22 – 1 rubel rosyjski srebrny z 1898 r., 15 monet 

srebrnych po 20 kop. przedwojennych, 2 monety srebrne po pół marki niemieckiej 

przedwojennej, 1 pierścionek złoty z diamentem wagi 5 g MC oraz monety miedzia-

ne rosyjskie przedwojenne wagi 1,89 kg. Paczka 9: Zenon Wilhelm, zakład fotogra-

ficzny, Radomsko, plac 3 Maja – 8 monet srebrnych po 10 kop. przedwojennych,  

1 moneta srebrna po 15 kop. przedwojennych, 1 moneta srebrna po pół marki nie-

mieckiej przedwojennej (połączone w formie bransoletki), 1 moneta srebrna 20 kop. 

przedwojennych, 1 moneta srebrna 1 frank francuski z Napoleonem III, 1 kolczyk 

złoty z turkusem wagi 0,8 g, 1 kolczyk srebrny wagi 0,7 gr. Paczka 10: Aleksander 

Trzciński, właściciel nieruchomości, Radomsko – 7 monet srebrnych po 20 kop. 

przedwojennych, 4 monety srebrne po 15 kop. przedwojennych, 9 monet srebrnych 

po 10 kop. przedwojennych, 2 monety srebrne polskie z 1620 r. Paczka 11: Jan Izne-

rowicz, zakład fryzjerski, Radomsko, stacja kolejowa (?) – 2 kolczyki złote wagi 

0,85 g, 1 obrączka złota wagi 1,09 g, 2 pierścionki złote z szafirem górskim białym  

i z rubinem ogólnej wagi 3,01 g. Paczka 12: Wiktor Półrola, rolnik, Radomsko, Wil-

sona 33 – 2 monety srebrne po 5 koron austriackich przedwojennych, 58 monet 

srebrnych po 15 kop. przedwojennych, 13 monet srebrnych po 10 kop. przedwojen-

nych, 1 moneta srebrna po 5 kop. przedwojennych, 1 moneta srebrna pół marki nie-
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mieckiej przedwojennej. Paczka 13: Jerzy Pałecz, czynna służba wojskowa, Radom-

sko, ul. Kościuszki 19 – 1 papierośnica srebrna męska wagi 100 g. Paczka 14: Fran-

ciszek Łęski, emeryt, Radomsko, ul. Mickiewicza 25 – 1 papierośnica srebrna wagi 

170 g. Paczka 15: Stanisław Pałecz, przy rodzicach, Radomsko, Kościuszko 19 – 1 

bransoletka złota wagi 17,8 g, 1 damska papierośnica srebrna wagi 73,3 g. Paczka 

16: G. i S. Pałecz (małżeństwo), właściciele nieruchomości, Radomsko, ul. Ko-

ściuszki 19 – 2 monety srebrne po 1 rublu przedwojennym, 1 moneta srebrna po pół 

rubla przedwojennego, 1 moneta srebrna po 3 marki niemieckie przedwojenne,  

1 obrączka złota wagi 7,5 g, 2 monety srebrne po 15 kop. przedwojennych, 11 monet 

srebrnych po 5 kop. przedwojennych228. Paczka 17: Roman Rozenbaum, przemysło-

wiec, Radomsko, ul. Kościuszki 13 – 1 torebka damska srebrna wagi 220 g. Paczka 

18: Anna Pozowska, Radomsko, ul. Polna 5 – 1 obrączka srebrna jubileusz ślubu 25-

lecie, 3 monety srebrne po 1 zł z 1925 r. Paczka 19: Henryk Kancler, buchalter, Ra-

domsko, ul. Limanowskiego 35 – 1 srebrna marka niemiecka, 1 srebrny frank francu-

ski, 1 srebrna korona austriacka, 1 srebrna korona węgierska, 2 srebrne korny au-

striackie, 1 srebrna korona węgierska, 2 srebrne ruble z 1800 i 1837 r., 1 moneta 

srebrna po 50 kop, 1 srebrna moneta po 25 kop., 1 srebrna moneta perska mała, 2 

srebrne monety po 30 kop., 7 monet rosyjskich miedzianych, 1 moneta srebrna beng 

węgierski, 1 moneta srebrna po 15 kop. przedwojennych, 1 srebrna moneta po 10 

kop. przedwojennych. Paczka 20: Anna Adamkiewicz, przy mężu, Radomsko, ul. 

Limanowskiego 10/2 – 3 monety srebrne po 5 marek niemieckich przedwojennych,  

7 monet srebrnych po 3 marki niemieckie przedwojenne, 1 moneta srebrna po 2 mar-

ki niemieckie przedwojenne, 15 monet srebrnych po 1 marce niemieckiej przedwo-

jennej, 14 monet srebrnych po pół marki niemieckiej przedwojennej, 3 monety 

srebrne po 1 koronie austriackiej przedwojennej, 1 moneta srebrna po 1 rublu przed-

wojennym, 1 moneta srebrna po 50 kop. przedwojennych, 1 moneta srebrna po 15 

kop. przedwojennych. Paczka 21: Stanisława Wójcikowska, Radomsko, POW 39 – 1 

obrączka złota wagi 1,8 g, 1 łańcuszek srebrny wagi 25,5 g, 1 pierścionek srebrny 

bez oczka, 1 moneta srebrna po 1 rublu przedwojennym, 4 monety srebrne po 50 

kop. przedwojennych, 5 monet srebrnych po 20 kop. przedwojennych, 11 monet 

srebrnych po 15 kop. przedwojennych, 10 monet srebrnych po 10 kopiejek przedwo-

jennych. Paczka 22: Zarząd Gminy Dobryszyce – 1 moneta srebrna po 50 kopiejek 

przedwojennych. Paczka 23: Karol Sowiński, rolnik, Radomsko, ul. Stodolna 42 – 1 

rubel z 1829 r., pół rubla z 1851 r., 42 monety srebrne po 20 kop. przedwojenne, 27 

monet srebrnych po 15 kop. przedwojennych, 17 monet srebrnych po 10 kop. przed-

wojennych, 2 monety srebrne po pół marki niemieckiej przedwojennej. Paczka 24: 

Jakub Marian Lechowski, uczeń Szkoły Powszechnej im. Reymonta – 1 zegarek 
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srebrny „Tobias London” wagi 80 g, 1 medal pamiątkowy srebrny 188 L -1894  

z podobizną cesarza Aleksandra III, 1 moneta polska z 1787 r., 1 moneta srebrna 2 zł 

z 1839 r., 2 monety srebrne po 25 kopiejek z 1854 i 1855 r., 1 moneta srebrna po 40 

groszy z 1850 r. Paczka 25 – Dawid Rodał, kupiec, Radomsko, ul. Sierakowskiego 3 

– 1 talar z 1811 r. z podobizną Fryderyka Augusta, 1 złotówka koronna z 1766 r. ze 

Stanisławem Augustem, 1 złotówka koronna z 1787 r. ze Stanisławem Augustem,  

2 złote z 1837 r. z orłem rosyjskim, 3 sztuki po 2 złote polskie z 1824 i 1825 r.  

z Aleksandrem I, 1 sztuka po 1 złoty polski z 1815 r., 5 złote polskie z 1831 r. z na-

pisem Królestwo Polskie 17-2/625 z grzywny, 1 zł z 1838 r. z orłem rosyjskim, 50 gr 

z 1830 r., C 4 X część grzywny z 1769 r., 1 perska moneta nieznana, 1 moneta brazy-

lijska z 1889 r. (1000 reis), 1 japońska moneta 1 yen, 1 moneta amerykańska pół 

dolara, 1 moneta z 1783 r. węgierska, 1 moneta z 1661 r. nieznana, 1 moneta włoska 

z 1863 r., 1 korona austriacka z 1914 r., 1 korona jubileuszowa 1848-1908 r., 1 frank 

belgijski z 1912 r. 1 denar serbski z 1897 r., 1 szyling austriacki z 1925 r., 1 moneta 

francuska z hasłem rewolucyjnym, 1 moneta indyjska z 1917 r. pół rupii, pół marki 

niemieckiej z 1914 r., 25 pen finlandzkich z 1908 r., 50 centów francuskich z 1917 r., 

1 moneta austriacka z 1872 r., 10 centów, 1 moneta z napisem „Rep. Peruna”, 20 

kopiejek, 2 sztuki po 15 kopiejek, 1 sztuka po 10 kopiejek, medal rosyjski z podobi-

zną cara Mikołaja 1, 1 moneta srebrna polska z XVIII w., 1 torebka damska srebrna 

wagi 220 g, 1 kubek srebrny wagi 40 g, 1 kubek srebrny wagi 30 g, 1 kubek srebrny 

wagi 25 g, 1 kubek srebrny wagi 20 g, 1 kubek srebrny wagi 10 g, 1 kubek srebrny 

wagi 10 g229. Paczka 26: Katarzyna Nowakowska, właścicielka nieruchomości, Ra-

domsko, ul. Sienkiewicza 2 – monety srebrne po 1 fl. z 1877 r. i 1889 r., 1 moneta 

srebrna po 2 marki niemieckie przedwojenne, 2 monety srebrne po 1 marce niemiec-

kiej przedwojennej, 1 moneta srebrna po pół marki niemieckiej przedwojennej,  

7 monet srebrnych po 1 koronie austriackiej przedwojennej, 1 moneta srebrna po 20 

kop. przedwojennych, 8 monet srebrnych po 15 kop. przedwojennych, 21 monet 

srebrnych po 10 kop. przedwojennych, 2 monety srebrne po 5 kop. przedwojennych. 

Paczka 27: Aniela Konsztat, przy córce, Radomsko, ul. Polna 8 – 2 monety srebrne 

po 1 rublu przedwojennym, 2 monety srebrne po pół rubla przedwojennego. Paczka 

28, Elżbieta Siemieńska, majątek Żytno – 1 łańcuszek złoty wagi 25 g. Paczka 29: 

Maria Borowikowa, Radomsko, ul. Dobra – 1 bransoletka srebrna wagi 15 g, 3 mo-

nety srebrne po pół marki niemieckiej przedwojenne, 11 monet srebrnych po 1 marce 

niemieckiej przedwojennej, 1 moneta srebrna po 1 koronie austriackiej przedwojen-

nej, 1 moneta srebrna po 2 korony austriackie przedwojenne, 2 monety srebrne po 20 

kop. przedwojennych, 3 monety srebrne po 15 kop. przedwojennych, 4 monety 
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srebrne po 10 kop. przedwojennych. Paczka 30: Antonina Godlewska, Radomsko, ul. 

Narutowicza 22 - 3 monety srebrne po 2 zł wycofane z obiegu. Paczka 31: Mieczy-

sław Chłapowski, Radomsko, Fabianiego 13 – 1 obrączka złota wagi 7,6 g. Paczka 

32: Helena Strómiłówna, urzędniczka, Radomsko, ul. Dobra – 1 łańcuszek srebrny 

wagi 40 g, 10 monet srebrnych po 1 marce niemieckiej przedwojenne, 2 monety 

srebrne po pół marki niemieckiej przedwojenne, 1 moneta srebrna po pół rubla 

przedwojenne, 4 monety srebrne po 20 kop. przedwojennych, 2 monety srebrne po 

15 kop. przedwojenne, 10 monet srebrnych po 10 kop. przedwojennych, 7 monet 

srebrnych po 1 koronie austriackiej przedwojenna oraz monety miedziane wagi 190 

g. Paczka 33: Franciszek Oczkowski, właściciel nieruchomości, Radomsko, ul. Li-

manowskiego 9: 1 moneta srebrna po 5 koron austriackich przedwojennych, 3 mone-

ty srebrne po 3 marki niemieckie przedwojenne, 1 moneta srebrna po 2 marki nie-

mieckie przedwojenne, 1 moneta srebrna po 1 rublu jubileuszowa, 3 monety srebrne 

po ¾ rubla z 1839 i 1840 r. Paczka 34: Jerzy Błaszczyk, uczeń szkoły powszechnej 

im. M. Konopnickiej – 3 monety srebrne po pół marki niemieckiej przedwojennej,  

1 moneta srebrna po 20 kop. przedwojennych, 2 monety srebrne po 15 kop. przedwo-

jennych, 2 monety srebrne po 10 kop. przedwojennych, 1 moneta srebrna po 5 kop. 

przedwojennych, 1 moneta srebrna po 1 cencie amerykańskim. Paczka 35: Zysman 

Markowicz, rzemieślnik, Radomsko, ul. Limanowskiego 25 – 1 rubel rosyjski przed-

wojenny. Paczka 36: Piotr Grabowski, emeryt, Radomsko, ul. Batorego 23 – 1 mone-

ta srebrna 5 zł z 1829 r. z wizerunkiem Aleksandra I, 1 moneta srebrna po pół gulde-

na, 1 moneta srebrna po 15 kop., 9 monet różnych miedzianych, 1 moneta chińska 

mosiężna. Paczka 37: Emilia Weinberg, zakład fotograficzny, Radomsko – 1 moneta 

srebrna po [nieczyt.] koron austriackich, 1 moneta srebrna po 1 koronie austriackiej, 

1 moneta srebrna po 1 marce niemieckiej, 2 monety srebrne po 20 kop., 1 moneta 

srebrna po 15 kop., 2 monety srebrne po 10 kop., 2 monety srebrne po 5 kop. Paczka 

38: Bronisława Piwowarczyk, właścicielka nieruchomości, Radomska, ul. Stodolna 9 

– 5 monet srebrnych po 1 rublu przedwojennym, 2 monety srebrne po pół rubla 

przedwojenne, 2 monety srebrne po 1 halerzu austriackim przedwojenne. Paczka 39: 

L. i M. Bugajscy (małżeństwo), notariusz, Radomsko, ul. Fabianiego 5 – 1 dewizka 

złota wagi 22,5 g, 1 moneta srebrna po 1 rublu z 1818 r., 1 moneta srebrna po 1 rublu 

przedwojenna, 1 moneta srebrna niemiecka z XVIII w., 6 monet srebrnych po 5 ma-

rek niemieckich przedwojennych, 8 monet srebrnych po 2 marki niemieckie przed-

wojenne, 1 moneta srebrna po pół marki niemieckiej przedwojennej, 1 moneta srebr-

na po 1 koronie austriackiej przedwojenna, 4 monety srebrne po 20 kopiejek przed-

wojenne, 36 monet srebrnych po 15 kop. przedwojennych, 9 monet srebrnych po 10 

kop. przedwojennych, 8 monet niklowych drobnych. Paczka 40: Antonina Stanisław-

ska, właścicielka nieruchomości, Radomsko, ul. Fabianiego 13 – 1 obrączka złota 
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wagi 4,25 g. Paczka 41: Waleria Szczepańska, właścicielka nieruchomości, Radom-

sko, ul. Górna 14 – 1 moneta srebrna 2 zł wycofana z obiegu, 1 moneta srebrna 20 

kop. przedwojenna, 1 moneta srebrna po 10 kop. przedwojenna230. 

 

Wykaz ofiarodawców papierów wartościowych na dozbrojenie lotnicze 

złożonych w KKO powiatu radomszczańskiego: Mieczysław Święcicki przemy-

słowiec ze Smotryszowa 1 obl. na 100 zł Pożyczki Narodowej nr 2150231 z kup. Pł. 

1/7-39; Józef Dąbrowski, rzemieślnik, Radomsko ul. Sierakowskiego 1, 1 ob. 3% 

Prem. Pożyczki Inwestycyjnej Em. I S 10481 nr 40 z kup. pł. 1/9 39. 1 obl. 3% Prem. 

Pożyczki Inwestycyjnej Em. II 10481 nr 41 z kup. pł.1/5-39; Oddział żeński Związku 

Strzeleckiego otrzymaną od Jadwigi Ingarden członkini Związku 1 obl. na 50 zł, 6% 

PN nr  1055223 z kup. pł. 1/7-39; Cech Krawców Chrześcijan w Radomsku 1 obl. na 

100 zł, 6% PN nr 2837264 z kup. pł. 1/7-39; Jan Misztalski, właściciel nieruchomo-

ści, Radomsko, ul. Sienkiewicza 3, 1 obl. na 50 zł, 6% PN nr 56544 z kup. pł. 1/7-39; 

Rudolf Kalicki, rzemieślnik, Radomsko ul. Reymonta, 2 obl. po 50 zł, 6 % PN nr 

56459, 56463 z kup. pł 1/7-39; Stefania Lamchowa, emerytka Radomsko ul. Naru-

towicza 26, 2 obl. po 50 zł, 4 Pożyczki Konsolidacyjnej nr 322654, 322655 z kup. pł. 

15/11; Józef Grabarczyk, emeryt, Radomsko, ul. Reymonta 22, 1 obl. na 10 zł, 5% 

Państwowej Pożyczki Konwersyjnej nr 2872056 z kup. pł. 2/1-39; Zenon Wilhelm, 

Zakład Fotograficzny, plac 3 Maja, 1 obl. na 50 zł, 6% PN nr 56617 z kup. pł. 1/7-

39; Stanisław Ślugaj, rzemieślnik, Radomsko, ul. Narutowicza 34, 1 obl. na 100 zł, 

6% PN nr 2150238 z kup. pł. 1/7-39; Wiktor Półrola, rolnik, Radomsko, Wilsona 33, 

1 obl. na 50 zł, 6% PN nr 921140 z kup. pł. 1/7-39; Stanisław Lachowski, emeryt, 

Radomsko, ul. Górna 2, 1 obl. na 50 zł, 6% PN nr 449113 z kup. pł 1/7-39; Zarząd 

Gminy Dobryszyce, od ks. Stanisława Milewskiego, 1 obl. na 100 zł, 6% PN nr 

2689504 z kup. pł. 1/7-39; Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet Oddział w Radom-

sku, 1 obl. na 50 zł, 6% PN nr 56340 z kup. pl.1/7-39; Józef Dymecki, urzędnik, 

Radomsko, ul. Brzeźnicka 3, 3 obl. po 10 zł; 5% Pożyczki Konwersyjnej nr 915094, 

5,6 z tal. do kup.; Fabryka Pługów J. Sucheni w Gidlach, 3 obl. po 100 zł, 6% PN nr 

3009646, 2856119, 2856120 z kup. pł 1/7-39, 4 obl. po 50 zł, 6% PN nr 35995, 

947651, 1130605, 697455 z kup. pł. 1/7-39; ks. ka. Marian Jankowski, proboszcz 

par. Radomsko, ul. Narutowicza 2, obl. po 50 zł, 4% Pożyczki Konsolidacyjnej nr 

294550, 294551 z kup. pł. 15/11-39231. 

Wykaz wpłaconych ofiar w gotówce na dozbrojenie lotnicze do KKO 

powiatu radomszczańskiego w Radomsku w dniu 20 maja 1939 r.: Gustaw Kirsz, 

Radomsko – 10 zł, Edward Kryzel, Radomsko – 80 zł, Oddział Żeński Związku 

                                                
230 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 23, s. 7. 
231 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 21, s. 6. 
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Strzeleckiego Radomsko – 9 zł, Bolesław Nowicki, Radomsko – 50 zł, Gromada wsi 

Konradów – 51,10 zł, Jan Misztalski, Radomsko – 20 zł, Feliks Pawlak, Radomsko – 

6 zł, Maria Rago, Radomsko – 6 zł, Kółko Rolnicze Okołowice – 3 zł, spadkobiercy 

A. Wünsche, Radomsko – 100 zł, Fabian Ościk, Radomsko – 100 zł, robotnicy Firmy 

Aksman Tartak, Radomsko – 35 zł, Bolesław Paplicki, Radomsko – 51 zł, Bronisław 

Reiss, Radomsko – 3 zł, Aleksander Kirkiewicz, Radomsko – 3 zł, Józef Zakrzewski, 

Radomsko – 10 zł, P. Stanisław, emeryt, Radomsko – 5 zł, Zdzisław Rudowski, Ra-

domsko – 3 zł, Anna Pozowska, Radomsko – 3 zł, Walenty Rybak, Radomsko – 9 zł, 

Stefan Świtalski, Radomsko – 3 zł, Franciszek Muszyński, Radomsko – 3 zł, Józefa 

Matuszewska, Radomsko – 25 zł, Związek Pań Domu Oddział Radomsko – 3 zł, 

Franciszka Pykowa, Radomsko – 6 zł, Tadeusz Łybaczewski, Radomsko – 2 zł, Fer-

dynad Hirsz, Radomsko – 20 zł, Jan Waga, Michałopol w gminie Żytno – 2.28 zł, 

Weronika Grabowska, Radomsko – 5 zł, Koło Gospodyń, Gosławice – 3 zł, Katolic-

kie Stowarzyszenie Mężów Radomsko – 20 zł, Aniela Piotrowska, Radomsko – 5 zł, 

Anna Kowalczykówna, Radomsko – 4 zł, Józef Dobosz, Radomsko – 3 zł, Zofia 

Gajewska, Radomsko – 2 zł, Gimnazjum Kupieckie Radomsko, młodzież klasy I i II 

– 26 zł, robotnicy Towarzystwa Akcyjnego Przemysłu Metalowego – 867 zł, Wal. 

Szczepańska, Radomsko – 5 zł, Rozalia Szablewska, Radomsko – 10 zł, Publiczna 

Szkoła Dokształcająca klasa III, Radomsko – 26 zł, Katarzyna Skrzeczowska, Ra-

domsko – 2 zł, Maria Kapecka, Radomsko – 2 zł, Genowefa Lao, Radomsko – 2 zł, 

dzieci szkoły powszechnej im. S. Jachowicza w Radomsku – 5,29 zł, Jan Marczyk, 

Radomsko – 10 zł, Jadwiga Dorozińska, Radomsko – 5 zł, Koło Młodzieżowe PCK 

przy szkole im. Konopnickiej – 6 zł, robotnicy fabryki tektury Rzeki – 9,20 zł, robot-

nicy tartaku „Zakrzówek” – 1,50 zł, inż. Henryk Figurski – 10 zł, Helena Kryńska, 

majątek Strzałków – 100 zł, robotnicy firmy Dzierż. „Ksawerów” – 243,76 zł, Józef 

Sygulski, Kocierzowy – 15 zł,  od Stanisława Kryńskiego, Strzałków – 250 zł, RKS 

„Radomszczanka” – 20 zł, Waleria Szymczak, Radomsko – 20 zł, Związek Nauczy-

cielstwa Polskiego Oddział Powiatowy Radomsko – 100 zł, Nacha Gliksman, Ra-

domsko – 20 zł.  

Ogółem 2819,13 zł. Suma ta została przekazana 20 maja 1939 r. na konto 

PKO 27027 na ręce Komisarza Generalnego Pożyczki gen. L. Berbeckiego232.  

 

 

 

 

 

                                                
232 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 22, s. 4. 
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       Lista osób, które złożyły w Zarządzie Gminy Kruszyna dary srebrne i złote 

z przeznaczeniem na FON 

 

          Księżna Róża Lubomirska z Kru-

szyny: 39 monet srebrnych różnej wiel-

kości z lat 1645-1917, medal srebrny 

„Za Waleczność” nr 19094, jeden me-

dalik srebrny z Matką Boską (pamiątka 

chrztu świętego), jeden krzyżyk złoty 

(pamiątka pierwszej komunii św. z datą 

30 V 1912 r.), dwie obrączki ślubne 

oznaczone: 1/RP 17/I-1922 r. JMJ i W. 

L. 17/I 1922 r. JMJ; Maria Witczak  

z Jackowa – 5 rubli i 15 kop. srebrnych 

w 38 monetach po 10, 15 i 20 kop.; 

Józef Morawski z Kruszyny – 2 pier-

ścionki złote; Michalina Bodankowa z 

Kruszyny – 1 pierścionek złoty bez 

oczka; Andrzej Poroszewski, syn Ja-

dwigi z Kruszyny – 1,5 rubla; Franci-

szek Łapota z Jamnego – 1 rubel srebr-

ny w dwóch monetach; Antonina Mize-

ra z Jamnego – pół rubla srebrnego w 1 

monecie; Julianna Stanisława Mikulska 

z Kruszyny – 1 rubel srebrny i 3 franki 

belgijskie w trzech monetach niklo-

wych z lat 1922-1929. Kruszyna 13 

czerwca 1939 r., sekretarz Stanisław 

Bednarczyk i wójt Piotr Bodanka233. 

 

 

 

W lipcu w całym kraju obligacji POP na 390 mln, na Złoty Fundusz Lotniczy 

4 mln, łącznie na rozbudowę lotnictwa i artylerii przeciwlotniczej 404 mln234. 

                                                
233 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 25, s. 7. 
234 „Gazeta Radomskowska” 1939, nr 28, s. 2. 
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 Zeszyty Radomszczańskie  

                                                           Tom XVI (2019) 

   

 

 

Ks. Grzegorz Kośny 

(Chełmo) 

 

 

Cyganie – mieszkańcy „na chwilę” w parafii Chełmo 

 

Parafia Chełmo jest położona w kierunku wschodnim od Radomska. Grani-

czy od wschodnich krańców z Przedborzem. Aktualnie należą do niej miejscowości 

położone w gminach: Masłowice, Wielgomłyny i Kobiele Wielkie. Przed II wojną 

światową natomiast miejscowości w parafii Chełmo należały do gmin: Dmenin, Ma-

słowice, Przerąb i Wielgomłyny.  

Na terenie parafii Chełmo przed II wojną światową pojawiały się tabory 

Cyganów. Pamiętają ich starsi mieszkańcy. Przebywali oni w Chełmie, Cygance, Go-

szczowie, Granicach, Kawęczynie, Leonowie, Strzelcach Małych, Wólce Bankowej, 

Zagórzu, w „wielkim lesie” w okolicach Koconi oraz w największej liczbie w Bie-

strzykowie Małym. To miejsca pewne ich pobytu, gdyż ślady obecności Cyganów  

w tych miejscowościach znajdują się w księdze chrztów i małżeństw parafii Chełmo. 

Być może, że przebywali także w innych miejscowościach.  

Na podstawie metryk możemy podać najwcześniejsze ślady obecności Cy-

ganów w tutejszej parafii. Zdecydowanie najwcześniejszy ślad to informacja: Maria 

Majewska córka Antoniny Majewskiej urodzona w Zagórzu w dniu 15 marca 1889 r. 

To jednak informacja ze znakiem zapytania, gdyż nie ma pewności czy jest to tutej-

sze Zagórze, czy to w dzisiejszym Zagłębiu (na Śląsku). Pewne ślady to już XX w.: 

w Wólce Bankowej – w 1918 r., w Zagórzu – w 1919 r. i w Biestrzykowie Małym – 

we wrześniu 1924 r. Na miejsce ich pobytu w parafii wskazują także starsi miesz-

kańcy. Nie wiadomo, w którym przedziale byli Cyganie liczeni: rzymskokatolików 

czy niekatolików. Pytanie jest zasadne, gdyż zgłaszali się oni do sakramentów św.  

i korzystali z posług duszpasterskich. Nie wymienia ich jednak spis parafian z cza-

sów wojny. Ich obecność na terenie parafii potwierdzają księgi metrykalne parafii 

Chełmo. Ich obecność i korzystanie z posług w parafii to zdecydowana zasługa ów-

czesnego proboszcza parafii Chełmo ks. Leona Zaremby. Jego następca ks. Stefan 

Pomorski w dniu 31 grudnia 1940 r. tak ocenił postawę ks. Zaremby wobec Cyga-
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nów: „Na marginesie jego duszpasterzowania można zanotować charakterystyczne 

powiedzenie o Chełmie, że była to cygańska parafia – tu bowiem jak nigdzie indziej 

bardzo wiele odbyło się ślubów cyganów i chrztów dlatego, że proboszcz zawsze 

hojnie ich wspierał”.  

W zdecydowanej większości są to metryki chrztu świętego. W księgach 

chrztu św. parafii Chełmo znajduje się ponad 150 metryk chrztu św. dzieci i doro-

słych z rodzin cygańskich. 148 metryk zanotowano do początków września 1939 r. 

(ostatnie z początku wojny), 7 metryk w 1942 r. i 1 w 1943 r. To ważny ślad, bo mó-

wi nam, że Cyganie przebywali na terenie parafii (na pewno w Chełmie i Goszczo-

wie) także w czasie okupacji. Tylko jedna metryka (do 1950 r.) została zanotowana 

po zakończeniu wojny (Cyganie z Chełma). Kolejne ślady posługi duszpasterskiej 

wobec Cyganów to 13 aktów ślubu w rodzinach cygańskich. W jednym udokumen-

towanym przypadku miało miejsce małżeństwo Cygana z mieszkanką parafii Cheł-

mo (jej dane nie zostały tu podane). W kilku dniach w kancelarii towarzyszyli Cyga-

nom organista i kościelny oraz tutejsi parafianie. W metrykach z 1 połowy XX w. nie 

spotkano żadnego aktu zgonu z rodziny cygańskiej. W metrykach z danymi Cyga-

nów zaznaczano, że rodziny cygańskie przez parafię przechodziły lub mieszkały tu 

chwilowo (czasowo). Metryki te pozwalają nam także poznać szlak wędrówek tych 

romskich rodzin: gdzie przebywały i skąd „na chwilę” przyszły, czy raczej przyje-

chały, w taborach na teren tutejszej parafii. Wreszcie trzeba zaznaczyć to co najważ-

niejsze – wiarę rodzin cygańskich. Przez to dobrze zaznaczyli swoją obecność  

w parafii Chełmo. Poznajmy więc cygańskich gości w parafii Chełmo.  

 

Tabela nr 1 

Małżeństwo cygana z Kawenczyna: 

 

Data Dane małżonka Dane małżonki Zgłaszający 

20.08.1929 r. 

godz. 11.00 

Roman Herman kawaler 

lat 24, syn Tomasza  

i Otolii z Dolińskich 

małżonków Hermanów, 

urodzony w Sandomie-

rzu 

Polka, panna, córka rol-

ników z Kawenczyna 

Polacy – rolni-

cy z Kawen-

czyna 

 

 

Źródło: Archiwum Parafii Chełmo sygn. KM 9 
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Tabela nr 2 

Małżeństwo cyganów z Chełma: 

 

Data Dane małżonka Dane małżonki Zgłaszający, 

Uwagi 

04.07.1932 r. 

godz. 11.00 

Mikołaj Majewski kawa-

ler lat 64, syn Feliksa  i 

Aleksandry z Kowal-

skich małżonków Ma-

jewskich, urodzony w 

Baranowie, pow. Puławy 

 

Antonina Kamińska 

panna lat 61, córka 

Wojciecha i Marianny z 

Sadowskich małżonków 

Kamińskich, urodzona 

w Rawie, parafia Rud-

no, pow. lubartowski 

Polacy – rolnicy 

z Chełma 

 

04.10.1937 r. 

godz. 9.00 

Aleksy Majewski lat 54, 

stanu wolnego, syn Woj-

ciecha i Łucji z Sadow-

skich małżonków Ma-

jewskich, urodzony w 

Przytyku, gm. Świerze 

Górne, pow. kozienicki  

Adela Kamińska lat 39, 

stanu wolnego, córka 

Tomasza i Emilii z 

Burjańskich małżonków 

Kamińskich, urodzona 

we wsi Kowalia, gm. 

Świerze Górne 

Piotr Sadowski 

Leonard Zieliń-

ski 

23.11.1938 r. 

godz. 15.00 

Antoni Wiśniewski lat 

50, kawaler, syn Szcze-

pana i Otolii z Brzeziń-

skich małżonków Wi-

śniewskich, urodzony w 

miejscowości Grabina, 

gm. Kampinos,  

Pow. Sochaczew 

Florentyna Czarnecka 

lat 42, panna, córka Jana 

i Rozalii z Brzezińskich 

małżonków Czarnec-

kich, urodzona w miej-

scowości i parafii Wy-

skitki, gm. Kampinos,  

Pow. Sochaczew  

Jan Czarnecki 

Julian Rezenfeld 

08.05.1939 r. 

godz. 9.00 

Józef Kamiński lat 46, 

kawaler, syn Wincentego  

i Julianny z Sadowskich 

małżonków Kamińskich, 

urodzony w miejscowo-

ści i parafii Ryczywół,  

gm. Świerze Górne, 

pow. kozienicki  

Feliksa Stanisława Sa-

dowska lat 38, panna, 

córka Józefa i Joanny 

Sadowskich, urodzona 

we wsi Rożki, gm. 

Brzeziny, pow. lubelski 

Stefan Balcerski 

organista,  

Józef Kaczma-

rek kościelny 

08.05.1939 r. 

godz. 9.00 

Ignacy Doliński lat 43, 

kawaler, syn Apolonii 

Dolińskiej, urodzony  

Wanda Głowacka lat 35, 

panna, córka Stanisława  

i Józefy Głowackich, 

Stefan Balcerski 

organista,  

Józef Kaczma-
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w Łęcznie, gm. Rogów, 

pow. Radom 

urodzona we wsi Mali-

nówka, gm. Kosin,  

pow. janowski 

rek kościelny 

05.06.1939 r. 

godz. 8.00 

Teofil Wiśniewski lat 45, 

kawaler, syn Zofii Wi-

śniewskiej, urodzony  

w miejscowości Dębinki 

koło Włocławka 

Stefania Majewska lat 

38, panna, córka Miko-

łaja i Antoniny z Ka-

mińskich małżonków 

Majewskich, urodzona 

w Baranowie,  

pow. Puławy 

Dzieci małżon-

ków:1. Roman 

lat 18, zapisany  

w Piasecznie, 

2. Marianna  

lat 17, zapisana  

w Piasecznie, 

3. Bronisława 

lat 15, zapisana  

w Chełmie  

05.06.1939 r. 

godz. 8.00 

Stanisław Herman lat 32, 

kawaler, syn Tomasza  

i Otolii z Dolińskich 

małżonków Herman, 

urodzony we wsi Świ-

niary, gm. Łoniów,  

pow. sandomierski 

Józefa Mikołajko lat 41, 

wdowa po Franciszku 

Mikołajko  (+ 1919 r.), 

córka Jana i Antoniny  

z Majewskich małżon-

ków Majewskich, uro-

dzona w miejscowości 

Wiśniewo, gm. Wiśnie-

wo, pow. sandomierski 

Dzieci małżon-

ków: 

1. Józef lat 13, 

urodzony  

w Torzewie, 

gmina Topólka, 

powiat Niesza-

wa, 

2. Ludwik lat 7, 

urodzony  

w Porębie, po-

wiat zawierciań-

ski, 

3. Anna lat 1,5, 

ochrzczona  

w kościele  

w Kobielach W. 

 

Źródło: Archiwum Parafii Chełmo sygn. KM 12 i KM 15 
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Tabela nr 3 

Małżeństwa cyganów z Biestrzykowa Małego: 

 

Data Imię i nazwisko mał-

żonków 

Zgłaszający Uwagi 

05.04.1937 r. 

godz. 12.00 

Stanisław Kamiński lat 

32, urodzony w Łagiew-

nikach k. Łodzi, syn 

Pulcheryi z Kamińskich, 

Sabina Grabowska lat 30, 

urodzona w Troisku  

w Rosji, córka Otylii 

Grabowskiej 

Roman Kamiń-

ski, Konstanty 

Fiderowicz 

 

Dzieci małżonków: 

1. Bronisław lat 12, 

urodzony we wsi Gra-

bina Wola, parafii 

Srocko, gm. Kruszów, 

pow. łódzki, 

2. Marianna lat 6, 

urodzona  

we wsi Nowe Miasto,  

gm. Zduńska Wola, 

3. Józef lat 4,  

urodzony w Szadku, 

pow. sieradzki, 

19.06.1938 r. 

godz. 18.00 

Franciszek Doliński lat 

30, kawaler, syn Wiktorii 

Dolińskiej, urodzony  

w miejscowości Firlej, 

powiat lubartowski, Zo-

fia Dolińska lat 40, pan-

na, córka Teofili Doliń-

skiej, urodzona w Chod-

ku, gm. Sienno, pow. Iłża 

Organista z 

Chełma i rolnik 

z Chełma 

 

19.06.1938 r. 

godz. 18.00 

Stanisław Doliński lat 

19, kawaler, syn Fran-

ciszka i Teofili z Jawor-

skich małżonków Doliń-

skich, urodzony w Gra-

bowcu, gm. Rzeczniów, 

pow. Iłża, 

Leokadia Mikołajko lat 

19, panna, córka Fran-

ciszka i Józefy z Majew-

skich małżonków Miko-

Organista  

z Chełma i rol-

nik z Chełma 

Syn małżonków: 

Władysław lat 4, 

ochrzczony i zapisany 

w Dąbrowie, gm. Su-

lejów 
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łajko, urodzona w Bara-

nowie, gm. Baranów,  

Pow. puławski 

04.07.1938 r. 

godz. 10.00 

Andrzej Federowicz lat 

24, kawaler, syn Roberta  

i Marcjanny ze Szmytów 

małżonków Federowi-

czów, urodzony w miej-

scowości i parafii Dro-

biń, pow. płocki, woje-

wództwo warszawskie, 

Teofila Kowalska lat 26, 

panna, córka Rudolfa i 

Zofii z Paszkowskich 

małżonków Kowalskich, 

urodzona w Woli Przy-

bysławskiej, parafia 

Krężnica Jara,  

Pow. lubelski  

Organista  

z Chełma  

i rolnik z Cheł-

ma 

Syn małżonków: 

Bronisław lat 1,  

zapisany w księgach 

parafialnych  

w Niedrzwicy,  

pow. lubelski 

04.07.1938 r. 

godz. 10.00 

Adolf Doliński lat 26, 

urodzony w Częstocho-

wie, par. św. Barbary,  

syn Cyryli Dolińskiej, 

Małgorzata Kamińska lat 

29, urodzona w Łodzi  

na Bałutach,  

córka Pulcherii Kamiń-

skiej  

Organista  

z Chełma  

i rolnik z Cheł-

ma 

Dzieci małżonków: 

1. Lucjan lat 4,  

zapisany w Łasku, 

2. Kazimiera, lat 1, 

ochrzczona w Rudzie  

koło Wielunia 

 

Źródło: Archiwum Parafii Chełmo sygn. KM 15 
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Tabela nr 4 

Cyganie z Cyganki: 

 

Data Imię i nazwisko ro-

dziców, zgłaszających  

i chrzestnych 

Osoby 

ochrzczone 

Skąd pochodzą? 

Miejsce urodzenia 

26.06.1935 r. Kazimierz Paćkowski 

Władysław Majewski 

Franciszka Papierz lat 

49, matka, 

Józefa Marcinkiewicz 

Szczepan lat 17 Wólka Bankowa 

01.08.1935 r. Ludwik Kowalski 

Kazimierz Paćkowski 

Stanisława Dolińska 

lat 40, matka 

Stanisław lat 16 Białobrzegi w pow. 

opoczyńskim 

01.08.1935 r. Zofia Dolińska lat 50, 

matka, Teofila Kowal-

ska 

Bronisława lat 

20 

Kempa w parafii Biało-

brzegi w pow. opoczyń-

skim 

01.08.1935 r. Bronisława Dolińska  

lat 20, matka 

Henryk 2 lata Cyganka 

04.09.1935 r. Aleksander Doliński 

Ludwik Kowalski 

Ludwika Głowacka lat 

79 (czy wtedy żyła  

i czy była tu obecna? – 

przy. G.K.) 

Marianna lat 40 Chomel w Rosji 

04.09.1935 r. Rodzice: Dolińscy 

Aleksander lat 75 i 

Wiktoria z Sadowskich  

lat 50, Stefan Brzeziń-

ski 

Zygmunt lat 18 Zalesie w gminie Ko-

rzecko w pow. kielec-

kim 

17.09.1935 r. Franciszek Grabowski, 

Bolesław Zieliński, 

Marianna Majewska 

lat 50,Weronika Gło-

wacka 

Janina lat 15 

Władysław lat 

14 

Zagórze 

Zagórze 

17.09.1935 r. Otolia Grabowska  

lat 55, matka 

Józef lat 13 

Stanisława lat 16 

Zagórze 

Zagórze 
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05.05.1936 r. Konstanty Zieliński 

Józef Kamiński 

Bronisława Rutkowska  

lat 42, matka 

Adolf Doliński 

Weronika Zielińska 

Józef lat 17 Kuźnica Grabowska  

w pow. wieluńskim 

23.06.1936 r. Rudolf Rutkowski lat 

40, Robert Głowacki, 

Bolesław Zieliński, 

Otolia Burjańska, 

Zofia Straus, matka 

dzieci (tu raczej nieo-

becna – przyp. G.K.) 

Janina lat 18 

Otolia lat 13 

Marianna lat 11 

Wiktoria lat 9 

Waleria lat 7 

Józef lat 5 

Klemens lat 3 

Łódź ul. Marysińska 

Będzin ul. Tortowa 

Błaszki koło Sieradza 

Zawodów gm. Łękawa 

Helenów gm. Bełchatów 

Przycłapy gm. Mierzyce 

Kłomnice 

23.06.1936 

rok 

Rudolf Rutkowski lat 

40, 

Bolesław Zieliński, 

Janina Majewska, 

Aniela Zielińska lat 29,  

matka dzieci 

Jan lat 6 

Filip lat 4 

Łucja lat 2 

Masłowice koło Wielu-

nia, 

Janów gm. Zelów, 

Wywierczyn  

Gm. Kutrata?  

23.06.1936 r. Zofia Zielińska  

lat 21, matka 

Konstanty lat 1 Krenżno koło Piotrkowa 

Trybunalskiego 

23.06.1936 r. Otolia Burjańska  

lat 45, matka 

Bronisława lat 

22 

Kopaniny gm. Lututów 

16.09.1936 r. Bolesław Zieliński  

Rudolf Rutkowski 

Aleksandra Burjańska 

Marianna Majewska 

Anna Rutkowska 

Rozalia Straus lat 46, 

matka 

Aleksandra lat 

17 

Szymon lat 12 

Gustaw lat 9 

 

Bolesław lat 7 

Stanisław lat 5 

Władysław lat 3 

Warszawa Praga 

Wierzchlas koło Wielu-

nia 

Wyczerpy koło Często-

chowy 

Krenżno gm. Krzyża-

nów 

Podlesie gm. Wygieł-

zów 

Wiewiórczyn gm. Utrata 

24.09.1936 r. Józef Głowacki 

Ignacy Zieliński 

Janina Straus 

Helena Głowacka  

lat 41, matka 

Jan lat 18 Warszawa Praga 
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08.10.1936 r. Piotr Doliński 

Paweł Doliński 

Stanisława Dolińska 

Stanisława Brzezińska  

lat 36, matka 

Bogusław lat 18 Danków gm. Kurzelów 

w pow. włoszczowskim 

03.09.1937 r. Ignacy Dąbrowski 

Rudolf Rutkowski 

Aleksandra Straus 

Helena Sadowska 

lat 68, matka  

Wiktoria Sa-

dowska lat 40 

Przytyk w pow. radom-

skim 

03.09.1937 r. Wiktoria Sadowska  

lat 40, matka  

Zygmunt lat 16 Pabianice koło Łodzi 

03.09.1937 r. Rodzice: Dąbrowscy 

Ignacy lat 36 i Antoni-

na z Sadowskich lat 

38, 

Rudolf Rutkowski 

Adam Sadowski 

Aleksandra Straus 

Stefan lat 9 

Genowefa lat 6 

Ewa lat 5 

Henryk lat 2 

Kolumna w powiecie 

łaskim 

Pabianice koło Łodzi 

Zduńska Wola 

Szadek w pow. sieradz-

kim 

28.12.1937 r. Aniela Herman lat 39, 

matka  

Bolesław lat 17 Nowe Miasto  

koło Warszawy 

 

Źródło: Archiwum Parafii Chełmo sygn. KM 13 

 

Wywierczyn to właściwie Wiewiórczyn koło Łasku. 

W dniu 28 grudnia 1937 r. chrzest zgłosili organista Stefan Balcerski i kościelny Jó-

zef Kaczmarek. 

 

Tabela nr 5 

Cyganie z Biestrzykowa Małego: 

 

Data Imię i nazwisko Osoby 

ochrzczone 

Skąd pochodzą? 

Miejsce urodzenia 

24.03.1937 r. Roman Kamiński 

Feliks Fiderowicz 

Sabina Grabowska 

Tekla Markoska lat 39, 

matka 

Jan lat 12 

Zofia lat 10 

Genowefa lat 9 

 

 

Piaseczno koło War-

szawy 

Piaseczno koło War-

szawy 

Nowe Miasto  
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Stanisława lat 6 

 

 

Seweryn lat 4 

 

Robert lat 2 

 

 

Aleksandra  

2,5 miesiąca 

koło Warszawy  

w pow. rawskim  

Nowe Miasto  

koło Warszawy  

w pow. rawskim  

Kurów w pow. lubel-

skim 

Teszowce w pow. toma-

szowskim koło Lublina 

Nowe Miasto koło War-

szawy w pow. rawskim  

04.04.1937 r. Stanisław Kamiński lat 

32 

Roman Kamiński 

Konstanty Fiderowicz 

Roman Majewski 

Helena Głowacka 

Sabina z Grabowskich 

Kamińska lat 30, mat-

ka  

Zofia lat 9 

Weronika  

5 miesięcy 

Koluszki koło Łodzi 

Pabianice koło Łodzi 

04.04.1937 r. Stanisław Kamiński 

Konstanty Fiderowicz 

Roman Kamiński 

Sabina Kamińska 

Weronika Głowacka  

lat 62 

Helena lat 22 Winowódz koło War-

szawy w pow. rawskim  

04.04.1937 r. Roman Majewski  

Konstanty Fiderowicz 

Sabina Kamińska 

Tekla Markoska lat 39, 

matka 

Anna lat 19 Goszczyn w gm. Rykały 

w pow. grójeckim 

04.04.1937 r. Roman Majewski  

Konstanty Fiderowicz 

Sabina Kamińska 

Sabina Beling lat 30, 

matka 

Józef lat 15 

Zofia lat 12 

 

Pabianice koło Łodzi 

Pabianice koło Łodzi 

04.04.1937 r. Roman Majewski  

Konstanty Fiderowicz 

Jan lat 4 Wywierczyn  

w gm. Utrata  
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Sabina Kamińska 

Stanisława Grabowska  

lat 19, matka  

w pow. łaskim 

 

04.04.1937 r. Helena Kwiatkowska  

lat 17, matka 

Stefan 5 miesię-

cy 

Łódź ulica Kały 

 

06.04.1937 r. Stanisław Kamiński 

Zofia Szpałek 

Antonina Kwiatkow-

ska lat 44, matka  

Helena lat 16 Łódź ulica Kały 

25.05.1937 r. Władysław Brzowski 

Roman Kamiński 

Aniela Dolińska matka 

Jan Pluta 

Janina Kaniowa 

Wacław 0,5 roku Lublin 

02.09.1937 r. Józef Rutkowski 

Adam Sadowski 

Sabina Beling 

Zofia Czarnecka lat 

44, matka  

Helena lat 23 Enfelin 

02.09.1937 r. Helena Czarnecka  

lat 23, matka  

Stefan lat 3 

Daniela lat 5 

Witold 0,5 roku 

Łask 

Gałków w pow. łódz-

kim 

Bełchatów 

22.09.1937 r. Leonard Zieliński 

Piotr Sadowski 

Teofil Kamiński 

Janina Majewska 

Helena Skorupska lat 

29, matka  

Ewa lat 7 

Adela lat 3 

Adam lat 2,5 

Józef 2 miesiące 

Leonów 

Leonów 

Leonów 

Zagórze 

04.10.1937 r. Rodzice: Majewscy 

Aleksy lat 54 i Adela  

z Kamińskich lat 40, 

Leonard Zieliński 

Piotr Sadowski 

Otolia Burjańska 

Czesław Burjański 

Marianna Kamińska 

Stanisław lat 13 

Marian lat 11 

Czesław 1,5 roku 

 

Biestrzyków Mały 

Biestrzyków Mały  

Chełmo 

04.07.1938 r. Rodzice: Federowicz Kazimierz lat 3 Pabianice koło Łodzi 
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Andrzej lat 24 i Teofi-

la z Kowalskich lat 26, 

Feliks Markowski 

Franciszek Grabowski 

Wiktoria Kamińska 

Lucjan lat 3 

Czesław 3 mie-

siące 

Pabianice koło Łodzi 

Puławy 

04.07.1938 r. Feliks Markowski 

Franciszek Grabowski 

Teofila Federowicz 

Wiktoria Kamińska  

lat 39, matka  

Alfreda lat 10 

Eugeniusz lat 8 

Anna lat 6 

Bolesława lat 4 

 

Władysława lat 1 

Żakowice koło Kolu-

szek 

Żakowice koło Kolu-

szek 

Brzeziny koło Łodzi 

Henryków w gm. Zduń-

ska Wola 

Bełchatów 

04.07.1938 r. Helena Sadowska  

lat 61, matka  

Bronisława lat 29 Łódź Bałuty 

04.07.1938 r. Aleksandra Waćkow-

ska lat 25, matka  

Helena lat 9 Górka Pabianicka koło 

Łodzi 

02.09.1938 r. Antoni Wiśniewski 

Władysław Burjański 

Adela Kwiatkowska 

Józefa Czarnecka  

lat 30, matka  

Sabina lat 6 

 

Jan lat 1 

 

Florentyna lat 8 

Warszawa Brudno,  

ul. Skłodowska 

Warszawa Brudno,  

ul. Skłodowska 

Warszawa Powązki 

02.09.1938 r. Józef Czarnecki 

Julianna Kwiatkowska 

Adela Głowacka lat 

28, matka  

Stefania 1 mie-

siąc 

Przedbórz 

02.09.1938 r. Rozalia Burjańska lat 

54, matka (czy tu 

obecna? – przyp. G.K.) 

Franciszek Grabowski 

Weronika Głowacka  

Władysław lat 36 Częstochowa – Ostatni 

Grosz 

17.04.1939 r. Stanisław Herman 

Roman Herman 

Stefan Kwiatkowski 

Leokadia Dolińska 

Józefa Mikołajko 

wdowa lat 41, matka  

Konstanty lat 15 Zaostrowie  

w gm. Pijanów  

w pow. koneckim 

17.04.1939 r. Stefania Majewska Bronisława lat 15 Młotkowice  
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lat 37, matka  

Otolia Herman 

w pow. pińczowskim 

17.04.1939 r. Otolia Herman lat 68, 

matka Franciszek Do-

liński 

Stefania Majewska  

Leokadia lat 25 Pławno w gminie Gidle 

27.04.1939 r. Wojciech Głowacki 

Aleksander Głowacki 

Stanisława Burjańska  

lat 45, matka 

Stanisław Głowacki 

Marianna Głowacka 

Bogusław lat 16 Lututów w pow. wie-

luńskim 

27.04.1939 r. Rodzice: Głowaccy 

Jan lat 55 i Marianna  

z Mroczków lat 50 

Jerzy – Karol Krakow-

ski, Stanisława Doliń-

ska 

Henryk lat 17 Sulejów  

w pow. piotrkowskim 

27.04.1939 r. Honorata Bogdano-

wicz lat 26, matka  

Edward lat 3 Komarów w pow. To-

maszów Lubelski 

27.04.1939 r. Katarzyna Iglenic  

lat 60, matka  

Marianna lat 32 Rochów w gm. Krzens-

pol w pow. Biełgoraj 

27.04.1939 r. Marianna Iglenic  

lat 32, matka 

Mieczysław Głowacki 

Wanda Dolińska 

Bronisława  

1 miesiąc 

Zwoleń w pow. radom-

skim 

27.04.1939 r. Teofila Głowacka  

lat 29, matka  

Władysław Majewski  

Józefa Głowacka 

Władysław Głowacki 

Rozalia Głowacka 

Anna Rozalia  

1 miesiąc 

Bolesław lat 2 

 

Antoniew w gm. Krępa 

Kościelna w pow. Iłża 

Czeżów w pow. radom-

skim 

 

27.04.1939 r. Wanda Dolińska lat 

21, matka 

Jan Mroczek 

Jan lat 1 Bartodzieje  

w gm. Zwoleń  

w pow. radomskim 

27.04.1939 r. Rodzice: Głowaccy 

Aleksander lat 45 i 

Józefa z Głowackich 

Bronisław lat 6 Łomazy w pow. Biała 

Podlaska 
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lat 45, 

Józef Kamiński 

29.04.1939 r. Marianna Iglenic  

lat 33, matka 

Bogusław Brzeziński 

Bronisława Ciecho-

wicz 

Henryk Głowacki 

Emilia Głowacka 

Jan Kamiński 

Rozalia Głowacka 

Robert Doliński 

Adela Jaworska 

Irena Głowacka 

 

Teresa lat 14 

 

Zofia lat 11 

 

Ryszard lat 7 

 

Jadwiga lat 10 

 

Genowefa lat 5 

 

Stanisław lat 4 

 

Franciszek lat 3 

 

 

Jan lat 2 

Janowiec w pow. kozie-

nickim 

Rudki w gm. Grabów w 

pow. radomskim 

Rudki w gm. Grabów w 

pow. radomskim 

Zwoleń w pow. radom-

skim 

Zwoleń w pow. radom-

skim 

Rudki w gm. Grabów w 

pow. radomskim 

Siekierka w gm. Gra-

bów w pow. radomskim 

Mesadla w gm. Grabów 

w pow. radomskim 

29.04.1939 r. Dominika Bogdano-

wicz lat 37, matka 

Aleksandra lat 8 

Bogdan 0,5 roku 

Zwoleń w pow. radom-

skim 

Zwoleń w pow. radom-

skim 

29.04.1939 r. Honorata Bogdano-

wicz lat 26, matka 

Robert Doliński 

Adela Jaworska 

Lucjan lat 7 Zwoleń w pow. radom-

skim 

12.07.1939 r. Teofil Brzeziński 

Seweryn Zieliński 

Otolia Burjańska lat 36 

Zofia Brzozka 

Zofia lat 16 Świątkowice w gm. 

Lututów w pow. wie-

luńskim 

12.07.1939 r. Rodzice: Brzezińscy 

Antoni lat 70 (40 przy 

urodzeniu) i Józefa z 

Brzezińskich lat 60 

Władysław lat 30 Głębokie w gm. Piecz-

kowice w pow. koniń-

skim 

12.07.1939 r. Rodzice: Młodeccy 

Kazimierz lat 50  

i Helena z Brzeziń-

skich lat 55 

Bronisława lat 19 Koło 
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01.09.1939 r. Władysław Markowski 

Jan Cebulski 

Rodzice: Kowalscy 

Rudolf lat 53 i Zofia  

z Paczkowskich lat 51 

Teofila Fedorowicz 

Jan lat 15 Piotrowice  

w pow. lubelskim 

01.09.1939 r. Agata Kowalska lat 

58, matka 

Zofia lat 18 Piotrowice  

w pow. lubelskim 

01.09.1939 r. Rodzice: Głowaccy 

Jan lat 45 i Otolia  

z Markowskich lat 50 

Apolonia lat 16 Błędów w pow. grójec-

kim 

02.09.1939 r. Rodzice: Wiśniewscy 

Wacław lat 45 i Ma-

rianna z Grabowskich 

lat 44 

Tadeusz lat 15 

 

Gustaw lat 13 

 

Stanisław lat 11 

Błędów w pow. grójec-

kim 

Goszczyn w pow. gró-

jeckim 

Osumy? w gm. Gosz-

czyn w pow. grójeckim 

02.09.1939 r. Aniela Waćkowska  

lat 43, matka 

Kazimierz lat 14 Pabianice koło Łodzi 

02.09.1939 r. Rodzice: Markowscy 

Feliks lat 60 i Urszula  

z Głowackich lat 55  

Bronisław lat 14 Lipno na Pomorzu 

 

Źródło: Archiwum Parafii Chełmo sygn. KM 13 

 

Wywierczyn to właściwie Wiewiórczyn koło Łasku 

Osumy to prawdopodobnie Olszany w powiecie grójeckim 

 

Tabela nr 6 

Cyganie z Chełma: 

 

Data Imię i nazwisko Osoby 

ochrzczone  

Skąd pochodzą? 

Miejsce urodzenia 

08.04.1937 r. Mieczysław Kwiat-

kowski 

Adolf Mroczek 

Stanisława Dolińska  

lat 42, matka  

Wanda lat 19 

 

 

Marianna lat 17 

Ludwików w gm. 

Unewel w pow. opo-

czyńskim 

Ludwików w gm. 

Unewel w pow. opo-
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czyńskim 

08.04.1937 r. Józefa Głowacka lat 

39, matka  

Stanisław lat 16 Wywolnica  

w gm. Celejów  

w pow. puławskim 

20.09.1937 r. Czesław Burjański 

Władysław Majewski 

Antoni Sobieraj 

Janina Majewska 

Bronisława Burjańska  

lat 23, matka  

Melania 0,5 roku Bujny Szlacheckie  

w gm. Zelów  w pow. 

łaskim 

22.09.1937 r. Roman Herman 

Władysław Wiencew-

ski 

Tadeusz Braun 

Janina Kaniowa 

Bronisława Herman  

lat 33, matka  

Marianna lat 1 Zielonka w gm. Zwolin  

w pow. radomskim 

04.10.1937 r. Aleksy Majewski 

Piotr Sadowski 

Józefa Głowacka 

Zofia Brzezińska lat 

57, matka  

Alfons lat 15 Rogi w gm. Wielgo-

młyny 

11.02.1938 r. Bolesław Dąbrowski 

Ignacy Dąbrowski 

Leokadia Czarnecka 

Marianna Kamiń-

ska lat 56, córka 

Andrzeja  

i Józefy z Szy-

mańskich 

Zabłocie  

w pow. Biała Podlaska 

11.02.1938 r. Rodzice: Dąbrowscy 

Bolesław lat 70 i Józe-

fa z Grabowskich lat 

66, Ignacy Dąbrowski 

Henryk Parczewski 

Antonina Dąbrowska  

Jan lat 37 Łódź – Chojny 

22.04.1938 r. Rodzice: Głowaccy Jan 

lat 34 i Otolia z Mar-

kowskich lat 60 

Jan Majewski 

Czesław Buriański 

Lucjan lat 34 Kały w pow. łódzkim 
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Marianna Majewska 

22.04.1938 r. Jan Majewski 

Czesław Buriański 

Marianna Majewska 

Katarzyna Straus lat 

25, matka  

Leokadia  

2 miesiące 

Zelów w pow. łaskim 

24.08.1938 r. Rodzice: Majewscy 

Paweł lat 32 i Broni-

sława z Majewskich lat 

47, Antonina Dąbrow-

ska 

Ryszard lat 18 Stanisławów  

w pow. Nowo – Mińsk 

10.10.1938 r. Genowefa Dolińska  

lat 33, matka 

Stefan Brzeziński 

Bronisława Dolińska 

Anna lat 16 Unewel  

w pow. opoczyńskim 

09.05.1939 r. Wojciech Głowacki 

Aleksander Głowacki 

Irena Głowacka lat 34, 

matka  

Ignacy Doliński 

Marianna Głowacka 

Longin lat 14 Zielonka w gm. Gra-

bów w pow. kozienic-

kim 

09.05.1939 r. Rodzice: Kamińscy 

Józef lat 45 i Feliksa 

Stanisława  

z Sadowskich lat 38, 

Ignacy Doliński 

Marianna Głowacka 

Kazimierz lat 16 

 

 

Bronisława lat 18 

Sołtyków w gm. Gem-

barzów w pow. radom-

skim 

Skaryszów w tejże gm.  

w pow. radomskim 

09.05.1939 r. Rodzice: Dolińscy 

Ignacy lat 43 i Wanda  

z Głowackich  

lat 36, Jan Mroczek 

Feliksa Kamińska 

Zofia lat 12 

 

Rozalia lat 10 

Skaryszów w tejże gm.  

w pow. radomskim 

Skaryszów w tejże gm. 

w pow. radomskim 

05.06.1939 r. Rodzice: Herman Sta-

nisław lat 32 i Józefa  

z Majewskich lat 42, 

Teofil Wiśniewski 

Franciszek Doliński 

Stefania Wiśniewska 

Tadeusz lat 10 Białka w gm. Płaziny  

w pow. Iłża 
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06.06.1939 r. Rodzice: Dolińscy 

Franciszek lat 31 i 

Zofia z Dolińskich lat 

38,Stefan Kwiatkowski 

Stanisław Doliński 

Marianna Majewska 

Longin lat 5 Brzeziny koło Łodzi 

06.06.1939 r. Józefa Marcinkiewicz  

lat 26, matka 

Marianna Marcinkie-

wicz 

Helena lat 3 Piotrowiec  

w gm. Łopuszno  

w pow. kieleckim 

06.06.1939 r. Marianna Marcinkie-

wicz lat 22, matka 

Eleonora Kotara 

Zofia 1 miesiąc Granice w gm. Przerąb 

07.07.1939 r. Władysław Majewski 

Stefan Sadowski 

Józefa Dolińska lat 50, 

matka 

Roman Kamiński 

Zofia Dolińska 

Antoni lat 19 Aleksandrów w gm. 

Rzecznia w pow. Iłża 

07.07.1939 r. Bronisława Herman  

lat 20, matka 

Roman Kamiński 

Stanisława Winczew-

ska 

Witold lat 3 

 

 

Henryk 8 miesię-

cy 

Bartodzieje w gm. 

Zwoleń w pow. radom-

skim 

Biały Ług w gm. Pija-

nów w pow. koneckim 

07.07.1939 r. Otolia Dolińska lat 27, 

matka, 

Ignacy Majewski 

Bronisława Herman 

Kazimierz lat 9 

Marianna lat 4 

Sienno w pow. Iłża 

Sienno w pow. Iłża 

25.07.1939 r. Rudolf Sadowski 

Jan Majewski 

Antonina Majewska  

lat 70, matka (czy ży-

jąca i czy tu obecna – 

przyp. G.K.) 

Maria lat 50 Zagórze 

28.08.1939 r. Szczepan Doliński 

Jan Kowalski 

Józefa Dąbrowska  

lat 50, matka Broni-

Józef lat 16 Chludnia w gm. Kolna 

w pow. Rogienice 
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sława Kowalska 

22.05.1942 r. Andrzej Wiśniewski 

Jan Głowacki 

Aniela Paczkowska  

lat 49, matka 

Marianna Majewska 

Piotr lat 15 Dębniaki w gm. Kowal 

w pow. włocławskim 

22.05.1942 r. Rodzice: Waćkowscy 

Feliks lat 65 i Wiktoria  

z Maciejewskich lat 62 

Genowefa lat 22 Nasielsk  

w pow. pułtuskim 

22.05.1942 r. Rodzice: Wiśniewscy 

Andrzej lat 39  i Mał-

gorzata z Paczkow-

skich lat 36, 

Jan Głowacki,  

Janina Straus 

Roman lat 4 Gostynin w gm. Rataje  

w woj. warszawskim 

23.05.1942 r. Rodzice: Wiśniewscy 

Bolesław lat 59 i Apo-

lonia z Dąbrowskich 

lat 54, 

Czesława Dytłow 

Zofia lat 17 Chamsko w gm. Żero-

miny w pow. Sierpc 

23.05.1942 r. Anna Kwiatkowska  

lat 35, matka 

Władysław lat 13 Kutno w woj. war-

szawskim 

19.06.1942 r. Rozalia Głowacka lat 

40, matka, 

Zofia Waćkowska 

Marian lat 15 

Henryk lat 13 

Włocławek 

Płock 

13.08.1946 r. Rodzice: Kamińscy 

Stanisław lat 32 i Sabi-

na z Grabowskich lat 

30 

Roman Kamiński 

Konstanty Fiderowicz 

Franciszek Kwiatkow-

ski Marianna Kamiń-

ska 

Marianna lat 15 Nowe Miasto w gm. 

Zduńska Wola 

 

Źródło: Archiwum Parafii Chełmo sygn. KM 13 i KM 16 

 

Uwagi do tabeli: 
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Maria Majewska córka Antoniny Majewskiej urodzona w Zagórzu w dniu 15 marca 

1889 r. 

W dniu 24 sierpnia 1938 r. chrzest zgłosili Stefan Balcerski organista i Józef Kacz-

marek kościelny. 

W dniu 19 czerwca 1942 r. chrzty zgłosili Roman Dąbrowski i Walenty Wiśniewski, 

cyganie zamieszkali w Ręcznie. 

Gembarzów to Gębarzów. 

Chludnia w gminie Kolna w powiecie Rogienice – to właściwie Chludnie koło Łom-

ży w gminie Kolno w województwie podlaskim. 

 

Tabela nr 7 

Cyganie z Koconi: 

 

Data Imię i nazwisko Osoby 

ochrzczone 

Skąd pochodzą? 

Miejsce urodzenia 

22.08.1938 r. Rodzice: Głowaccy 

Józef lat 75 i Paulina  

z Głowackich lat 64, 

Mikołaj Majewski 

Barbara Głowacka  

Henryk lat 16 Żychlin w pow. kut-

nowskim 

22.08.1938 r. Zofia Wiśniewska lat 

70, matka 

Barbara Głowacka  

Wiktoria lat 24 Osjaków w pow. wie-

luńskim 

 

Źródło: Archiwum Parafii Chełmo sygn. KM 13 

 

Tabela nr 8 

Cyganie ze Strzelec Małych: 

 

Data Imię i nazwisko Osoby 

ochrzczone 

Skąd pochodzą? 

Miejsce urodzenia 

12.06.1939 r. Mikołaj Gulaków 

Jan Kwiek Anastazja 

Kwiek lat 45 matka 

Antoni Kaczmarek 

Paraska Gomanow 

Władysław lat 17 Chełmo w woj. lubel-

skim 

 

Źródło: Archiwum Parafii Chełmo sygn. KM 13 
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Tabela nr 9 

Cyganie z Goszczowy: 

Data Imię i nazwisko Osoby 

ochrzczone 

Skąd pochodzą? 

Miejsce urodzenia 

07.03.1943 r. Wiśniewscy Włady-

sław lat 25 i Florentyna  

z Wiśniewskich lat 25 

Emilia lat 4 Czeladź k. Sosnowca 

 

Źródło: Archiwum Parafii Chełmo sygn. KM 16 

Pozostali zgłaszający ten chrzest i rodzice chrzestni to obywatele polscy z Goszczo-

wy. 

 

Tabela nr 10 

Cyganie bez podania miejsca pobytu: 

Data Imię i nazwisko Osoby 

ochrzczone 

Skąd pochodzą? 

Miejsce urodzenia 

04.07.1932 r. Antonina Kamińska 

lat 61 Adela Majew-

ska lat 40 matka 

Mikołaj Majewski 

Edmund Melka 

Władysław lat 17 Baranów 

 

Źródło: Archiwum Parafii Chełmo sygn. KM 11 

 

Brak niestety informacji, czy wspomniane wyżej rodziny cygańskie przeżyły 

II wojnę światową. Już przed wybuchem II wojny światowej Cyganie byli mocno 

dyskryminowani, a w czasie okupacji byli skazywani na zagładę, podobnie jak Ży-

dzi. Kilka metryk z 1942 r. wskazuje na fakt, że część z tych rodzin także w czasie 

wojny przebywała w Chełmie. Tabory cygańskie przechodziły przez parafię Chełmo 

także po II wojnie światowej. To właśnie tych „późniejszych” Cyganów pamiętają  

i wspominają starsi mieszkańcy parafii. A wspominają różnie. Ale niezależnie od te-

go, zapewne obecność „na chwilę” cygańskich rodzin ubogaciło społeczność parafii, 

gmin naszych i południowo-wschodniej części powiatu radomszczańskiego. Z uzna-

niem wspominamy także ich oznaki wiary. Wszak to dzięki temu, że zgłaszali się oni 

do ślubu kościelnego i chrztu świętego, poznaliśmy ich z imienia, nazwiska i skąd do 

nas przybyli. To pierwsze tego typu opracowanie, poświęcone Cyganom, przebywa-

jącym w Chełmie – „parafii cygańskiej” i w tutejszych gminach na Ziemi Radomsz-

czańskiej.  
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Sprawa Szymona Zaremby ps. „Jerzy” vel kpt. Aluna Morgana w świetle 

materiałów archiwalnych wywiadu brytyjskiego (Special Operations 

Executive) i komunistycznych służb specjalnych PRL 

 

 

  

     Niniejszy tekst przedstawia powikłane losy ziemianina z Pytowic Szymona 

Jana Zaremby (1920-2015), który w okresie okupacji niemieckiej pełnił funkcję sze-

fa referatu ds. zrzutów powietrznych w Obwodzie AK Radomsko pod pseudonimem 

„Jerzy”, a w końcu grudnia 1944 r. oficera łącznikowego przy Misji Angielskiej 

krypt. „Freston” jako kpt. Alun Morgan. Po aresztowaniu misji przez NKWD wię-

ziony w Żytnie, w Radomsku, potem w Jędrzejowie i kilka dni od 26 stycznia w by-

łym więzieniu gestapo w Częstochowie. Wraz z misją podejrzewany o szpiegostwo, 

co spowodowało ich brutalne traktowanie. Dopiero po interwencji władz angielskich 

zmieniono status tymczasowego aresztowania na status nadzoru prewencyjnego. Zo-

stali przetransportowani sowieckim samolotem do Lwowa, a 12 lutego 1945 r. prze-

wiezieni pociągiem z Kijowa do stolicy ZSRR, gdzie zostali przekazani brytyjskiej 

misji wojskowej SOE (ang. Special Operations Executive) w Moskwie. Szef misji 

„Freston” płk Hudson wraz podkomendnymi odlecieli do Londynu, a Zaremba uda-

jąc Anglika kpt. Aluna Morgana został zatrzymany w Moskwie celem wyjaśnienia. 

Jego losy w AK i dalsze perypetie z 1945 r. zostały zrekonstruowane na podstawie 

odnalezionych i odtajnionych we wrześniu 2015 r. dokumentów brytyjskiej, tajnej 

agencji rządowej SOE. Jej zadaniem było m.in. prowadzenie dywersji, koordynacja 

działań politycznych i propagandowych, wspomaganie ruchu oporu w okupowanych 

państwach Europy w czasie II wojny światowej1. Autor niniejszego opracowania 

                                                
1 Historia SOE zob. szerzej: L.H. Manderstam, From the Red Army to SOE, Londyn 1985;  

W. Mackenzie, The Secret History of SOE - Special Operations Executive 1940-1945, BPR, 
2000; D. Stafford, Secret Agent - The True Story of Special Operations Executive, BBC 
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przeprowadził w latach 2012-2013 w Londynie wiele długich rozmów z weteranem 

Szymonem Zarembą, w tym zarejestrował kamerą filmową jego wypowiedzi, głów-

nie poświęcone konspiracyjnej przeszłości. Uzyskał również dostęp do materiałów 

wspomnieniowych i fotografii Szymona Zaremby2. Wyżej wymienione notacje fil-

mowe przeprowadzono w okresie, kiedy dokumenty archiwalne brytyjskiego wywia-

du dot. kpt. Aluna Morgana posiadały klauzule – ściśle tajne (ang. top secret) i były 

w tym zakresie wyłączone z udostępnienia jako dokumenty niejawne.   

Szymon Jan Zaremba urodził się 12 

lutego 1920 r. w Pytowicach pow. Radomsko, 

syn Jana Alojzego (ziemianina z Pytowic, ur. 

1878, zm. w styczniu 1944 r.) i Teresy z d. 

Turska z Wilkoszewic (1890-1957, pochowa-

na w Kamieńsku). W 1926 r. ojciec Szymona 

kupił majątek Włynice (451 ha, głównie sta-

wów rybnych), a w 1932 r. dokupił majątek 

leśny Podświerk. W sumie posiadał cztery 

folwarki, tj. w Pytowicach (drewniany zespół 

dworsko-folwarczny i obszar leśny 1882 ha), 

Włynicach, Podświerku i pod Warszawą.  

W okresie okupacji niemieckiej Szymon wraz 

z siostrą Zofią Zarembą – Rubach (1917-

1994)3 pomagał administrować m.in. majątek 

ziemski we Włynicach, gdzie zatrudnionych 

było kilkadziesiąt osób m.in. do obsługi stawów rybnych, leśnictwa, hodowli zwie-

rząt oraz gospodarstwa rolnego4. Do 1932 r. był samoukiem, a w latach 1932-1937 

                                                                                                                          
Worldwide Ltd., 2000; J. Bines, The Polish Coutry Section of the Special Operations Execu-

tive 1940-1946, A British Perspective, London 2008. 
2 Recollections of a Distant Past można zaliczyć w części do powieści beletrystycznej. Wspo-
mnienia zawierają cenne informacje pewnych sytuacji i zdarzeń, niestety czasem dla czytel-

nika niewiarygodne, zakrawające na hollywoodzkie sensacje 2 wojny światowej. Sz. J. Za-

remba, Wspomnienia por. Jerzego alias capt. Aluna Morgana, 1939-1945, Londyn 1988; (ko-

pia ang. rękopisu w zbiorach autora); Sz. J. Zaremba, Recollections of a Distant Past, Londyn 

2012; List Sz. Zaremby do K. Jasiaka, Londyn 24 VIII 2010 r.; Życiorys, 10 IX 1945 r., (ko-

pia w zbiorach autora); Relacja Szymona Zaremby, 20 VIII 2013 r. (w zbiorach autora). 
3 W 1938 r. Zofia wyszła za mąż za porucznika rezerwy WP Stefana Rubacha, który był inż. 

rolnikiem. W wianie wniosła majątki Włynice i Podświerk. W 1946 r. mieszkała z mężem  

w Zaskoczynie pow. gdański, po 2 latach w Bydgoszczy. W 1951 r. po śmierci męża Zofia 

ponownie wyszła za mąż za Maksymiliana Konarskiego z Sopotu. Info z wywiadu z Sz. Za-

rembą w Londynie w sierpniu 2013 r. (zbiory autora). 
4 S. Popowski, Jerzy Rubach, h. Zaremba, zob.: 
 http://ziemianskie-historie.dobrzyca-muzeum.pl/historia.php?ido=101 

http://ziemianskie-historie.dobrzyca-muzeum.pl/rezultat.php?im=Jerzy
http://ziemianskie-historie.dobrzyca-muzeum.pl/rezultat.php?na=Rubach
http://ziemianskie-historie.dobrzyca-muzeum.pl/rezultat.php?he=Zaremba
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uczęszczał do Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie. Po zdanej maturze 

(13 czerwca 1937 r.), studiował 2 lata w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

2 września 1939 r., tuż po wybuchu II wojny światowej, odwiózł rodziców i siostrę 

Zofię do rodziny Wielowiejskich w Łęcznej na Lubelszczyźnie. Natomiast jego 

szwagier Stefan Rubach został zmobilizowany do 10 Pułku Ułanów, który w pierw-

szych dniach września znalazł się w niewoli niemieckiej5. 

 

 
 

Szymon Jan Zaremba przed rodzinnym dworem ziemiańskim w Pytowicach z klaczą „Tama-

ra”, lata 30-te XX w. 

 

                                                
5 Stefan Rubach, s. Lucjana i Marii z d. i Marii z d. Oppeln-Bronikowska, ur. 17 IX 1911 r.  
w maj. Adamki pow. Błaszki, herbu Rubach. Absolwent Gimnazjum im. A. Asnyka w Kali-

szu, student i absolwent WSGW (inż. rolnik), filister w 1932 r., od 1938 r. ppor. rezerwy 10 

Pułku Ułanów Litewskich „Krokusi”. Od 1938 administrował majątek we Włynicach oraz 

Podświerku k. Gidel. Weteran wojny obronnej 1939, walczył nad Bzurą i w obronie Warsza-

wy, podczas obrony Warszawy odznaczony Krzyżem Walecznych. Jeniec niemieckiego 

Oflagu II A Prenzlau na Pomorzu od 14 XI 1940 do końca wojny w Oflagu II C Woldenberg 

(Dobiegniew) na Pomorzu pod Szczecinem, nr obozowy 2047/II A. Po powrocie z obozu 

wraz z Zofią zostali zmuszeni do opuszczenia majątku Włynice w wyniku reformy rolnej. Po 

wojnie kierownik gospodarstw rolnych Zaskoczyn k. Pruszcza Gdańskiego, a potem Mocheł-

ko k. Bydgoszczy. Zm. 12 VII 1951 w Bydgoszczy, pochowany na cmentarzu w Sopocie. 

Deutsche Dienststelle (WASt) w Berlinie, WASt-Of.IIC,l.80a, Oflag II C/Woldenberg; WASt-

Of.IIC,l.36, Oflag II C/Woldenberg:  
http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/cieszyn/k-kujawja/ 

http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/cieszyn/k-kujawja/
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W bezowocnych poszukiwaniach przydziału wojskowego Szymon dotarł do 

Białokrynicy koło Krzemieńca, gdzie stacjonował 12 Pułk Ułanów Podolskich. 16 

września został przyjęty do jednostki z przydziałem jako zwiadowca konny w stop-

niu strzelca przy pułkowym batalionie piechoty z uwagi na fizyczne predyspozycje 

do jeździectwa, wyniesione z domu. Dwa dni później po rozbiciu oddziału został 

wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną. 21 września zbiegł z pieszego konwoju  

w Żytomierzu. Dotarł do Generalnego Gubernatorstwa, a następnie 29 września 

przybył do rodzinnych Pytowic. Natomiast jego siostra Zofia Rubach zamieszkała 

we Włynicach gm. Gidle. Wiosną 1940 r. nawiązał kontakt z ppor. Stanisławem Ty-

szeckim ps. „Żubr” - komendantem rejonu ZWZ Gidle6 i z rtm. Feliksem Karpińskim 

ps. „Feliks” – komendantem ZWZ Obwodu Radomsko7, przed którymi złożył przy-

                                                
6 Stanisław Tyszecki, ur. 21 I 1906 r. w Warszawie, s. Romana i Zofii z d. Troszczyńska. 

Pochodzenie: inteligenckie. Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego. Z zawodu: inż. leśnic-

twa. Dowódca kompanii AK, inspektor rejonu / podobwodu IV Gidle (placówki: Gidle, Ma-

luszyn, Pławno, Zielona Dąbrowa i Żytno), od 1944 r. wchodził w skład sztabu AK Obwodu 

Radomsko. 1 I 1945 r. awansowany na porucznika. Z działalności konspiracyjnej ujawnił się 

w dn. 15 X 1945 r. w Komisji Amnestyjnej ds. b. AK, (Lp. ujawnionych nr 98) jako podpo-

rucznik, inspektor rejonu. Po wojnie żadnej działalności antypaństwowej nie prowadził. Za-

mieszkiwał i pracował w Puszczykowie, woj. poznańskim oraz w nadleśnictwie Ostrzeszów. 
W 1955 r. był w zainteresowaniu PU ds. BP/SB w Barczewie jako b. członek AK. AIPN BU 

2911/1, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie, Kartoteka ogólnoinformacyjna,  

k. 2460; AIPN Łd 030/346, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Łodzi, Kartoteka 

pomocnicza, k. 2854; W. Borzobochaty, Jodła. Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-

1945, wyd. II, Warszawa 1988, s. 278. 
7 Feliks Karpiński ps. „Korab”, „Koral”, „Feniks”, „Feliks”, ur. 2 III 1899 r. w Kotkowie 

pow. Łeczyca. Absolwent gimnazjum w Kutnie. Od 1919 w WP, 4 p. ułanów. Weteran wojny 

polsko-bolszewickiej 1920 r. 1 VII 1919 r. awansowany do stopnia ppor. W 1922 zdemobili-

zowany i przeniesiony do rezerwy. Pracował w swoim gospodarstwie rolnym. W sierpniu 

1939 zmobilizowany do WP i wcielony do 102 pułku ułanów rez. w Wołkowysku. Weteran 

wojny obronnej we wrześniu 1939 r. W trakcie walk ze swoimi ułanami dołączył do oddziału 
mjr.  Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. W I Oddziale Wydzielonym Wojska Polskiego wal-

czył z regularnym wojskiem niemieckim. W oddziale pełnił funkcje szefa sztabu. Od marca 

1940 r. w ZWZ na terenie Okręgu Łódzkim, p.o. komendanta obwodu ZWZ w Radomsku, a 

następnie inspektora Inspektoratu Piotrków Trybunalski. Oficjalnie pracował jako ogrodnik w 

majątku koło Piotrkowa. 19 III 1942 awansowany do stopnia rotmistrza kawalerii. 3 IX 1942 

aresztowany przez gestapo w Piotrkowie Trybunalskim. Przywieziony do KL Auschwitz  

2 XII 1942 r. w transporcie z Radomia. Miał numer obozowy79303. Zamordowany w KL 

Auschwitz 5 I 1943 r. W dniu 16 IX 1974 w Sobótce k. Łęczycy, gdzie mieszkał przed 1939 

r. umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą jego pamięci. Odznaczony: Virtuti Militari 

kl. V. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Radomska księga pamięci, 

Häftlingskrankenbau Auschwitz I - Block 28/7; T. Szwagrzak, Kotków, www.zamkilodzkie.pl; 

W. Borzobochaty, Jodła. Okręg…, s. 274; Ł. Ksyta, Hubalczycy z Oświęcimia, s. 3; https:// 
majorhubal.pl/pliki/Hubalczycy_z_Oswiecimia_.pdf; 

http://www.auschwitz.org/muzeum/o-dostepnych-danych/ksiegi-pamieci/
http://www.auschwitz.org/muzeum/o-dostepnych-danych/dokumenty-medyczne/haeftlings-krankenbau-auschwitz-i-block-28/
http://www.zamkilodzkie.pl/pliki/kotkow.htm
http://www.zamkilodzkie.pl/
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sięgę. Został włączony do sieci konspiracyjnej i wysłany na szkolenia łączności i dy-

wersji. Oficjalnie rezydował u ojca w Pytowicach, któremu pomagał w administro-

waniu majątku.  

W latach 1940-1942 kiedy organizowano struktury ZWZ-AK, prowadzono 

drobne akcje dozbrojeniowe oraz pozyskiwano nowych ochotników z terenu. Wiosną 

1942 r. już w ramach AK Szymon Zaremba ukończył konspiracyjną podchorążówkę, 

awansowany do stopnia plutonowego podchorążego. Od października 1942 r. p.o. za-

stępcy szefa Kedywu w Obwodzie AK Radomsko por. Stanisława Sojczyńskiego ps. 

„Zbigniew”. W okresie letnim 1942 r. włączył się czynnie w pomoc kierownictwu 

Komendy Głównej ds. Zrzutów Lotniczych i szefowi ds. przerzutów powietrznych 

Inspektoratu AK Częstochowa „Romanowi” (por. Franciszkowi Makuchowi)8 stwo-

rzenia 2 placówek zrzutowych w rejonie Radomska w tym 1 bastionu zrzutowego 

krypt. „Bratek” w rejonie Włynice – Podświerk, gdzie zwerbował do jego obsługi 

siostrę Zofię, natomiast z majątku Jasień leśniczego Rogaczewa i jego rodzinę (żonę 

i synów).  

Odpowiedzialnym za stworzenie w okręgu AK Radom-Kielce pierwszych 12 

zrzutowisk był major pilot Stanisław Krzymowski ps. „Kostek”. Zaremba na zlecenie 

przełożonych zmobilizował do przyszłej siatki konspiracyjnej ds. zrzutów powietrz-

nych głównie specjalistów z dziedziny m.in. lotnictwa, mechaniki pojazdowej, elek-

tryki, łączności radiowej i transportowej. Dobór na członków tej siatki odbywał się 

na zasadzie ścisłej selekcji. Pierwsi zmobilizowani przez niego do czynnej pracy 

konspiracyjnej pochodzili z jego otoczenia m.in. zaufani fachowcy, głównie pracow-

nicy z majątku ojca. Wraz z nową kadrą typował miejsca do zrzutu i przygotowywał 

teren pod przyszłe konspiracyjne bazy techniczno-fachowe. Od marca 1943 r. wy-

znaczony oficjalnie do pokierowania jednostką ds. łączności zrzutowo-lotniczej.  

W planach było m.in. stworzenie poszczególnych komórek zrzutowych (placówek)  

i ich pokierowanie przez nowe kadry: szefów placówek, wywiadu terenowego - lot-

niczego, ubezpieczenia, transportu, łączności i dywersji.  

Celem Zaremby było m.in. stworzenie elitarnego garnizonu ds. zrzutów po-

wietrznych, w fazie końcowej sformowanie z niego oddziału lotniczego w sile kom-

panii. W sezonie 1942/1943 utworzono w okręgu kolejne „kosze” zrzutowe, obyło 

się bez żadnych „wsyp” i lądowania skoczków. Strat materiałowych i ludzi w obwo-

dzie Radomsko nie było. Pozyskano ze zrzutów, które przyjęto w okresie: (1/2 listo-

                                                                                                                          
http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/http://old.muzeum-ak. 

pl/biogramy/formatka. hp?idwyb=8. 
8 AIPN Katowice, WUSW w Katowicach, 032/27, cz. 1, Materiały ogólne dot. byłych człon-

ków AK oraz zakwestionowanej broni z terenu Częstochowy, Doniesienie agencyjne TW 

„Zjawa”, k. 24; J. Durka, Franciszek Makuch ps. „Roman” (1913-1979), „Zeszyty Myszkow-
skie” nr 4/11, s. 205-216.  

http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/http:/old.muzeum-ak
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pada 1942 r., na „koszu” nadzorowanym 

przez plac. Bratek) 2 karabiny, 12 pistole-

tów maszynowych, 100 granatów, ładun-

ku wybuchowego, tj. plastiku-132 kg oraz 

złote dolarówki, (2/3 marca 1943 r. w re-

jonie Kalniki k. Bąkowej Góry gm. Ma-

słowice): 2 karabiny maszynowe, 17 pi-

stoletów maszynowych, 25 - pistoletów, 

138 - granatów i 50 kg plastiku. 

          Pieniądze i sprzęt przekazano przez 

ppor. „Ikara” z Częstochowy dla specjal-

nej sekcji ewakuacyjnej komórki przerzu-

towej o krypt. „Syrena” do Komendy 

Głównej AK9.  

1 czerwca 1943 r. w Przedborzu 

„Jerzy” i ppor. Jerzy Kurowski ps. „Łan” 

przeprowadzili na zlecenie Bronisława 

Skury-Skoczyńskiego „Robotnika” udaną 

akcję likwidacyjną na agencie gestapo 

Zygmuncie Wolskim, tzw. trumniarzu, za-

mieszkałym przy ul. Trytwa. W akcji użyto 

niemieckich mundurów i motocykla DKW dla zmyłki napotkanych świadków zda-

rzenia10.  

20 czerwca 1943 r. odebrał kolejny zrzut angielski (duży zasobnik) na pobli-

skiej polanie we Włynicach w rejonie plac. „Bratek”. W jego obsłudze uczestniczy-

ło dwunastu partyzantów. Zabezpieczono całkowite uzbrojenie, sprzęt, natomiast 

pieniądze (złote dolarówki) przekazano konspiratorom w Krakowie. 2 sierpnia 1943 

r. w obwodzie panowało duże zaniepokojenie, a masowe aresztowania członków AK 

w Rzejowicach osiągnęło wówczas apogeum. W odwecie za masowe represje w no-

cy z 7 na 8 sierpnia 1943 r. zorganizowano akcję odbicia więźniów z aresztu Gestapo 

w Radomsku pod dowództwem por. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Zbigniew”. Pod-

czas tych działań „Jerzy” był w ochronie tzw. pocztu dowodzenia. W okresie 8 - 11 

marca oraz 31 marca - 3 kwietnia 1944 r. wydał rozkazy kierownictwu placówki 

„Borówka” (kod 110) aby wprowadziła pogotowie zrzutowe tzw. czas czuwania.  

                                                
9 „Syrena” była specjalną komórką zrzutową Komendy Głównej AK, składająca się z sekcji 

operacyjnej, przyjęcia i ewakuacji, a ta ostatnia sekcja dzieliła się na patrole personalno-

sprzętowe. 
10 Info z wywiadu z Sz. Zarembą w Londynie w sierpniu 2013 r. (w zbiorach autora). 

„Jerzy” podczas szkolenia z obsługi broni 

z podkomendnymi w lecie 1944 r. 
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Z 8 na 9 kwietnia 1944 r., tj. w Wielką Sobotę tuż po godzinie pierwszej w nocy 

został poinformowany, że odbędzie się rzut i przyjmie go plac. „Buk”. Według depe-

szy ośrodka łączności „Jutrzenki” we Włoszech docelowo wysłano do okręgu „Jo-

dła” 7 samolotów w tym 2 z ekipami skoczków11. 

 

 
 

„Jerzy” podczas szkolenia z obsługi broni z podkomendnymi w lecie 1944 r. 

 

 

Część zasobników miały trafić w rejon placówki „Borówka” (kod 110), po-

łożonej 30 km na północy zachód od stacji kolejowej Włoszczowa (w okolicy wsi 

Rędziny), która miała odzew O (---), ale samolot Halifax F/S pod dowództwem 

Blattmana postanowił zrzucić ładunek dalej w czterech nalotach w godz. od 01.18 do 

01.26 na placówkę „Buk” (kod 109), położonej 9 km na południowy wschód od sta-

cji kolejowej Radomsko (w okolicy wsi Orzechów). Placówka „Buk” miała odzew  

B (-…). Placówki „Buk” i „Borówka” oddalone były od siebie ok 9 km. Zaremba 

nawiązał wówczas kontakt z lotnikiem przy pomocy latarek, który po wykonaniu  

4 okrążeń samolotem i po jego obniżeniu się na wysokości około 200 m zrzucił  

                                                
11 Zrzutu dokonano m.in. na kosze odbiorcze „Mirt-136” – obwód Kielce, „Jodła-134” – 

obwód Kozienice, „Palma -112” – obwód Sandomierz. Nie zrealizowano zadania na koszach 

„Morwa-115” – obwód Kielce, „Śliwa-113” – obwód Busko, „Tulipan-116” – obwód Jędrze-
jów. Maszyny powróciły wówczas do baz z zasobnikami. 
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9 dużych, brytyjskich zasobników i 12 paczek. Była tam broń: steny, amunicja, colty, 

granaty, piaty do zwalczania czołgów, również kilka mundurów (angielskich battle 

dress) i 3 maleńkie radioodbiorniki. Odbiór zrzutu potwierdzono z kraju depeszą o nr 

74412. Pistolet Colt kaliber 45 stał się wówczas jego podstawową bronią w partyzant-

ce. Po przejęciu zrzutu przewieziono zasobniki na 6 wozach do lasów majątku Pyto-

wice, gdzie w przygotowanych melinach ukryto i zamaskowano. Opiekę nad całym 

zrzutem sprawował wówczas Józef Rubach ps. „Blok”13. Natomiast skierowany na 

placówkę „Buk” (kod 109) planowy odbiór zrzutu przez Halifaxa JP-161 „G”14 z 9 

zasobnikami i 12 paczkami nie został zrealizowany, ponieważ placówka nie czuwała 

już po otrzymaniu zrzutu z Halifaxa F/S Blattmana. Trzy dni później „Jerzy” wraz z 

czteroosobową ochroną pozyskany ze zrzutów w części sprzęt wojskowy i pieniądze 

(tzw. złote dolarówki) przetransportował do sztabu AK w Warszawie, uprzednio 

zarekwirowaną niemiecką ciężarówką. 

 W nocy z 12 na 13 maja 1944 r. zaplanowano kolejny zrzut w rejonie Ra-

domska, placówki „Banan” (kod 213), położonej ok. 20 km. na wschód od stacji 

kolejowej Radomsko. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych zrzutu ładunku 

dokonano w dwóch nalotach z wysokości 1800 stóp w godz. 01.03-01.06. zrzucając 

zasobniki w rejonie placówki „Brzoza” (kod 217), położonej 16 km na północny 

wschód tej stacji kolejowej w pobliżu wsi Lipowczyce. Placówki „Banan” i „Brzoza” 

oddalone były od siebie zaledwie 9 km, ale miały dwa różne odezwy. „Banan” literę 

K (-.-), a „Brzoza” literę J (.---). W depeszy z kraju (nr 945)  komendant okręgu „Jo-

dła” płk Zientarski ps. „Mieczysław” poinformował, że 4 paczki rozbiły się, gdyż 

spadły bez spadochronów i że rozrzut wyniósł 3 km15. W tym samym dniu kolejny 

raz na placówkę „Brzoza” (kod 217) skierowano wysłanego po południu z połu-

dniowych Włoch Halifaxa JP-177 „P” F/S16. Mimo burzy dotarł w rejon stacji kole-

jowej Radomska o godz. 00.20, ale z powodu deszczu i złej widoczności załodze nie 

udało się namierzyć placówki i dlatego zrezygnowano ze rzutu.  

W sprawozdaniu kwartalnym „Macierzanki” (krypt. Obwodu Radomsko) za 

okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1944 r. napisano, iż „funkcje referenta przerzutów 

                                                
12 Zrzutu dokonał australijski pilot F/S Blattman, który leciał Halifaxem JP-226 „U”.  
13Józef Rubach od sierpnia 1944 r. występował pod pseudonimem „Zryw” jako dowódca 

łączności operacyjnej przy 27 pp. AK. AIPN Łd 011/1624, Sprawa zaczepna/obserwacyjno-

agenturalna: Zaręba Szymon Jan, Doniesienie agenturalne, 21 III 1950 r. TW „Janek”, k. 14; 

W. Borzobochaty, Jodła. Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945, wyd. II, Warszawa 

1988, s. 451. 
14 Halifax był pod dowództwem sierżanta Clacketta.  
15 Samolotem Halifax JP-180 „V” dowodził wówczas F/O Szrajer (naw. F/L Daniel). Z lotni-

ska w Brindisi wystartowano o godz. 20.05; pomimo trwania burzy ekipa samolotu dotarła  

w rejon planowanego zrzutu w godzinach nocnych. 
16 Był to Halifax pod dowództwem Wieczorka i nawigatora F/O Bohdanowicza. 
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pełni pchor. ZKP Jerzy z wynikiem b. dobrym”17, co potwierdziło jedynie o skutecz-

ności całej ekipy pracującej w tym specjalnym referacie. Jako oficer ds. zrzutów 

lotniczych ścisłe współpracował inspektorami Inspektoratu Częstochowskiego, ko-

mendantami i szefem łączności obwodu Radomsko, m.in. osobiście składał meldunki 

z wykonanych akcji, w tym raporty z odbioru poszczególnych zrzutów. Do jego za-

dań oraz jego kadry należało: prowadzenie bezpośrednio w placówce nasłuchu ra-

diowego przez analizowanie w audycjach BBC zakodowanych informacji o wylotach 

samolotów z Brindisi (polskiej bazy łączności lotniczo-przerzutowej znajdującej się 

w rejonie płd. Włoszech o krypt. „Jutrzenka”); zachować okres pogotowia (czas 

czuwania), a następnie po odpowiednim sygnale kodowym (np. melodii polskiej 

piosenki) z BBC przygotować się do odbioru zrzutu lub nadal zachowywać czujność. 

Po pojawieniu się samolotu w rejonie placówki zadania spoczywały głównie na 

ubezpieczeniu odbioru zrzutu i w razie zagrożenia jej obronie, prowadzenie stałej 

łączności nasłuchowej i świetlnej – w nocy z użyciem sygnalizacji (latarkami) z lot-

nikiem i działania ubezpieczające, lokalizacja wyrzuconego ładunku (zasobników), 

przejęcie zrzutu i jego zabezpieczenie, a następnie działania transportowe przez 

„kaczki”18, dopilnowanie przekazania dokumentacji do komendy obwodu z otrzyma-

nego zrzutu, a następnie dalsze działania z obsłudze lądowiska. W przypadku ko-

nieczności lądowania samolotu lub skoczków zabezpieczenie ich przyjęcia i próba 

ponownego wylotu.  

 Latem 1944 r. na terenie obwodu AK Radomsko funkcjonowało 5 placó-

wek: „Bambus” i „Bratek” (tzw. ludzko-sprzętowe). „Bambus”, gdzie znajdował się 

„kosz” zrzutowy w rejonie wsi Rzeki Wielkie był przygotowany na przyjęcie m.in. 5 

samolotów, obsługiwany przez sekcję z majątku Katarzynów, szefem był Stefan 

Dębowski (ziemianin, właściciel majątku) oraz przez sekcję w Woli Kuźniewskiej, 

którą dowodził kierownik szkoły; zapasową placówką był „Bratek” (znajdujący się  

w rejonie  Włynice – Podświerk), obsługiwany przez sekcję z majątku Włynice – 

właścicielka Zofia Rubach oraz w Jasieniu przez leśniczego Rogaczew i jego rodzi-

nę. Bastiony zrzutowe krypt. „Bambus”/”Baobab i „Bratek” w pierwszym okresie 

miały każdorazowo zmieniane hasła i numery kodowe. Oprócz tych najważniejszych 

funkcjonowały „kosze” zrzutowe o krypt. „Buk” – 10 km na pn.-wsch. od Radomska 

(rejon wsi Kocierzowy), „Brzoza” – 16 km na pn.-wsch. od Radomska (rejon Wiel-

gomłyny – Krzętów), placówka i kosz „Borówka” w rejonie wsi Rogi nad Pilicą, 

obsługiwana była przez sekcję w majątku Kotfin za wiedzą właścicielki Mari Klecz-

                                                
17 Sprawozdanie kwartalne „Mac/Mar” za czas 0114-3064, (kopia dokumentu AK w zbiorach 

autora). 
18„Kaczka” - sekcja transportowa ds. zrzutów powietrznych, wyposażona najczęściej w śro-
dek transportu np. podwodę konną.  
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ko, adres skrzynki łączności dla „Borówki” znajdował się czasowo u rybaka w Pod-

świerku (placówka została zdekonspirowana w końcu 1943). Placówka w Kotfinie 

została postawiona w stan czujności operacyjnej w okresie od 20 sierpnia 1944 r. do 

31 października 1944 r. dla sprzętu, od 6 września do 31 października 1944 r. dla 

skoczków. Natomiast w placówce „Bratek” okres czuwania na zrzut skoczków prze-

widziano od 24 do 29 grudnia 1944 oraz od 5 do 20 stycznia 1945 r.19  

 Do sierpnia 1944 r. placówki zrzutowe w obwodzie Radomsko mogły przy-

jąć: „53 brytyjskich zasobników i 57 paczek w których było 18 karabinów maszyno-

wych, 234 pistoletów maszynowych, 4 piaty, 140 pistoletów i rewolwerów, 846 gra-

natów, 90 granatów p. panc., 6 radiostacji, 4 paczki, 701 kg materiału wybuchowego 

tzw. plastiku”20. 

 W dniu 4 lipca 1944 r. „Jerzy” został aresztowany przez niemiecką tajną po-

licję na spotkaniu w radomszczańskim ratuszu. Wspominał po latach, że po skuciu 

go kajdankami był konwojowany samochodem osobowym w ochronie 3 funkcjona-

riuszy w nieznanym kierunku. Po jakimś czasie zdał sobie sprawę, że jedzie w kie-

runku Tomaszowa Mazowieckiego; myślał, że go tam zastrzelą na miejscu. Dojecha-

li do siedziby gestapo na Zapiecku. Zamknęli go w jednoosobowej celi. Jego ręce 

nadal były skute i stawały się niesprawne od zaciskających się kajdanek, a pluskwy 

dawały się we znaki. Natomiast jedzenie nie nadawało się do spożycia. Przez trzy dni 

nikt nie przychodził do Zaremby dopiero następnego dnia został przewieziony do 

centrali Gestapo w Radomiu znajdującej się przy ul. Kościuszki 6, gdzie szefem wy-

działu IV A/IV N, tj. ds. spraw rozpracowania polskiego podziemia komunistyczne-

go i niepodległościowego był wówczas SS-Hauptsturmführer Paul Fuchs21. W aresz-

cie Gestapo trafił do celi znajdującej się w piwnicy, wypełnionej więźniami, wielu  

                                                
19 Dokument wywiadowczy Ldz. 2453/44 z położenia placówki „Borówka”, adresy kontak-

towe, nr placówki, czas czuwania i przebieg pracy placówki i wnioski, (kopia w zbiorach 

autora); Tamże, Ldz 12769/44 dot. placówki „Bratek”, Depesza nr 564 Mieczysław, 4 I 1945 

r., (kopia w zbiorach autora).  
20 Na obecnym etapie badań ujęte w tym wykazie liczby przyjętych zasobników i paczek nie 

zostały w części zweryfikowane i potwierdzone w depeszach komendanta okręgu „Jodła” płk 

„Mieczysława” oraz dokumentach wytworzonych przez Oddział VI Sztabu Naczelnego Wo-

dza /Oddział Specjalny/, znajdujących się w Archiwum SPP w Londynie. Zob. W. Borzobo-

chaty, Jodła. Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945, wyd. II, Warszawa 1988, s. 281. 
21 Wiosną 1944 r. SS-Hauptsturmführer Paul Fuchs, szef wydziałów IV A/IV N radomskiego 

gestapo w 1944 r. mógł posiadać kartotekę ok. 40 tys. nazwisk osób podejrzanych, które były 

zaangażowane w polski ruch oporu „szczególnie podejrzane o nielegalną działalność zbroj-

ną”. Aresztowania na taką skalę niestety były wówczas niemożliwe, jak napisał w doku-

mentach „brakowało ludzi do zabezpieczenia akcji oraz pożywienia i cel dla aresztowa-

nych”. K. Jasiak, „Lis z Radomia”. Hauptsturmführer Paul Fusch i jego rola w represjach 

wobec obywateli polskich na podstawie archiwaliów Służby Bezpieczeństwa, (materiał w 
opracowaniu). 
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z nich było lokalnymi szabrownikami. Po kilku dniach wtrącili również do tej celi 

aresztowanego Marcelego Handelsmana (historyka żydowskiego pochodzenia, 

współpracownika Biura Informacji i Propagandy KG AK). Jeden z więźniów nakła-

niał wówczas Zarembę do przyznania się do winy. Był przesłuchiwany przez 2 funk-

cjonariuszy w specjalnym pokoju znajdującym się na piętrze. Za każdym razem jego 

odmowy składania zeznań „był piekielnie torturowany, ale bez ujawniania jakich-

kolwiek tajemnic”. Po dwóch dniach przesłuchań został zmuszony do napisania ży-

ciorysu, który spowodował wściekłość gestapowców i powrót do metod zadawania 

bólu. Po długim czasie mojej nieobecności w majątku „w nieznany sposób moi przy-

jaciele odkryli, że jestem w więzieniu” – napisał we wspomnieniach Zaremba. Jego 

trudną sytuacją zainteresował się wówczas żonaty z niemiecką księżniczką majętny  

i wpływowy dziedzic z Radomia Aleksander Drucko-Lubecki. Dziadkowie Zaremby 

i Drucko-Lubeckiego znali się przed wojną, byli partnerami w interesach i posiadali 

wspólne stajnie koni wyścigowych. Drucko-Lubecki spotkał się z szefem gestapo  

w sprawie uwolnienia Zaremby, oznajmiając, że „aresztowany ziemianin spod Ra-

domska nie ma nic wspólnego z polskimi bandytami z lasu (niem. Polnische Bandi-

ten)”. Po jego interwencji w Gestapo w Radomiu został w porę ocalony, a następnie 

zwolniony w dn. 25 lipca22. Według dokumentów wywiadu SOE i jego relacji gesta-

powcy mieli być przekupieni sumą 200 tysięcy złotych”, a pieniądze na łapówkę 

zorganizowała rodzina i przyjaciele z podziemia, którzy przekazali Aleksandrowi 

Drucko-Lubeckiemu23. Po wyjściu z więzienia wrócił do domu i spotkał się matką,  

a następnie z 3 oficerami AK. W tym dniu został ostrzeżony przez konspiratorów  

o planowanej obławie Gestapo na jego majątek i jego ponownego aresztowania. Od 

tego czasu jako zdekonspirowany żołnierz podziemia niepodległościowego ukrywał 

się w oddziale partyzanckim dowodzonym przez por. „Zbigniewa”. Okazjonalnie 

spotykał się z rodziną we Włynicach, m.in. z siostrą Zofią24.  

W dniu 1 sierpnia 1944 r. po wybuchu powstania warszawskiego w Inspekto-

racie Częstochowskim AK nastąpiła mobilizacja pododdziałów liniowych. 18 sierp-

nia nastąpił wymarsz radomszczańskiego batalionu „Ryś” por. „Zbigniewa” w ra-

mach 27 pp. AK na odsiecz walczącej Warszawy. Ponieważ Obwód AK Radomsko 

nie mógł pozostać bez sił partyzanckich ze względu na operujące jednostki komuni-

styczne i partyzantów sowieckich rozkazem komendanta inspektoratu „Jerzy” objął 

                                                
22 Narodowe Archiwa w Londynie (ang. The National Archives, Kew), sygn. HS4/142, 

Special Operations Executive / Soviet Relations in Poland, Sabotage, Letters to Moscow on 

Capt. Alun Morgan, Pismo brigadiera G. A. Hilla do płk Graura, Moskwa 7 IV 1945 r., k. 89. 
23 Relacja Szymona Zaremby, 20 VIII 2013 r., (Relacja w zbiorach autora); Sz. J. Zaremba, 

Recollections of a Distant Past, Londyn 2012, s. 120-121. 
24 Sz. J. Zaremba, Recollections…, s. 126. 
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dowództwo nad zmobilizowanym pododdziałem/kompanią lotniczą. W jego jednost-

ce znaleźli się konspiratorzy z garnizonów /placówek zrzutowych m.in. z Gidel, Nie-

znanic, Maluszyna, Gorzkowic i Włynic. Szeregi jego oddziału zasiliło również kilku 

żołnierz AK Samoobrony Kostopola (Wołyniacy), którzy zdezerterowali z niemiec-

kiej policji pomocniczej (202 Batalionu Schutzmannschaft stacjonującego w Często-

chowie), ochraniali wówczas fabrykę w Wojciechowie i posterunek w Maluszynie, 

część z nich trafiła do pododdziałów Alfonsa Kaszy vel Leona (Józefa) Kowalskiego 

ps. „Alm”25, ppor. Karola Kutnickiego ps. „Kruk”. Grupa lotnicza „Jerzego” liczyła 

około 70 żołnierzy. Z gminy Gidle pochodzili: Aleksander Chojnacki ps. „Feliks”, 

„Filip” (s. Romana, ur. 4 XII 1923), Stanisław Wiewiórowski (s. Jana, ur. 28 X 

1920), Jan Karpiński (s. Wacława, ur. 23 IX 1922), Alojzy Pakuła (s. Władysława, 

ur. 20 V 1927), Mieczysław Matyjaszczyk, chor. Roman Nowak ps. „Nowina” – 

dowódca garnizonu w Gidlach (od sierpnia 1944 do 22 XI 1944 ochraniał miejsce 

zrzutu „kosz zrzutowy” w Kocierzowach) z Kletni (gm. Gomunice) pochodził Kazi-

mierz Milewski „Gruda” - dowódca plutonu, z Pytowic Józef Kszciuk ps. „Lasal”  

(s. Wojciecha, ur. 2 IV 1914 r., zam. po 1945 r. w Gorzkowicach, kierowca Zarem-

by, po 1945 r. strażak, mechanik samochodowy) w oddziale p.o. magazyniera broni, 

przyjmował zrzuty, por. Andrzej Sobczyk ps. „Szczęsny” z zawodu lotnik, odpowie-

dzialny za dobór ludzi w siatce konspiracyjnej ds. zrzutów lotniczych, wybierał  

i przygotowywał miejsca zrzutowisk, zm. 1951), Józef Rubach ps. „Blok”, Józef 

Rudzki ps. „Karaś” z Chruścina gm. Kamieńsk (podoficer WP, po 1945 r. dyrektor 

fabryki ceraty w Wojciechowie gm. Kamieńsk), Janusz Kociniak, Kazimierz Traj-

dos, Izydor Włoka, Jan Grzeszny – fornal w majątku Włynice, Zygmunt Ziembiński 

ps. „Krótki” z Warszawy (1920-1996, kwatermistrz i szef propagandy, zajmował się 

nasłuchem audycji BBC, wydawał broszurkę informacyjno-historyczną, nauczyciel 

tajnych kompletów, po 1947 r. prawnik) oraz Witkowski ps. „Prusak”; z Nieznanic: 

plut. Śliwiński ps. „Jastrząb” - szef kompanii, Michał Karczewski ps. „Lawina” – 

dowódca konnego zwiadu, rejonu krypt. Kłajpeda, plut. Józef Burzyński ps. „Koń”;  

z gminy Kłomnice: plut. Lubliniecki z Rzek, Józef Jaszczyk ps. „Rudolf” - zastępca 

dowódcy plutonu. Łącznicy: gajowy Stefan Stanisz ze Słostowic (pracownik w ma-

jątku Zaremby), Marian Motyl ps. „Górny”, Emilia Krzyszkowska – (kucharka  

w majątku we Włynicach). Główna placówka nasłuchowa „Jerzego” znajdowała się 

w nadleśnictwie Niesiulów gm. Gidle, gdzie zbierali się tam co tydzień w środę ok. 

                                                
25 Zob. K. Jasiak, Wojenna epopeja por. Józefa Alfonsa Kaszy ps. „Alm”. Studium biogra-

ficzne, w: Z dziejów walk o niepodległość, t. 3, red. M. Gałęzowski, S. Kalbarczyk, J. Kir-

szak, D. Koreś, Warszawa 2015, s. 318-359; tenże, Alfons Kasza (1920-1960), w: Konspira-

cja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 5, red. K. Krajewski, War-
szawa 2017, s. 219-227. 
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18 członkowie sztabu komendy obwodu Radomsko jak również kontaktowali się  

z nim poszczególni dowódcy poddziałów AK, którzy płynnie przemieszczali się w 

kompleksach leśnych Gidle – Dąbrowa Zielona – Maluszyn - Jasień, m.in. Florian 

Budniak ps. „Andrzej”, cichociemny Fryderyk Serafiński ps. „Drabina”, „Drągal”, 

ppor. „Alm”, Bronisław Skura-Skoczyński ps. „Robotnik”. Część odpraw kierownic-

twa obwodu AK odbywały się w ścisłej tajemnicy m.in. w majątku Zarembów we 

Włynicach. „Jerzy” posiadał również kontakty z członkami Delegatury Rady Głów-

nej Opiekuńczej w Radomsku (dziedzicami ze Strzałkowa i Strzelec Wielkich m.in. 

Aliną Beliną (córką ziemianina Tadeusza Beliny ze Strzelec Wielkich, narzeczoną 

„Alma”)26, z kadrą sztabu AK-NSZ kpt. Lucjanem Mirowskim ps. „Wyrwicz”, 

„Wojciech”, komendantem NSZ w Radomsku kpt. Januszem Syrockim ps. „Me-

stwin”27 oraz Antonim Szakowskim, Mieczysławem Śliwką, Józefem Gonerą, Ada-

mem Załogiem z Włynic. W okresie trwania operacji „Burza” (na terenie okręgu 

nosiła krypt. „Deszcz” – „Zemsta”) oddział lotniczy „Jerzego” dyslokował m.in.  

w rejonie leśnym k. Rędzin, Podświerku, Niesulowa, Katarzyny oraz w okolicy Ma-

luszyna. W tym okresie wraz z oddziałem opanował miejscowość Gidle (24 sierp-

nia), gdzie dokonał rekwizycji żywności oraz motocykl niemiecki od miejscowego 

dentysty Kostrzewy28.  

Z 1 na 2 września 1944 r. w nocy „Jerzy” miał kierować kolejnym odbiorem 

zrzutu w rejonie wsi Wielgomłyny29. Miesiąc później, tj. 17 października 1944 r. po 

godzinie 20, nad placówką „Buk” (kod 201) nadleciał samolot Liberator, ale nie zo-

baczył żadnej obsługi naziemnej AK „Jerzego”, natomiast spostrzegł znak (płonący 

krzyż „Krystynę 1), przygotowany przez zapasową placówkę tzw. bastion o krypt. 

„Borówkę” (kod 403) wówczas sygnalizowała latarkami bez przerwy literę „R” (.-.). 

Owa placówka oddalona była od plac. „Buk” ok. 9 km. Pilot odpowiedział hasłem 

migającym w kadłubie i skrzydłach „K” (-.-) i zrzucił ładunek o godz. 21.15 z wyso-

kości 11.900 stóp przy szybkości 150 mil. na godz. Po 4 minutach, tj. po opuszczeniu 

celu samolot dostał się pod silny ogień niemieckiej ciężkiej artylerii przeciwlotniczej 

                                                
26 AIPN Łd 011/1624, WUBP w Łodzi, Wyciąg z doniesienia inf. ps. „Tur” z dn. 30 V 1952 

r. Radomsko 16 XII  1954 r. k. 37. 
27 Na temat Narodowych Sił Zbrojnych w Radomsku zob. K. Jasiak, Struktura terenowa  

i obsada personalna Komendy Powiatowej NOW/NSZ w Radomsku. Szkice do dziejów pod-

ziemia niepodległościowego w dystrykcie radomskim w latach okupacji niemieckiej, [w:] 

Radomsko. Narodziny i rozwój miasta, red. R. Majzner, Radomsko 2017, s. 336, 365-366. 
28 Raport/ meldunki wydziału operacyjnego Inspektoratu AK Częstochowa „Ura”/Cer za 

lipiec i sierpień 1944 r., (kopia w zbiorach autora). 
29 Według relacji Zaremby zrzut ten mógł się odbyć na początku września 1944 r. w godzi-

nach nocnych. Wydarzenie to nie zostało potwierdzone w depeszach komendanta okręgu „Jo-

dła” płk „Mieczysława”. Relacja Szymona Zaremby, 20 VIII 2013 r., (relacja w zbiorach 
autora). 
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i złapały go w stożek reflektory, z których jednak się wywinął. Reszta ekipy, tj. 2 Li-

beratory wysłane w tym samym celu, nie dotarła w rejon Radomska30. Płk Zientarski 

ps. „Mieczysław” w depeszy nr 452 z 26 października stwierdził, że placówka za-

sobników nie odnalazła31. 

W dniu 19 października 1944 r. „Jerzy” zgłosił swoje uczestnictwo wraz  

z odziałem lotniczym w zasadzce na żandarmerię na szosie Młynek – Żytno. We 

wspomnieniach Zaremba napisał, że to 20 października kpt. Lutek Mirowski zorga-

nizował zasadzkę na Niemców; miał wówczas problemy z oddziałem, który się po-

dzielił, ucierpiało jego dobre imię i prosił mnie o wsparcie w akcji”32. Z raportu 

„Kruka” (dowódcy 1 kompanii 27 pp. AK) z 1944 r. wynika, iż akcją dowodzili: kpt. 

„Wyrwicz” i ppor. Jerzy Kancler ps. „Wrak” z 1 kompanii, batalionu „Zbignie-

wa”/”Warszyca”. „Jerzy” stacjonował w tym czasie z częścią plutonu sierż. Zjawio-

nego (W. Sikorskiego) w leśniczówce Bystrzyca. W raporcie odnotowano przebieg 

tej akcji, która zakończyła się niepowetowanymi stratami: „Po rozpoznaniu  terenu  

w przepuście wodnym została zaminowana szosa miną obserwowaną z zapalnikiem 

pociągowym. Do zaminowania użyto 10 kg trotylu. Po wykonaniu zadania, zosta-

wiono minera do pilnowania założonej miny i obserwatora z zadaniem obserwowa-

nia ruchu na szosie. Całość oddziału pozostawała ukryta o kilkaset metrów od po-

wyższego miejsca. Około godz. 12. obserwator zameldował, że przyjechał w kierun-

ku Żytna samochód. W celu zebrania ściślejszych danych o żandarmerii został wy-

słany do Żytna goniec z tego rejonu. Z tą chwilą cały oddział podciągnął na stanowi-

ska. Około godz. 13.30 wrócił goniec i zameldował, że samochód żandarmerii nała-

dowany jest kapustą wraz z załogą w składzie: 8 żandarmów, 8 kałmuków i 6 poli-

cjantów. W kilka minut po meldunku gońca ukazał się samochód. Na rozkaz kpt. 

„Wyrwicza” mina została wysadzona i eksplodowała pod samochodem. Samochód 

                                                
30 K. Bieniecki, Lotnicze wsparcie Armii Krajowej, Kraków 1994, s. 541. 
31W akcji zrzutowej nad Radomskiem miały wziąć udział trzy Liberatory z 34 Dywizjonu 

SAAF pod dowództwem sierż. Burry-ego, por. Lithgowa i mjra Desmarisa, startujące z lotni-
ska Celone o godz. 16.35, 16.40 i 16.40. Celem było dokonanie zrzutu ładunku w rejonie 

bastionu „Buk” (kod 201). Każdy z tych Liberatorów załadowany był 12 zasobnikami, któ-

rych spadochrony posiadały opóźniacze, umożliwiające zrzuty z dużej wysokości poza zasię-

giem lekkiej artylerii przeciwlotniczej. Tylko sierż. Burry odnalazł cel i dotarł według planu  

o godz. 20.58 i szukał przez kilkanaście minut świateł placówki „Buk”, ale ich nie zobaczył, 

więc zrzucił ww. zasobniki w rejonie plac. „Borówka”. Reszta ekipy Liberatorów nie miała 

szczęścia, ośmioosobowa ekipa porucznika Lithgowa została zestrzelona ok. godz. 20.30  

w rejonie Tarnowa, samolot rozbił się koło wsi Czarkówka. Załoga skakała z płynącego sa-

molotu. Nawigatorem i radiotelegrafistą zaopiekowała się AK. Tylny strzelec por. Fourie 

dostał się do niewoli, pozostali członkowie załogi w tym dowódca polegli, zostali pochowani 

na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Archiwum SPP, Sk 19/4, Air Transport Operation 

Report, sgt Burry, 16/17.10.44; K. Bieniecki, Lotnicze…, Kraków 1994, s. 491. 
32 Sz. J. Zaremba, Recollections…, s. 131. 
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podrzucony siłą wybuchu, spadł na koła i rozpędem przejechał tylnymi kołami przez 

lej po minie, sunąc dalej drogą koło 50 m, po czym stoczył się do rowu. Wybuch 

miny był hasłem do rozpoczęcia ognia. Zgodnie z rozkazem samochód został ostrze-

lany, a grupa uderzeniowa rzuciła się skokami do ataku. Załoga samochodu wysko-

czyła z wozu i zajęła stanowiska po przeciwnej stronie szosy, odstrzeliwując się gę-

sto. W wyniku walki kpt. „Wyrwicz” został ciężko ranny w szyję. W walce zginęło 

około 16 żandarmów w tym (niem. Oberleutnant) por. Karl Podsada i przypuszczal-

nie 1 policjant. Ciężko ranny st. strzelec „Dziadek” i lekko ranny kapral „Cybulski”. 

Zdobyto: 1 rkm z polskim z magazynkiem, 6 kb Mosin, 2 kb mauser, 2 kb manlicher, 

1 kb belgijski, 1 pm i 6 magazynków z futerałami, 2 granaty, 1 pas z ładownicami  

i kożuszek krótki”. Po zabraniu rannych i broni oddział pod dowództwem ppor. 

Wraka wycofał się w rejon lasów Bystrzyca. Po drodze zmarł kpt. Wyrwicz ze sło-

wami „puście mnie musze akcję dokończyć” oraz st. strzelec Władysław Żarczyński 

ps. „Dziadek” („Wołyniak)”. W rejonie Bystrzycy oddział „Wraka” został zaalarmo-

wany strzałami z leśniczówki, gdzie znajdowała się grupa dywersyjna ppor. „Jerze-

go” wraz z pozostałą połową plutonu sierż. Zjawionego. „W leśniczówce podano, że 

4 ss-manów wjechało powozem w las i doszło do walki z posterunkiem ppor. Jerze-

go”. 

Po przegrupowaniu jednostki „Wraka” część partyzantów w tyralierze 

wsparła ppor. Jerzego. Po kilku minutach strzelaniny Niemcy zostali okrążeni i zli-

kwidowani. Ze strony AK poległ kpr. „Dan”, a 3 zostało rannych, w tym powtórnie 

w rękę kpr. Cybulski. Zdobyto 3 kb mauser, 1 pepszę wzór niemiecki, 1 pistolet 

Walhter i parę butów z cholewami. „Po dwóch godzinach od zdarzenia na leśni-

czówkę przybył wezwany z Żytna felczer Jaskier opatrzył rannych i stwierdził zgon 

kpt. „Wyrwicza”, st. strz. „Dziadka” i kpr. „Dana”. Ranni zostali zabrani w rejon 

Żytna, którymi czasowo zaopiekował się kpt. „Grzywa” (Feliks Albrycht – pracow-

nik wywiadu przy 27 pp. AK). Na szczególne uznanie w akcji zasłużyli: kpt. „Wy-

rwicz”, kpr. „Dan”, kpr. „Muszkiet”, sierż. „Zjawiony”, kpr. „Cybulski”, st. strz. 

„Amatorski”, kpr. „Odrowąż”, st. strz. „Grot”, st. strz. „Sztacheta”. Por. „Kruk” 

przekazał plutonowi „Jerzemu” 120 szt. amunicji i 2 karabiny bojowe”33. 

Kilka tygodniu później w lesie koło majątku Pytowice oddział „Jerzego” na-

wiązał przypadkową łączność ze skoczkami sowieckimi pod dowództwem mjra „Gó-

ry” (10 ludzi). Jego kontakty ograniczały się jedynie do planowania wspólnej walki  

z Niemcami. Po zastrzeleniu przez Sowietów współpracownika Zaremby (rzekomo 

                                                
33 Raport M.p. 22.10.4, dowódcy 1 kompanii (ppor. Kruk) do dowódcy „Rośliny”, k. 1-2; 

Odpis meldunku 25104, „Wiesław”/„Stefan” do dowódcy „Wisienki” w sprawie przeprowa-

dzenia akcji w dn. 20 X 1944 r. przez kpt. Wyriwcza, (kopia w zbiorach autora); W. Borzo-
bohaty, „Jodła”…, s. 264, 267, 366; Sz. J. Zaremba, Recollections…, s. 131. 
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za szpiegostwo) doprowadziło to do konfliktu AK z „Górą” i „nasze drogi się roze-

szły” – napisał we wspomnieniach Zaremba34. 

W dniu 25 października 1944 r. „Jerzy” otrzymał rozkaz z Inspektoratu Czę-

stochowskiego AK zawiadamiający o planowanym zrzucie skoczków angielskich. 

Wyznaczony został oficerem łącznikowym odpowiedzialnym za ich odbiór i pobyt 

na ziemi radomszczańskiej. Pogarszające się warunki bytowe i zbliżająca się zima 

zmusiła batalion AK krypt. „Ryś - Roślina” pod dowództwem por. „Zbigniewa”/ 

„Warszyca” do częściowej demobilizacji. Kompanie zredukowano do dwóch pluto-

nów. 1 listopada 1944 r. grupa lotnicza „Jerzego” liczyła wówczas ok. 40 ludzi. Zasi-

liła stan oddziału bojowego pod dowództwem ppor. Józefa Koteckiego ps. „Warta”. 

Żołnierze „Jerzego” rotacyjnie zastępowali się w służbie co dwa tygodnie, a oficero-

wie co miesiąc tj. do 26 listopada. Od 1 stycznia 1945 r., tj. po zranieniu „Warty”  

w walce z Niemcami, dowodzenie objął por. Karol Kutnicki ps. „Kruk”. Po zrzuce-

niu z samolotu Liberator B 24 w dn. 26 grudnia 1944 r. o godz. 21.30 w Bystrzano-

wicach pod Częstochową (koszu o krypt. „Ogórek” kod 303) Brytyjskiej Misji Woj-

skowej SOE krypt. „Freston”35 „Jerzy” przygotowywał przez trzy dni kwatery do ich 

przyjęcia na terenie Obwodu Radomsko. Anglicy zostali przejęci przez kierownika 

referatu ds. zrzutów powietrznych inspektoratu częstochowskiego AK - por. Fran-

ciszka Makucha ps. „Roman” oraz ppor. Aleksandra Szczepańskiego ps. „Elek”, 

„Kier” – szefa ds. zrzutu w obwodzie Częstochowa i Edwarda Kowalskiego ps. „Ru-

dy”. Zakwaterowaniem Misji i jej ochroną zajął się komendant Podobwodu „Żarki” - 

por. Jan Dzitkowski ps. „Drużba”. Przyjęcie Misji w Obwodzie Częstochowa nadzo-

rował por. Jerzy Kurpiński ps. „Ponury” mimo, iż był urlopowany. Por „Roman” 

wraz z jednostką osłonową por. Tadeusza Wencla „Twardego”, jego zastępcą - ppor. 

Stanisława Bączyńskiego ps. „Bas”, (40 ludzi) z 2 batalionu „Czaty” 27 pp. AK 

przeprowadzili misję w teren Obwodu Radomsko. Wykorzystując noc w celu zmyle-

nia Niemców i uniknięcia pościgu oraz pacyfikacji terenu zarządzono wg. wytycz-

nych przemieszczenie się Misji z oddziałem osłonowym w rejon lasów koło Radom-

ska. Konie i wozy do przewiezienia Anglików i żołnierzy z obstawy ze sprzętem 

udostępnili miejscowi fornale oraz administratorzy majątków w tym rodziny zie-

                                                
34 Sz. J. Zaremba, Recollections…, s. 138. 
35 Archiwum SPP w Londynie; sygn. 3.I.I.5.I, Operacja „Freston”. Misja brytyjska w Polsce 

1944/1955, AIPN Katowice, WUSW w Katowicach, 032/27, cz. 1, Materiały ogólne dot. 

byłych członków AK oraz zakwestionowanej broni z terenu Częstochowy, k. 24; A.N. Curie, 

(A. Pospieszalski), Z misją brytyjską w Polsce, w: Drogi Cichociemnych, Warszawa 1993, s. 

475-484; A.N. Curie idem, Z misją brytyjską w Polsce, „Zeszyty Historyczne” 2000, s. 227-

236; T. Drozd, Operacja SOE pod kryptonimem „Freston”. Misja Brytyjska w Polsce 

1944/1945, „Przegląd Zachodni” 2005, nr 2, s. 182, 189, 196-198; J. Durka, „Freston”. Bry-

tyjska Misja Wojskowa SOE w Polsce. Przygotowanie. Przebieg. Fiasko, „Zeszyty Historycz-
ne” 2007, s. 109-119. 
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miańskie: inż. Władysław Gieysztor z Cielętnik, Dembowscy z Odrowąża i Katarzy-

ny, Zarembowie, Rubachowie i Taylorowie z Pytowic i Włynic, Siemieńscy z Żytna 

oraz Tymowscy. Trasa przemarszu Misji wiodła przez lasy koło Przyrowa, Dąbrowy 

Zielonej, Cielętnik, Sekurska, Żytna, Gidel, Kobiel Wielkich i Katarzyny.  

Wylądowali wówczas: płk Duane T. Hudson „Bill” jako dowódca, mjr Peter 

Solly-Flood z-ca dowódcy, mjr Peter Kemp – zwiadowca, obserwator, kpt. Anthony 

Currie (Antoni Pospieszalski) – tłumacz, oficer łączności, st. sierż. Donald Galbraith 

– radiotelegrafista. Do zrzutu przewidziano sześciu członków misji, ale ten ostatni 

kpt. Alun Morgan, tuż przed odlotem z Brindisi w pd. Włoszech źle się poczuł i zre-

zygnowano z jego udziału w ekspedycji. Celem Misji „Freston” było: zabranie wia-

domości o sytuacji militarnej w Polsce, planach i potrzebach AK oraz o wzajemnych 

stosunkach miedzy AK a leśnymi zgrupowaniami partyzantów AL i armią sowiecką. 

W nocy z 29 na 30 XII 1944 r. Anglicy w ochronie częstochowskich party-

zantów dotarli do majątku Włynice, gdzie przeszli pod opiekę „Jerzego”. Tam spo-

tkali się z Zofią Rubach i Franciszkiem Polkowskim ps. „Stefan” – dowódcą 27 pp. 

AK. W ochronie misji asystował jego podkomendny ppor. Józef Kotecki ps. „Warta” 

wraz z oddziałem liczącym 39 ludzi z batalionu AK krypt. „Roślina” podległy por. 

„Warszycowi”. „Spotkanie z mjr „Stefanem” [Polkowskim Franciszkiem] – dowódcą 

27 pp. AK i właścicielką majątku – panią Z. Rubachową było źródłem wielu wiado-

mości o charakterze wojskowym i gospodarczym. Opór ludności przeciw dostawom 

przymusowym i sabotaż gospodarczy były przedmiotem stałego zainteresowania 

Hudsona” – napisał w swoim sprawozdaniu z operacji „Freston” - Antoni Pospie-

szalski „Currie”36.  

Sylwester 1944/1945 zastał ich w folwarku Katarzyna u Marii Dembowskiej 

ok. 4 km od Włynic. Zgromadzeni tam partyzanci jak i Anglicy uczestniczyli w hu-

cznych obchodach tego dnia. Przed „Jerzym” stanęło trudne zadanie przygotowania 

kolejnych sprawdzonych kryjówkach w terenie oraz opracowania planu zabezpiecze-

nia wizyty gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Obwodzie Radomsko. „Je-

rzy” dołożył wszelkich starań aby ułatwić pracę wywiadowczą Misji, a przede wszy-

stkim umożliwić skontaktowanie się komendantem głównym AK. Pomocnym „Je-

rzemu” w tłumaczeniu języka angielskiego pomiędzy dowództwem AK a skoczkami 

był Ryszard Leszczyński.  

1 stycznia 1945 nastąpił niespodziewany atak zmotoryzowanej jednostki nie-

mieckiej w sile dwóch kompanii na wysunięte przyczółki AK w Katarzynie. Podczas 

starcia zginął żołnierz z ochrony Misji kpr. „Newada” – który pochodził z Wołynia, 

                                                
36 A.N. Curie, (A. Pospieszalski), Z misją brytyjską w Polsce, w: Drogi Cichociemnych, War-

szawa 1993, s. 475-484; A.N. Curie idem, Z misją brytyjską w Polsce, „Zeszyty Historyczne” 
2000, s. 227-236. 



Ksawery Jasiak 
 

 310 

lekko rany był por. „Warta”. Niemcy zdobyli radiostację i mienie wojskowe, spalili 

obory, stodołę i zabrali ze sobą Dembowską, właścicielkę folwarku. Misja straciła 

wówczas radiostację 20-watową i całą zapasową odzież. „Pościg za partyzantami nie 

był podjęty z uwagi na gęsty las. „Niemcy widocznie nie dowiedzieli się o przylocie 

Anglików... Bliskość lasu uratowała wszystkich – wspominał Sz. Zaremba37. „Dla 

mnie pozostał bardzo poważny problem wybrać możliwie bezpieczne miejsce na 

urządzenie spotkania gen. Okulickiego z misją. Ostatecznie wybrałem Zacisze (mają-

tek znajomego właściciela Jana Tadeusza Malewskiego38), bo bliskość lasu dawała 

duże bezpieczeństwo. Spotkanie odbyło się 3 stycznia bez problemów” – wspominał 

po latach Zaremba39. Na nocleg członkowie misji zatrzymali się z „Jerzym” jeszcze 

we wsi Dudki, gdzie wczesnym ranem, jeszcze o zmroku, odbył się pogrzeb „Newa-

dy”. 2 stycznia przeszli parę kilometrów dalej do miejscowości Mały Jacków. Tu 

znów miał miejsce alarm, który zmusił ich do spędzenia paru godzin w lesie. Ponie-

waż wypadł czas na nawiązanie łączności z bazą w Londynie, musieli zainstalować 

aparat pod gołym niebem. Powiadomiono wówczas bazę SOE o sytuacji i ostatnich 

wydarzeniach. 3 stycznia 1945 r. w Małym Jackowie „Jerzy” powiadomił członków 

misji, że „Niedźwiadek” (gen. Okulicki) przybył do majątku Zacisze, parę kilome-

trów od Jackowa i że tam mieli się z nim spotkać. W tejże wsi odbyło się spotkanie 

misji z gen. „Niedźwiadkiem”. Przeprowadzono inspekcję oddziałów osłonowych  

z 27. pp. i stacjonujących w obwodzie pododdziału 74. pp. AK . W odprawie uczest-

niczyli: płk Franciszek Polkowski ps. „Korsak”, płk Roman Rudkowski ps. „Rudy”, 

płk Janusz Bokszczanin ps. „Sęk” – szef sztabu KG AK. płk Jan Zientarski „Mieczy-

sław” – komendant okręgu Radomsko-Kieleckiego AK „Jodła” na czele z dowódca-

mi 27. i 74. pp. AK: kpt. Florian Budniak „Andrzej” z włoszczowskiego – rtm./kpt. 

Mieczysław Tarchalski „Marcin”. W czasie uroczystej wieczerzy rozmawiano na 

różne tematy bieżące, m.in. o sytuacji militarnej w okupowanym kraju. Odpra-

wa/konferencja trwała kilka godzin.  

                                                
37 Relacja Szymona Zaremby, 20 VIII 2013 r., (Relacja w zbiorach autora). 
38Jan Tadeusz Malewski ps. „Strasz” (1905-1989) ziemianin z Odrowąża gm. Wielgomłyny. 

Należał do korporacji akademickiej „Varsowia”, później pozostawał członkiem wspierają-

cym. Po studiach administrator majątku Sokołowice. Pracował: w Hipotece Miejskiej w Ło-

dzi oraz na stanowisku zastępcy kierownika Biura do spraw Finansowo-Rolnych Urzędu Wo-

jewódzkiego w Warszawie. Radca Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w okręgu war-

szawskim i członkiem Rad Nadzorczych: łódzkiej fabryki włókienniczej „SMiMa” i Spół-

dzielni Rolniczo-Handlowej „Pług” w Radomsku; rzeczoznawca rolniczo-ekonomiczny przy 

Sądzie Apelacyjnym i Wojewódzkim w Warszawie. Podczas okupacji niemieckiej członek 

AK, komórki kwatermistrzowskiej, mieszkał w posiadłości Zacisze obok Odrowąża. Zob.  

https://psbprzedborz.pl/malewski-jan-tadeusz/ 
39 Relacja Szymona Zaremby, 20 VIII 2013 r., (relacja w zbiorach autora). 
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Sytuację wówczas panującą w sposób autoironiczny i dosadny opisał w swo-

ich wspomnieniach właściciel majątku Zacisze, członek siatki kwatermistrzowskiej  

o ps. „Strasz” Jan Tadeusz Malewski. „W środę 3 stycznia rano przyjechał do mnie 

oficer zaopatrzeniowy z grupy „Jerzego”, dawny uczeń Brzezowskiego, „Karaś”. 

Przywiózł pokaźną porcję mięsa oraz polecenie przygotowania u mnie kolacji na kil-

kanaście osób. Domyśliłem się zaraz, że będzie u mnie tego wieczora owa misja an-

gielska. Na temat tej misji słyszałem też pewną ciekawostkę obrazującą zupełny brak 

orientacji wśród miarodajnych czynników angielskich co do stosunków panujących 

w Polsce pod okupacja niemiecką. Otóż uczestnicy goszczącej przez mnie misji 

przywieźli ze sobą, ni mniej, ni więcej, tylko fraki i smokingi. Nawet Niemcy byli 

zdumieni, znalazłszy te stroje w walizkach zabranych Anglikom w Katarzynie… 

Oprócz generała Okulickiego i pułkownika przypominam sobie obecność „Jerzego” 

(Jana Szymona Zaremby). Konferencja trwała długo. W trakcie rozmów uczestnicy 

pili powszechnie używany w czasie okupacji bimber z sodową wodą. Anglikom tak 

ta „polish whisky” smakowała, że dużą karafkę musiałem trzykrotnie napełniać. Po 

konferencji zasiedliśmy do wspólnej wieczerzy. Do przekąsek podałem doskonałe 

paroletnie nalewki na różnych owocach i dla amatorów również swojej roboty jałow-

cówkę, do mięsa zaś dobre węgierskie wina. Alkoholu przy kolacji było dużo, więc  

i humory dopisywały. Nawet zimni zazwyczaj synowie Albionu rozruszali się do 

tego stopnia, że dwóch z nich po jakiejś drobnej sprzeczce odbyło przed domem 

formalny mecz bokserski. Widać było zadowolenie z przyjęcia, chociaż kurtuazyjne 

zapewnienia Anglików na ten temat nie bardzo do mnie docierały ze względów na 

moją nieznajomość języka angielskiego. Trochę dłużej rozmawiałem z jednym z ma-

jorów, który dość dobrze władał francuskim40.  

Tego dnia Komendant Główny AK przeprowadził ostatnią w swoim życiu 

inspekcję kadrowych oddziałów partyzanckich Korpusu Kielecko-Radomszczań-

skiego AK pozostawionych w lesie na okres zimy. Niektórych dowódców za poświę-

cenie i męstwo dla Ojczyzny odznaczył osobiście Krzyżami Virtuti Militari i Krzy-

żami Walecznych. Dwa dni później do „Strasza” przyjechała kuzynka Janka Stefan – 

„to już zaraz po wyjściu z pociągu otrzymała od stangreta relację na temat angiel-

skich misji, jej perypetii z Niemcami w Katarzynie, dalszej wędrówki i wreszcie 

spotkania na Zaciszu z dowództwem AK – a przecież bytność misji angielskiej  

u mnie i spotkanie z gen. Okulickim miały być otoczone wielką tajemnicą”…, w tym 

czasie konspiracja stała się zupełną groteską - wspominał Jan Tadeusz Malewski41. 

Przez następne kilka dni „Jerzy” wraz z Anglikami ukrywali się w okolicz-

nych placówkach zrzutowych. Wspominał on, m.in., iż „było bardzo niebezpiecznie 

                                                
40 Cyt. za J. T. Malewski, Przeminęło, Warszawa 1989, s. 264-267. 
41 Tamże, s. 266-267. 
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przebywać gdzieś dłużej niż 24 godziny. Dzięki czemu mogliśmy się spotkać i roz-

mawiać z wieloma osobami”42. Informację z terenu dla Misji dostarczał por. Alfons 

Kasza ps. „Alm” – który był pierwszym oficerem łącznikowym gen. Okulickiego 

„Niedźwiadka”. Anglicy wysłali kilka depesz do bazy SOE, ale łączność z Londy-

nem była utrudniona z uwagi na przestarzały sprzęt radiowy. 7 stycznia wrócili po-

nownie do Jackowa, a dwa dni później zostali zaproszeni na wieczór do sąsiedniego 

majątku ziemskiego w Odrowążu (własność Dembowskich), którym zarządzał cza-

sowo nieznany z nazwiska Polak. W czasie tego wieczoru płk Hudson wzniósł toast 

na cześć czterech przywódców państw sprzymierzonych: Churchila, Roosvelta, Mi-

kołajczyka i Stalina. Gwałtowna reakcja zebranych na to ostanie nazwisko zaskoczy-

ła angielskich skoczków i dała pretekst do żywej dyskusji. Przez następne trzy dni 

„Jerzy” wraz z misją przebywali w Rędzinach w obecności oddziału bojowego 

„Kruka” (do 14 stycznia 1945 r.), gdzie próbowano nawiązać ponowną łączność  

z bazą SOE. Był tam również jego pracownik od stawów rybnych niejaki Nowak, 

który odebrał pensje za 1 kwartał, zjadł z partyzantami obiad i odjechał do domu. 

„Jerzy” dowiedział się wówczas, że Sowieci zostali zawiadomieni o przybyciu misji 

do Polski. Byli również poinformowani, że w składzie misji jest 6 członków. Tylko 

skoczkowie z Anglii wiedzieli, że nie ma wśród nich Aluna Morgana, który w ostat-

niej chwili został odwołany. Wieczorem przyjechał płk Tadeusz Król „Gerwazy” 

inspektor z Częstochowy i w obecności Hudsona zaproponował „Jerzemu”, aby ten 

zastąpił brakującego oficera wywiadu Aluna. Nadano wówczas ostatnią depeszę do 

Londynu. „Biorąc pod uwagę jak Rosjanie potraktowali AK w Wilnie i na Wołyniu 

spytałem płk Hudsona czy może zagwarantować bezpieczeństwo moich żołnierzy 

wobec Rosjan. Hudson powiedział, że Rosjanie byli zawiadomieni o ich wylocie do 

Polski, ale gwarantować nic nie może. Powiedziałem, iż w takiej sytuacji nie mogę 

ich pozostawić przy Misji, wobec tego rozpuszczam oddział i zostaję sam z Misją. 

Wieczorem przyjechał płk „Gerwazy” dowódca Inspektoratu Częstochowa AK  

i Hudson zaproponował, że jeżeli Rosjanie zostali zawiadomieni, że misja to sześć 

osób, Alun Morgan zachorował i nie przyleciał, więc jest gotów zabrać na to miejsce 

oficera polskiego, który w Londynie zda raport” – wspominał Zaremba. „Krótko 

przed naszą wpadką pułkownik Hudson stwierdził, że z wielu względów (na doku-

mentach misji figurował już mjr Morgan) należy wiec dokooptować nowego czło-

wieka. Wybór padł na mnie. Nie znałem jeszcze wtedy angielskiego, ale uczyłem się 

go od pierwszej chwili spotkania z Anglikami, więc zrobiono ze mnie Walijczyka. 

Nawiasem stuprocentowego Walijczyka, który w domu rodzinnym mówił tylko po 

walijsku, bo angielskiego uważanego za zaborcy, nie używano wśród domowników. 

                                                
42 Relacja Szymona Zaremby, 20 VIII 2013 r., (w zbiorach autora). 
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Dlatego moje imię wymawiało się Alen, a nie jak u Anglików Alan. Z tego powodu 

miałem kilka sytuacji z dreszczykiem”43.  

Po zwerbowaniu go do współpracy z misją SOE, Szymon Zaremba jako rze-

komy Anglik kpt. „Alun Morgan” w brytyjskim mundurze nadal asystował Brytyj-

czykom we Włynicach. Dwa dni później, kiedy front sowiecki zbliżył się do Radom-

ska, kpt. Currie i Soly-Flood pojechali do Żytna do dworu Stefana Siemieńskiego, 

gdzie zostawiono zastępczą radiostację, podczas transportu zostali zatrzymani przez 

patrol sowiecki. Reszta misji pozostała pod ochroną „Jerzego” i przebywała w opu-

szczonym domu koło wsi Katarzyna. W Kobielach Wielkich nawiązano łączność  

z najbliższą jednostką sowiecką. Po negocjacjach część misji, w której był „Jerzy” 

trafiła do Jasienia, a następnie została przekazana pod komendę NKWD (17 stycznia 

1945 r.). Kontakt z NKWD zakończył się dla wszystkich członków misji aresztowa-

niem. Byli przetrzymywani w Żytnie, trafili na noc do aresztu w Radomsku, potem 

przez na dwa dni więziono ich w Jędrzejowie i kilka dni od 26 stycznia w byłym 

więzieniu gestapo w Częstochowie. Skonfiskowano im radiostację i broń, podejrze-

wani byli o szpiegostwo, co spowodowało ich brutalne traktowanie. Dopiero po in-

terwencji ambasady angielskiej zmieniono status tymczasowego aresztowania na 

status nadzoru prewencyjnego. W Częstochowie przydzielono do nich również poda-

jącego się za Anglika z Cardiff (zestrzelonego pilota). Zabrali go razem do samolotu. 

Tam opowiedział swoją wojenną historię, w którą nikt nie uwierzył. Członkowie 

misji szybo go przejrzeli i uznali go za rosyjskiego szpiega. Jak się potem okazało 

był to Niemiec, dezerter z Wehrmachtu i członek AK Manfred Zanker44. Wszyscy 

zostali przetransportowani samolotem Douglas DC-3 (zwany Dakotą) z lotniska po-

lowego pod Częstochową do Lwowa, a następnie Kijowa. 12 lutego 1945 przewie-

ziono ich pociągiem z Kijowa do Moskwy. W stolicy ZSRR przewożono ich z miej-

sca na miejsce. Po 2 godzinach znaleźli się w budynku wojskowej misji kierowanej 

przez brygadiera Georga Hilla45, byli przekazani przez oficera NKWD Graur An-

                                                
43 Tamże. 
44 Manfred Zanker po rozłączeniu się z Misją Freston w ambasadzie brytyjskiej w Moskwie 

trafił jako podejrzany o szpiegostwo do aresztu NKWD na Łubiankę. Został skazany na 7 lat 

Sybiru, trafił do łagru w okolicach Nowosybirska. Zob. M. A. Zarębski, Z wizytą u Mafreda, 

Staszów 1999.  
45 George Alexander Hill (1892–1968), brytyjski oficer wywiadu SIS, SOE, od 1941 r. w ran-

dze pułkownika. Kierownik misji SOE w Rosji o krypt. Sam. Podpisał dwie umowy między 

SOE a NKWD. Miały one na celu koordynację propagandy i sabotażu w okupowanej Euro-

pie, unikanie wzajemnych wpływów, pomaganie sobie nawzajem w infiltrowaniu agentów na 

okupowane terytorium oraz podejmowanie decyzji w sprawie celów i priorytetów. Porozu-

mienia te nie doprowadziły do znacznej prawdziwej aktywności, choć Hillowi udało się po-

móc w infiltracji niektórych sowieckich agentów do okupowanej Europy, w operacji i kryp-
tonimie „Kilof”. „Hill” był wspierany przez ambasadora w Moskwie Sir Archibalda Clarka 
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dreyewa Grigorevicha46. Oddano im tylko rzeczy zarekwirowane w Częstochowie, 

poza bronią. Rzekomym powodem tak długiego powrotu misji była trwająca w tym 

okresie konferencja w Jałcie. Zaremba dostał wówczas jednoosobowy pokój, z któ-

rego na jakiś czas miał nie wychodzić. Po kilku godzinach przybył do niego Hudson 

z informacją, że członkowie misji wracają do domu, a on zostaje w Moskwie. Puł-

kownik Hudson poinformował go wówczas o zaistniałych problemach wyjazdowych, 

wynikających z blokady sowieckich służb wywiadowczych i ambasady angielskiej. 

NKWD nie miała wówczas pojęcia kim jest47.  

W dniu 22 lutego 1945 r. płk Hudson bez problemów otrzymał pozwolenie 

na ewakuację do Londynu, a Zaremba jako kpt. Alun Morgan został zatrzymany 

przez Anglików w stolicy ZSRR celem wyjaśnienia. Brygadier Hill zadeklarował 

swoją pomoc w jego powrocie do Londynu, niestety jak stwierdził w rozmowie z 

Morganem „bez dokumentów i paszportu nie było to możliwe”. Początkowo Hill 

rozważał pominięcie ambasady brytyjskiej, ale był to ryzykowny krok z uwagi na 

możliwe problemy z Rosjanami. Dlatego przyjął wersję, że Morgan powinien być 

przedstawiany jako osoba, która faktycznie pracowała dla Hudsona i była jego tłu-

maczem, a jego brytyjskie papiery i obecność jest nadal oczekiwana w Londynie, 

„może to ochronić go przed Rosjanami”48. We wspomnieniach Zaremba napisał: że  

                                                                                                                          
Kerra. Hill został odwołany z Moskwy latem 1945 r. jako nieużyteczny. O G. Hillu wyrażał 

się z aprobatą słynny brytyjski agent NKWD Kim Philby: „jowialny George Hill... Rosjanie 

powitali go z zachwytem. Wszystko o nim wiedzieli i bardzo spóźniona kontrola bezpieczeń-

stwa jego sali konferencyjnej w Moskwie ujawniła przerażającą ilość źródeł przecieku". Wy-

sokiej rangi agent SOE L.H. Manderstam stwierdził: „byłem pewien, że George Hill był po-

trójnym agentem. Uważam, że nie można wyjaśnić jego zachowania inaczej, niż że dostarczał 

informacji Anglikom, Rosjanom i Niemcom. Jestem pewien, że nawet gdy urzędowo komu-

nikował się z nimi”. Zob. K. Philby, Mysilent war. Londyn 1968, s. 8. 104; G. Milton, Rus-

sian Roulette. How British Spies Thwarted Lenin's Global Plot, Londyn 2013; R. Serwis, 

Szpiedzy i komisarze: bolszewicka Rosja i Zachód, Londyn 2011, H. Świderska, Z powiązań 

Polska - SOE - NKWD, „Zeszyty Historyczne Instytutu Literackiego”, Paryż 1995, s. 107. 
46 Graur Andrei Grigorievich (1905–1957). Pułkownik NKGB/NKWD. Ukrainiec, członek 

KPZR. Od 1938 r. pracownik wywiadu NKGB, wysłany za granicę, przebywał w Stanach 

Zjednoczonych, do czerwca 1943 r. w Anglii i Szwecji. Po powrocie do ZSRR awansowany 

na podpułkownika bezpieczeństwa NKWD, od 1944 r. szef 3. (anglo-amerykańskiego) De-

partamentu 1 Dyrekcji NKGB ZSRR w Moskwie. Od 1947 r. szef Departamentu „D” CI na 

SM-MSZ ZSRR. Do listopada 1952 r. starszy doradca „B” w Służbie Wywiadu Zagraniczne-

go NRD. Od 1947 r. szef Departamentu „D” CI na SM-MSZ ZSRR. Zob. K. Degtyaryev,  

A. Kolpakidi, Vneshnaya razvyedka SSSP. (pol. Wywiad wewnętrzny ZSRR), Moskwa 2009. 
47 Sz. J. Zaremba, Recollections…, s. 149. 
48 Narodowe Archiwa w Londynie (ang. The National Archives, Kew), sygn. HS 4/142, 

S.O.E./Soviet Relations in Poland, Sabotage, Letters to Moscow on capt. Alun Morgan, Nov. 

1941 - April 1945, Pismo no 499 z 19 February 1945 r., k. 68 (From Moscow to Foreign Of-
fice) 
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z Hillem rozmawiał jedynie po francusku, bo angielskiego nie znał. Stwierdził po 

latach, że „Hill nie lubił Polaków, uważał Rosjan za świetnych sojuszników, Polacy 

to „zakłócająca uciążliwość”. Hill pytał się Zaremby jakie miał plany i czy dokumen-

ty uwiarygadniające załatwia mu Hudson, namawiał go również, aby iść do Rosjan  

i wyjaśnić sytuacje skąd się tu wziął…, Zaremba wówczas odpowiedział, że jak „oni 

go w to wpakowali to mają mnie z tego wyciągnąć, a do Ruskich nie ma mowy”49. 

Podpisał wówczas dla SOE dwa dokumenty o zachowaniu poufności, zachowaniu 

tajemnicy na nazwisko: Jan Zaremba, antydatowany na 1 czerwca 1943 i 24 marca 

1943 r.  

Misja „Freston” na czele z Hudsonem została odesłana 16 marca okrężną 

drogą do Anglii, przez Baku, Teheran, Kair, Gibraltar. W Wielkiej Brytanii znaleźli 

się 21 marca50. W między czasie oficerowie wywiadu: Graur z NKWD i brygadier 

Hill z SOE prowadzili ze sobą wiele rozmów na temat zatrzymanego kpt. Aluna Mo-

rgana. Świadczą o tym zachowane kopie wielu tajnych stenogramów rozmów telefo-

nicznych. W jednej z nich zanoto-

wano, iż nie posiadano wtedy do-

statecznych wiadomości o prze-

szłości Morgana. Byli jedynie po-

informowani, że pomógł on misji 

„Freston” w Polsce. „Nie możemy 

stwierdzić, że taki agent jest bardzo 

ważny. Został wybrany w pośpie-

chu z tubylców kiedy ani G.O.C. 

ani delegaci nie mogli się rozloko-

wać. Jest młody i ma bezbarwną 

osobowość. Myślimy, że nie narobi 

szkód. Dajemy mu brytyjskie spe-

cjalne papiery jako członek naszej 

organizacji by zapobiec perturbacji 

ze strony Rosjan lub naszych”51. W 

dniu 7 marca 1945 r. kierownik an-

gielskiej misji w Moskwie bryga-

                                                
49 Sz. J. Zaremba, Recollections…, s. 149. 
50 A. Pospieszalski, Z misją brytyjską w Polsce, [w:] Drogi cichociemnych, red. praca zbioro-

wa, Warszawa 2010, s. 484. 
51 Narodowe Archiwa w Londynie (ang. The National Archives, Kew), sygn. HS 4/142…, 

Wyciąg z notatek z rozmowy z pułkownikiem Grauerem w Moskwie 20 February 1945 r.,  
k. 67. 

Tymczasowy dokument bezpieczeństwa na 

nazwisko capt. Alun Morgan 
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dier George Hill wystawił wówczas Zarembie tymczasowy dokument bezpieczeń-

stwa na nazwisko capt. Alun Morgan, w którym odnotowano, iż „został dołączony 

do pracowników łącznikowych misji angielskiej w Moskwie, będącymi w tranzycie 

do Londynu”52. 

Ponadto wydano zaświadczenie w języku rosyjsku, że „kpt. Morgan jest 

obywatelem Wielkiej Brytanii, pracownikiem misji wojskowej”53. Pismo miało być 

gwarantem na jego nietykalność przez sowieckie tajne służby, które w porę zorien-

towały się w mistyfikacji SOE i zażądały dodatkowych informacji na jego temat. 

Morgan vel Zaremba stał się celem dalszego rozpracowania przez te służby, 

które nadal blokowały jego wylot. Morgana nadal przedstawiano w towarzystwie 

NKWD jako tłumacza. Graur kategorycznie stwierdził, że „nic nie wie na temat Mor-

gana”. Na drugi dzień Hill wysłał do niego „prawdziwe” imię i nazwisko i oświad-

czenie, że jest Polakiem, członkiem tajnej organizacji w Polsce od 1940 r.54.  

W oświadczeniu dla brygadiera Hilla Zaremba napisał, że „Polski Rząd w Londynie 

powinien dogadać się z Rządem Lubelskim, ma nadzieję, że nie będzie oporu zbroj-

nego ze strony AK. Nie odpowiada za NSZ. Jest to prywatna opinia nie całego 

AK”55.  

Przez cały okres jego pobytu Sowieci byli nieufni i podejrzliwi, wciąć dopy-

tywali się SOE o jego prawdziwe nazwisko. W rozmowach padało pytanie, czy jest 

Józefem Mikołajczykiem?. W jednym z telegramów wezwano pracowników SOE na 

spotkanie do ambasady angielskiej, gdzie rozpytywano o Morganie „dlaczego Lon-

dyn o tym wiedział i nie był szczery” wobec sojuszników. W dokumentach angiel-

skiego wywiadu odnotowano, iż generał Gubbins56 nie ufał Sowietom, tym bardziej 

nie miał obowiązku ujawnienia i wydania agenta „nawet jeśli miał się nazywać się 

Mikołajczyk”. Anglicy byli prawie pewni, że to Polak ale nie Mikołajczyk. SOE 

                                                
52 Zaświadczenie British Liaison Mission 20 Granatny Pereulak, Moscow, 7-th March 1945, 

(kopia w zbiorach autora). 
53 Zaświadczenie na nazwisko Morgan, Brytyjska Misja Wojskowa w CCCP, Moskwa, 18 
February 1945, (kopia w zbiorach autora) 
54 Narodowe Archiwa w Londynie (ang. The National Archives, Kew), sygn. HS 4/142..., 

Wyciąg z notatek z rozmowy z pułkownikiem Grauerem w Moskwie 20 February 1945 r.,  

k. 67 
55 Tamże, Oświadczenie Jerzego Zaremby polskiego żołnierza AK, ps. „Jerzy” vel Alun Mor-

gan, 21 February 1945, k. 66 
56 Generał dywizji Sir Colin McVean Gubbins (1896-1976). Główny założyciel kierownictwa 

operacji specjalnych (SOE) w czasie II WW. Odpowiedzialny również za stworzenie tajnych 

jednostek pomocniczych - komandosów, aby działały na flankach i na tyłach linii niemiec-

kich, gdyby Wielka Brytania została zaatakowana podczas operacji „Lew morski”, planowa-

nej inwazji Niemiec. P. Wilkinson, J. A. Bright,  Gubbins and SOE. London 1993; A. R. B. 

Linderman, Rediscovering irregular warfare. Colin Gubbins and the origins of Britain's Spe-
cial Operations Executive, Oklahoma 2015. 
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przekazało informacje NKWD, że są w błędzie podając nazwisko Morgana jako Mi-

kołajczyka. Natomiast podali inne nazwisko „Kowalski i nikt z Brytyjczyków w Mo-

skwie w to nie wątpił, a w Freston byli Brytyjczycy i był tam Polak oraz Irlandczyk”. 

Graur nie był nadal przekonany w te zapewnienia, m.in. „z oficjalnego stanowiska 

SOE”. Powiadomiono również angielskiego ambasadora w tej sprawie, aby podjął 

dalsze czynności w uzyskaniu dla Morgana wizy. W kopiach listów wysłanych do 

sowieckiego przedstawiciela ambasady Dekanova w sprawie Morgana stwierdzono 

wówczas, że NKWD wzięło pod uwagę przyznanie wizy Polakowi, ale nadal żądano 

od Anglików szczegółowych danych w jego sprawie57.  

W kolejnym telegramie z 6 kwietnia pod naciskiem angielskich służb spe-

cjalnych Zaremba wyjawił swoją prawdziwą tożsamość; napisał, iż był żołnierzem 

AK o ps. „Jerzy”, a w 1944 r. był aresztowany przez gestapo i zwolniony za łapówkę 

w wysokości 200 tys., pomógł misji Freston w Polsce. SOE z tego tytułu miało dług 

wdzięczności wobec niego i dlatego poinformowało Zarembę, że nic mu nie grozi  

i wszystko zrobią w mocy żeby „załatwiać wizę”58. 7 kwietnia 1945 r. brigadier Hill 

wyjawił NKWD tożsamość Morgana, ale bez szczegółów z okresu 1944 r., podając 

nazwisko Kowalski59. W Depeszy nr 167 Sowieci udawali, że nic nie wiedzą i nadal 

się rozpytywali o Polaka, czy słyszał on „o negocjacjach Rosjan z liderami polskiego 

podziemia, bo liderzy Ci teraz są w Moskwie i będą wdzięczni za informacje”60.  

Z kolejnych rozmów telefonicznych z Hillem wynika, że NKWD było „nadal nieufne 

i wypytuje, czy Morgan nie ma powiązań z Mikołajczykiem”. SOE odpowiadało, że 

Morgan zawsze był Kowalskm i członkiem operacji Freston, nie jest reakcjonistą ani 

wpływowym działaczem politycznym. SOE wyjaśniało NKWD, że Polak nie bierze 

udziału w akcji niepodległościowej przeciwko Rządowi Lubelskiemu. Postawiono 

nawet żądanie w sprawie wydania wizy dla angielskiego pracownika SOE. Hill  

w rozmowach z innymi pracownikami wywiadu stwierdził, iż „najlepiej rozwiązać tę 

żenująca sytuację mówiąc NKWD wszystko o Zarembie”61. Brytyjczycy znali jego 

prawdziwe nazwisko, ale zawsze używali ps. „Kowalski”. Hudson i McLaughlin byli 

                                                
57 Narodowe Archiwa w Londynie (ang. The National Archives, Kew), sygn. HS 4/142..., 

Depesza  nr 903 z tel., Moskwa, z 30 March 1945, Relacja rozmowy z Graurem, k. 65. 
58 Tamże, Telegram, nr 364, z Moskwy z 6 Aprill 1945 k. 47 Morgan zdecydował o wyjawie-

niu jego tożsamości Anglikom; Kopia pisma płk Graur (NKWD) do brygadiera Hilla w spra-

wie kpt. ALuna Morgana, k. 4.  
59 Tamże, Kopia pisma z 7 IV 1945 r. wyjaśniającego Sowietom prawdziwej tożsamości 

Morgana, płk Graur do brygadiera Hilla, k.5 
60 Tamże, Depesza nr 167, z 10 Aprill 1945. k. 40. 
61 Narodowe Archiwa w Londynie (ang. The National Archives, Kew), sygn. HS 4/142, 

S.O.E./Soviet Relations in Poland, Sabotage, Letters to Moscow on capt. Alun Morgan, Nov. 

1941-April 1945, Kopia spisanej rozmowy od „SAM” do „CD”, k. 42, z 10 Aprill 1945,  
w sprawie Morgana. 
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przeciwni dekonspiracji współpracownika misji Freston, oznajmili, że „byłoby nie-

mądre dla Morgana, aby zgodził się na podanie NKWD prawdziwego nazwiska ze 

względów na aresztowania ludzi politycznych z AK i ze względu na to, że rodzina 

Zaremby była „klasą” posiadającą, u których członkowie misji znaleźli schronienie 

w domu siostry Zaremby, mogłoby to ściągnąć na nich kłopoty”62. Poruszano kwe-

stię dezinformacji w sprawie tożsamości Zaremby jako agenta z Polski (kpt. Morga-

na), podawano wówczas ps. operacyjny jako Zygmunt Kowalski, który miał być 

krewnym Józefa Mikołajczyka. „SOE nadal nie ujawniał prawdziwej tożsamości 

Zaremby ze względu na zadania jakie wykonywał w misji Freston i nie mogli też wy-

jawić tajemnic póki on sam się na to nie zgodzi”. Po kilku tygodniach podano 

NKWD jego tożsamość, że jest Szymonem Janem Zarembą ur. 12 lutego 1920 r.  

w Pytowicach63. Oświadczono, że Zaremba „nie jest krewnym lidera socjalistyczne-

go Władysława Zaremby ani Stanisława Mikołajczyka i że nie ma między nimi żad-

nych więzów politycznych. Mają nadzieję, że teraz dadzą mu wizę”. 7 kwietnia  

1945 r. płk Graur do brygadiera Hilla w sprawie Morgana pisał m.in. Zaremba 

współpracował w 1944 r. z rosyjskimi partyzantami pod dowództwem majora Gó-

ry64. W Depeszy nr 1796, 12 kwietnia 1945 r. brygadier Hill poinformował również 

NKWD o jego uwięzieniu na gestapo w Radomiu65.  

W tym okresie Zaremba napisał Hillowi dwa życiorysy A i B w dn. 16 kwie-

tnia 1945 r., które miały być przedstawione Sowietom66. Oryginalny list „B” zawie-

rał informacje m.in. o aresztowaniu przez gestapo i przyczyny zwolnienia go z wię-

zienia w Radomiu przez gestapowca Fuchsa. W ostatniej jednak chwili Morgan 

zmienił zdanie i wycofał swoje pisemne zeznanie w tej sprawie. Wywiadowcy SOE 

przekazali Hillowi, że obecnie „Morgan jest spokojny, ale znudzony siedzeniem  

w bazie misji”67. W liście do Grauera od Hilla z 22 kwietnia rozważano, że „po wy-

jawieniu prawdziwej tożsamości Zaremby otrzyma on w końcu wizę na nazwisko 

Alun Morgan i będzie mógł wyjechać do UK”. Sprawa przyznania wizy Morganowi 

podjęta była również przez sowieckiego urzędnika ambasady Dekomanova68 i „Pa-

nova, który poinformował Hilla, że wszystkie dokumenty operacji Freston są w po-

                                                
62 Tamże, Depesza nr 535, 11 Aprill 1945, k. 39. 
63 Tamże, Kopia pisma z 7 Aprill 1945, od płk Graur do brygadiera Hilla w sprawie kpt. 

Morgana, k. 34. 
64 Tamże, k. 35. 
65 Tamże, Depesza nr 1796, 12 Aprill 1945 r., k. 38. 
66 Tamże, List przewodni Zaremby z dn. 16 IV 1945 r. o wysłanie dwóch wzorów lis-

tów/życiorysów, k. 6. 
67Tamże, Kopia listu „A” i „B”, Moskwa, 16 Aprill 1945, Dear C.D. do D/P.101, w sprawie 

kpt. Morgan, k. 33. 
68 Tamże, Pismo do ministra z wyjaśnieniami co się dzieje z wiza dla Morgana, 27 IV 1945 r., 
k. 28. 
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siadaniu NKWD”69. Analizując szczegółowo dokumenty SOE można jedynie stwier-

dzić, że ujawnienie tożsamości Zaremby NKWD było testem lojalności i zaufania 

między brytyjskimi a sowieckimi organami wywiadu w Moskwie70. W kolejnych 

listach Franka K. Robertsa71 do Mr. A. J. Vyshinski72 w siedzibie ambasady brytyj-

skiej w Moskwie w dn. 29 kwietnia 1945 r. wyjaśniano również „jak Zaremba zna-

lazł się w Moskwie pod nazwiskiem Morgan. Pytania wówczas zadawane przez roz-

mówców brzmiały „czy Morgan dostanie wizę jako jeniec wojenny”73. 30 kwietnia 

1945 r. w telegramie powiadomiono SOE, że „Morgan miał wypadek motocyklem  

z oficerem RAF-u (Johnem Hughes-em), wyszedł z tego z kilkoma siniakami”74, 

rzekomo miał w nich wjechać samochód ciężarowy Studebaker US-675. W depeszy 

                                                
69 Tamże, Relacja ściśle tajna ze spotkania mjr Panov z kpt. Wildem, przesłane od brygadiera 
Hilla D.S.O dla majora Grahama, 26 Aprill 1945, k. 29.  
70 Tamże, Pismo ściśle tajne, 22 Aprill 1945, od płk Graur dla brygadiera Hilla, w sprawie 

kpt. Morgana, k. 30; Kopia pisma ścisle tajne od C.D. do D/P 101, Moskwa 23 Aprill 1945. 

Załączają kopię listu jaki wręczono NKWD wieczorem w sprawie Morgana. Jest tam również 

skarga na panująca wówczas epidemię grypy w Moskwie, k.27. 
71 Frank K. Roberts (1907-1998 r.) brytyjski dyplomata. Odegrał kluczową rolę w brytyjskiej 

dyplomacji we wczesnych latach zimnej wojny oraz w rozwoju stosunków anglo-niemieckich 

w latach sześćdziesiątych. Mieszkał w Londynie do stycznia 1945 r., wysłany do Moskwy, 

pracował jako doradca Winstona Churchilla m.in. uczestniczył w konferencji w Jałcie. 
72Andrey Yanuaryevich Vyshinsky (1883-1954) sowiecki polityk, prawnik i dyplomata. 

Znany jako prokurator stanowy moskiewskich procesów politycznych w ZSRR i procesu 
norymberskiego. W latach 1949-1953 ministr spraw zagranicznych ZSRR. Kierował także 

Instytutem Państwa i Prawa w ZSRR. A. Vaksberg, Stalin's Prosecutor. The Life of Andrei 

Vyshinsky, New York 1990. 
73 Pismo Franka K. Robertsa do Mr. A. J. Vyshinski, British Ambasada w Moskwie, 29 Aprill 

1945 r., k. 25. 
74 W aktach wywiadu SOE odnotowano ten wypadek jako przypadkowy incydent komunika-

cyjny, śledztwa nie przeprowadzono. Narodowe Archiwa w Londynie (ang. The National 

Archives, Kew), sygn. HS 9/1638/1, Special Operations Executive: Personnel Files: Szymon 

Jan ZAREMBA, aka Alun MORGAN, aka Zygmunt KOWALSKI - born 12.02.1920, Kopia 

pisma to: A/6924, A.D. D/P, top secret, Moscow 30 Aprill 1945, k.24. 
75 Sz. Zaremba stwierdził, że to mógł być zamach na jego życie. Sz. J. Zaremba, Recollec-

tions…, s. 155, zob. J. Durka, „Freston – brytyjska misja…, s. 119; J. Bines, Operation Fre-
ston..., Saffron Walden 1999, s. 88. 



Ksawery Jasiak 
 

 320 

nr 422 z 2 maja 1945 r. Anglicy poinformowali NKWD, że „będą dalej naciskać 

ambasadora o wizę”76. W kolejnej depeszy nr 679, z 8 maja 1945, Sowieci nadal byli 

zaniepokojeni brakiem informacji o Zarembie, kim tak właściwie jest i co ukrywa?77. 

W piśmie wywiadu brytyjskiego odnotowano, iż „Zaremba vel Morgan jest komfor-

towo zakwaterowany w brytyjskiej 30 Misji Wojskowej, gdzie ma pokój do własnej 

dyspozycji i wszelkie udogodnienia na stołówce. Co tydzień spędza czas na misyjnej 

daczy i jest bardzo wdzięczny, zdając sobie sprawę, że w jego sprawie nic więcej nie 

może być zrobione, niż zrobiono. Odwiedza nas co jakiś czas i spędza dzień tutaj. 

Jest zapraszany na przyjęcia z nami, gdzie różni ludzie przedstawiają go jako nasze-

go „tłumacza”. Chciano mu przemówić do rozsądku, by wrócił do Polski. Zastana-

wiali się czy go obejmie amnestia i ile to byłoby warte. Dla Rosjan było dziwne to 

dlaczego tak Brytyjczycy zajmowali się Polakiem. Jest ryzyko, że wezwą go na pro-

ces Okulickiego co mogłoby go zdekonspirować”78. Po zakończeniu procesu weryfi-

kacji danych o Morganie w depeszy nr 745 z 27 sierpnia 1945 r. podano, że „będzie 

wiza dla Zaremby”79, a NKWD ma kilka dni na podjęcie decyzji w sprawie wydania 

na nią zgody80. W liście SOE z 30 sierpnia 1945 r. podziękowano Władimirowi Ye-

rofiejewowi (dyplomacie Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych ZSRR, od 

1945 osobisty tłumacz Stalina z języka francuskiego) za wydanie zgody o wizę, co 

„rozwiązało problem brakujących dokumentów Zaremby”81, który miał wylecieć do 

Londynu 9 września z angielskim ambasadorem. Oprócz ambasadora „jedynym istot-

nym pasażerem jest ten biedny Polak” - napisano w dokumentach wywiadu brytyj-

                                                
76 Narodowe Archiwa w Londynie (ang. The National Archives, Kew), sygn. HS 9/1638/1, 

Special Operations Executive: Personnel Files: Szymon Jan ZAREMBA, aka Alun MOR-

GAN, aka Zygmunt KOWALSKI - born 12.02.1920, Depesza nr 422, 2 May 1945, k. 22. 
77 Tamże, Depesza nr 679, z 8 May 1945, k. 21,  
78 Tamże, Pismo w sprawie Aluna Morgana, SAM/1345, to. A.D. 4 and D/P from D/P 100, 

Moscow 17 July 1945, k.18. 
79 Tamże, Depesza nr 745, 27 August 1945 r., k. 14. 
80 Tamże, Depesza/ telegram 1857 z 18 August 1945, k. 15. 
81 Tamże, Kopia listu (170/130/45) do Brytyjskiej Ambasady w Moskwie, 30 August 1945 r., 
k.13. 
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skiego SOE w dn. 1 września 1945 r.82. Początkowo ambasador Archibald Clark Kerr 

nie chciał Zarembie „załatwić wizy do UK razem z innymi członkami misji. Jednak 

to zrobił”. „Przekazano następnie dalsze instrukcje przybycia Zaremby na lotnisko w 

Moskwie”83.  

W depeszy nr 584 z 6 września 1945 r. 

poinformowano brytyjskie służby specjalne, że 

„Zaremba otrzymał wizę” i jest gotowy do wy-

lotu. Podróżuje jednak bez pieniędzy na doku-

mencie jednorodnym, który musi oddać na lot-

nisku”. Rozpoczęto również procedury zorga-

nizowania mu pobytu w Londynie, przekazano 

również alarmowy numer telefonu „Abbey” do 

użycia w nagłym wypadku”84. W dniu 8 wrze-

śnia Sz. Zaremba vel Morgan w obecności am-

basadora wyleciał o godz. 8.30 czasu moskiew-

skiego, a godz. 10 został odebrany przez majo-

ra G.I. Kalubera na angielskim lotnisku Hen-

don. Po przejęciu i odbiorze zorganizowano mu 

spotkanie z organami kontrolnymi, wywiadow-

czymi oraz polskimi służbami Oddziału VI Szta-

bu Głównego Naczelnego Wodza85. Depeszowano również do NKWD w Moskwie, 

że Morgan przybył bezpiecznie do Londynu, został powitany przez Klaubera na pły-

cie lotniska86.  

Spotkanie Zaremby z polskimi służbami wywiadowczymi odbyło się w obe-

cności płk Mariana Utnika (szefa Oddziału VI - specjalnego Sztabu Naczelnego Wo-

dza w Londynie, odpowiedzialnego za łączność z AK), który oficjalnie mianował go 

podporucznikiem. Płk Utnik wydał Zarembie polecenie, aby ten wypełnił kwestiona-

riusz osobowy wpisując nieprawdziwe dane m.in., „że został uwolniony z obozu i ja-

ko agent Alun Morgan przestaje istnieć”. Nie wydano mu specjalnych instrukcji od-

                                                
82 Tamże, Pismo z 1 sempt. Moskwa,SAM/26/45To R.E.fromD/P 100, w sprawie AlunMor-

gan,k.12. 
83 Tamże, Document, 7 Sept. 1945 r. MPP/PD/1402 Aluna Morgana, k.9. 
84 Tamże, Depesza nr 584, 6 Sept. 1945 r., k. 10.  
85 Narodowe Archiwa w Londynie (ang. The National Archives, Kew), sygn. HS 9/1638/1 

Special Operations Executive: Personnel Files: Szymon Jan ZAREMBA, aka Alun MOR-

GAN, aka Zygmunt KOWALSKI - born 12.02.1920, Informacja o przybyciu Zaremby do 

Wielkiej Brytanii, Dok. MPP/PD/1403 z 8 Sept. 1945 r., k. 6; Depesza nr 702, z 8 Sept. 1945, 

To: Mr Waters N.D.O. Baker Str. From: Maj. G. I. Kleuber, k. 8. 
86 Tamże, Depesza do Moskwy 8/9/45 o nr 781, k. 7. 

Archibald Clark Kerr 
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nośnie bezpieczeństwa, skierowano go do Szkocji, gdzie znajdowali się żołnierze 

Polskich Sił Zbrojnych87. Przejęty został do polskiego wojska, gdzie przeszedł pozy-

tywną weryfikację. Od 10 września 1945 r. na rozkaz oficera PSZ posługiwał się 

fałszywym życiorysem bo obowiązywała go tajemnica po złożeniu deklaracji lojal-

ności w SOE. Od 15 września 1945 r. do 28 lutego 1946 r. pracował na rzecz PSZ,  

1 marca 1946 r. został zdemobilizowany88. Był jednym ze świadków podczas woj-

skowych weryfikacji żołnierzy AK w Londynie m.in. kolegi z partyzantki por. „Al-

ma” (przez Główną Komisję Weryfikacyjną ds. żołnierzy AK przy 2 Korpusie) pod 

kierownictwem płk Stanisława Juszczakiewicza. Zamieszkał na stałe w Londynie. 

Od 1 marca 1946 r. do 1 lutego 1950 r. pracował fizycznie na farmie w Szkocji, stu-

diował zaocznie ekonomię i księgowość w Szkole Handlu Zagranicznego w Londy-

nie.  

W latach 1946-1951 w Polsce, kiedy panował reżim komunistyczny, rozpo-

wszechniano plotki wśród lokalnej społeczności gminy Gidle, że Zaremba zmarł  

w Anglii na gruźlicę płuc. Niektórzy podawali, że nadal żyje i parokrotnie widziany 

był na terenie Gomunic i Pławna. Z uwagi na te doniesienia PUBP w Radomsku 

podjął się jego rozpracowywania (od 3 września 1946) występował „w sprawie ob-

serwacyjno-agenturalnej jako „Zaręba Szymon Jan, były obszarnik i dowódca zrzu-

tów broni w AK na pow. Radomko”. Do sieci agenturalnej UB zwerbował m.in. inf. 

„Hankę”, „Irenę” i „Gerarda” (Szymczak, b. podkomendny z AK, po 1945 r. pra-

cownik Wydziału Opieki Społecznej PRN w Radomsku). „Irena” była wówczas na 

kontakcie z WUBP we Wrocławiu i przesyłała w sprawie „Jerzego” listy do Heleny 

Cyran zam. Podświerk, w którym pisała, że Niesulowie mieścił się główny sztab AK 

i tam odbywały się tajne zebrania w skład, których wchodzili ludzie wyszczególnieni 

pseudonimami jak: „Jerzy”, „Andrzej”, „Drabina”, „Drągal”89. Natomiast „Gerard” 

był prowadzony przez W. Zatonia z Referatu III PUBP Radomsko. Sprawą zaintere-

sowani byli również szef Wydziału III WUBP w Łodzi i PUBP Piotrków. Z uwagi na 

trudności w uzyskaniu wiadomości przez informatorów UB zaplanował przeprowa-

dzić wywiady i oraz zebrać materiały kompromitujące na temat jego żołnierzy za-

mieszkujących w pow. Radomsko, w celu dalszych werbunków na informatorów90. 

                                                
87 Tamże, Document z 11 Sept., To: D/CE From: MPP, Lieut. Zaremba, k. 4-5, Zgoda na 

zaciągnięcie Zaremby do Polskich Sił Zbrojnych, 13 Sept. 1945 r., k. 3; Sz. J. Zaremba, Re-

collections…, s. 159. 
88 Sz. J. Zaremba, Recollections…, s. 160. 
89 AIPN w Łodzi, 011/1624, WUSW w Łodzi, Sprawa zaczepna/obserwacyjno-agenturalna: 

Zaręba Szymon Jan, Omówienie sprawy dot. Zaręby Jana ps. „Jerzy”, Radomsko 3 II 1955 r. 

oprac. st. ref. Sekcji III PU ds. BP Radomsko chor. T. Kędra, k. 40-42. 
90 Tamże, Wyciąg z analizy rozpracowania podejrzanych środowisk i grup do przyjmowania 
zrzutów AK, 18 II 1954 r, WUBP w Łodzi, k. 70  
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Nadal jednak zachodziło podejrzenie, że Zaremba był związany z obcym 

wywiadem i mógł faktycznie, nielegalnie przebywać w Polsce, używając w tym celu 

fałszywego nazwiska. W jednym z doniesień inf. „Gerard” napisał, „iż wiosną 1951 

r. Zaremba przyjechał do Gomunic do kuzyna Kosińskiego; miał również spotkanie 

w lesie z gajowym Staniszem, który przez 20 lat pracował dla ojca Zaremby jako 

gajowy, widziany był przez Kołodziejczykową, Czesława Dyguda i Kazimierza Mi-

lewskiego z Gomunic, który miał spotkać się z nim w lesie co miał potwierdzić ga-

jowy Kazimierz Trajdos z Huty Pytowice”. W kolejnym doniesieniu „Gerard” pisał, 

że „wiosną 1951 r. widział Zarębę na własne oczy w lesie pytowskim, który przez 

jakiś czas rozmawiał z Milewskim Kazimierzem, Czesławem Dygatem z Gomunic, 

po paru minutach rozmowy udali się w las”91. Wysnute wersje o rzekomym pobycie 

Zaremby (z dwóch źródeł inf. Irena i Gerard) nie zostały potwierdzone, a jego obec-

ność na tym terenie w latach 1946-1951 uznano jako mało wiarygodną. W związku  

z powyższym od 3 lutego 1955 r. PU ds. BP w Radomsku nadal prowadził sprawę 

rozpracowania agenturalnego „pod kontem ujawniania kontaktów z byłymi współ-

pracownikami Zaręby - b. obszarnika, czł. AK i NSZ o ps. „Jerzy”, sprawą kierował 

st. ref. Tadeusz Kędra, nadzorował kierownik WU ds. BP ppłk T. Mikus. Poddano 

wówczas obserwacji Stefana Rubacha oraz jego żony Zofii, m.in. poprzez agenturę 

oraz kontakty poufne (rozpracowywał ww. osoby kierownik PU ds. BP Radomsko 

por. M. Jakubik i por. Z. Obarek – zastępca kierownika PU ds. BP w Piotrkowie). 

 Sz. Zaremba był również rozpracowywany przez TW „Zjawę” w „rozpracowaniu 

agencyjnym” byłych członków AK w Częstochowie, prowadzonym przez WUBP  

w Katowicach w latach 1951-195692.  

 30 marca 1957 r. PU ds. BP w Radomsko zakończyło sprawę Zaremby,  

a wytworzony materiał złożono do archiwum (na wniosek postanowienia oficera 

operacyjnego ds. BP KP MO w Radomsku ppor. H. Ciupy)93.  

                                                
91„Gerard” inwigilował m.in. Kazimierza Milewskiego, który w jego doniesieniu do UB po-
dał, że Milewski zam. w Gomunicach, podczas okupacji niemieckiej pracował w organizacji 

NSZ i AK razem z Zarembą, pełnił funkcje dowódcy plutonu w AK, działał na terenie pow. 

Radomsko, Piotrków. AIPN w Łodzi, 011/1624, WUSW w Łodzi, Sprawa zaczep-

na/obserwacyjno-agenturalna: Zaręba Szymon Jan, Raport PUBP w Radomsku do naczelnika 

Wydziału III WUBP w Łodzi w sprawie doniesień TW „Gerarda”, Radomsko 7 VIII 1950 r. 

k. 20; W odpowiedzi na pismo z dn. 15 I 1952 r., szef PUBP w Radomsku do naczelnika 

Wydziału III WUBP w Łodzi, z dn. 2 II 1952 r., Tamże, k. 25. 
92 AIPN Katowice, WUSW w Katowicach, 032/27, cz. 1, Materiały ogólne dot. byłych człon-

ków AK oraz zakwestionowanej broni z terenu Częstochowy, Doniesienie agencyjne TW 

„Zjawa”, k. 24. 
93 AIPN w Łodzi, 011/1624, WUSW w Łodzi, Sprawa zaczepna/obserwacyjno-agenturalna: 

Zaręba Szymon Jan, Pismo z 16 II 1955 r. kierownika PU ds. BP w Radomsku por. M. Jaku-
bika do kierownika PU ds. BP w Sopocie przez Wydział III WU ds. BP w Łodzi, k. 45;  
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        16 września 1950 r. Szymon Zaremba ożenił się z Elżbietą z domu Sobań-

ska, (ur. 1923, zm. 24 maja 2000 r.). Z zawodu była pielęgniarką, porucznikiem AK, 

więźniem Stalagu VI C Oberlangen, pracownikiem II Korpusu). Mieli syna Antonie-

go i córkę Marię. Mieszkali w domu jednorodzinnym na Weston Park w Londynie. 

Pracował w angielskich instytucjach: od 1 lutego 1950 r. do 1 października 1969 r. 

 (4 lata jako menadżer w rolnictwie), 1 października 1969 r. - 1 grudnia 2000 r. pro-

wadził prywatne biuro księgowości i podatków w Londynie. 1 grudnia 2000 r. prze-

szedł na emeryturę.  

            Od 1983 r. aktywnie zajmował 

się pracą społeczną na rzecz emigracji, 

m. in. jako członek Rady Polskiego 

Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w 

Londynie (1983-1985), później jego 

skarbnik (1985-1990), a po 1990 r. 

prezes tej instytucji przez wiele lat. Od 

1985 do 1995 r. wiceprezes Zjedno-

czenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. 

Od 1995 r. prezes Rady Fundacji Ar-

mii Krajowej (na fot. obok).  

          Na spotkaniach organizowanych 

przez POSK spotykał się m.in. z Ireną, 

żoną gen. Władysława Andersa, pre-

zydentami na uchodźstwie Edwardem 

Raczyńskim, Kazimierzem Sabbatem, 

Ryszardem Kaczorowskim. Poza nimi 

również z gen. Klemensem Rudnic-

kim, Jadwigą Piłsudską oraz prezy-

dentami RP, którzy wizytowali w Londynie m. in.: Lechem Wałęsą i Lechem Ka-

czyńskim. Od 5 lutego 2005 r. objął funkcję prezesa Polskiej Fundacji Kulturalnej 

wydawcy „Dziennika Polskiego - Dziennika Żołnierza” i „Tygodnika Polskiego”. 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Pro Pa-

tria” oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi. W 2012 r. w Londynie wy-

dał wspomnienia w języku angielskim pod tytułem Recollections of a Distant Past.  

                                                                                                                          
W odpowiedzi na pismo z dn. 8 IV 1955 r. Ldz 860/55 w sprawie rozpracowania rodziny 

Zarębów, zam. do 1939 r. w Pytowicach, gm. Kamieńsk, którzy posiadali majątek ziemski, 
który w 1945 r. został upaństwowiony, k. 74. 
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Szymon Zaremba zmarł 22 sierpnia 2015 r. w Londynie, 4 września został 

pochowany na Kensal Green Cementery. Po jego śmierci Regina Wasiak-Taylor94 ze 

Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie opublikowała książkę95, opartą głównie na 

relacjach i niezweryfikowanych wspomnieniach Sz. Zaremby oraz udzieliła wywiadu 

dla czasopisma „Tydzień Polski”/”Dziennik Polski” w Londynie. W tymże wywia-

dzie bardzo trafnie go scharakteryzowała. Szymon Zaremba „był pewny siebie, tą 

pewnością, którą daje zamożny dom, niezwykłe przejścia, z których udało mu się 

wyjść obronną ręką, a także niezależność finansowa, zdobytą własną pracą. Był rów-

nież niezależny światopoglądowo, potrafił analizować i formułować trafne oceny,  

a „wreszcie ten Jego wzrost, pozwalający patrzeć na innych z góry96. 

 

                                                
94 AIPN Wr 0010/3288, WUSW w Opolu, Akta KO Sekcji III Wydz. II KWMO/WUSW  

w Opolu/Sekcji I Wydz. II WUSW w Opolu, Teczka kontaktu operacyjnego pseudonim „Ka-

sia” w latach 1979 – 1989, dot. Wasiak Regina, c. Stefana, ur. 28 IV 1952 r.; Z. Bereszyński, 

Rewolucja „Solidarności” w stolicy polskiej piosenki (1980-1989), Postawy i rola społeczna 

twórców wczasach przełomu na przykładzie Opola, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2014, nr 13/2 

(24), s. 156. 
95 R. Wasiak-Taylor, Alfabet wspomnień Szymona Zaremby. II Rzeczpospolita, II wojna świa-

towa, emigracja, Londyn 2015.  
96 K. Bzowska, Szkicownik Szymona Zaremby, „Tydzień Polski”, Londyn z dn. 11 X 2015, 
http://www.tydzien.co.uk/artykuly/2015/10/11/szkicownik-szymona-zaremby/. 
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Tomasz Andrzej Nowak 

(Polskie Towarzystwo Historyczne 

Oddział w Radomsku) 

 

 

Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Hi-

storycznego w Radomsku za okres 20 marca 2016-23 marca 2019 r.  

 

 

Władze Oddziału 

 

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego 20 marca 2016 r.1 wybrano 

nowy skład Zarządu Oddziału. Od tego dnia aż do kolejnych wyborów, które odby-

ły się 24 marca 2019 r., władze radomszczańskiego Oddziału tworzyli:  

Prezes – dr Tomasz Andrzej Nowak, 

Zastępca prezesa – Alicja Surmacka, 

Sekretarz – Edmunda Bodanka, 

Skarbnik – Grzegorz Mieczyński, 

Członek – Tomasz Kolmasiak. 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący – Radosław Bartnik, 

Członek – Waldemar Cichuta, 

Członek – Andrzej Muszyński. 

Zgodnie ze Statutem PTH Zarząd Oddziału zbierał się na zebraniach mini-

mum 4 razy w roku. Zapraszano na nie członków Komisji Rewizyjnej, którzy  

                                                
1 Poprzednie sprawozdania: T.A. Nowak, Sprawozdanie z działalności Koła Polskiego Towa-

rzystwa Historycznego w Radomsku za lata 2005-2009, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. IV, 

2010, s. 383-388; tenże, Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Histo-

rycznego w Radomsku za lata 2010-2012, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. VII, 2013, s. 317-

324. Poprzednią kadencję ujęto w sprawozdaniu z dotychczasowej działalności – T.A. No-

wak, 10 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku (2005-2015), „Zeszyty Ra-

domszczańskie”, t. XII, 2016, s. 181-192 oraz P. Dudek, Fotokronika działalności Polskiego 

Towarzystwa Historycznego w Radomsku, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XII, 2016, s. 193-
214.  
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w miarę możliwości brali w nich udział, zwłaszcza podczas ostatniego w danym 

roku spotkania. Na nich omawiano działalność merytoryczną kończącego się roku 

oraz przede wszystkim sprawy finansowe. Z każdego zebrania był sporządzany pro-

tokół. Sprawozdania z rocznej działalności są przesyłane do Zarządu Głównego PTH  

i publikowane na stronie internetowej Oddziału.  

 

Przedstawiciel w Radzie Muzeum 

 

Przedstawicielem PTH w Radzie Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskie-

go w Radomsku w kadencji 2015-2019 był Paweł Dudek.  

Pani Małgorzata Kańska-Kipigroch, zastępca Prezydenta Miasta Radomska,  

w styczniu 2019 r. zwróciła się z prośbą o wskazanie kandydata na członka Rady 

Muzeum na lata 2019-2022. Decyzję o składzie Rady Muzeum podejmuje Rada 

Miejska. Zarząd Oddziału ponownie wysunął kandydaturę Pawła Dudka, która zy-

skała akceptację radnych.  

 

Siedziba 

 

Siedzibą Oddziału nadal pozostawało Muzeum Regionalne im. S. Sankow-

skiego. Tam do 2016 r. odbywały się promocje publikacji oraz zebrania Zarządu.  

W latach 2016-2017 korzystano z sal udostępnianych przez Miejski Dom Kultury  

w Radomsku. Natomiast zebrania Zarządu odbywały się początkowo w kawiarni,  

a następnie dzięki uprzejmości wydawcy „Gazety Radomszczańskiej” w jej redakcji. 

Ostatnie zebranie w kadencji (styczeń 2019 r.) odbyło się ponownie w siedzibie Mu-

zeum.  

Tam też PTH przechowuje swoje archiwum, archiwalne egzemplarze wła-

snych publikacji oraz pozycje otrzymane w darze. W Muzeum PTH dysponuje jedną 

szafą (2 półki), która nie wystarcza już na potrzeby Oddziału. Z tego względu ko-

nieczne jest pozyskanie w niedalekiej przyszłości własnej siedziby. 

Bez zmian został adres mailowy (pthradomsko@wp.pl) oraz adres strony in-

ternetowej (www.pthradomsko.org). Od 2019 r. działa także profil Oddziału na Fa-

cebooku.  

 

Członkowie  

 

W 2016 r. formalnie Oddział liczył 51 członków. Jednak część osób zerwała 

kontakty, nie opłacała składek członkowskich i nie brała udziału w życiu towarzy-

stwa. W 2017 r. skreślono z listy członków z powodu nie opłacania składek 5 osób, 

mailto:pthradomsko@wp.pl
http://www.pthradomsko.org/
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1 osoba zrezygnowała z przynależności i 1 osoba zmarła - 12 stycznia 2017 r. od-

szedł Jerzy Bartnik2. W 2018 r. dwie osoby złożyły deklaracje członkowskie i jedna 

osoba zrezygnowała z członkostwa. Na koniec 2018 r. liczba członków Oddziału 

wynosiła 45 osób.  

Nie zmieniła się wysokość składki członkowskiej – 25 zł rocznie.  

 

Działalność statutowa 

 

 Przedstawiciele Oddziału co roku biorą udział w uroczystościach związa-

nych z kolejnymi rocznicami Konstytucji 3 Maja, Święta Odzyskania Niepodległo-

ści, podczas których delegacja składa wiązankę kwiatów pod pomnikiem Konstytu-

cji bądź tablicą upamiętniającą Józefa Piłsudskiego. 15 września 2018 r. Elżbieta So-

wińska-Siejak, Alicja Surmacka i Artur Szponder reprezentowali Oddział podczas 

Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego w Bia-

łymstoku.   

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego 20 marca 2016 r. postano-

wiono, że w rozpoczynającej się kadencji nastąpi rezygnacja z organizowania odczy-

tów. Powodem było znikome zainteresowanie nimi zarówno członków Oddziału, jak 

i osób z zewnątrz. Cały wysiłek postanowiono przerzucić na działalność wydawni-

czą, zwłaszcza wydawanie kolejnych tomów „Zeszytów Radomszczańskich” oraz  

w miarę możliwości innych publikacji. Pod koniec omawianej kadencji postanowio-

no jednak podjąć próbę powrotu do odczytów.  

W związku z tym dr Tomasz Andrzej Nowak wygłosił 7 listopada 2018 r. 

prelekcję pt. „Radomsko na drodze do niepodległości” podczas promocji XV tomu 

„Zeszytów Radomszczańskich”. Następnego dnia zaprezentował ją uczniom w I Li-

ceum Ogólnokształcącym w Radomsku.  

Natomiast jeszcze wcześniej, bo 6 listopada, T. Nowak na zaproszenie Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku wystąpił podczas sesji rady. Wygłosił 

wykład pt. „Stanisław Sojczyński „Warszyc” honorowym obywatelem miasta Ra-

domska”. Wystąpienie przerwano na wniosek radnego Jacka Gębicza pod zarzutem 

szkalowania postaci Stanisława Sojczyńskiego, na co radni zgodzili się jednogłośnie. 

Tekst wystąpienia został wcześniej opublikowany w lokalnej prasie i nie zawierał 

żadnych kontrowersyjnych treści3.  

                                                
2 Zob. „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XIII, 2017, s. 390. 
3 T. Nowak, Warszyc honorowy, „Gazeta Radomszczańska” 2018, nr 40, s.12-13 – tu tekst 

wystąpienia; Prowokacja, czyli przerwany wykład o „Warszycu”, „Gazeta Radomszczańska” 

2018, nr 45, s. 4; Odsłonięcie portretu „Warszyca” ze zgrzytem, „Pomiędzy Stronami” 2018, 
nr 23. 
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Od 2018 r. nawiązano współpracę z Muzeum Częstochowskim, polegającą 

na wymianie publikacji. Nadal od czasu do czasu wydawnictwa do zbiorów Oddzia-

łu przesyła Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. W 2019 r. Stowa-

rzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce przesłało do zbiorów Oddziału 

książkę Jerzego Waltera, Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce 1914-

1920. Zbiór dokumentów i materiałów historycznych, New York-Opole 2018.  

Do zbiorów Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego przesłano dwukrotnie maszy-

nopisy z odręcznymi poprawkami artykułów, publikowanych w „Zeszytach Radom-

szczańskich” przez nieżyjącego już prof. Stanisława Mariana Zajączkowskiego. Na-

tomiast do zbiorów Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego przekazano na po-

czątku 2019 r. kolekcję opracowań z serii „Radomsko”, wydawanej przed laty przez 

Karola Walaszczyka, członka naszego towarzystwa. Niedługo przed śmiercią prze-

kazał je do dyspozycji Oddziału. Jednak ze względu na brak miejsca niemożliwe był 

ich dalsze przetrzymywanie.  

W 2018 r. postanowiono wesprzeć inicjatywę Stowarzyszenia Literackiego 

„Ponad” i wpłacić 200 zł (poprzez zakup „cegiełek” w postaci tomiku wierszy „Pro-

fesorowi Fajtowi” – otrzymaliśmy 2 egz. publikacji) na odnowienie nagrobka Henry-

ka Fajta.  

Prezes Oddziału dr Tomasz Nowak został powołany przez prezydenta Mia-

sta Radomska do Komitetu Honorowego Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. W związku z tym brał udział w posiedzeniach Komite-

tu. Na pierwszym z nich zgłosił postulat rozpoczęcia starań nad odnalezieniem w ar-

chiwach oryginału dyplomu nadającego honorowe obywatelstwo miasta Radomska 

Józefowi Piłsudskiemu. Niestety władze miasta nie podjęły takich działań.  

 

Sekcja genealogiczna4  

  

Bardzo aktywnie działa sekcja genealogiczna, którą kieruje Alicja Surmacka. 

Jej prace przejawiają się w spotkaniach członków sekcji oraz nierzadko osób z ze-

wnątrz. Spotkania podzielone są na dwie części. Pierwsza to z reguły prelekcja 

członków bądź zaproszonych gości na temat własnych poszukiwań genealogicznych. 

Druga część spotkania  to  wymiana doświadczeń, a dla nowo przybyłych warsztaty 

genealogiczne.   

19 czerwca 2016 r. odbyła się wycieczka do Chełma i Przedborza z wejściem 

na Chełmską Górę, zwiedzaniem miejscowego cmentarza i kościoła a następnie wy-

remontowanego dworku w Sokolej Górze i otaczającego go parku. Przedstawiciele 

                                                
4 W związku z niepodjęciem działalności sekcja nauczycielska została w 2016 r. rozwiązana. 
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sekcji wzięli udział w wykładzie Moniki Bajer-Smykowskiej na temat bibliotek cy-

frowych i ich praktycznego wykorzystania w poszukiwaniach genealogicznych, zor-

ganizowanym przez Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej.  

W roku 2017 odbyło się 8 spotkań sekcji (prócz lutego, lipca, sierpnia, wrze-

śnia) w formie warsztatów genealogicznych w siedzibie Muzeum Regionalnego  

w Radomsku oraz dwie wycieczki. Pierwsza  z okazji 150. rocznicy urodzin Włady-

sława Stanisława Reymonta odbyła się 21 maja 2017 r. Wraz z Ewą Rejment, człon-

kinią Oddziału mieszkającą w Warszawie i krewną noblisty, uczestnicy złożyli kwia-

ty na grobie Reymonta na Starych Powązkach w Warszawie oraz zwiedzili Powązki 

Komunalne. Druga wycieczka odbyła się 15 lipca i wówczas zwiedzano Stare Po-

wązki z licencjonowanym przewodnikiem, a ponadto Muzeum Kolejnictwa w War-

szawie.  

W roku 2018 sekcja zorganizowała 6 spotkań genealogicznych. Odbywały 

się z reguły w ostatnią niedzielę miesiąca, prócz miesięcy wakacyjnych (28 sty-

cznia, 25 marca, 22 kwietnia, 27 maja, 1 lipca, 25 listopada 2018 r.) 27 maja 2018 r. 

zaproszonym gościem była Anna Anzorge, absolwentka I LO im. F. Fabianiego  

w Radomsku, magistrantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie przygoto-

wuje się do pracy historyka i archiwisty. Spotkanie z Anną Anzorge  zatytułowano 

„Od ciekawostek i domysłów po konkrety i … domysły, czyli kilka słów o odkry-

waniu historii rodziny Anzorge”. 

Członkowie sekcji mieli także okazję wziąć udział w corocznej wycieczce. 

W 2018 r. zwiedzano Książ Wielki oraz sąsiadujący Książ Mały. 

Członkowie sekcji biorą aktywny udział w ogólnopolskich spotkaniach ge-

nealogów. W 2016 r. osoby z Radomska wzięły udział w corocznym zjeździe genea-

logów w Warszawie w siedzibie PASTY z okazji XIII urodzin GENPOL-u 5 marca 

2016 r. oraz 14-16 października 2016 r. w III Konferencji Genealogicznej na Zamku 

Piastów Śląskich w Brzegu. Delegacja z Radomska uczestniczyła też w V Konferen-

cji Genealogicznej w Brzegu, która odbyła się w dniach 22-23 września 2018 r. 

Publikacje 

 

- „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XI, 2016, pod red. T.A. Nowaka  (promocja 14 

maja 2016 r. w Muzeum), 

- „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XII, 2016, pod red. T.A. Nowaka (promocja 9 paź-

dziernika 2016 r. w Muzeum), 

- Grzegorz Mieczyński, Fabianiacy. Uczniowie Dwuklasowej Pensji Feliksa Fabia-

niego, Radomsko 2016, ss. 128 (promocja 24 czerwca 2016 r.), 
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- „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XIII, 2017, pod red. T.A. Nowaka (promocja 25 

sierpnia 2017 r. w MDK), 

- Radomszczański Słownik Biograficzny, t. I, pod red. Grzegorza Mieczyńskiego 

(promocja 8 października 2017 r. w Muzeum), 

- Tomasz Kuźnicki, Z dziejów letnisk przy stacji Kamieńsk (Gomunice, Wielki Bór, 

Kocierzowy), Radomsko 2017 (promocja 5 stycznia 2018 r. w MDK oraz 18 stycznia 

2018 r. w Bibliotece Gminnej w Gomunicach). Książa była nominowana do nagrody 

„Złoty Exlibris” za rok 20175, 

- „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XIV, 2018, pod red. T.A. Nowaka (promocja 29 

czerwca 2018 r. w MDK), 

- „Zeszyty Radomszczańskie”, t. XV, 2018, pod red. T.A. Nowaka (promocja 7 listo-

pada 2018 r. w MDK oraz 9 listopada 2018 r. w MDK w Przedborzu na zaproszenie 

Towarzystwa Miłośników Przedborza). 

- Tomasz Andrzej Nowak, Socjotopografia Wielunia w pierwszej połowie XVI w. 

(publikacja cyfrowa, dostępna na stronie www.pthradomsko.org, w zbiorach cyfro-

wych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Często-

chowie, w czytelniach Biblioteki Narodowej i na terminalach Academiki).  

W 2016 r. na prośbę Gminnej Biblioteki Publicznej w Gomunicach udzielo-

no zgody na przedruk artykułu Olgi Kowalczyk, wydanego pierwotnie w „Zeszytach 

Radomszczańskich”, t. VII, 2013.  

Publikacje otrzymujące dofinansowanie ze środków publicznych są rozda-

wane bezpłatnie uczestnikom otwartych promocji oraz poza nimi aż do wyczerpania 

nakładu danej pozycji. Gdy nakład zostanie wyczerpany wszystkie publikacje są za-

mieszczane w wersji cyfrowej na stronie internetowej Oddziału.  

 

Finanse 

 

Oddział na swoją działalność statutową pozyskuje środki od sponsorów i sa-

morządów, z darowizn, ze sprzedaży wydawnictw, składek członkowskich. Blisko 

100% wydatków to koszty druku książek, pozostałe pozycje to sporadycznie delega-

cje, zakupy materiałów biurowych, utrzymanie strony internetowej. Każdego roku 

szczegółowe sprawozdania finansowe i merytoryczne są przesyłane do Zarządu Głó-

wnego PTH w Warszawie.  

Wydawnictwa udawało się sfinansować poprzez uczestnictwo w konkursach 

ofert dla organizacji pozarządowych organizowanych przez Miasto Radomsko 

                                                
5 „Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Łodzi”, R. 22, nr 1 (169), s. 5. 

http://www.pthradomsko.org/
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(2016-2018), Powiat Radomszczański (2016-2018) oraz Urząd Marszałkowski w Ło-

dzi (2017 r.).  

Wsparcia finansowego udzielały także gminy Masłowice (2018 r.), Wielgo-

młyny (2016-2017), Rozprza (2017 r.), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

w Radomsku (2016 r.). PTH mogło także liczyć na pomoc finansową ze strony  

EsBanku Banku Spółdzielczego (2017 r.), Akzo Nobel Dekorative Paints S.p. z o.o. 

(2017 r.), Tarmex (2017 r.), Niechcice sp. z o.o. (2017 r.), Towarzystwa Przyjaciół 

Muzeum w Radomsku (2017 r.), Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku 

(2017 r.). Wsparcia udzieliła również osoba, pragnąca pozostać anonimową. 

Poważnym wzmocnieniem są też odpisy 1% na rzecz PTH oraz darowizny 

od osób prywatnych. Wsparcia Tomaszowi Kuźnickiemu w wydaniu jego książki  

Z dziejów letnisk przy stacji Kamieńsk (Gomunice, Wielki Bór, Kocierzowy), udzieli-

li: Zbigniew Kołowrotkiewicz, Michał Kołowrotkiewicz, Firma Nems – Sebastian 

Nems. Każdorazowo wszystkich udzielających wsparcia wymieniano w poszczegól-

nych publikacjach.  

Istotną formą pomocy dla PTH jest użyczenie sal na organizowane promocje 

publikacji. Do tych celów korzystano z pomieszczeń Muzeum oraz Miejskiego Do-

mu Kultury w Radomsku oraz na spotkania Zarządu w redakcji „Gazety Radomsz-

czańskiej”.  

Za każdą formę pomocy Zarząd Oddziału składa serdeczne podziękowania. 

 

 
 

Grzegorz Mieczyński podczas promocji swojej książki Fabianiacy. Uczniowie Dwuklasowej 

Pensji Męskiej Feliksa Fabianiego, 24 czerwca 2016 r., fot. archiwum PTH o. Radomsko 
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Uroczystości 11 listopada 2016 r., od lewej Edmunda Bodanka, Tomasz Kolmasiak, Alicja 

Surmacka, fot. Małgorzata Kulka 

 

 

Uroczystości 11 listopada 2017 r., od lewej Alicja Surmacka, Tomasz Nowak, Anna Pichit, 

fot. Andrzej Grochowalski 
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Promocja Radomszczańskiego Słownika Biograficznego, 8 października 2017 r. w Muzeum 

Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku, uczestnicy potwierdzają bezpłatny odbiór 

książki, fot. Tomasz Nowak 

 

 
 

Promocja Radomszczańskiego Słownika Biograficznego, uczestnicy potwierdzają bezpłatny 

odbiór książki, 8 października 2017 r. w Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Ra-

domsku, fot. archiwum PTH o. Radomsko 
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Tomasz Kuźnicki podczas promocji swojej książki, Z dziejów letnisk przy stacji Kamieńsk 

(Gomunice, Wielki Bór, Kocierzowy), 5 stycznia 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Ra-

domsku, fot. T. Nowak 

 

 
 

Promocja XIII tomu „Zeszytów Radomszczańskich”. Przedstawiciele Łódzkiego Klubu Se-

niorów Lotnictwa oraz Dariusz Solarz, któremu wręczyli „Srebrny Krzyż Patriotyczny” Sto-

warzyszenia „Kadrówka” za promowanie patriotyzmu w społeczeństwie, 25 sierpnia 2017 r. 

w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, fot. Marcin Wodo 
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Promocja XIII tomu „Zeszytów Radomszczańskich”, od lewej Dariusz Solarz oraz redaktor 

tomu Tomasz Nowak, 25 sierpnia 2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku  fot. Mar-
cin Wodo 

 

 
 

Promocja XIV tomu „Zeszytów Radomszczańskich”, uczestnicy potwierdzają bezpłatny 

odbiór książki, 2018 r., w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, fot. Tomasz Nowak 
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Uczestnicy wykładu Anzorge, który odbył się 27 maja 2018 r. w ramach Sekcji genealogicz-

nej,  Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, fot. Andrzej Grochowalski  

 

 
 

Uroczystości 11 listopada 2018 r., od lewej Alicja Surmacka, Grzegorz Mieczyński, Edmun-

da Bodanka, fot. archiwum PTH o. Radomsko 
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Elżbieta Sowińska-Siejak, Artur Szponder i Alicja Surmacka podczas Walnego Zgroma-

dzenia Delegatów PTH w Białymstoku 15 września 2018 r., fot. archiwum PTH o. Ra-

domsko 



1

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu otrzymanemu
w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych na 2019 rok,

organizowanych przez:

Miasto Radomsko

oraz

Starostwo Powiatowe w Radomsku.

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu fi nansowemu:

Gminy Sulmierzyce

ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
www.sulmierzyce.info

Gminy Ładzice

ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice
www.ladzice.pl

ESBank Bank Spółdzielczy

Galeria Radomsko

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego - środki z odpisów z 1%.
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GMINA ŁADZICE

Gmina Ładzice położona jest w południowo - wschodniej części województwa 
łódzkiego. Od północy graniczy z gminą Lgota Wielka i Dobryszyce, od wschodu  
z gminą i miastem Radomsko, od zachodu z gminą Strzelce Wielkie oraz Nowa  
Brzeźnica (powiat pajęczański), natomiast od południa z gminą Kruszyna (powiat 
częstochowski, województwo śląskie). Przez teren gminy przebiega trasa szybkiego 
ruchu Warszawa – Katowice. W sąsiedztwie gminy znajdują się dwa duże ośrodki 
miejskie: Radomsko - 7 km oraz Częstochowa - 40 km.

Gmina Ładzice administracyjnie składa się z 12 sołectw i 16 miejscowości.  
Powierzchnia gminy to blisko 63 km2, natomiast liczba mieszkańców wynosi 4808 
osób (wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.).

Odwiedzając gminę warto zobaczyć m.in. dzwonnicę z płaskorzeźbionym 
dzwonem z 1576 r. przy kościele parafialnym w Jedlnie Pierwszym, park podworski 
w Jedlnie Pierwszym, czy kościół pw. św. Rozalii z Palermo w Radziechowicach 
Drugich.

Niewątpliwą atrakcją gminy jest Zbiornik Wodny Zakrzówek Szlachecki  
w Zakrzówku Szlacheckim. Tym, co przyciąga tu najwięcej osób jest czysta woda 
i plaża nad zalewem. Dobry dojazd, bliskość rzeki Warty oraz lasów stwarzają do-
skonałe warunki do odpoczynku. W związku z tym, iż zbiornik jest miejscem wy-
korzystywanym do kąpieli, od wielu lat przez część wakacji nad bezpieczeństwem 
kąpiących się pieczę sprawują ratownicy Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego w Radomsku. Od kilku lat bardzo popularne są spływy kajakowe. 
Przepływająca przez gminę rzeka Warta to doskonałe miejsce na uprawianie tej formy 
turystyki. Warta w porównaniu do jej biegu powyżej granic gminy, ma charakter na-
turalny, z licznymi meandrami, wysokimi brzegami i miejscami, które nadają się na 
odpoczynek. Lasy, łąki i łęgi, przez które płynie nadają jej malowniczości.


