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Rok 2005 upłynął w Muzeum 
pod znakiem obchodów. Muzeum 
obchodziło 35-lecie swojego ist-
nienia, zaś miasto 90-tą rocznicę 
powstania harcerstwa w Radomsku. 
Wiosną zorganizowano uroczyste 
obchody jubileuszu 35-lecia istnienia 
Muzeum Regional-
nego w Radomsku. 
W dniu 22 kwiet-
nia otwarto wystawę 
przyrodniczą „Ptaki i 
ssaki Polski” ze zbio-
rów Muzeum Miasta 
Pabianic, prelekcję 
na otwarciu wygło-
siła Pani Krystyna 
Jeziorowska – autor-
ka wystawy. Główne 
uroczystości jubile-
uszowe odbyły się 24 
kwietnia. W galerii 
muzeum o godzinie 

17.00 otwarto wystawę „Odnalezio-
ne fotografie mieszkańców Radom-
ska i okolic I poł. XX wieku”. Poka-
zano tu współczesne odbitki ze 
starych szklanych negatywów i 
dawne aparaty fotograficzne. Foto-
grafie wykonał i aparaty fotogra-

Rok 2005 w Muzeum 
Regionalnym w Radomsku

Plan wystaw 
na rok 2006

Muzeum Regionalne w Radom-
sku – sala wystaw czasowych:

Czerwiec-sierpień:
Wystawa z okazji XX-lecia dzia-

łalności radomszczańskiej numi-
zmatyki zorganizowana wspólnie 
z Oddziałem Polskiego Towarzy-
stwa Numizmatycznego im. Lesz-
ka Czarnego w Radomsku.

Wrzesień-październik:
„Ocaleni z nieludzkiej ziemi – 

losy uchodźstwa polskiego z ZSRR 
w latach 1942-1950”. Wystawa zor-
ganizowana przez Komisję Ściga-
nia Zbrodni Przeciwko Narodo-
wi Polskiemu Instytutu Pamięci 
Narodowej, Oddział w Łodzi.

Listopad-grudzień:
„Rzeźby Jana Szymańskiego” 

– wystawa ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Kutnie.

Galeria Muzeum Regionalnego 
w Radomsku:

Planowane są wystawy fotogra-
fii: Jacka Chrostowskiego, Krzysz-
tofa Pawelca, Cezarego Belicy, 
Towarzystwa Fotograficznego im. 
Edmunda Osterloffa w Radomsku 
oraz wystawy malarstwa: Graży-
ny Kołek, Marzeny Zacharewicz i 
Stanisława Imienińskiego.

Budynek dawnego aresztu:

Prezentowana jest wystawa „90 
lat harcerstwa na ziemi radom-
szczańskiej”. We wrześniu otwar-
ta zostanie wystawa „Żołnie-
rze «Warszyca»” przygotowana 
przez Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Łodzi.
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„Kamyk na szańcu” – wystawa Barbary Wachowicz

Maryla Stalka z młodzieżą
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97-500 Radomsko
ul. Klonowa 7, tel./fax (044) 682 64 31

Skład i druk: Niniejszy biuletyn został opracowany przy współpracy członków Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum w Radomsku, Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku
i pracowników Muzeum Regionalnego w Radomsku. 

Niniejsza publikacja została sfinansowana przez Muzeum Regionalne w Radomsku oraz
Studio Poligraficzne „SOLDRUK”.

ficzne wypożyczył Czesław Polcyn, 
radomszczański fotograf i kolekcjo-
ner. Godzinę później, w Miejskim 
Domu Kultury, odbył się koncert 
światowej sławy jazzmana Micha-
ła Urbaniaka. Patronat honorowy 
objęli: Marszałek Województwa 
Łódzkiego Pan Stanisław Witasz-
czyk, Przewodnicząca Rady Miasta 
Radomska Pani Maria Wrona, Pre-
zydent Miasta Radomska Pan Jerzy 
Słowiński.

Dziewięćdziesięcioleciu radomsz-
czańskiego harcerstwa poświęcono 
cały rok. W maju uroczyście otwarto 
w Muzeum wystawę „90 lat harcer-
stwa na Ziemi Radomszczańskiej”, 
przygotowaną przez Państwa Mary-
lę i Mariana Stalków. Ekspozycja 
ta zajęła parter budynku dawnego 
aresztu. Państwo Stalkowie zebrali 
też materiały i opracowali tekst oko-
licznościowego wydawnictwa pt. „90 
lat harcerstwa na Ziemi Radomsz-
czańskiej”. Pierwszego października 
wystawę „Kamyk na szańcu – Opo-
wieść o Druhu Aleksandrze Kamiń-
skim i Jego Bohaterach – Harcerzach 
Szarych Szeregów” zainaugurowano 
uroczystym kominkiem harcer-

skim, przygotowanym przez autor-
kę wystawy Panią Barbarę Wacho-
wicz i radomszczańskich harcerzy. 
W Miejskim Domu Kultury odbył 
się wzruszający spektakl. Wysta-
wa Pani Barbary Wachowicz zajęła 
salę wystaw czasowych i salę galerii 
muzeum. Równocześnie na piętrze 
aresztu udostępniono ekspozycję 
„Wspomnienie o Krzysztofie Kami-
lu Baczyńskim – Żołnierz, poeta – 
czasu kurz....”, przygotowaną przez 

II LO w Radomsku na podstawie 
materiałów ze szkolnej izby tradycji. 
Patronat honorowy nad obchodami 
objął Prezydent Miasta Radomska, 
Pan Jerzy Słowiński.

W sali wystaw czasowych pre-
zentowano ekspozycje „Karnawał, 
karnawał. Stroje i akcesoria balowe 
I poł. XX w.” ze zbiorów Centralne-
go Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 
i zbiorów własnych oraz „Przodow-
nice, spekulantki, opozycjonistki. 
Kobiety w PRL”. Wystawę przygo-
towaną przez Łódzki Oddział IPN, 
uzupełnioną własnymi zbiorami i 
pamiątkami wypożyczonymi przez 
radomszczan. 

W galerii Muzeum Regionalne-
go pokazywano dorobek współcze-
snych artystów. Zaprezentowano 
następujących osiem wystaw: „Po-
dróże z Chonim” (malarstwo, rysu-
nek), grafika Zdzisława Wiatra, 
malarstwo Sylwii Perczak, „Urok 
prowincji” (fotografie czarno-bia-
łe Jerzego Piątka), „Kwiaty – magia 
kształtów i kolorów” (fotografie 
Wiesława Iwańców), „Człowiek i 
przestrzeń mityczna II” (malarstwo 
Joanny Stasiak), „W hołdzie Irenie” 
(wystawa malarstwa Stanisława 
Imienińskiego poświęcona pamię-
ci zmarłej żony artysty), „Nadwar-
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Stanisław Imieniński składający autograf

Wystawa „25 lat Solidarności” – recytuje Marian Grotowski
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ciańskie krajobrazy: Uniejów 2005” 
(prezentacja dorobku XI Ogólno-
polskiego Pleneru Fotograficznego 
„Natura i Krajobraz”, zorganizo-
wanego przez Towarzystwo Foto-
graficzne im Edmunda Osterloffa 
w Radomsku) oraz „Postać ludzka 
w pejzażu” (wystawa pokonkurso-
wa IV Biennale Fotografii Czar-
no-Białej zorganizowanego przez 
Towarzystwo Fotograficzne im. 
Edmunda Osterloffa w Radomsku). 
Wystawy zmieniano też w celach 
na piętrze dawnego aresztu miej-
skiego. Tu można było zobaczyć: 
„25 lat SOLIDARNOŚCI – plakat, 
rysunek, historia” (wystawę opra-
cowaną przez muzeum w oparciu o 
zbiory własne, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Radomsku, Muzeum 
w Bełchatowie i wypożyczone od 
osób prywatnych), „Stan wojenny- 
XXIV rocznica ogłoszenia” (wysta-
wę ze zbiorów własnych muzeum), 
„X-lecie powstania XL RDH Czer-
wone Berety” (wystawę przygotowa-
ną przez harcerzy).

Obok dużych ekspozycji prezen-
towanych w sali wystaw czasowych, 
w galerii i w areszcie, małe prezen-
tacje przygotowano w holu muzeum 
i – jako aneksy – na wystawach sta-
łych. Były to pokazy nowych nabyt-
ków i eksponatów po konserwacji 
oraz małe wystawki problemowe i 
oświatowe.

Muzeum Regionalne w Radom-
sku wypożyczało też swoje eks-
ponaty do innych muzeów: do 
muzeum w Bełchatowie na wystawę 
„Sztuka obrzędowa” wypożyczono 

rzeźby i obrazy ludo-
we, do Muzeum Arche-
ologicznego i Etno-
graficznego w Łodzi 
na wystawę o kultu-
rze żydowskiej wysłano 
judaika. Muzeum przy-
gotowywało też wysta-
wy do eksponowania 
w innych miejscach. W 
Klasztorze OO Fran-
ciszkanów w Radom-
sku urządzono wystawę 
fotografii z pierwszego 
modlitewnego czuwania 
mieszkańców Radom-

ska w intencji Ojca Świętego Jana 
Pawła II, wykonanych przez Cze-
sława Polcyna. Dla MDK, w ramach 
„XI Dni Radomska”, przygotowa-
no wystawę fotografii Wiesława 
Iwańców „Poczet królów i książąt 
polskich z pałacu w Kruszynie”. 
W sali Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu w Kobielach Wielkich 
zainstalowano wystawę „Warszyc i 
jego żołnierze”, opracowaną przez 
łódzki oddział IPN. We współpra-
cy z Towarzystwem Fotograficznym 
im. Edmunda Osterloffa w Radom-
sku przygotowano w tej samej sali 
wystawę „Między Wartą a Pilicą”, 
prezentującą dorobek Ogólnopol-
skich Plenerów Fotograficznych 
„Natura i Krajobraz”.

Galeria muzeum była jak co roku 
miejscem, gdzie odbywały się kon-
certy, odczyty, spotkania autorskie. 
Radomszczanie mieli możliwość 
wysłuchania tu muzyki w wykona-
niu gości z odległych miejscowości 
i sąsiadów z Radomska. Rok otwo-
rzył koncert „Kolędować Małemu” 
w wykonaniu Pauli Kwiecińskiej, 
aktorki z teatru w 
Częstochowie, która 
śpiewała kolędy przy 
akompaniamencie 
Wojciecha Pruszka 
(prezesa stowarzysze-
nia Jazzowego w Czę-
stochowie). Otwar-
ciu wystawy „Kwiaty 
– magia kształtów i 
kolorów” towarzy-
szył koncert w wyko-
naniu radomszczan: 
Tomasza Piekarskie-
go (fortepian) i Artu-

ra Grządziela (saksofon). W Wiel-
kim Tygodniu radomszczańska 
Grupa Literacka PONAD wystą-
piła z koncertem słowno-muzycz-
nym „Misterium Męki Pańskiej”, 
zaś po świętach stypendyści Fun-
dacji Inicjatyw Kulturalnych za-
prezentowali koncert „Muzyczne 
Radomsko”. Z okazji XI Dni Ra-
domska wystąpił tu Chór Towa-
rzystwa Śpiewaczego im. Stani-
sława Moniuszki w Radomsku. W 
ramach VI Radomszczańskich Dni 
Rodziny w galerii odbył się koncert 
muzyki kameralnej „Barwy mu-
zyki” w wykonaniu Joanny i Paw-
ła Łukasików. Uroczystości zwią-
zane ze Światowym Dniem Dawcy 
Krwi uświetnił występ ucznia Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Ra-
domsku, Piotra Zygmy. W połowie 
czerwca wysłuchaliśmy koncertu 
„Gra nastrojów – wieczór muzyki 
klasycznej” w wykonaniu Agniesz-
ki Michalskiej i Anny Banasz-
kiewicz. Muzyki można było słu-
chać nie tylko w Galerii Muzeum. 
W czasie uroczystego otwarcia wy-
stawy „W hołdzie Irenie”, na po-
dwórzu ratuszowym grała Ra-
domszczańska Kapela Podwórkowa. 
Włoski gitarzysta Agatino Scuderi 
koncertował w sali stałej wystawy 
sztuki. Z jego wirtuozerskim wy-
konaniem włoskich i hiszpańskich 
melodii ludowych mogliśmy zapo-
znać się dzięki XII już edycji Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Odnalezionej.

 Muzeum gościło uroczystą sesję 
Rady Miasta Radomska. Odby-
ło się również Noworoczne Spo-
tkanie, połączone z jubileuszem 
90-lecia urodzin płk. Jana Załęc-
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Stanisław Różewicz w czasie otwarcia wystawy pokonkursowej IV Biennale Fotografii Czarno-Białej

 Beata Anna Symołon i Czesław Polcyn na tle odnalezionych przez nich przedwojennych zdjęć
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kiego i 100-lecia urodzin por. 
Kazimierza Manieckiego. Orga-
nizatorem Noworocznego Spotka-
nia był Światowy Związek Żoł-
nierzy Armii Krajowej. Muzeum 
natomiast współorganizowało 
uroczyste spotkanie z okazji 60-
tej rocznicy zakończenia działań 
zbrojnych z Niemcami. W czasie 
spotkania zostały wręczone meda-
le „PRO MEMORIA”, przyznane 
przez Urząd do spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. 

W dniu 19 maja w Muzeum 
odbyło się spotkanie z pracowni-
kami Łódzkiego Oddziału IPN, w 
czasie którego można było złożyć 
wniosek o udostępnienie dokumen-
tów na swój temat, znajdujących się 
w archiwach IPN. Muzeum było też 
organizatorem lub współorganiza-
torem promocji czterech książek, 16 
odczytów, 2 seansów filmowych i 8 
wycieczek.

Nową formą działalności oświa-
towej było zorganizowanie 14 maja 
i 12 sierpnia „NOCY MUZEAL-
NYCH”. Muzeum było czynne w 
godzinach 17.00-1.00. Nocą miesz-
kańcy Radomska mogli zwiedzać 
wystawy muzealne, spotkać się 
z pracownikami merytoryczny-
mi, oglądać nocną panoramę mia-
sta z wieży ratuszowej i wysłuchać 
odczytu „Życie i twórczość Artura 
Grottgera”.

Najmłodsi radomszczanie mogli 
nie tylko zwiedzać wystawy, ale i 
korzystać ze specjalnie przygotowa-
nej dla nich oferty. Dla dzieci prze-
bywających w mieście w czasie ferii 
zimowych odbywały się spotka-
nia muzealne. Dzieci przebywały 
w Muzeum od 10.00 do 14.00. Naj-
pierw słuchały krótkiej prelekcji, 
połączonej z wyświetlaniem prze-
źroczy, potem wykonywały rysunki 
pod opieką plastyczki, pani Anetty 
Nowak i oglądały bajki na wideo. 
Latem zaś zaproszono dzieci na 5 
jednodniowych wycieczek autoka-
rowych. Organizatorami ich byli 
Muzeum Regionalne w Radomsku 
i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
w Radomsku. W finansowaniu 
wycieczek pomógł Bank Spółdziel-

czy w Radomsku. Obok dostarcze-
nia dzieciom spędzającym wakacje 
w mieście rozrywki, przedsięwzię-
cie to miało na celu zapoznanie 
małych mieszkańców naszego mia-
sta z historią, zabytkami i walora-
mi przyrodniczymi ich najbliższej 
okolicy. W czasie roku szkolnego 
młodzież i nauczyciele mogli korzy-
stać z lekcji muzealnych prowadzo-
nych przez pracowników muzeum. 
Odbyły się 63 takie lekcje, a wysłu-
chało ich prawie 2000 dzieci. Mło-
dych radomszczan zaproszono też 
do udziału w konkursach, Muzeum 
było współorganizatorem 10 kon-
kursów. W grudniu uczestników 
wycieczek i lekcji muzealnych spo-
tkała specjalna, świąteczna nie-
spodzianka, ufundowana przez 
muzeum – mogli oni wysłuchać 
„Opowieści wigilijnej” wg. Karola 
Dickensa.

Muzeum stale współpracuje z 
prasą i telewizją lokalną, informując 
o swojej działalności, przygotowując 
wywiady i artykuły. Pracownicy 
muzeum byli autorami 12 tekstów 
oświatowych, przeznaczonych do 
druku w prasie lokalnej i „Naszym 
Świecie”. Przygotowywali też teksty 
i informacje dla zainteresowanych 
instytucji, osób i właścicieli 
stron internetowych. By wiedzę o 
muzeum i jego działalności uczynić 
powszechnie i stale dostępną, 
uruchomiono stronę inter-
netową www.muzeum.radomsko.pl 
i nawiązano stałą współpracę z 
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Ostatnia droga 
(wstęp)
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do bycia biernym obserwatorem zbrodni ludobójstwa 
dokonanym na Żydach. To traumatyczne doświadcze-
nie odcisnęło się piętnem w jego pamięci i do koń-
ca życia będzie bezlitośnie powracać, wywołując łzy 
i trwogę.

 Myślę, że artykuł ten pozwoli szczególnie młodemu 
pokoleniu, często zafascynowanemu naszpikowanymi 
przemocą grami komputerowymi o tematyce wojennej, 
zastanowić się czym tak naprawdę jest wojna i jakie kon-
sekwencje ze sobą niesie. Czytając wspomnienia pana 
Fabiana Kempy, zadajmy sobie na nowo pytanie czym 
dla nas jest Cmentarz Żydowski (Kirkut), na którym w 
czasie wojny zostało zamordowanych tylu ludzi.

Dariusz Solarz

prywatnymi portalami: Radomsko 
24.pl, www.noworadomsk.pl, 
www.radomsko.net. Informacje 
o muzeum są też stale dostępne 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta.

W związku z 35-leciem swojego 
istnienia, muzeum przygotowało 
tekst nowego informatora muzeal-
nego, niemniej ze względu na ogra-
niczone środki finansowe, zdecy-
dowano się wydać go w 2006 roku. 
Opublikowano natomiast okolicz-
nościową kartkę pocztową związa-
ną z obchodami 35-lecia Muzeum 
Regionalnego w Radomsku i zapro-
szenie na uroczystość (projekty 
wykonał Zdzisław Wiatr). Wydru-
kowano również folder do wystawy 
„Malarstwo Sylwii Perczak” oraz 
dofinansowano druk folderów do 
wystaw Joanny Stasiak i Stanisława 
Imienińskiego. Wydano też kolo-
rową wkładkę do zaproszenia na 
wystawę „Kwiaty – magia kształtów 
i kolorów”. Wydrukowano zapro-
szenie na uroczysty kominek har-
cerski otwierający wystawę Barba-
ry Wachowicz „Kamyk na szańcu”. 
Muzeum starało się też wspierać 
obce wydawnictwa, dofinansowano 
druk mapy „Województwo Łódz-
kie” oraz książki Tomasza Andrze-
ja Nowaka „Chełmo. Zarys dziejów 
do 1945 roku”. We własnym zakre-
sie na komputerze opracowywa-
no zaproszenia i afisze związane z 
wystawami oraz wydarzeniami kul-

turalnymi organizowanymi i współ-
organizowanymi przez muzeum.

Jak co roku dbano też o zachowa-
nie dobrego stanu zbiorów. We wła-
snym zakresie prowadzono prace 
konserwatorskie i rekonstrukcyjne 
na zabytkach Działu Archeologicz-
nego oraz dokonano wiosennego 
przeglądu tkanin zabytkowych i 
zabezpieczono je przed zniszcze-
niem przez owady. Zlecono konser-
wację zabytkowego gorsetu z Działu 
Historycznego i sfinansowano dru-
gi etap, zleconych w 2004 roku prac 
konserwatorskich przy trzech pol-
skich tkaninach dekoracyjnych z 
Działu Sztuki. Oddano do konser-
wacji miecz, hełm i grot włóczni z 
Działu Archeologicznego.

Mieszkańcy miasta i okolicy 
podarowali Muzeum Regionalnemu 
w Radomsku wiele pamiątek. Dział 
Etnograficzny otrzymał 13 darów, 
Dział Historyczny 6 eksponatów, a 
do archiwum historycznego wpisa-
no 23 zespoły podarowanych archi-
waliów. Najciekawsze podarunki 
to: przepiękny sztandar Zgroma-
dzenia Szewskiego w Noworadom-
sku z 1907 roku, medal i odznacze-
nia Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Radomsku, zespół stru-
gów używanych przez wiejskiego 
stolarza w pierwszej połowie XX 
w. Ofiarodawcami byli: Władysła-
wa Brożyna, Jolanta Bartnik, Tere-
sa Zygma, Bogusław Góralewski, 

Marek Szyller, Kazimierz Doroziń-
ski, Cech Rzemieślników i Przed-
siębiorców, Zdzisław Wiśniewski, 
Danuta Molska, Piotr Pawłowski, 
Włodzimierz Łuszczyn, Zbigniew 
Solarz, Włodzimierz Stefani, Zdzi-
sław Wiśniewski, Maryla i Marian 
Stalkowie, Jacek Kaszyński.

W 2005 roku muzeum odwie-
dziło 12.650 osób. Odpłatnie zwie-
dziły wystawy 3.392 osoby, pozo-
stałe 9.258 osób to zwiedzający 
w niedzielę oraz goście zaprosze-
ni na otwarcia wystaw, koncer-
ty, obchody okolicznościowe itp. 
Z działalności Muzeum Regional-
nego w Radomsku korzystało więcej 
osób niż odnotowana powyżej liczba 
zwiedzających wystawy. Trzeba tu 
jeszcze dodać 437 uczestników lekcji 
muzealnych odbytych w szkołach, 
185 czytelników, 50 osób którym 
udzielono porad bibliograficznych 
oraz wyjaśnień dotyczących historii 
i zabytków miasta, ok. 100 uczest-
ników Pikniku Świętojańskiego, 
500 widzów kominka harcerskiego 
oraz 500 słuchaczy koncertu z oka-
zji 35-lecia muzeum, wiele osób któ-
re brały udział w organizowanych 
przez muzeum przedsięwzięciach 
jakie odbyły się w innych lokalach 
i miejscowościach. Można sądzić, że 
z działalności Muzeum Regionalne-
go w Radomsku skorzystało w 2005 
roku ponad 15 tysięcy osób.

Muzeum Regionalne w Radomsku

ciąg dalszy na stronie 11

W ostatnich tygodniach na łamach polskiej i zagra-
nicznej prasy ponownie pojawiły się kontrowersyj-
ne opinie dotyczące miejsc masowej zagłady oraz ich 
oficjalnej nazwy. Zainspirowany atmosferą dyskusji o 
holokauście oraz katach i ofiarach II wojny świato-
wej chciałbym zamieścić fragment rozmowy z Panem 
Fabianem Kempą. Wstrząsające rozmowy przypomi-
nają nam o tym, jak bardzo wojna zatarła granice mię-
dzy dobrem a złem. Pamiętajmy, że Niemcy świadomie 
budowali zbrodniczy system przemocy przymuszając 
do współuczestnictwa tych, którzy sami byli ofiara-
mi. Pan Fabian Kempa został przymuszony właśnie 
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Konkurs na kartkę wielkanocną 
„Wesołego alleluja” 2006 rozstrzygnięty

W konkursie uczestniczyły 
dzieci z klas 0 oraz I-III szkół pod-
stawowych z Radomska i powiatu 
radomszczańskiego. Miały one za 
zadanie wykonać projekt najpięk-
niejszej karty pocztowej - takiej, 
jaką chciałyby wysłać swoim przy-
jaciołom z okazji Świąt Wielka-
nocnych. Celem zaś było rozwi-
janie zainteresowań plastycznych 
wśród najmłodszych mieszkańców 
Radomska, wychowanie w posza-
nowaniu tradycyjnych obyczajów 
rodzinnych i świątecznych nieroz-
dzielnie związanych z polską kul-
turą, a także kształtowanie wśród 

dzieci postawy aktywnego, samodzielne-
go kreowania oprawy plastycznej świąt 
rodzinnych jako alternatywy dla zalewa-
jącej nasze domy masowo produkowanej 
„okazjonalnej tandety”.

W Muzeum Regionalnym złożo-
no 656 prac, z których jury w składzie: 
Aleksandra Nowak, Marzena Zachare-
wicz, Zdzisław Wiatr, Stanisław Imie-
niński, Dariusz Solarz, Krystyna Fila-
rowska wybrało 16. Ich autorom zostały 
przyznane równorzędne nagrody. Prace 
zostały również wydrukowane jako kart-
ki świąteczne.

Fotografie nagrodzonych prac publiku-
jemy poniżej.

NASZ ŚWIAT
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1) Kacper Włodarczyk, kl. 0, 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Wielgomłynach;

2) Daria Rojszczyk, kl. III, 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Woli Blakowej;

3) Jakub Bandurski, 9 lat, kl. II a, 
Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
nr 4 w Radomsku;

4)  Dawid Spadło, 9 lat, kl. II a, 
Zespół Szkolno-Gimnazjalny 
nr 4 w Radomsku;

5) Julia Wędzonka, lat 5, kl. 0, 
Publiczne Przedszkole nr 9 w 
Radomsku;

6) Hubert Kozłowski, 9 lat, kl. II 
a, Zespół Szkolno-Gimnazjal-
ny nr 4 w Radomsku;

7) Weronika Alama, 9 lat, kl. II 
b, Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Gomunicach;

8) Maria Ciupińska, 10 lat, kl. 
III a, Zespół Szkolno-Gimna-
zjalny nr 7 w Radomsku;

9) Wanesa Kowalczyk, 9 lat, kl. II b, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gomunicach;
10) Jakub Starostka, 9 lat, kl. II a, Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 4 w Radomsku;
11) Klaudia Gniatkowska, 9 lat, kl. II b, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gomunicach;
12) Magdalena Skwarek, 9 lat, kl. II b, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gomunicach;
13) Paulina Dyguda, kl. II, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lgocie Wielkiej;
14) Karolina Kopiecka, 5 lat, Publiczne Przedszkole nr 9 w Radomsku;
15) Maja Bujacz, lat 6, kl. 0, Publiczne Przedszkole nr 10 w Radomsku;
16) Przemysław Zborowski, 6 lat, kl. 0, Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoszowie;

W konkursie wzięły udział: 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Blakowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gomunicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Małych, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiecku Szlacheckim, Publiczna Szkoła Podstawowa w Przerębie, Publiczna Szkoła Podstawowa, Blok Dobry-
szycki, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzykowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bru-
dzicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytnie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepocicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieńsku, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Pławnie, Zespół Szkolno-
Gimnazjalny w Niechcicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lgocie Wielkiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach, Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Wielgomłynach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziepółci, Publiczna Szkoła Podstawowa w Silniczce, Zespół Szkolno-Gimna-
zjalny w Płoszowie, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Strzałkowie, Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Radom-
sku, Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 4 w Radomsku (PSP nr 6), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Radomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Radomsku, Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3 w Radomsku (PSP nr 4), Zespół Szkolno-
Gimnazjalny nr 7 w Radomsku (PSP nr 7), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomsku, Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku, Publiczne 
Przedszkole nr 2 w Radomsku, Publiczne Przedszkole nr 3 w Radomsku, Publiczne Przedszkole nr 4 w Radomsku, Publiczne Przedszkole nr 5 w 
Radomsku, Publiczne Przedszkole nr 6 w Radomsku, Publiczne Przedszkole nr 9 w Radomsku, Publiczne Przedszkole nr 10 w Radomsku, Publicz-
ne Przedszkole w Pławnie, Publiczne Przedszkole w Kamieńsku.

NASZ ŚWIAT
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8 NASZ ŚWIAT

 Niedawno w moje ręce trafił list i karta pocztowa wysła-
na przez podporucznika Wiesława Nowaka z oflagu II B w 
Choszcznie (Numer obozowy więźnia: 2328 - I - 325, a póź-
niej: 2328 - I - 328). Stalagi i oflagi (Offizierslager) były obo-
zami jenieckimi, w których Niemcy więzili m.in. polskich 
oficerów. Jeden z takich obozów jenieckich znajdował się w 
Choszcznie, niewielkim miasteczku leżącym dzisiaj w woj. 
zachodniopomorskim. Wówczas Choszczno znajdowało się 
na terenie III Rzeszy i nazywało się Arnswalde. Najbardziej 
znanymi więźniami Choszczna byli: Major Henryk Suchar-
ski, literat Leon Kruczkowski czy redaktor Zygmunt Weiss. 
Typowy obóz np.: Oflag IIC Woldenberg podzielony był na 
dwie części - Wschód i Zachód. Na jego terenie znajdowały 
się drewniane oraz murowane baraki mieszkalne, namioty, 
magazyny, izba chorych, łaźnia. W obozie były wydzielone 
bloki A, B i C. Cały obóz otoczony był drutem kolczastym z 
wieżyczkami wartowniczymi, więc ucieczka z niego zdawała 
się niemożliwa. Zdarzały się jednak przypadki, kiedy więź-
niom udało się uciec poza teren obozu. Wyżsi rangą oficero-
wie nie byli zmuszani do pracy, natomiast szeregowcy pra-
cowali najczęściej przy uprawach rolnych lub w fabrykach 
amunicji. Życie w obozie było ciężkie pomimo „udogodnień” 
dostępnych dla jeńców. Mogli oni korzystać z biblioteki 
oraz kantyny, w której w pewnym okresie było w sprzeda-
ży nawet piwo. Świadectwem jak ciężko żyło się w niewoli 
są dwa poniższe listy podporucznika Wiesława Nowaka z 
Radomska, który był więźniem obozu w Choszcznie. Nieste-
ty, nic nie wiemy o dalszych losach podporucznika Nowaka, 
nie wiemy nawet czy przeżył. Gdyby ktoś z Państwa wie-
dział coś więcej na ten temat, prosimy o kontakt.

Treść kartki:

Adresat: Frau Nowak Maria
Radomsko, Fabryczna nr 7, General Gouvernement.
24 kwietnia 1940

Kochana Najdroższa Moja Marylko! Dziś otrzymałem 
ciastka i spodenki - bardzo dziękuję. Przez jeden miesiąc 
proszę nic mi nie przysyłać. Franulowi składam życzenia 
Imieninowe, 8 maja, czego Sobie życzy - mojego powrotu. 

Całuję mocno Stanisława. A teraz tęsknię, myślą i sercem 
będąc przy Swej Najukochańszej Maryli całuje Kochane 
i Śliczne Oczęta, Rączki, Usteczka i Buzię. Twój zawsze 
kochający Cię mąż Wiesław.

Listy z niewoli
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Treść listu:

Adresat: W. Pani Nowak Maria
Radomsko, Sienkiewicza nr 20,
Generalgouvernement
10 XI 1940 r.

Kochana i Najdroższa Moja Marylko! Bardzo 
dziękuję za list z 29 X, który otrzymałem dn. 5 listo-
pada. Dziękuję za paczkę 2 kg wysłaną 25 X. Marylko 
Najdroższa zamiast tłuszczu, za który płacisz bardzo dro-
go wolałbym trochę jabłek czy ciastek. Mleko jakoś tam 
używam z kawą. Wszystko o czym piszesz, w paczkach 
otrzymuje. Od cioci Heli otrzymałem paczkę 24 X, za któ-
rą proszę podziękuj. Pytałaś się o pogodę, przymrozki są 
no i wiatry pomorskie, śniegu tymczasem nie ma. Skar-
petki jeśli ciepłe jedną parę to proszę i parę onuc. Naj-
droższa Marylko piszesz czy nastanie kiedy przyszłość 
jaśniejsza, piszesz trzeba wierzyć, musimy wierzyć i pro-
sić Boga o to tylko cośmy mieli w sierpniu 1939. Marylko 
ale zanim to wszystko urzeczywistni się to tymczasem w 
sercu panuje taka bezgraniczna pustka i tęsknota już nie 
za pełnym życiem ale za Kochaną i Najdroższą Marylką, 
Jedyną Kochaną Żoną i za kochanymi osobami, za Jasną 
Górą, za Fabryczną i za Sienkiewicza za Naszymi polami i 
lasami, w ogóle za wszystkim i za wszystkimi. A trzeba Ci 
wiedzieć, że życie w niewoli jest ciężkie, mimo że nic się 
zasadniczo nie robi, to życie z dnia na dzień jednak czło-

wieka wyczerpuje, nęka ta niepewność jutra, może czasa-
mi doprowadzić człowieka do obłędu. Ale mimo wszyst-
kiego wiedz Marylko czy wrócę czy nie wrócę do Ciebie, 
że serce me zawsze należało do Ciebie, najdroższą myśl 
o Tobie pielęgnowało i przechowywało w sobie. Marylkę 
Żonę kocham stokroć mocniej niż kochało się Tadzię, bo 
żona to drugie ja, a podobno najbardziej człowiek kocha 
sam siebie. Odpisuj w tym samym dniu jak otrzymasz list. 
Całuję mocno Franula, pozdrowienia koleżankom i kole-
gom, całuję najmocniej Kochane Rączki, Oczęta chaber-
ki, Usteczka Najdroższa Twój zawsze kochający Cię mąż 
Wiesław.

Opracowanie: Tomasz M.Kolmasiak 

Katolickie stowarzyszenia młodzieżowe
działające w Radomsku w latach międzywojennych

Lokalne Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej zrzeszone 
były w związki, które terytorialnie pokrywały się z die-
cezjami Kościoła katolickiego w Polsce. Radomszczańskie 
stowarzyszenie, należące do 1926 r. do związku włocław-
skiego, po zmianie granic diecezji znalazło się w związku 
częstochowskim. Sekretarzem Okręgowym częstochow-
skiego Związku Młodzieży Polskiej został wikary parafii 
św. Lamberta w Radomsku ks. Edward Dyja. Rozpoczął 
się też proces rozdzielania struktur organizacji na męskie 
i żeńskie. W 1934 r. Związek Młodzieży Polskiej Męskiej 
i Związek Młodzieży Polskiej Żeńskiej przekształcono 
w Katolicki Związek Młodzieży Męskiej i Katolicki Zwią-
zek Młodzieży Żeńskiej. Spowodowało to zmianę nazw 
lokalnych Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej (męskiej i żeń-
skiej) na Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży (męskiej 
i żeńskiej). Miejscowe stowarzyszenia stały się oddziałami 
związku. Władze krajowe KZMM i KZMŻ znajdowały się 
w Poznaniu. Oba związki, wraz z podobnymi organizacja-
mi dla dorosłych, wchodziły w skład Akcji Katolickiej. W 
1939 r. zmieniono zasięg okręgów. Powstał Okręg Radom-
skowski KSMM. Prawdopodobnie stworzono również 
okręg KSMŻ, ale brak dokumentów potwierdzających 
ten fakt. 19 marca 1939 r. odbył się zjazd delegatów Okrę-
gu Radomskowskiego KSMM. Do nowopowstałego okrę-

gu należały 34 oddziały KSMM. Na zjazd przyjechało 70 
delegatów. Sekretariat mieścił się przy ul. Narutowicza 2. 
Prezesem okręgu został Lucjusz Bugajski. 

Głównym celem organizacji było wychowanie mło-
dzieży zarówno w duchu nauki Kościoła katolickiego jak 
i narodowym. Strukturę, nazewnictwo oraz sposób dzia-
łania zapożyczono w dużej mierze z harcerstwa (uży-
wanie nazw: druh, druhna; podział na zastępy). Pracę 
stowarzyszeń nadzorował ksiądz zwany asystentem 
kościelnym lub potocznie patronem. Rodzice członków 
stowarzyszenia, podobnie jak w harcerstwie, zrzeszeni 
byli w tzw. patronacie. Celem patronatu była szeroko poję-
ta pomoc w pracach organizacji. Na czele patronatu SMP 
w Radomsku w 1927 r. stał dyrektor Jan Andrzejewski.

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej „Jedność”

Pierwszą katolicką organizacją młodzieżową w Radom-
sku było założone dzięki staraniom ks. kan. Mariana Jan-
kowskiego i ks. Adama Fijałkowskiego (ówczesnego wika-
riusza parafii Św. Lamberta) w 1920 roku Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej „Jedność”. Do 1926 r. należało do wło-
cławskiego Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. 
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dla członkiń stowa-
rzyszenia kurs kroju 
i szycia.

Stowarzyszenie 
Młodzieży Pol-
skiej Męskiej
od 1934 roku 
Katolickie Stowa-
rzyszenie Mło-
dzieży Męskiej 
Oddział w 
Radomsku

Pod patronatem ks. 
Dyji w latach 1926-
30 SMPM rozwija-
ło sekcje: oświatową, 
teatralną, śpiewaczą i 
sportową. Dzięki zaangażowaniu ks. Dyji i ks. Bielawskie-
go odnowiono świetlicę i salę teatralną w gmachu Towarzy-
stwa Dobroczynności, gdzie odbywały się spotkania druhów 
i druhen. W latach 1930-32 działalność była mniej intensyw-
na z powodu częstych zmian wikarych parafii Św. Lamber-
ta, którzy patronowali stowarzyszeniu. Od 1932 roku przez 
półtora roku patronem był ks. A. Mendera, który ponow-
nie zreformował organizację. Podzielił zastępy na senio-
rów i juniorów. Założył zastępy w czterech podradomsz-
czańskich wsiach, ale w następnych latach przetrwały one 
tylko w Strzałkowie i Suchej Wsi. Zrezygnowano z prowa-
dzenia osobnej sekcji teatralnej, sekcję oświatową przemia-
nowano na kulturalno-oświatową. Stowarzyszenie liczyło 
wtedy około 150 członków. Następni wikariusze zbyt krót-
ko byli patronami stowarzyszenia, aby mogli poważnie się 
nim zająć. Z nową energią praca rozpoczęła się, gdy w 1933 
roku asystentem kościelnym został ks. Marian Wróbel. Wró-
cono do prowadzenia sekcji teatralnej i dodatkowo utwo-
rzono sekcje: propagowania dobrej prasy i gier. W świetli-
cy druhowie mogli codziennie korzystać z radia, biblioteki i 
aktualnej prasy katolickiej. Liczba członków, wliczając zastę-
py wiejskie, wynosiła około 90 osób. W tym czasie dzięki 
pracy prezesa oddziału męskiego Stefana Kaszuwary i całego 
zarządu (sekretarz - Roman Bogucki, kierownik sekcji śpie-
waczej - Kazimierz Mrówczyński, sekcji teatralnej - Wacław 
Szubert, wiceprezes - Antoni Wojtala) ufundowano sztandar 

 Pieczęć SMP „Jedność”

Nie jest pewne, do kiedy używano w nazwie stowarzy-
szenia słowa „Jedność”. Pojawiło się jeszcze w artykule 
„Gazety Radomskowskiej” z 1927 roku. Przewodniczą-
cym SMP „Jedność” został druh Zakrzewski. Początkowo 
organizacja zrzeszała tylko chłopców, ale na zebraniu 31 
stycznia 1921 r. powołano koło dziewcząt. Do organiza-
cji zaproszono dziewczęta w wieku od 14 do 17 lat. Mimo 
małej ilości członków, stowarzyszenie odnosiło sukcesy, 
szczególnie w dziedzinie oświaty. Co miesiąc organizo-
wano wykłady, które wygłaszali głównie nauczyciele ze 
szkół powszechnych i gimnazjów. Patron ks. Dziuda w 
1922 r. doprowadził do wystawienia przez młodzież „No-
wych Jasełek Polskich” w reżyserii Szachowicza. W 1925 r. 
dziewczęta i chłopcy wystawili przedstawienie pt. „Ulicz-
nik warszawski”. W rolach głównych wystąpili: Helena 
Ormanówna, Stanisława Nowakówna, Chutkiewiczówna, 
Wł. Kwec. W 1923 roku 28 członków stowarzyszenia brało 
udział w programie przysposobienia wojskowego. 

W 1926 r. kolejny asystent kościelny stowarzyszenia 
ks. Edward Dyja rozdzielił organizację na dwie niezależ-
ne części: męską i żeńską. Następnie wydzielono zastępy 
i sekcje. Spotkania druhów i druhen odbywały się co 2 
tygodnie. Członkowie mieli do dyspozycji świetlicę, która 
była czynna od poniedziałku do soboty. Chłopcy i dziew-
częta mogli korzystać z niej na przemian, co drugi dzień.

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Żeńskiej
Od 1934 roku –
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej
Oddział w Radomsku

W pierwszych latach po rozdzieleniu organizacji, jej 
żeńska część rozwijała się dynamiczniej. Często odbywa-
ły się zebrania ogólne, organizowano wycieczki, wieczor-
nice, wykłady i odczyty referatów. Wystawiano amator-
skie sztuki teatralne, jasełka, „Betlejem Polskie”. Bardzo 
szybko, bo już 2 maja 1926 roku, Stowarzyszenie Mło-
dzieży Polskiej Żeńskiej ufundowało sztandar. Rodzicami 
chrzestnymi byli: Jaskółowska i Tomasz Dębski. Druhny 
nosiły mundurki z charakterystycznym kapeluszem, sze-
rokim kołnierzem i krawatem. Na węźle krawata umiesz-
czony był emblemat stowarzyszenia. Pod koniec lat dwu-
dziestych patronem stowarzyszenia został ks. Bielawski. 
W 1927 r. w skład zarządu wchodziły: prezeska - Helena 
Ormanówna, sekretarz - Stanisława Nowakówna, skarb-
nik - Kardasówna, bibliotekarka - Siankówna oraz Felicja 
Kopciówna, J. Kowalczykówna i Kaczyńska. W listopa-
dzie 1928 r., po wyjeździe z Radomska Heleny Ormanów-
ny, prezeską została Wanda Grochowska. Pozostałe człon-
kinie prezydium zarządu w 1929 r.: wiceprezeska - Felicja 
Kopciówna, sekretarz - Maria Górecka, skarbnik - Sta-

nisława Nowakówna, naczelniczka 
- J. Kowalczykówna, gospodyni - 
A. Mękwińska. Według relacji pana 
Jana Kaszuwary przez kilka lat, w 
okresie asystentury ks. Bielawskiego, 
prezeską była Zofia Krawczykówna. 
W 1931 r. ks. Bielawski zorganizował 

Helena Ormanówna - prezeska KSMŻ w 
stroju organizacyjnym

Członkowie KSMM ze sztandarem. W środku ksiądz Marian Wróbel.
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Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, który został 
poświęcony 22 listopada 1936 roku. 

Młodzież z obu bliźniaczych organizacji uczestniczy-
ła w uroczystościach religijnych i narodowych, wyjeż-
dżała na wycieczki (między innymi na Powszech-
ną Wystawę Krajową w Poznaniu w 1929 roku) oraz 
na zloty młodzieży katolickiej. Od 5 do 7 czerwca 1927 
r. odbył się II zlot Młodzieży Żeńskiej w Poznaniu, 
w którym jako część delegacji Związku częstochowskiego 
brały udział druhny z Radomska. Podobny zlot Stowarzy-
szeń Młodzieży Polskiej Żeńskiej miał miejsce w Piekarach 

Wielkich (dzisiaj Śląskie). 6 i 7 wrze-
śnia 1936 roku w Częstochowie zor-
ganizowano zawody sportowe i Zjazd 
Delegatów KSMM. W dniach 24-25 
IX 1938 r., również w Częstochowie, 
odbył się zlot Katolickiego Związku 
Młodzieży Męskiej pod hasłem „Bu-
dujmy Polskę Chrystusową”. Mło-
dzież ofiarowała Matce Bożej wotum 

w kształcie tarczy z emblematem związku - stylizowanym 
orłem wkomponowanym w krzyż. W czasie wspólnej pra-
cy wśród członków obu organizacji zawiązywały się liczne 
przyjaźnie, które często przetrwały lata wojny. W KSM swój 
początek miały także małżeństwa, między innymi związek 
Zofii Krawczyk i Stefana Kaszuwary. Reaktywowane po woj-
nie katolickie stowarzyszenia działały do 1948 roku, po czym 
zostały zlikwidowane przez ówczesne władze państwowe. 

Chrześcijański Związek Młodzieży Pracującej „Odro-
dzenie” Koło w Radomsku

Działał od stycznia 1932 roku. Cel stowarzyszenia był 
podobny do poprzednio omawianych organizacji. Zrzeszało 
jednak tylko młodzież pracującą.

Zjednoczenie Polskiej Młodzieży Pracującej „Orlę”

Powstało w 1937 roku Od 1-go listopada tego samego roku 
w lokalu Towarzystwa Dobroczynności prowadziło świetlicę 
dla dzieci osób bezrobotnych. Posiadało sekcje: dramatycz-
ną, muzyczną, hokejową, bokserską i inne.

Za udostępnienie materiałów dziękuję Pani Marii Kazi-
mierze Jędrzejczyk oraz Panom Janowi Kaszuwarze i Jerze-
mu Kośnemu.

Grzegorz Mieczyński

Zarząd KSMM: od lewej 1 - Zygmunt Olbrycht, 2 - NN, 3 - ks. Marian 
Wróbel, 4 - NN, 5 - Stefan Kaszuwara, 6 - Roman Bogucki, 7 - NN, 
8 - Kazimierz Mrówczyński; z tyłu w środku Wł. Kwec.

Historia, którą panu opowiem jest jedną z tych, których 
nie można zapomnieć i które przez całe życie będą bezwol-
nie powracać, przypominając tragiczne wydarzenia z czasów 
II wojny światowej. 

Urodziłem się w 1926 roku w Dmeninie. Wydarzenia, 
o których pragnę opowiedzieć miały miejsce jesienią, praw-
dopodobnie w 1943 roku.

Sekretarzem wójta w gminie Dmenin był wówczas Anto-
ni Koźlicki, pochodzący ze Śląska. Muszę tu nadmienić, że 
żyło mu się bardzo dobrze, ponieważ należał do tego typu 
ludzi, którzy w czasie wojny potrafili wykorzystać każdą 
sytuację dla zaspokojenia swoich ambicji i powiększenia 
majątku. Za pośrednictwem woźnego z gminy, pana Jana 
Wicińskiego, często otrzymywaliśmy wezwania na podwo-
dę. Powinienem tu wytłumaczyć, że podwoda to wszelkiego 
rodzaju środki transportu, takie jak: wóz, bryczka, czy sanie, 
które na żądanie władz niemieckich musiały być podstawia-
ne na wyznaczone miejsce i o wyznaczonej porze (oczywi-
ście bezpłatnie). Niestawienie się groziło nawet śmiercią. 

Ostatnia droga Zdarzało się, że musiałem wozić owego Koźlickiego do 
Radomska, gdzie doręczałem Niemcom przygotowane 
przez niego paczki. Były to łapówki w postaci kosztowno-
ści i przedmiotów użytkowych, pochodzących z „konfiskat” 
– zwykłego rabunku na ludności żydowskiej i polskiej. Nic 
więc dziwnego, że Koźlicki znał większość stacjonujących w 
okolicy Niemców i miał dostęp do miejsc dla Niemców prze-
znaczonych.

Owego tragicznego dnia ojciec po otrzymaniu wezwa-
nia od pana woźnego Wicińskiego zaprzągł konia do wozu 
i wysłał mnie do gminy po Koźlickiego. Był piękny jesienny 
dzień. Droga do Radomska obsadzona była czereśniami, co 
pozwalało mi na kilka chwil zapomnieć o otaczającej mnie 
rzeczywistości. Dopiero widok cmentarza żydowskiego i 
posterunków niemieckiej żandarmerii przerwał tę błogość. 
Gdy przejeżdżaliśmy ulicą Przedborską obok piekarni pana 
Jaworskiego (po wojnie pana Krogulca), po przeciwnej stro-
nie, przy kamienicy u wylotu ulicy Fabianiego, stało czterech 
żołnierzy niemieckich a obok troje schludnie ubranych doro-
słych Żydów i dziecko. Wyciągnięto ich z piwnicy tejże kamie-
nicy, gdzie prawdopodobnie się ukrywali. Byli to dwaj męż-
czyźni i kobieta w wieku około 35-40 lat oraz siedmio, może 
ośmioletni chłopczyk. Koźlicki kazał zatrzymać wóz przy 
piekarni, zszedł z wozu i podążył w kierunku Niemców.

11NASZ ŚWIAT
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Przywitał się z dwoma 
oficerami głośnym „Heil 
Hitler!” i zaczął prowa-
dzić przyciszoną rozmo-
wę. Następnie podszedł 
z powrotem do mnie i 
kazał zawrócić wóz w 
kierunku Przedborza. 
Jeden z Niemców naka-
zał wejść tym nieszczęśni-
kom na mój wóz, gdzie po 
chwili sam się usadowił. 
Pozostała trójka Niemców 
i Koźlicki wsiedli do stoją-
cej obok dorożki i ruszy-
liśmy wszyscy w stronę 
Kirkutu (cmentarz żydow-
ski). Na miejscu uchylono 
okazałą drewnianą bra-
mę i wjechaliśmy na teren 
cmentarza, gdzie na dużej, 
otwartej, pustej przestrze-
ni wykopany był głęboki, 
długi rów. Żydom kaza-
no zejść z wozu i stanąć 
na nasypie, jak najbliżej 
skraju rowu. Jeden z żoł-
nierzy wyjął z kabury pistolet i pojedynczymi strzała-
mi wykonał egzekucję na dorosłych, pomijając chłop-
ca. Pomimo, że był karnym niemieckim żołnierzem, na 
takie bestialstwo widocznie nie pozwoliło mu sumienie. 
Wówczas chłopiec zaczął przeraźliwie płakać, padł przed 
nim, całując i obejmując jego nogi. Z wielką desperacją 
prosił Niemca o darowanie życia. Zdezorientowany służ-
bista nie zareagował. Niestety, jego stojący obok kolega 
zastrzelił chłopca, przerywając „niedopuszczalną i hań-
biącą dla oficera niemieckiego sytuację”. Ciała przysypa-
no niewielką tylko ilością ziemi, aby „grób” można było 
jeszcze później wykorzystać.

Po tym wydarzeniu Koźlicki i Niemcy jak gdyby nigdy 
nic wrócili pod piekarnię. Koźlicki przesiadł się z dorożki 
na wóz i kazał się zawieźć do lokalu (knajpy) dla Niemców 
przy ul. Reymonta. W późniejszym czasie Koźlicki przy-
czynił się jeszcze do złapania, okrutnego pobicia i egzeku-
cji jednego z trzech częstochowskich partyzantów, którzy 
dokonali spalenia dokumentów w gminie Dmenin. To osta-
tecznie zakwalifikowało Antoniego Koźlickiego do likwi-
dacji przez AK. Wyrok został wykonany. 

Pomimo, że sprawiedliwości stało się zadość i od tam-
tych wydarzeń minęło wiele lat, wspomnienia wciąż 
powracają i nie dają się wymazać z pamięci. 

Fabian Kempa

NASZ ŚWIATrys. Dariusz Solarz
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