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Urząd Miasta Radomska, Muzeum Regionalne w Radom-
sku i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku byli 
jak co roku organizatorami konkursu plastycznego dla 
najmłodszych dzieci na świąteczną kartę pocztową  „Dzi-
siaj w Betlejem..”. Organizatorzy chcieli w ten sposób 
pomóc wychowawcom we wpajaniu dzieciom szacunku 
dla tradycyjnych  obyczajów rodzinnych i świątecznych, 
nierozerwalnie związanych z polską kulturą. Mieli nadzie-
ję, że wykonanie konkursowego zadania pozwoli dzieciom 
odczuć zapomnianą dziś atmosferę adwentu - oczekiwa-
nia i przygotowania do dni świąt jako cudownego czasu 
narodzin Zbawiciela. Celem organizatorów było,  też przy-
czynienie się do rozwijania zainteresowań plastycznych 
najmłodszych mieszkańców naszego regionu i do kształto-
wania wśród nich postawy aktywnego, samodzielnego kre-
owania  oprawy plastycznej świąt. Wydaje się to być szcze-
gólnie potrzebne w obecnej chwili, gdy wzory plastyczne 
narzuca najmłodszemu pokoleniu często brzydka grafika 
gier komputerowych, bardzo agresywna reklama handlo-
wa i masowo sprzedawana „okazjonalna tandeta”.

Do udziału w konkursie zaproszono dzieci z klas O, 
I, II, III, zamieszkałe na terenie Radomska i powiatu 
radomszczańskiego. Zaproponowano im wykonanie pro-
jektu najpiękniejszej karty pocztowej - takiej jaką dzie-
ci chciałyby wysłać swoim przyjaciołom  z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia.

Zainteresowanie konkursem przeszło oczekiwania 
organizatorów, do Muzeum Regionalnego w Radomsku  
napłynęło aż 405 prac konkursowych. Najliczniej wzięły  
udział szkoły z okolic Radomska - 15 szkół złożyło 227 

Dzisiaj w Betlejem
prac. jedenaście radomszczańskich szkół i przedszkoli 
przedstawiło 178 prac.  

 W konkursie wzięły udział :

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Blakowej
Publiczna  Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich - 
Szkoła Filialna w Babczowie
Publiczna  Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich
Publiczna  Szkoła Podstawowa w Brudzicach
Publiczna  Szkoła Podstawowa w Żytnie
Publiczna  Szkoła Podstawowa w Kamieńsku
Publiczna  Szkoła Podstawowa w Gidlach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach - nauczanie indy-
widualne
Publiczna  Szkoła Podstawowa w Lgocie Wielkiej
Publiczna  Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach
Publiczna  Szkoła Podstawowa w Orzechowie
Publiczna  Szkoła Podstawowa w Kodrębie
Publiczna  Szkoła Podstawowa w Zagórzu
Publiczna  Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Publiczna  Szkoła Podstawowa w Jedlnie

Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 6 w Radomsku 
Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomsku 
Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3 w Radomsku (PSP nr 4)
Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomsku
Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 4 w Radomsku (PSP nr 6)

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 9 w Radomsku

Publiczne Przedszkole nr 10 w Radomsku

Chcemy tą drogą serdecznie podziękować wszyst-
kim opiekunom, nauczycielom plastyki i dyrektorom 
za zainteresowanie naszym konkursem i czas poświę-
cony przygotowaniu uczestników.  Gratulujemy wam 
efektów pracy z dziećmi! Przygotowane na konkurs 
projekty kart pocztowych są  przepiękne. Świadczą 
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dobitnie o waszych  talentach pedagogicznych, świet-
nym przygotowaniu zawodowym i trosce z jaką zajmu-
jecie się dziećmi. 

Komisja konkursowa stanęła wobec bardzo trudnego 
zadania, ponieważ na wyróżnienie zasługiwała większość 
prac, a do druku można było wybrać tylko 16, postano-
wiono więc obok nagród przyznać też 27 wyróżnień. 
Dyrektor muzeum postanowił przyznać dzieciom obję-
tym indywidualnym nauczaniem ze szkoły w Gidlach  
upominki za udział w konkursie w uznaniu ich trudu 
podjętego mimo choroby.

 Protokół z posiedzenia Komisji konkursu plastycz-
nego na świąteczną kartę pocztową „Dzisiaj w Betle-
jem” zorganizowanego przez Urząd Miasta Radomska, 
Muzeum Regionalne w Radomsku, Towarzystwo Przy-
jaciół Muzeum w Radomsku z dnia 26. 11. 2007 r.

Komisja Konkursowa w składzie:
1. Aleksandra Nowak
2. Marzena Zacharewicz
3. Emil Kopczyński
5. Dariusz Solarz
6. Krystyna Filarowska

Po zapoznaniu się z 405 pracami wykonanymi na kon-
kurs postanawia przyznać 16 równorzędnych nagród 
i nagrodzone prace wydrukować jako karty świąteczne. 

Nagrody przyznano: 

1. Martyna Muszyńska kl. I ZSG nr 4 w Radomsku PSP nr 6
2. Błażej Kubik kl. II PSP Kobiele Wielkie
3. Paulina Nawrot kl. I PSP Zagórze 
4. Karolina Budzyńska kl. „0” PSP Orzechów 
5. Monika Pacholik kl. III PSP Brudzice 
6. Iga Dygudaj kl. I ZSG nr 4 PSP nr 6 Radomsko 
7. Marcin Kil kl. III PSP Wola Blakowa 
8. Eliza Jarońska kl. „0” PSP Wola Blakowa 
9. Julia Wrona kl. III PSP Lgota Wielka 
10. Patrycja Koperska kl. III PSP nr 3 Radomsko 
11. Joanna Romańska kl. III  PSP nr 3 Radomsko 
12. Alicja Lisicka kl. „0” Publiczne Przedszkole nr 4 
Radomsko 
13. Mateusz Karaś kl. I PSP Gidle 
14. Klaudia Wiatrak kl. I PSP Wola Blakowa 
15. Kacper Pawlik kl. „0” Publiczne Przedszkole nr 9 
Radomsko 
16. Karolina Kulesza kl. „0” Publiczne Przedszkole nr 2 
Radomsko 

Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia:   
1. Iga Dygudaj kl. I ZSG nr 4 PSP nr 6 w Radomsku
2. Bartosz Dąbrowski kl. II PSP w Gidlach
3. Damian Wiaderek kl. PSP w Gidlach (indywidualne 
nauczanie)
4. Dominika Pupiec kl. II ZSG nr 3 PSP nr 4 Radomsko
5. Monika Nowak kl. II PSP Kobiele Wielkie
6. Joanna Romańska kl. III PSP nr 3 Radomsko
7. Paweł Łęski kl. I PSP Gidle
8. Hubert Saternus kl. I PSP Wola Blakowa
9. Piotr Knop kl. III PSP Żytno
10. Izabela Popiołek kl. II PSP Wola Blakowa
11. Patrycja Rulińska kl. „0” PSP Zagórze
12. Aneta Piotrowska kl. III PSP nr 3 Radomsko 
13. Patrycja Wilk kl. II PSP nr 3 Radomsko
14. Patryk Nawrocki kl. I PSP Wola Blakowa
15. Martyna Marczak kl. II PSP nr 3 Radomsko
16. Majka Latosińska kl. III PSP Orzechów
17. Paulina Dzwonkowska kl. II PSP Kobiele Wielkie
18. Aleksandra Stępień kl. I PSP nr 3 Radomsko
19. Mateusz Kowalski kl. I ZSG nr 4 PSP nr 6 Radomsko
20. Izabela Popiołek kl. II PSP Wola Blakowa
21. Marta Kępa kl. I ZSG nr 4 PSP nr 6 Radomsko
22. Emilia Sambor kl. II PSP Gidle
23. Kacper Koryciński kl. III PSP Lgota Wielka
24. Andrzej Terka kl. I PSP Zagórze
25. Roksana Bugajska kl. II PSP Wola Blakowa 
26. Jakub Dudek kl. „0” Publiczne Przedszkole nr 9 Radom-
sko
27. Maja Koper kl. „0” Publiczne Przedszkole nr 9 Radomsko

Komisja wyraża podziękowanie wszystkim wykonaw-
com prac i ich opiekunom! Jesteśmy zaskoczeni wielką 
ilością przygotowanych  projektów kart pocztowych, ich 
bardzo wysokim poziomem artystycznym, różnorodnością 
rozwiązań tematycznych i wielością zastosowanych tech-
nik. Szczególne podziękowania należą się dzieciom obję-
tym indywidualnym nauczaniem z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Gidlach.

Szesnaście nagrodzonych prac wydrukowano jako 
karty świąteczne. Część z nich ofiarowano szkołom 
i przedszkolom - wychowawcom laureatów. Karty moż-
na też kupić w Muzeum Regionalnym w Radomsku. Uro-
czyste rozdanie nagród odbyło się 12 grudnia w Galerii 
Muzeum Regionalnego w Radomsku. W holu muzeum 
prezentowana jest, do końca karnawału, wystawa prac  
konkursowych, zobaczyć można tu większość przygoto-
wanych przez dzieci projektów.

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, 
Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku 
i pracowników Muzeum Regionalnego w Radomsku. 

Niniejsza publikacja została sfinansowana przez: Urząd Miasta Radomska, Muzeum Regionalne w Radomsku 
oraz Studio Poligraficzne „SOLDRUK”



2 NASZ ŚWIAT 3NASZ ŚWIAT

Ostatnio wśród historyków panuje moda na opisy-
wanie dziejów zwykłych ludzi, ich życia i codziennych 
problemów. Do ukazania w pełni życia prywatnego 
przodków brakuje najczęściej źródeł historycznych, 
czyli bezpośrednich przekazów o danym człowieku 
(opinie współczesnych, wspomnienia, listy, testamen-
ty). Testamenty traktowane są przez historyków jako 
źródła szczególnie ważne. Pozwalają bowiem nie tylko 
na poznanie ostatniej woli człowieka, nie tylko pre-
zentują jego krewnych i pokazują wzajemne stosunki 
między nimi, ale także dają wiedzę o całym środowi-
sku, w którym ludzie ci żyli i pracowali. Często mówią 
też wiele o zwyczajach i praktykach związanych ze 
spisywaniem testamentu, śmiercią członka rodziny 
i podziałem spadku.

Najstarsze znane testamenty z Radomska pochodzą 
z lat 80-tych XVII wieku. Pierwszy (z 1681 roku) został 
spisany na życzenie księdza Mikołaja Mękwińskiego, 

który jakiś czas pracował w kościele Marii Magdaleny. 
Natomiast drugi jest ostatnią wolą mieszczanki Małgo-
rzaty Dzwonowskiej, sporządzoną 9 lutego 1684 roku. 
Na oba natrafiłem poszukując informacji na temat 
radomszczańskiego kościoła św. Marii Magdaleny w czę-
stochowskim Archiwum Archidiecezjalnym.

Dla Radomska, gdzie większość źródeł z okresu staro-
polskiego nie zachowała się, każdy odnaleziony dokument 
jest skarbem. Tak właśnie jest w przypadku testamentu 
mieszczki radomszczańskiej. Ostatnia wola Małgorzaty 
Dzwonowskiej mówi wiele nie tylko o niej samej, jej naj-
bliższych, ale zawiera też wiele informacji o ówczesnym 
Radomsku. Poznajemy więc nazwiska kilku mieszczan, 
a wśród nich wójta, burmistrza i księdza. Są tu także 
wzmianki o jakiejś nieznanej dziś „wieży”.

Zapisy ostatniej woli zazwyczaj zaczynały się od 
stwierdzenia, że testator jest zdrowy na umyśle i pogo-
dzony z wolą Boga. Potem następowały konkretne 

dyspozycje. Przed tymże 
sądem z potrzeby zagajo-
nym [zebranym] Sławet-
na Pani Małgorzata [...] 
będąca zdrowa na umyśle 
lubo chora na ciele, sie-
dząc na łóżku po przyję-
ciu Najświętszego Sakra-
mentu y Oleju Świętego, 
takową dóbr sobie od P. 
Boga powierzonych czyni 
dyspozycyią.

A naprzód ieżeli wola 
iest Wszechmocnego Boga 
z tym się światem rozstać, 
tedy duszę swą Krwią Naj-
droższą Chrystusa Pana 
odkupioną w ręce iego 
wszechmocne poruczam, 
Ciało zaś ziemi, aby było 
po katolicku według obrzę-
dów kościelnych w Koście-
le Farnym Radomskim 
pochowane. Panów Exe-
kutorów [wykonawców] 
raczey postanowionych 
wielce upraszam w kapli-
cy ś. Anny w Grobie przez 
mnie zmurowanym.

Item [także] zeznała, iż 
iuż dostateczny uczyniła 
rachunek z dóbr po śmier-
ci nieboszczyka męża swe-
go pierwszego P. Marcina 

Ostatnia wola
Małgorzaty Dzwonowskiej

Fragment osiemnastowiecznej kopii testamentu Małgorzaty Dzwonowskiej.
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Panoszki wszystkim sukcesorom, iako o tym przyjacielska y 
zgodna dispozycya, która w swoim walorze powinna bydź.

Item zeznała, że przyznaje dług Panu Symonowi Wolskie-
mu Burmistrzowi y  iest mu winna złotych trzysta dwadzie-
ścia groszy Piętnaście, jako otym szerzey obmawia Recogni-
cya [zeznanie, stwierdzenie] Księgami Burmistrzowskiemi 
w księgach wyrażona.

Item zeznała, iż złotych Summy Panoszczyńskiey do 
Kapelle [kaplicy] ś. Anny na iey część w Gruntach, których 
ma na złotych sześcset po mężu swoim pierwszym według 
dyspozycji zostaie.

Fragment ten mówi, że Małgorzata pozostawia zapis 
dla kaplicy św. Anny, jaki uczynił kiedyś jej pierwszy mąż 
który nazywał się Panosz.

Testatrix leguie [testatorka zapisuje] tam że do kapele 
ś. Anny złotych sto na tychże dobrach swoich na Anniwer-
sarz roczny.

Jednocześnie dokonała dodatkowego zapisu 100 zł., 
z których roczny procent należeć będzie do tej kaplicy.

Item zeznała, iż ostatka tej summy swoiey złotych Trzech-
set leguje na pogrzeb y na inne pobożne uczynki złotych sto, 
a dwieście złotych nowy dział między wnokow, iako podług 
prawa bliższych, to iest na Panią Agnieszkę Pierzchalankę 
sławetnego Szymona Wolskiego Burmistrza małżonkę y na 
Kazimierza Płeszkę obracać się ma.

Janicowe [to zapewne syn Małgorzaty] dzieci do tey 
sumy nie będą należały, y nic im nie odkazuje [przeka-
zuje, zapisuje] Testatrix bo za swoje wziął ogólnie; summę 
powziął, to iest wziął złotych ośmset, dziewiąte sto złotych 
[razem daje to 900 zł.] z stodoły, którą nieboszczykowi Gocy 
przedano. Na co potrzebniejszego tę trzecią część obrócić 
i w dyspozycją nieoddaie Panom Exekutorom.

Małgorzata nie załatwiła jakiegoś sporu z Kowalińskim 
o zboże, które chyba było odziedziczone po Ignacym Piesce.

Item zeznała, iż długu żadnego Panu Kowalińskiemu 
nie winna, na Sąd Boży Onego w trzecim dniu za sobą 
pozywam, [gdyby nadal podtrzymywał swoje twierdze-
nie] y ziarnam w ręku nie miała tego zboża, asseren-
do formater [twierdzi] że nieboszczyk Grzegorz Pieska 
powiadał przed Testatorką iż wziął P. Kowaliński trzy-
dzieści korcy i cztery Jęczmienia. Korzec po złotych czte-
ry z tey krescencyi nieboszczyka Igna [Ignacego?] Pieski 
oprócz innych zbóż. To też powiedał ten Grzegorz Pie-
ska, że miał tego zboża wziętego regestrzyk [spis], który 
regestrzyk między papierami drugiemi Grzegorza Pieski 
miały być u Pana Andrzeja Wicińskiego, które papie-
ry nieboszczyka żona iego do niego zaniosła, a nawet y 
świadkowie są, że pan Kowaliński młócił sobie w sto-
dole, to iest Krzysztof Brel, który służył u nieboszczyka 
Igna Pieski iako exekutora, który tym zbożem dyspono-
wał, y mamka iego alias Lepiarczykowa w Gidlach, która 
iest za Wojciechem Lepiarczykiem o tym wie, similiter in 
reliquo [część] tego długu Turkowa kilkanaście odebra-
ła będąc za Gospodynią u P. Kowalińskiego, które świ-
nie doganiała Pani Burmistrzowa terania [obecna], na 

on czas z Kuśnierską nieboszczką, która była za Szymo-
nem Sikorowskim.

Ten fragment tekstu jest bardzo niejasny, nie wiadomo 
o jakich świniach mowa, czy wspomniane wyżej kilkana-
ście odebrane przez Turkową odnosi się właśnie do nich?

Item zeznała, iż co się tyczę innych dóbr, tak rucho-
mych iako y nieruchomych, sprzętów domowych, Cresten-
cyi [sprzętów] w stodole będącey z dobytku y innych rze-
czy, to wszystko w dyspozycją Panów Executorów oddayę 
i upraszam.

Item zeznała, iż aby Panowie Executores z Czeladką czy-
nili rachunki. Parobkowi winna Testatrix złotych piętrna-
ście, zasłużonego do przysiedzki, który wziął co y sam Paro-
bek przyznał. Gierce  Służebnicy złotych dwanaście, co sama 
przyznała. Ostatek kto by się odezwał żeby co komu winna 
za dowiedzeniem tego Iuradycznym [prawnie] powinni exe-
cutores będą satisfacere [zaspakajać] . 

Item zeznała iż wszystkie przykupne dobra z prace wła-
sney Testatrix w równy dział miedzy dwoje bliższych wnu-
ków według prawa, to iest na Agnieszkę y Kazimierza maią 
paść, to iest iedna rola przed Wieżą, druga przed Folwar-
kiem. Pieniędzy innych ani srebra ani ceny niema żadney.

Zastanawiająca jest wspomniana tu wieża, pod którą 
miało być jedno z pól. Takie określenie miejsca nie dzi-
wiłoby w mieście otoczonym murami. Nie wiemy dziś nic 
o wieży, jaką miano tu na myśli. Domniemywać jedynie 
można, że chodzi o pozostałości istniejącej kiedyś na tzw. 
„Kopcu” budowli, być może posiadającej walory obronne.

Testamentem poczuł się skrzywdzony wnuk Małgo-
rzaty - Kazimierz Płeska.

Item zeznała, iż gdy Kazimierz Płeska przypomniał 
.....[nieczytelne] krzywdy a Testatrix odpowiedziała obró-
ciwszy się do ściany: „day mi pokoy zdrajco, boś mię poszar-
pał y w niwecz obrócił, Bogdaycie Bóg nie błogosławił”.

Item zeznała, iż po nieboszczyku Panu Dzwonowskim 
powtórnym Małżonku, Panom Skrzyńskim za dosyć wszyst-
kiem uczyniła o czym zgoda sonat [mówi] w księgach Miej-
skich opisana lub z wielką krzywdą Testatrix, bo ci panowie 
Skrzyńscy dobrze tym dwiema wnukom bliższym znacznie 
powinowali y teraz świeżo bezprawnie czyniąc zjechawszy 
samotrzeć do Folwarku nad głową testatrix ieden z Panów 
Skrzyńskich syn strzelał, znieważał, chcąc ieszcze na testa-
mencie co wycisnąć, a tandem [wreszcie] gwałtem wziął 
sobie klacz valoris [wartą] złotych Pułtorasta [150] y przed 
tym Pan Mianowski prędko po zgonie najechawszy wziął był 
klacz z pługa, co wszystkiemu miastu wiadomo.

Długów żadnych znacznych niewinna. Zastaw też żad-
nych ludzkich Testatrix nie ma, tylko te dobra pożyczane 
sobie od P. Boga y od Nieboszczyka męża swego pierwszego 
przydane, których wielką trudnością dochowała. Przy niej 
zostaią legata przez tego Nieboszczyka pierwszego małżon-
ka według dyspozycji iego do kościoła podadawała.

Długu też do S[ancte] M[ariae] Magdaleny [chodzi tu 
o kościół św. Marii Magdaleny] negowanego nie przypo-
mina oczym z zięciami opisana Complanacya [czynność] 
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ograniczyły limity emigracyjne. Zdarzały się przy-
padki powrotu zawiedzionych emigrantów do Polski
(np. Chil Zombek - kupiec z Radomska). Idea powsta-
nia żydowskiego państwa napotykała również silny 
opór wśród ortodoksyjnych Żydów, dla których Pale-
styna była wyłącznie Ziemią Świętą, ponadto więk-
szość z nich negowała istnienie narodu żydowskiego. 

Czynniki te doprowadziły do załamania się pod koniec 
lat 20. ruchu syjonistycznego, a chcący wyemigrować 
wybierali raczej inny kierunek - Amerykę. Pozosta-
li Żydzi widzieli swoją przyszłość w Polsce. Dla jed-
nych było to tylko miejsce urodzenia i zamieszkania, 
z którym się nie identyfikowali, ale wielu traktowało 

Przez wieki Żydzi żyjący w diasporze uważali się za 
grupę wyznaniową. Rozbudzenie ich tożsamości naro-
dowej nastąpiło na przełomie XIX i XX wieku. Wraz 
z umacnianiem się świadomości narodowej pojawi-
ła się idea utworzenia własnego państwa. Większość 
widziała je w historycznej kolebce narodu wybrane-
go - Palestynie (syjoniści), ale zastanawiano się rów-
nież nad innymi miejscami. Snuto 
plany dotyczące ustroju przyszłe-
go państwa (partie robotnicze 
oczywiście opowiadały się za 
socjalizmem), próbowano rów-
nież uzgodnić, jaki język będzie 
w nim obowiązywał - hebrajski czy 
jidysz. Można powiedzieć, że dzie-
lono skórę na żywym niedźwie-
dziu, dopóki Palestyna pozosta-
wała pod panowaniem tureckim, 
powstanie państwa żydowskie-
go było utopią. Stąd część syjo-
nistów, jako etap przejściowy, 
postulowała wprowadzenie auto-
nomii politycznej dla Żydów 
w krajach ich zamieszkania. Opo-
wiadano się za autonomią teryto-
rialną lub personalną. Nasilenie 
się ruchu syjonistycznego nastą-
piło po opanowaniu Palestyny 
przez Brytyjczyków po I wojnie 
światowej. Pojawiła się pierwsza fala emigracji, lecz 
szybko okazało się, że wymarzona Palestyna nie dla 
wszystkich jest rajem na ziemi. Brytyjczycy wcale nie 
zamierzali oddawać Palestyny ani Arabom, ani Żydom, 
a w obronie swoich interesów nie wahali się stoso-
wać kary śmierci. Ponadto w 1925 r. władze brytyjskie 

Żydowskie partie polityczne 
w Radomsku do 1939 r.

Legitymacja Nowej Organizacji Syjonistycznej. 

szerzey obmawia. Co się tyczę długu złotych trzydziestu o 
którym J.M.X. Gwardian Testatricem niedawnemi czasy 
dosyłał tego w pamięci nie ma, bo wiela dobrego [robiła] 
testatrix Kościołom poko miała [majątek], do tego panowie 
Skrzyńscy Testatoricem zrujnowali y do tąd ruina. Trzeba 
się P. Boga bać, bo sobie bezprawnie czynieli nad uczynio-
ną zgodę.

Executorow tego Testamentu Testarix  postanawia: Wie-
lebnego J.M.X. Andrzeja Gluszkiewicza komendarza y 
prebendarza farnego Radomskiego, sławetnego Szymona 
Wolskiego Burmistrza, Piotra Brozka Woyta, Wojciecha 
Pskowskiego Gminnego prosząc ich aby na przód pamiętali 
o duszey iey y każdemu tych dłużkach [długach] pomienio-
nych zadosyć uczynili tak Czeladne naprzód y kto się ode-
zwie a dowiedzie tego.

Ten dokument stawia niestety więcej pytań, niż daje 
odpowiedzi . Dowiadujemy  się tylko, że Małgorzata mia-
ła dwóch mężów, kilkoro wnuków, z niektórymi była 
w sporze o majątek. Nie wiadomo dokładnie kiedy zmar-
ła. Raczej pewne jest, że została pochowana w kościele far-
nym, w wybudowanym przez siebie grobowcu. Nie mniej 
ważne są informacje o ówczesnym prawie karnym. Testa-
torka twierdziła, że została napadnięta a chyba żadna kara 
napastników nie spotkała. Większa liczba takich przeka-
zów źródłowych dałaby dokładniejszy obraz ówczesnego 
życia mieszczańskiego. Pozostaje mieć nadzieję, że kiedyś 
odnalezione będą następne testamenty.

Tomasz Andrzej Nowak
Przewodniczący Koła PTH w Radomsku
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Partie syjonistyczne

Pierwszą żydowską partią polityczną działającą 
w Radomsku od 1906 r. była Syjonistyczno-Socjalistycz-
na Partia Robotnicza (założona w 1905 r. przez Nachma-
na Syrkina). Partia łączyła ideologię socjalistyczną 
z dążeniem do autonomii terytorialnej większych skupisk 
Żydów. Należeli do niej m. in. Samuel Blumenfeld (dyrek-
tor fabryki „Jakób i Józef Kohn”) oraz Izrael Rechterman 
(właściciel tartaku w Pławnie). 

W 1917 r. syjoniści-socjaliści (wraz z frakcją domagają-
cą się autonomii personalnej dla Żydów, a nawet utworze-
nia żydowskiego sejmu) weszli w skład Żydowskiej Par-
tii Socjalistycznej „Ferajnigte” (Zjednoczeni). Oddział 
w Radomsku powstał z inicjatywy mieszkającego w Czę-
stochowie doktora Józefa Kruka. W 1919 r. w wyborach do 
Rady Miejskiej partia zdobyła 4 mandaty: Herszlik Krau-
ze (zecer), Adolf Horowicz (fotograf), Zenajda Horowicz 
(nauczycielka), Izaak Cymberknopf (jubiler). Oprócz dzia-
łań typowo politycznych (wiece, organizowanie strajków, 
kampanii wyborczych) partia zajmowała się propagowa-
niem kultury. W wyborach samorządowych w 1922 r. weszła 
wraz z Poale Sjon-Lewicą w skład Żydowskiego Komitetu 
Wyborczego. Herszlik Krauze i Adolf Horowicz ponownie 
zostali radnymi. W kolejnych latach znaczenie Ferajnigte 
zmalało, część działaczy wyjechała z miasta lub przeszła 
do bardziej radykalnych partii (Bund - Herszlik Krau-
ze, Izaak Cymberknopf). W unieważnionych wyborach 

ją jak drugą ojczyznę. Ci ostatni niejednokrotnie z bro-
nią w ręku uczestniczyli w walce o niepodległość Pol-
ski w Legionach lub jako ochotnicy w wojnie 1920 r. 
Duża część ortodoksyjnych Żydów, szczególnie wywo-
dzących się z zamożniejszych grup społecznych, 
deklarowała lojalność wobec państwa polskiego. Brała 
udział w wyborach, często współpracowała z polskimi 
organizacjami. Podkreślała swoją odrębność, ale rów-
nież finansowy wkład w rozwój gospodarki. Jednocze-
śnie żądała jednakowych praw dla wszystkich obywa-
teli, bez względu na narodowość czy wyznanie. Wśród 
robotników prym wiodły żydowskie partie socjalistycz-
ne, dla większości ich działaczy wprowadzenie socja-
lizmu było ważniejsze niż polski interes narodowy. 
Komuniści żydowscy negowali wręcz istnienie państwa 
polskiego, ale podobne poglądy głosili również komu-
niści polskiego pochodzenia. Swoją działalność pro-
wadzili w ramach nielegalnej Komunistycznej Partii 
Polski, gdzie stanowili około połowy członków, często 
„pod przykrywką” innych organizacji. Nigdy nie stwo-
rzyli odrębnej partii komunistycznej.

Nowe idee, ruchy społeczne i partie polityczne z pew-
nym opóźnieniem docierały na prowincję. W Radom-
sku istniała większość żydowskich partii politycznych 
działających w Kongresówce, a następnie w niepodle-
głej Polsce. Ze względu na podstawowe hasła, które gło-
siły można je podzielić na kilka grup. 

Radomszczańscy Żydzi.
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społeczne. W Radomsku partia wystawiła swoich kan-
dydatów w unieważnionych wyborach do Rady Miejskiej 
w 1927 r., byli to: Joachim Kraindler, Majer Wołkowicz, 
Kirszenbaum, Brauner. Partia nie uzyskała żadnego miej-
sca w Radzie. W następnych wyborach stworzyła wspólny 
blok wyborczy z kandydatami bezpartyjnymi. Z listy do 
Rady Miejskiej wszedł Pinkus Glikman (bezpartyjny).

W pierwszych wyborach samorządowych w 1919 r. 
Żydowska Partia „Sjon” wprowadziła do Rady Miej-
skiej jednego przedstawiciela - Rubina Najkrona (kupiec). 
Nie udało się ustalić, jaki miała program i czy była to 
organizacja ogólnokrajowa, czy jedynie radomszczań-
ska. Jej nazwa wskazuje na przynależność do nurtu syjo-
nistycznego.

Najbardziej prawicową partią syjonistyczną była Orga-
nizacja Syjonistów-Ortodoksów „Mizrachi”. Jej działa-
cze dążyli do utworzenia religijnego żydowskiego państwa 
w Palestynie. Partia wzięła udział w unieważnionych 
wyborach samorządowych w 1927 r. wystawiając wspól-
ną listę z kandydatami bezpartyjnymi. Nie uzyskała ani 
jednego mandatu.

Pod koniec lat dwudziestych organizacje syjonistycz-
ne w Radomsku nie przejawiały żadnej aktywności. 
W 1931 r. Abner Gurfinkl rozpoczął ponowne tworzenie 
ruchu syjonistycznego. Wkrótce dołączyli do niego kolej-
ni współpracownicy: Manahem Fakhter, Jakub Józef 
Szymkiewicz, Haim Hartman, Leib Grundman, Moisze 
Tuchmajer, Miński, dr Jakub Aronowicz, Herman 
Rodał, Jakub Witenberg, Józef Zeligron, Abraham Szmul 
Goldsztajn, Nisan Sobel. Stworzyli oni (wpisany do Reje-
stru Oddziałów Stowarzyszeń i Związków UW w Łodzi 
dopiero 7 XII 1934 r.) radomszczański oddział Organi-
zacji Syjonistycznej w Polsce. Partia ta była niejednoli-
ta, posiadała liczne frakcje. W Radomsku funkcjonowały 
następujące odłamy: Ogólni Syjoniści, odłam Włodzi-
mierza Żabotyńskiego (przekształcony później w Nową 
Organizację Syjonistyczną, propagujący powstanie pań-
stwa żydowskiego w Palestynie poprzez walkę z Arabami 
i administracją brytyjską), Et Liwnot (hebr. Czas Budo-
wać - umiarkowana frakcja Organizacji Syjonistycznej), 
Syjoniści-Rewizjoniści (lojalni wobec państwa polskiego, 
propagujący radykalne hasła narodowo-syjonistyczne). 
Z inicjatywy Organizacji Syjonistycznej powołano 
oddział Zrzeszenia Kobiet Żydowskich „Wizo” (wpis 
do Rejestru Oddziałów Stowarzyszeń i Związków UW 
w Łodzi z 18 XII 1934 r.). Jego przewodniczącą była 
Znamirowska. Ponadto idee syjonistyczne krzewiło 
Towarzystwo Przyjaciół Pracującej Palestyny, którego 
oddział w Radomsku powstał 16 VI 1931 r. (wpis do Reje-
stru Oddziałów Stowarzyszeń i Związków UW w Łodzi 
pod numerem 562) i Żydowskie Stowarzyszenie „Tor-
buth” (Oświata) - wpisane do Rejestru 26 II 1929 r. pod 
numerem 931. 

Pod wpływem ruchu syjonistycznego pozostawa-
ły żydowskie organizacje skautowe Haszomer Hacair 
(Młody Strażnik) i Hechaluc (Pionier). Haszomer Hacair 

samorządowych w 1927 r. partia wystawiła wspólną listę 
z Poale Sjon-Prawicą. W szczątkowej formie przetrwała 
do 1939 r. (pod przywództwem Dawida Kohna).

Partią dążącą do powstania socjalistycznego państwa 
żydowskiego w Palestynie z językiem narodowym hebraj-
skim był założony w 1901 r. ruch Poale-Sjon (Robotni-
cy Syjonu). Sekcja w Radomsku rozpoczęła działalność 
w 1915 r. W 1919 r. w wyborach do Rady Miejskiej par-
tia uzyskała 3 mandaty: Izydor Orbach (kapelusznik), 
Leib Zandberg (handlowiec), Wolf Szpiro (handlowiec). 
W 1920 r. w partii doszło do rozłamu.

Prawicowe skrzydło utworzyło Żydowską Socjalistycz-
ną Partię Robotniczą Poale Sjon (tzw. Poale Sjon-Prawi-
ca). Jej główny cel pozostał ten sam, lecz etapem przejścio-
wym miało być powstanie w Polsce świeckiej autonomii 
żydowskiej, w której dopuszczalne byłoby używanie języ-
ka jidysz. Z listy Poale Sjon-Prawicy w 1922 r. do Rady 
Miejskiej kandydowali (bez powodzenia) Izydor Orbach 
i Majer Birenbaum. W 1927 r. w pierwszych unieważnio-
nych wyborach partia stworzyła wspólną listę z Ferajnigte, 
a w następnych z rzemieślnikami i chałupnikami. Z listy 
tej mandat otrzymał Mojżesz Paliwoda (reprezentant rze-
mieślników). W kolejnych wyborach w 1934 r. Poale Sjon-
Prawica wystawiła swoją listę, z której kandydowali m. 
in. Szaja Rozenblat i Najman. Żadnemu kandydatowi nie 
udało się wejść do Rady. Szaja Rozenblat w 1934 r. został 
aresztowany za propagowanie komunizmu. Wykorzysty-
wał do tego celu Żydowskie Towarzystwo Krajoznawcze, 
którego był prezesem, sekretarzem i skarbnikiem w jednej 
osobie. Skazano go na 4 lata więzienia. Ze względów zdro-
wotnych uzyskał czasowe zwolnienie z aresztu w Piotrko-
wie Trybunalskim. Zmarł w Krakowie w styczniu 1935 r. 
W wyborach do Rady Miejskiej w 1939 r. Poale Sjon-Pra-
wica zdobyła 1 mandat (radny - Ejzen vel Ajzen Abram 
Binem).

 Lewicowe skrzydło Poale-Sjon skupiające radykal-
nych działaczy, niejednokrotnie popierających rewolucję 
bolszewicką, utworzyło Żydowską Socjaldemokratyczną 
Partię Robotniczą Poale Sjon (tzw. Poale Sjon-Lewica). 
Koncentrowali się oni na sytuacji robotników żydowskich 
w Polsce, nie do końca wierząc w perspektywę powsta-
nia państwa w Palestynie. Z biegiem czasu syjonistyczne 
elementy w programie partii miały coraz mniejsze zna-
czenie. Poale Sjon Lewica w 1922 r. w wyborach do Rady 
Miejskiej wystartowała wspólnie z Ferajnigte tworząc 
Żydowski Komitet Wyborczy. Do Rady wszedł jej członek 
- Szmul Haze. W 1927 r. partia zdobyła 2 mandaty, radny-
mi zostali Szaja Rozanblat i Dawid Chil Tyger. Ławnikiem 
wybrano Szmula Haze. W tym okresie Poale Sjon-Lewica 
była najsilniejszą żydowską partią robotniczą. Z jej inicja-
tywy powstał robotniczy klub sportowy Gwiazda-Sztern. 
Na początku lat 30. znaczenie partii zmalało. Szmul Haze 
przeszedł do Bundu.

Syjonistyczna Partia Pracy „Hitachdut”, powsta-
ła w 1920 r., reprezentowała bardziej prawicowo nasta-
wionych robotników. Miała stosunkowo małe poparcie 
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w Palestynie, która była dla nich Ziemią Świętą. 
Nie dopuszczali możliwości używania języka hebrajskiego 
w celach innych niż liturgiczne. 

W 1927 r. w wyborach do Rady Miejskiej Aguda wraz 
z działaczami żydowskiego I Stowarzyszenia Właścicie-
li Nieruchomości stworzyła Żydowski Blok Religijno-
Narodowy, który zdobył początkowo 3, a w powtórnych 
wyborach 4 miejsca w Radzie. Mandaty uzyskali: Rubin 
Najkron, Icek Szpiro, Dawid Bugajski, Dawid Rodał. 

Z inicjatywy Agudy powstało Towarzystwo Jeszywat 
Keser-Tora (Uczelnia Korony Tory). Celem statutowym 
towarzystwa było wspieranie młodzieży studiującej Tal-
mud. Początkowo organizacja liczyła 40 członków. Zosta-
ła wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzę-
du Wojewódzkiego w Łodzi 24 X 1934 r. pod numerem 
190. W 1934 r. prezesem Zarządu był Mendel Landau, 
a w 1938 r. Moszek Lorje. W dniu 1 II 1934 r. oddano do 
użytku nowy budynek Gminy Żydowskiej. Rozpoczęła 
w nim działalność średnia szkoła religijna Talmud-Tora 
zarządzana przez Towarzystwo Jeszywat Keser-Tora. Agu-
da prowadziła również szkołę dla dziewcząt Beis Yakov. 
Zajmowała się działalnością dobroczynną, np. kontrolo-
wała Żydowskie Towarzystwo Pomocy Ubogim i Cho-
rym „Linas Hacedek” i Stowarzyszenie Opieki nad 
Ubogimi Przejezdnymi Żydami „Hachnosat-Orchim” 
im. Mendla Lachmana. Posiadała wpływy w zarządach 
wielu instytucji, m. in. w Banku Spółdzielczym Drobnych 
Kupców. Członkiem Agudy był również przewodniczący 
gminy żydowskiej Mojżesz Berger. 

W 1934 r. w wyborach do Rady Miejskiej członkowie 
Agudy utworzyli z działaczami żydowskich stowarzyszeń 
gospodarczych wspólną listę pod nazwą Żydowskie Zjed-
noczenie Gospodarcze. Młodzież ortodoksyjna na cze-
le z Mortenfeldem zarejestrowała własną listę. Spośród 
wszystkich żydowskich ugrupowań jedynie Żydowskie 
Zjednoczenie Gospodarcze wprowadziło do Rady swoich 
przedstawicieli. Mandaty uzyskali: Dawid Rodał, Abram 
Grosman, Mojżesz Berger, Icek Szpiro, Józef Zelikson, 
Roman Rozenbaum. Zaskoczeniem była przegrana rad-
nego poprzedniej kadencji - Rubina Najkrona. W 1935 
r. ławnikiem został kandydat wysunięty przez Żydowskie 
Zjednoczenie Gospodarcze - Dawid Rodał, jego miejsce 
w Radzie zajął dr Henryk Ruziewicz. W ostatnich wybo-
rach samorządowych przed II wojną światową w 1939 r. 
Aguda poniosła porażkę, wprowadziła do Rady tylko jed-
nego kandydata, był nim Mojżesz Berger.

 

Partie socjalistyczne

Do partii socjalistycznych można zaliczyć omówione 
wcześniej partie syjonistyczno-socjalistyczne oraz typo-
wo socjalistyczny Ogólnożydowski Związek Robotniczy 
w Polsce (utworzony w 1897 r. w Wilnie, zwany potocz-
nie Bundem). Partia uznawała narodowość żydowską, 
za język narodowy przyjmowała jidysz, lecz nie popiera-
ła tworzenia żydowskiego państwa. Uważała, że domem 
Żydów są kraje dotychczasowego zamieszkania. Dążyła do 

został utworzony w Radomsku po I wojnie światowej 
z przekształcenia dotychczasowego żydowskiego ruchu 
skautowego. Oddział towarzystwa Hechaluc w Radomsku 
wpisano do Rejestru Oddziałów Stowarzyszeń i Związ-
ków Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jesienią 1930 r. pod 
numerem 1299. Celem obu organizacji było przygotowa-
nie kadry mającej zasiedlić Palestynę. Skauci uczyli się 
hebrajskiego, historii Żydów, geografii Palestyny, tamtej-
szych piosenek i tańców. Urządzano wycieczki za miasto 
i obozy pod namiotami, aby jak najbardziej usamodziel-
nić młodzież. 

W dniu 21 VII 1933 r. w Pradze odbył się Kongres 
Syjonistyczny z udziałem delegatów z Radomska. W celu 
wyłonienia reprezentacji w mieście wśród uprawnionych 
do głosowania członków partii syjonistycznych (około 
1000 osób) przeprowadzono wybory. Najwięcej głosów 
(511) oddano na listę nr 5 o nazwie Liga Pracującej Pale-
styny - lewicowi syjoniści. Mniejsze poparcie uzyskały: 
Mizrachi (religijni syjoniści) - 211 głosów, odłam Włodzi-
mierza Żabotyńskiego - 197 głosów, Ogólni Syjoniści - 119 
głosów, Partia Pracy „Hitachdut” - 27 głosów, Et Liwnot 
- 2 głosy. Odłam Syjonistów-Rewizjonistów nie otrzy-
mał żadnego poparcia. W 1934 r. w wyborach do Rady 
Miejskiej syjoniści (oprócz partii Poale Sjon-Prawica) bez 
powodzenia kandydowali ze wspólnej listy pod nazwą 
Front Syjonistyczny. 

Partie ortodoksyjnych Żydów

Religijni Żydzi z reguły tworzyli komitety wyborcze 
z działaczami narodowymi i organizacjami gospodar-
czymi. W wyborach samorządowych w 1922 r. Zjed-
noczenie Żydowskich Grup Narodowych wprowadzi-
ło do Rady Miejskiej 7 członków: Ludwika Wajnberga, 
Rubina Najkrona, Dawida Bugajskiego, Kiwę Fihle-
ra, Leopolda Klajnera, Icka Szpirę i Józefa Rozenbla-
ta. Ponadto Rubin Najkron otrzymał w Zarządzie Miej-
skim stanowisko ławnika.

W 1926 r. ortodoksi zorganizowali się tworząc radomsz-
czański oddział towarzystwa Szlojmej Emunej Isroel (Po-
kój Wiernym Izraelowi), który został wpisany do Rejestru 
Oddziałów Stowarzyszeń i Związków UW w Łodzi w dniu 
14 IX 1926 r. i oddział towarzystwa Szomrej Szabos (Prze-
strzegający Szabatu) - wpis do Rejestru Oddziałów Stowa-
rzyszeń i Związków UW w Łodzi w dniu 13 XII 1926 r. pod 
numerem 562. Działalność towarzystwa Szomrej Szabos 
polegała głównie na nakłanianiu wiernych do ścisłego 
przestrzegania nakazów religijnych, zwłaszcza dotyczą-
cych szabasu. Natomiast Szlojmej Emunej Isroel wyka-
zywało dużo szerszy zakres aktywności. Towarzystwo to 
należało do Agudath Israel (Związek Izraela), popularnie 
nazywanego Agudą. Stowarzyszenie miało na celu obro-
nę praw religijnych i ekonomicznych Żydów oraz popiera-
nie szkolnictwa wyznaniowego. Jego członkowie deklaro-
wali lojalność wobec państwa polskiego, przeciwstawiali 
się ideom syjonistycznym i nacjonalistycznym. Uważali, 
że nie istnieje narodowość żydowska, a jedynie wyzna-
nie. Sprzeciwiali się utworzeniu państwa żydowskiego 
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wprowadzenia socjalizmu, który miał rozwiązać zarówno 
problemy społeczne, jak i narodowe. Po dojściu Hitlera do 
władzy w Niemczech Bund dostrzegał w faszyzmie zagro-
żenie zarówno dla Żydów jak i Polaków. W Radomsku par-
tia rozpoczęła działalność około 1920 r. Jej siedziba znaj-
dowała się przy ul. Strzałkowskiej. W wyborach do Rady 
Miejskiej w 1927 r. wystawiła własną listę, z której kandy-
dowali: Herszlik Krauze, Izaak Cymberknopf, Feiwel Wil-
helm, Kałma Szbatowski i Abraham Dykierman, lecz nie 
uzyskała ani jednego mandatu. Podobnie było w wybo-
rach w 1934 r. - nawet czołowym działaczom (Szmul Haze, 
Abram Chaskiel Fajnzylber) nie udało się wejść do Rady. 
Pomimo braku sukcesów wyborczych partia pretendo-
wała do roli najważniejszej przedstawicielki żydowskich 
robotników. Jej znaczenie wzrosło w drugiej połowie lat 
trzydziestych. W wyborach do Rady Miejskiej w 1939 r. 
Bund uzyskał 3 mandaty. Do Rady weszli: Abram Cha-
skiel Fajnzylber, Szmul Haze, Josek Hersz Gosłowski. 

Pod wpływem Bundu pozostawało stowarzyszenie 
Kultur Liga, które wśród robotników propagowało kul-
turę żydowską, a w szczególności literaturę tworzoną 
w języku jidysz. Radomszczański oddział stowa-
rzyszenia został wpisany do Rejestru Oddziałów 
Stowarzyszeń i Związków Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi 27 IV 1929 r. pod numerem 962.

Ruch komunistyczny

Działalność komunistyczna uważana za wrogą 
wobec państwa polskiego, była w II RP nielegalna 
i przez władze zwalczana. Komuniści nie mogli 
zarejestrować list wyborczych, zresztą nie chcieli 
tego czynić, ponieważ byli zwolennikami przeję-
cia rządów w wyniku rewolucji a nie w demokra-
tycznych wyborach. Nieobecność komunistów 
w wyborach uniemożliwia określenie rzeczywi-
stego poparcia społecznego dla tej ideologii. „Ga-
zeta Radomskowska” wielokrotnie informowała 
o aresztowaniach osób podejrzanych o działal-
ność komunistyczną. Byli wśród nich zarów-
no Żydzi jak i Polacy. Ilość takich przypadków 
wzrosła pod koniec lat trzydziestych. Niektóre 
ze spraw wydają się błahe i były prawdopodob-
nie wybrykami młodych ludzi, np. wypuszczenie 
gołębia z przywiązaną czerwoną f lagą. Poważ-
niejsze wykroczenia, takie jak kolportowanie 
pism komunistycznych czy wznoszenie haseł 
antypaństwowych, surowo karano. Sąd Okręgo-
wy w Piotrkowie Trybunalskim prowadził kil-
ka procesów przeciwko mieszkańcom Radomska 
pochodzenia żydowskiego o działalność anty-
państwową, m. in.: w 1933 r. przeciwko Szmulo-
wi Przyrowskiemu, w 1936 r. - Dajczerowi Cha-
sklowi, Herszlikowi Węglińskiemu (skazani na 
3 lata więzienia) i Mojżeszowi Szpiro (skazany 
na 1,5 roku więzienia), w 1937 r. - Chaimowi 
Gabrielowi Kaufmanowi oraz w 1938 r. - Zeli-
kowi Lajzerowi Goldsztajnowi. W stosunku do 

niektórych osób (m. in. Poli Goldsztajn) zastosowano 
jedynie dozór policyjny. Prasa donosiła o dwóch przy-
padkach kontrolowania przez komunistów stowarzyszeń 
społecznych. Pierwszy dotyczył opisanej wcześniej spra-
wy Żydowskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a drugi 
Żydowskiego Robotniczego Klubu Sportowego „Ha-
poel” (Robotnik). W 1937 r. klub wprowadził emble-
mat nawiązujący do symboliki komunistycznej (sierp 
i młot połączony z sylwetką sportowca rzucającego kulą). 
Działaczy klubowych, którym zarzucono propagowanie 
komunizmu, aresztowano, a klub został zlikwidowany. 

Żydzi bezpartyjni

Osobną grupę stanowili Żydzi deklarujący bezpar-
tyjność, ale jednocześnie chcący mieć wpływ na sprawy 
miasta i państwa. Brali udział w wyborach samorządo-
wych tworząc oddzielną listę bezpartyjną lub kandydu-
jąc z list żydowskich stowarzyszeń gospodarczych (wła-
ścicieli nieruchomości, kupców, rzemieślników). Byli to 
zwolennicy współpracy z Polakami, lojalni wobec pań-
stwa. To podobieństwo poglądów z działaczami Agudy 

Synagoga w Radomsku
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prowadziło do zawierania z nią sojuszy przedwybor-
czych i tworzenia wspólnych list kandydatów do Rady 
Miejskiej. W wyborach do Rady Miejskiej w 1927 r. 
z listy bezpartyjnej kandydowali m. in.: Adolf Lew-
kowicz, Dora Rozenbaum, Mordka Goldberg, Litman 
Żarski, Fiszel Doński. Swoje listy wystawili również 
rzemieślnicy i drobni kupcy. W 1934 r. jedyna lista bez-
partyjna została stworzona przez kierownika żydowskiej 
szkoły powszechnej Joachima Krajndlera. Inicjatywa ta 
nie uzyskała poparcia społecznego. Rzemieślnicy, kupcy 
czy właściciele nieruchomości połączyli się z Agudą. 

Jedną z bezpartyjnych organizacji był utworzony 
w 1934 r. Związek Żydów Uczestników Walk o Nie-
podległość Polski. Inauguracja działalności Oddzia-
łu nastąpiła w dniu 11 VIII 1934 r. w lokalu Gminy 
Żydowskiej przy ulicy Mickiewicza 5. Wpisano go do 
Rejestru Oddziałów Stowarzyszeń i Związków Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi 18 XII 1934 r. pod numerem 
3272. W latach 1934-1936 w Zarządzie zasiadali m. in.: 
Szloma Ruziewicz (prezes), Samuel Lubelski, Henryk 
Pański (wiceprezesi), B. Frydman (sekretarz). W 1938 
r. związek był jednym z inicjatorów zbiórki pienię-
dzy wśród społeczności żydowskiej na zakup karabinu 
maszynowego dla wojska. 

Spośród wszystkich partii żydowskich w latach 20. 
jedynie Aguda mogła liczyć na poparcie instytucji pań-
stwowych. W drugiej połowie lat 30. rząd pod wpływem 
działaczy narodowych zaostrzył politykę wobec Żydów. 
Wprowadzono niekorzystne dla mniejszości narodo-
wych zmiany w ordynacji wyborczej do Sejmu w 1935 
r. Zmniejszono okręgi wyborcze, w których zastosowa-
no system większościowy. Wywołało to protesty wielu 
środowisk żydowskich. Komitet Centralny Organizacji 
Syjonistycznej zapowiedział bojkot wyborów. Jednak 
lokalni działacze partii prawicowych utworzyli wspól-
ne komitety wyborcze widząc w tym jedyną szansę na 
wygraną. W Radomsku również powstał taki komitet, 
w jego skład weszli: Henryk Ruziewicz, Samuel Lubelski, 
Mojżesz Berger, Henryk Pański. W wyniku nowej ordy-
nacji Żydzi stanowiący około 10% społeczeństwa uzy-
skali 4 mandaty tj. niecały 1% miejsc w Sejmie. Wszy-
scy wybrani żydowscy posłowie kandydowali z okręgów 
wielkomiejskich - żydowska prowincja została bez repre-
zentacji parlamentarnej.

 Przykładem niekorzystnej polityki władz wobec 
Żydów na szczeblu lokalnym może być drastyczne 
zmniejszenie się liczby radnych żydowskich w Radzie 
Miejskiej miasta Radomska w latach 30. W wyborach 
do 24 osobowej Rady Miasta w 1919 r. Żydzi zdobyli 9 
mandatów, w 1922 r. - 10, w 1927 r. - 8, w 1934 r. - 6, 
a w 1939 r. - tylko 5. Wyniki z lat 20. są proporcjonalne 
do liczby ludności żydowskiej w mieście (w 1921 r. Żydzi 
stanowili 38,56 % społeczeństwa Radomska, co teore-
tycznie powinno skutkować posiadaniem 9 mandatów 
w Radzie). Niewielkie wahania między liczbą manda-
tów uzyskanych przez ugrupowania żydowskie w latach 

20. można tłumaczyć rozbiciem politycznym (zarówno 
wśród Żydów jak i Polaków). W latach 30. pomimo wzro-
stu liczby ludności żydowskiej (1932 r. - 41,38%) ilość 
uzyskanych przez Żydów mandatów gwałtownie spadła. 
Na wynik z pewnością nie miała znaczącego wpływu 
frekwencja wyborcza, która zawsze była wysoka (nawet 
ponad 80%) i dość stabilna. Ponadto, ilość głosujących 
w okręgach zamieszkałych w większości przez Żydów 
i okręgach z przewagą ludności polskiej była podobna, 
nie odnotowano również żadnej akcji bojkotu wyborów 
przez społeczeństwo żydowskie. Nie można doszukiwać 
się przyczyn słabego wyniku ugrupowań żydowskich 
w rozbiciu politycznym, ponieważ Żydzi zdobyli najwię-
cej mandatów na początku lat 20. właśnie w okresie naj-
większego rozdrobnienia. O wyniku wyborów w latach 
30. zadecydował sposób ich przeprowadzania. W latach 
20. ordynacja była proporcjonalna tzn. liczono wszystkie 
głosy oddane na poszczególne listy kandydatów i pro-
porcjonalnie rozdzielano mandaty. W latach 30. nowa 
ordynacja proporcjonalno-większościowa wprowadziła 
podział miasta na okręgi (4 lub 5), w których do zdo-
bycia była określona liczba mandatów (około 6). Grani-
ce okręgów wytyczono w ten sposób, że Żydzi stanowi-
li zdecydowaną większość tylko w jednym. Stąd w tym 
okręgu zdobywali z reguły kilka miejsc, a w pozostałych 
najwyżej po jednym (pod warunkiem, że nie dochodziło 
do rozproszenia głosów pomiędzy różne ugrupowania). 

Władze popierały również inne szykany wymierzo-
ne w Żydów. W 1937 r. na uniwersytetach zastosowa-
no zasadę numerus clausus (łac. liczba ograniczona, 
zamknięta) polegającą na wprowadzeniu 10% limitu 
przyjęć studentów pochodzenia żydowskiego (co odpo-
wiadało procentowemu udziałowi ludności żydowskiej 
w Polsce) i getto ławkowe. Działania te spotkały się 
z licznymi protestami i strajkami Żydów, np. w 1937 r. 
ogólnopolski dwugodzinny strajk kupców żydowskich 
przeciwko gettu ławkowemu objął również Radomsko. 
Reakcja władz była typowa - uznano strajk za bezza-
sadny i postanowiono ukarać kupców za samowolne 
zamknięcie sklepów grzywnami od kilkudziesięciu do 
kilkuset złotych. Państwo popierało również akcje pro-
pagandowe mające ograniczać udział Żydów w handlu, 
rzemiośle i przemyśle. Jedna z nich, pod nazwą „Dzień 
Propagandy Przemysłowca, Kupca i Rzemieślnika 
chrześcijańskiego”, odbyła się 17 X 1937 r. w Radom-
sku. Wzięli w niej udział przedstawiciele większości 
chrześcijańskich instytucji w mieście. Krótko przed 
wybuchem wojny w Sejmie przygotowywano ustawę 
zakazującą znakowania jako polskie wyrobów firm 
z „niepolskim” kapitałem. Jednocześnie z polityką szy-
kan państwo zaczęło popierać ruch syjonistyczny i emi-
grację Żydów do Palestyny. Polityka ta częściowo przy-
niosła zamierzone rezultaty (np. tylko w grudniu 1935 r. 
do Palestyny wyemigrowało z całego kraju około 1200 
osób), ale również powodowała radykalizację społe-
czeństwa żydowskiego i spadek liczby lojalistów.

Grzegorz Mieczyński
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Zapomnieć nie można !

Grób lotników polskich z II Pułku Lotniczego w Krakowie - Nowy Cmentarz w Radomsku.

W poprzednim numerze Naszego Światu obiecałem 
Państwu opisać okoliczności zestrzeleń i pochówków 
załóg Eskadr Bombowych biorących udział w nalotach 
na niemieckie kolumny pancerne w okolicach Radomska 
w pierwszych dniach II wojny światowej. Aby w prosty 
sposób zilustrować Państwu wrześniowy dramat, tym 
razem zamieszczę listę poległych lotników i ich miej-
sca wiecznego spoczynku. Obejmuje ona tylko tych lot-
ników, którzy zginęli w obszarze oddalonym nie więcej 
niż 25 km od Radomska. W następnych numerach „NŚ” 
postaram się opisać kolejno znane mi losy załóg biorą-
cych udział w walkach nad naszym miastem.

II Pułk Lotniczy w Krakowie
1(21) Eskadra Bombowa 
1. ppor. obs. Tadeusz Król
2. kpr. strz. Władysław Ścibich
3. pchor. strz. Mieczysław Mazur
4. kpr. strz. Ignacy Mularczyk
5. sierż. pil. Wojciech Uryzaj
6. ppor. obs. Rudolf Wilczak

2(22) Eskadra Bombowa 
1. pchor. obs. Wacław Grandys
2. pchor. pil. Józef Jeleń
3. kpr. pil. Mikołaj Jurcewicz
4. kpr. strz. Stanisław Kapturkiewicz
5. pchor. obs. Jan Klimek
6. kpr. strz. Stanisław Korytowski
7. kpt. pil. Kazimierz Słowiński
8. kpr. strz. Andrzej Ustupski
9. por. obs. Stanisław Walkow

10. ppor. obs. Władysław Żupnik

V Pułk Lotniczy w Lidzie
55 Samodzielna Eskadra Bombowa 
1. kpr. pil. Czesław Borzęcki

2. kpr. strz. Czesław Buzik

3. por. obs. Tadeusz Frąckowiak

4. kpr. strz. Bolesław Leśniewski

5. ppor. obs. Czesław Podogrodzki
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Miejsce pierwotnego pochowania lotników z II Pułku Lotniczego w Krakowie. 
Cmentarz w Gidlach (obecnie spoczywają na Nowym Cmentarzu w Radomsku).

Grób lotników z V Pułku Lotniczego w Lidzie. Plac kościelny we wsi Bugaj.

Grób lotników z V Pułku Lotniczego w Lidzie i II Pułku Lotniczego w Krakowie. 
Cmentarz w Kobielach Wielkich.

Miejsce pierwotnego pochowania lotników z II Pułku Lotniczego w Krakowie . 
Cmentarz w Pławnie (obecnie spoczywają na Nowym Cmentarzu w Radomsku).

Pomnik - miejsce pierwotnego pochowania lotnika polskiego z II Pułku Lotniczego w Krakowie. 
Pole we wsi Karsy (obecnie spoczywa na Cmentarzu w Kobielach Wielkich).

Pomnik wzniesiony w pobliżu miejsca 
tragicznej śmierci załogi z V Pułku 
Lotniczego w Lidzie. Pole między wsią 
Karsy i Kobiele Małe.

Do dnia dzisiejszego 
wciąż poszukuję kilku 
miejsc katastrof lotni-
czych samolotów PZL-
34 Karaś biorących 
udział w zwalczaniu 
niemieckich kolumn 
pancernych na naszym 
terenie.

Jeżeli ktoś z Państwa 
posiada wiadomości 
na ten temat, lub zna 
osoby, które taką wie-
dzę posiadają proszę 
o kontakt z redakcją 
pod nr 501 495 595 

Dariusz Solarz


