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Radomka jest prawym dopływem

Warty. Rzeka ma swoje źródła na
południe od Radomska, w pobliżu
zabudowań wsi Blok Dobryszycki, w
bagnistych niegdyś łąkach, u podnóża
piaszczystego wału wydmowego.
Płynie płaską, szeroką doliną w
kierunku południowym. W pobliżu
wsi Bartodzieje-Młodzowy zasila ją
niewielka struga wypływająca ze stawu
w Kolonii Okrajszów. W odległości
około 1 kilometra na północ od
Radomska wpada kolejny strumień,
mający swe źródła w Okrajszowie.
Następne dopływy zasilają Radomkę
już w granicach miasta. Niektóre z
nich zostały skanalizowane i nie są
widoczne na powierzchni. Długość
Radomki wynosi ponad 10 km.
Początkowo płynie przez rozległe
łąki, a następnie przez dzielnice prze-
mysłowe i centrum Radomska, gdzie
ujęta jest w betonowe koryto. Poza
zabudową miejską rozlewa się w bag-
nistej dolinie skręcając w kierunku
zachodnim, by ujść do Warty w okoli-
cach Dąbrówki.

Ciąd dalszy na str. 2

Wojewódzki konkurs „Mój jubileusz 2000“ na rzeźbę ludową poświęconą
refleksji jubileuszowej został rozstrzygnięty! Udział w konkursie wzięło 41 osób
- rzeźbiarzy i rzeźbiarek z terenu całego województwa łódzkiego. Złożyli oni 106
prac będących owocem ich talentu i głębokich przemyśleń. Inicjatorzy konkursu
- członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku serdecznie dziękują
wszystkim uczestnikom. Podziwiamy wasze zdolności plastyczne, wrażliwość 
i intelekt. Cieszymy się, że w czasach wielkiego zamętu w dziedzinie moralności
i filozofii, w czasach pogoni za pieniądzem i kultu prostackiej rozrywki, potrafi-
cie być nadal mądrzy wielką, tradycyjną mądrością ludu polskiego. Widzimy w
Was strażników i opiekunów kultury ludowej, dbających nie tylko o zachowanie
jej spuścizny, ale wzbogacających ją i popularyzujących. Dziękujemy wreszcie za
twórcze pochylenie się nad pismami Jana Pawła II - którego wszyscy uwielbiamy,
lecz wiwatując na Jego cześć zapominamy o kierowanych do nas naukach.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku wyraża swoją głęboką
wdzięczność członkom komisji konkursowej, którzy mimo ciążących na nich
licznych obowiązkach zawodowych i naukowych okazali się gotowi wesprzeć
swoją pracą i autorytetem ideę konkursu. Szczególnie gorące podziękowania
należą się tu Pani dr Magdalenie Liberskiej - przewodniczącej komisji
konkursowej, która wspierała nas również podczas realizacji konkursu swoim
serdecznym zainteresowaniem i cennymi radami. Wszyscy członkowie komisji
byli uprzejmi pełnić swoje funkcje honorowo, za co serdecznie dziękujemy.

Pragniemy też gorąco podziękować muzeom, współorganizatorom
konkursu za włożoną pracę, serdeczne zaangażowanie i poniesione koszty.

Składamy też serdeczne podziękowanie głównym sponsorom przedsię-
wzięcia i fundatorom nagród - Zarządowi Województwa Łódzkiego 
i Zarządowi Miasta Radomska.

Stanisław Korpa - I nagroda
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Niniejszy builetyn został opracowany przy współpracy członków Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum w Radomsku, Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda 
Osterloffa w Radomsku i pracowników Muzeum Regionalnego w Radomsku. 
Materiały z konkursu "Mój Jubileusz 2000" przygotowała Krystyna Filarowska. 
Skład i druk został wykonany i  sfinansowany przez Studio Poligraficzne 
"Soldruk" - Dariusz Solarz. 

97−500 Radomsko
ul. Klonowa 7, tel./fax (44) 682 64 31

Ciąg dalszy ze str. 1
Dolina tej niewielkiej rzeki była od

wieków miejscem osiedlania się ludzi.
Do niedawna informacje o najstar-
szym osadnictwie były skąpe i pocho-
dziły często z przypadkowych odkryć.
W okresie międzywojennym arche-
olodzy wiedzieli o istnieniu grodziska
wczesnośredniowiecznego na lewym,
wyższym brzegu  Radomki. Grodzisko,
zwane kopcem, zniszczono w czasie I
wojny. Jego lokalizacja poświadczona

jest między innymi na mapie
Radomska z 1785 r. oraz na planie
dóbr Bartodzieje z 1854 roku. Rów-
nież mapa Wojskowego Instytutu
Geograficznego z 1937 roku zacho-
wała w tym miejscu nazwę „kopiec”.
Informacja znanego archeologa -
Zygmunta Szmita pochodząca z 1926
roku podaje, że grodzisko rozwiezione
zostało w 1918 roku. 

W latach 1929-1930 studenci z
Akademickiego Koła Prehistorycz-

nego w Poznaniu, badając dolinę
Warty znaleźli w okolicach Zakrzówka
fragmenty glinianych naczyń kultury
pucharów lejkowatych pochodzące z
młodszej epoki kamienia - neolitu. W
latach sześćdziesiątych w mieście, nad
Radomką, przypadkowo znaleziono
srebrny rzymski denar Faustyny
Starszej z II wieku n.e. W latach
pięćdziesiątych w okolicach Dąbrówki,
w pobliżu ujścia Radomki do Warty,
kąpiący się chłopcy natrafili na
drewnianą rzeźbę głowy mężczy-
zny.Rzeźba, której wiek trudno okreś-
lić znajduje się obecnie w zbiorach
Państwowego Muzeum Archeolo-
gicznego w Warszawie. Przypuszcza
się, że jest to rzeźba związana z kultem
religijnym. Niewielką ilość materiału
ceramicznego z przełomu XIV i XV
wieku znaleziono m.in. w centrum
Radomska i w kilku innych miejscach
podczas prac budowlanych oraz na
dziedzińcu ratusza. Odkryto tam
ułamki naczyń glinianych i szklanych z
XIV i początków XV wieku.

W 1986 roku Muzeum Regionalne
w Radomsku przeprowadziło sondażo-
we badania na miejscu byłego grodzis-
ka. Wykonano 2 wykopy na prywatnej
posesji przy ul. Kopiec oraz wykop w
przyległych ogródkach działkowych.
Podczas badań zlokalizowano skraj
fosy otaczającej gród. W wypełnisku
fosy, na głębokości 50 cm od po-
wierzchni, znaleziono ułamek naczy-
nia glinianego pochodzący z 2 połowy
XII wieku. Natomiast na terenie
ogródków natrafiono na fragment
brzegu naczynia toczonego na kole
oraz część dna innego naczynia pocho-
dzące też z okresu wczesnego śred-
niowiecza. Te nieliczne ślady po-
twierdzają istnienie grodziska i fakt
jego niemal całkowitego zniszczenia.

Znacznie więcej informacji o osad-
nictwie pradziejowym i średnio-
wiecznym przyniosły badania poszu-
kiwawcze przeprowadzone w ramach
akcji tzw. Archeologicznego Zdjęcia
Polski w latach 1987-1988. Ujawniły
one istnienie w dolinie Radomki 42
stanowisk archeologicznych, pocho-
dzących z różnych epok. Były to
głównie ślady osad, obozowisk, resztki

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku jest organizacją społeczną o
charakterze kulturalno - oświatowym, skupiającą w swoich szeregach miłośników
i sympatyków Muzeum Regionalnego w Radomsku.

Celem i zadaniem Towarzystwa jest popularyzowanie wśród społeczeństwa, a
zwłaszcza ludności miasta i przyległych terenów, zbiorów Muzeum Regionalnego
w Radomsku oraz jego działalności naukowej, oświatowej i artystycznej.

Realizujemy go przez ścisłą współpracę z Muzeum w zakresie gromadzenia 
i konserwacji zbiorów oraz pomoc w jego pracach naukowo-badawczych, popu-
laryzatorskich i wychowawczych.

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku zaprasza na członków wszys-

tkie osoby zainteresowane losem kultury w naszym mieście i gotowe popierać
nasze cele własną pracą!

Towarzystwo stale współpracuje z Radomszczańskim Towarzystwem
Fotograficznym im. Edmunda Osterloffa, Radomszczańskim Klubem Kolekcjo-
nerów i Forum na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Partnerstwo.

Zapraszamy inne stowarzyszenia do współpracy!
Siedzibą Towarzystwa jest Muzeum Regionalne w Radomsku, ul. Naru-

towicza nr 1, 97-500 Radomsko, tel./0-44/ 683-56-51.
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zniszczonego cmentarzyska ciałopal-
nego oraz luźne znaleziska o nieusta-
lonych funkcjach.

Pomimo trudnych warunków
obserwacji w dolinie Radomki, w
uprzemysłowionym i zabudowanym
terenie, dało się zauważyć kilka
skupień osadniczych. U źródeł rzeki,
na zniszczonym obecnie pasie wydm,
znaleziono kilka stanowisk ze starszej,
środkowej i młodszej epoki kamienia.
W rejonie byłego grodziska znaleziono
ślady osadnictwa związane z okresem
późnego średniowiecza. Z centrum
Radomska znane są materiały cerami-
czne z końca XIV i początków XV
wieku. Kolejne duże skupisko osad-
nicze reprezentujące różne epoki
pradziejowe zarejestrowano w rejonie
Zakrzówka i Folwarków, na obu brze-
gach Radomki. W dolnym odcinku
rzeki, w okolicach Dąbrówki i przy ujś-
ciu do Warty znajdowały się ślady
zamieszkiwania ludzi w epoce
kamienia.

Ślady osadnictwa pradziejowego i
średniowiecznego nad Radomką
można zaobserwować jedynie poza
zwartą zabudową miejską i prze-
mysłową Radomska. Na piaszczystych
wydmach w okolicy Bloku Dobry-
szyckiego u schyłku starszej i w środ-
kowej epoce kamienia przebywały gro-
mady myśliwych polujących w bagnis-
tej okolicy źródeł rzeki Radomki.
Pozostały po nich narzędzia i odpadki
krzemienne powstałe przy ich wykony-
waniu. Ślady obozowisk z okresu środ-
kowej epoki kamienia - mezolitu
znaleziono na prawym brzegu
Radomki w Zakrzówku i na lewym w
Radomsku oraz w Dąbrówce. Są to
charakterystyczne dla tego okresu
mikrolityczne, czyli niewielkie, rdzenie
i narzędzia krzemienne.

W końcu młodszej epoki kamienia
- neolicie pojawiły się u źródeł
Radomki niewielkie zapewne grupy
ludzi, którzy znając już technikę lepie-
nia i wypalania naczyń glinianych, zaj-
mując tereny leśne, trudnili się
głównie zbieractwem i łowiectwem.
Była to ludność tzw. kultury grze-
bykowo-dołkowej.

Pozostałości kultur neolitycznych
nad Radomką są nieliczne. Oprócz
wcześniej wspomnianej kultury grze-
bykowo-dołkowej z Bloku Dobryszyc-
kiego, w okolicach Zakrzówka, na
prawym brzegu Radomki odkryto ślad
kultury pucharów lejkowatych, która
występowała na znacznych obszarach
Polski około 5 tysięcy lat temu.
Ponadto ułamki ceramiki bliżej

nieokreślonej kultury neolitycznej
odkryto w Dąbrówce. Pojedyńcze
wyroby krzemienne, o trudnej do
określenia chronologii znaleziono na
19 stanowiskach leżących po obu
stronach rzeki na całej jej długości, m.
in. w Tomaszowie, Radomsku,
Zakrzówku i Dąbrówce. Bardziej pre-
cyzyjne określenie chronologii tych
znalezisk wymagałoby badań
wykopaliskowych.

Ślady osadnictwa z początków
epoki brązu w dolinie Radomki są
nieliczne. Odkryto ułamki naczyń
charakterystyczne dla ludności tzw.
kultury trzcinieckiej, która we wczes-
nych fazach epoki brązu zasiedlała
obszary Polski. Fragmenty te
pochodzą z osad leżących po obu
stronach Radomki - w Radomsku i
Zakrzówku. 

W późniejszych okresach epoki
brązu teren lewej,  wyższej terasy
Radomki zasiedlony został przez lud-
ność kultury łużyckiej. Pozostałości po
niej odkryto w południowej części
Radomska. Duża osada kultury
łużyckiej z późniejszych faz jej rozwo-
ju, czyli przełomu epoki brązu i epoki
żelaza  znajdowała się na prawym
brzegu Radomki, w Zakrzówku. 

W pierwszych wiekach naszej ery
dolina Radomki nie była miejscem
szczególnego ożywiena osadniczego. Z
tego okresu pochodzi luźne znalezisko
denara Faustyny Starszej w północnej
części Radomska, ślady ceramiki kul-
tury przeworskiej na dwóch osadach w
Radomsku i Zakrzówku. W wyższych
partiach doliny, na prawie całkowicie
zniszczonej  obecnie wydmie w dzielni-
cy Folwarki natrafiono na pozostałości
ciałopalnego cmentarzyska kultury
przeworskiej z około III wieku n.e. 

Z okresu wędrówek ludów i począ-
tków średniowiecza nie znamy mater-
ialnych śladów przebywania ludności w
dolinie Radomki.

Dopiero od wieku XII, w którym
prawdopodobnie zbudowano gród w
widłach Radomki i małej strugi
wpadającej do niej od wschodu, można
mówić o rozwoju osadnictwa  w dolinie
tej rzeki.  Z  czasów funkcjonowania
grodziska nie znaleziono w jego
pobliżu, ani też w dolinie Radomki
żadnych śladów osadnictwa. Dopiero z
wieku XIV i początku XV znane są
znaleziska archeologiczne. Odkryto je
m.in. w pobliżu grodziska, a także w
obecnym centrum Radomska oraz na
południe od miasta. Prace budowlane
prowadzone w roku 1986 w pobliżu
skrzyżowania ulicy Prymasa Wyszyń-
skiego i placu 3 Maja odsłoniły na
głębokości ok. 4 metrów od obecnego
poziomu warstwę osadniczą XIV-wie-
cznego Radomska z dużą ilością
ceramiki, ułamków naczyń szklanych,
polepy i gruzu. Również przypadkowo
odkryta podczas prac remontowych na
dziedzińcu ratusza jama odpadkowa z
XIV/XV wieku zawierała znaczną
ilość szczątów naczyń glinianych i
szklanych oraz kości zwierzęce. Po-
twierdza istnienie tu znanej ze źródeł
historycznych karczmy „Wesoła”. Brak
większej ilości źródeł archeologi-
cznych z terenu miasta spowodowany
jest gęstą zabudową i niemożliwością
prowadzenia badań na tym terenie.
Jedynie drobne inwestycje w centrum
miasta, które poddawane są nadzorom
archeologicznym mogą dostarczyć
nowych źródeł o życiu mieszkańców
Radomska w czasach średniowiecza.

Bożena Błaszczyk 
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Autorzy zamieszczonych
prac:

1 - Henryk Staszko 
- „Święta rodzina“

2 - Wiesław Janik
- „Królowa Świętego Różańca“

3 - Marek Migoń
„Gest codzienny“

4 - Stanisław Korpa 
- „Królowa Ziemi Sieradzkiej“

5 - Andrzej Wojtczak 
- „Papież i Ali“

6 - Stanisław Korpa
- „Kolor dzisiejszych diabłów
polskich“

7 - Mieczysław Włodarski
- „Chrystus dźwigający krzyż“

8 - Wiesław Janik
- „Święty Józef“

9 - Zbigniew Fabijański
- „Rybak“

10 - Grzegorz Kołaczek
- „Frasobliwy“

11 - Wiesław Janik
- „W krzyżu cierpienie...“
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A więc będzie to tymczasem jedynie
skrótowy zarys tego opracowania
książkowego, które obejmie także
szczegółową historię poza szpitalem
innych placówek służby zdrowia.

Aktualnie jestem na etapie
uzupełniających zbiorów licznej doku-
mentacji obrazowanej także fotografia-
mi, w którą to historię wpisały się liczne
pokolenia pracowników służby zdrowia,
a ogromna większość poprzednich poko-
leń i związanych z nimi wydarzeń pogrą-
żają się w nieubłaganym upływie czasu w
niebyt i idą w zapomnienie. Stało się więc
sprawą pilną i bardzo ważną ocalić od
zapomnienia choćby najważniejsze fakty
i sylwetki ludzi ze szpitalem związanych
dawniej, które się zachowały w rozrzu-
conych często i bardzo fragmen-
tarycznych a i często trudno dostępnych
źródłach, dokumentach i wzmiankach.

Kroniki zakładowej szpitala w Ra-
domsku nikt konsekwentnie nie prowa-
dził. A poleganie częściowo na pamięci
starszych wiekiem radomszczan i ludzi
spoza miasta ułatwia jedynie opracowa-
nie faktów z niezupełnie dawnych lat.
Nie da się oderwać przecież historii szpi-
tala - jego powstawania i rozbudowy od
losów ludzi tam pracujących i wypeł-
niających szpital, którzy kreowali fakty i
znaczące postępy, a na ich tle nie uwido-
cznić i wyróżnić wielu ciekawych postaci
barwnych i oryginalnych ze wszystkich
szczebli służbowej drabiny.

Dopiero takie szczegółowe i pełne
opracowanie będzie właściwym odbi-
ciem wartości minionego czasu, a może
też i trochę pouczające dla również obec-
nego pokolenia pracowników w myśl za-
sady „Historia est magistra vitae” ( „His-
toria jest nauczycielką życia”). W daw-
nych czasach placówkami, które poprze-
dzały w dzisiejszym rozumieniu szpitale,
były różne placówki spełniające bardziej
funkcje opiekuńcze niż lecznicze, a lu-
dzie tam pracujący nazywani byli przez
społeczeństwo „Duchakami”.

Nie istniały zatem instytucjonalne
formy edukacji, a ludzie przekazywali
sobie nabytą praktycznie wiedzę i doś-
wiadczenie często tylko ustnie.

W Radomsku według najstarszych
źródeł z dawien dawna stał obok
Kościoła parafialnego dom szpitalny a
Kościół Św. Ducha, zwany także z
powodu przyłączonego do niego szpitala

albo raczej domu schronienia, kościołem
szpitalnym (eceklesia hospitalis).

Kiedy został wzniesiony nie daje się
dokładnie ustalić. Ale pewnym jest, że
istniał już w wieku XIV gdyż są zapisy z
wieku XV na szpital przy nim założony.

A dopiero w roku 1859, celem lep-
szego zaopatrzenia już wybudowanego
nowego szpitala w latach 1837 - 1839, fun-
dusze fary zostały oddzielone od funduszy
szpitala.

Według innych źródeł z fundacji
mieszczanina radomskowskiego Piotra
Koperki Dom Szpitalny mieścił się w kru-
chcie szpitala parafialnego w Radomsku.

A więc w Radomsku w latach 1837 -
1839 wybudowano służący do dzisiaj szpi-
tal Świętego Aleksandra mieszczący się
przy zbiegu ulic Strzałkowskiej i Długiej.

Wcześniej, bo w 1835 roku, Rada
Szczegółowa Opiekuńcza pod przewod-
nictwem prezesa Marcina Ziółkowskiego,
postanawia wybudować nowy szpital, aby
w ten sposób „przynieść ulgę cierpiącej
ludzkości” co wiadomo jest z akt szpital-
nych Świętego Aleksandra z lat 1835 -
1850.

Prezes Ziółkowski w 1835 roku pisze
obszerny list w formie płomiennej odezwy
do bardziej znaczących ludzi w mieście.

Uzasadnia potrzebę wzniesienia
nowego gmachu szpitalnego oraz podaje
szczegółowy plan pracy aby dzieło zreali-
zować, które mogłoby pomieścić do 30
łóżek.

Wybrane miejsce ma dużo zalet. I jak
piszą ówcześni komentatorzy „inny plac z
większymi dogodnościami wynalezionym
bydź nie mógł”.

Plac ten był własnością Marcina
Ziółkowskiego, który podarował go bez
najmniejszego wynagrodzenia.

Dokupiono ponadto dwa ogródki,
aby pogłębić plac szpitalny i oddzielić go
od budynków prywatnych.

Budowy podejmuje się były żołnierz
napoleoński Krauze.

Porwane przykładem Ziółkowskiego
grono ludzi z Rady Szczegółowej i spo-
łeczeństwa Radomska dokonuje niezwy-
kłego osiągnięcia.

Mimo wielu przeszkód budowa szpi-
tala zostaje ukończona w rekordowo
krótkim czasie i w dniu 7 lipca 1839
następuje uroczyste otwarcie szpitala.

Budynek szpitala był jednopiętrowy.
Mimo woli nasuwa się refleksja jak to

historyczne tempo ma się do prze-
wlekłości budowy aktualnego szpitala.

Oprócz Ziółkowskiego szczególną
hojnością odznacza się Wojciech
Ziembiński, Franciszek Królikiewicz oraz
mgr Soczołowski, który dodatkowo
zobowiązuje się wydawać ze swojej apteki
dla chorych lekarstwa cały rok bezpłatnie.

W 1889 roku w Radomsku było 7
lekarzy, 7 felczerów i 1 apteka. Ciekawe
wydarzenie, co skwapliwie notują kro-
nikarze, następuje w dziejach miasta
1881 roku. Pracujący w Radomsku w
szpitalu znany i ceniony lekarz Julian
Kulski przyczynia się bezpośrednio do
powstania ochotniczej straży pożarnej w
Radomsku. Wcześniejsze bowiem stara-
nia w Piotrkowie Trybunalskim i w War-
szawie były bezowocne a argumentacja,
że drewnianą zabudowę Radomska poło-
żoną blisko lasów często niszczą pożary,
których nie ma czym gasić, nie prze-
konywały decydentów. Dopiero przypa-
dek sprawia, że w 1881 roku gubernator
Piotrkowa Trybunalskiego przyjeżdża na
lustrację szpitala św. Aleksandra i nagle
zachorowuje stając się pacjentem tego
szpitala. Mimo poważnej choroby
opiekujący się nim lekarz Julian Kulski w
krótkim czasie przywraca pacjentowi
zdrowie. Gubernator docenia umiejęt-
ności lekarza i oświadcza, powodowany
wdzięcznością, że gotów jest spełnić
każde życzenie lekarza. Wówczas to J.
Kulski miał oświadczyć „Moim pragnie-
niem jest aby w Radomsku powstała
ochotnicza straż pożarna” i obietnica
zostaje w krótkim czasie spełniona.

Można więc mówić o historycznym w
Radomsku rodowodzie służby zdrowia i
później straży pożarnej, która przy pomo-
cy lekarza została stworzona i później
chroniąc mienie ludzi staje obok szeregów
ludzi chroniących życie i zdrowie.

W latach dwudziestych już naszego
stulecia został przeprowadzony generalny
remont połączony z modernizacją. Szpital
zostaje kompletnie odrestaurowany
wewnętrznie i zewnętrznie. Poczynione
zostały też przeróbki i udoskonalenia,
jakimi nie każdy szpital poszczycić się
może. Dużą usługę oddają szpitalowi
wodociągi i kanalizacje zainstalowane
dzięki niestrudzonym zabiegom i moż-
liwościom ówczesnego kuratora p. dyrek-
tora Husarzewskiego. Szpital zostaje
zaopatrzony w różne chirurgiczne przy-
rządy, posiada widną salę operacyjną z
wszelkimi wymaganiami przy zastosowa-
niu nawet, w razie potrzeby, promieni
rentgenowskich. Na korytarzach i salach
panuje wzorowa czystość, starannie i
higienicznie prowadzona jest też kuchnia
dla chorych a to wszystko pod baczną
opieką dyrektora szpitala p. L. Musie-
lewicza. Dzięki jego skrupulatnej, system-
atycznej i sprawnej organizacyjnie pracy

Przeszło półtora wieku istnienia szpitala w Radomsku,
jakie minęło, to „kawał” historii i dziejów, których nie da
się zamknąć w krótkim, z konieczności, opracowaniu
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szpital zyskuje bardzo wiele, tak pod
względem gospodarczym jak i tech-
nicznym. Wzmiankowana w Gazecie
Radomskowskiej z 1921 roku informacja
brzmi dosłownie tak: „Pamiętamy różnych
gospodarzy w szpitalu: Piaszczyńskich,
Kokoszyńskich i innych lecz niestety
wszyscy oni dbają tylko o napchanie
własnej kieszeni kosztem, naturalnie,
chorych, którzy umierają tam z głodu.
Wszystkie skargi i żale nie znajdują
posłuchu u władz carskich , bo one tym
samym systemem się rządziły. A obecna
gospodarka w szpitalu jest wzorowa pod
każdym względem i jako taka może służyć
za wzór podobnym instytucjom”.

Dla wielu już radomszczan współ-
cześnie zupełnie abstrakcyjnie brzmią
nazwiska tak znakomitych lekarzy jak
wspomniany doktor Kulski czy cała pleja-
da innych, jak: Stanisław Borkowski,
Stanisławski, Dominik Popławski,
Sobrański, Róziewicz, Lubelski , Abusz,
Niewiarowski, Zwoliński, dr Furtówna,
Jan Eysmontt czy później już pracujących
w Radomsku, których częściowo pamięta
moje pokolenie: Milewska Maria,
Jasiński Stanisław, Torando Bolesław,
Iwicki Feliks, Kucharski Ryszard,
Aleksander Jakubowski, Stanisław
Kaźmierczak, Włodzimierz Morawski,
Malinowski, Demczuk Włodzimierz,
Borys Baszkirow, Zdzisław Bartnik,
Władysława Melesz, Wiktor Melesz,
Zbigniew Grabowski, Włodzimierz Pyka,
Jan Sikora, Ludwik Grabowski.

Stanisław Oczkowski pracował już w
szpitalu w Radomsku przed II wojną świa-
tową i w czasie wojny z dr Jerzym
Kasperskim, Zenonem Bąbką, Aleksym
Krokowiczem i Antonim Łączyńskim.
Wszyscy ci lekarze byli wspaniałymi
Polakami bez reszty oddanymi ojczyźnie i
współpracujący z partyzantami, głównie
Armii Krajowej. Pielęgniarkami były prze-
ważnie siostry zakonne ze zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia. Dr Jerzy Kasperski, 
dr Zenon Bąbka często przebywali w lesie
utrzymując różne kontakty z partyzantami 
i mimo, że szefem szpitala był Niemiec 
dr Hoffman, często rannych partyzantów czy
chorych hospitalizowano w szpitalu w
Radomsku. Siostry zakonne opiekowały się
rannymi i chorymi w dzień i w noc, a godzin
się nie liczyło. Wszystko odbywało się bardzo
sprawnie, żadnej wpadki nie było.
Zadziwiająco duża była solidarność całego
personelu szpitalnego. Dla zachowania
chronologii podaję nazwiska kolejnych
dyrektorów szpitala w czasach powojennych
a więc: dr Stanisław Oczkowski, dr Stefan
Śpiewankiewicz, dr Aleksander Jakubowski,
po nim krótko dr Ambroziak, a następnie, 
dr Stanisław Kaźmierczak, dr Jacek Gzik, 
dr Jerzy Grzymałło i od 1.01.1995 r. dr To-
masz Kuban, a od 1.06.1998 r. dr Adam
Wlazłowski i ponownie od czerwca 2000 r. 

dr Tomasz Kuban. Czasy powojenne są okre-
sem burzliwego rozwoju i wielu zmian w
szpitalu. Szpital przechodzi kolejne rozbu-
dowania i modernizacje oraz wiele przeo-
brażeń gospodarczych i technicznych.
Powstają, obok nowych oddziałów, placówki
stricte diagnostyczne, laboratoria i ostatnio
nowe urządzenia techniczne.

W szpitalu podejmuje pracę wielu
absolwentów akademii medycznych w
Polsce, a najliczniejszą jest grupa studen-
tów Łódzkiej Akademii Medycznej.
Przychodzą różni lekarze, ale w każdej
pokoleniowej formacji czasowej znajdują
starszych lekarzy, których dobra i ofiarna
praca, wysoki poziom wiedzy medycznej
i autorytet moralny są wzorem dla medy-
cznych nowicjuszy. Bardzo wielu lekarzy
zdobywa systematycznie wysokie kwali-
fikacje, stając się w miarę czasu wzorami
dla młodszych. Znana i powszechna jest
opinia, że niemal wszyscy lekarze z
Radomska zdają świetnie czy dobrze
egzaminy specjalizacyjne i uzupełniają
wiedzę w drodze różnych form szkolenia.

Zapewne w pełnym książkowym
wydaniu, kiedy pozwoli czas, siły i dopiszą
warunki, poszczególne postacie z minio-
nej i współczesnej formacji służby zdrowia
nabiorą personalistycznej wymowy i wielu
barwnych cech osobowościowych.

W Radomsku powstają nowe oddziały
szpitalne, najpierw pediatria, z później wyo-
drębnionym oddziałem noworodków, oddział
zakaźny, początkowo zostaje usytuowany po
nieparzystej stronie dzisiejszej ulicy kardynała
Wyszyńskiego a po jego przeniesieniu do
obecnej siedziby przy ulicy Komuny Paryskiej
zostaje otwarty oddział gruźliczy. W 1957
roku zostaje stworzony oddział laryngolo-
giczny, następnie reumatologiczny, który
później pełnił funkcję oddziału wojewódz-
kiego. W 1972 roku powstaje oddział kardio-
logiczny, następnie zostają stworzone warunki
do wyodrębnienia się anestezjologii.

Klimat współpracy i wzajemnych
relacji osobowych był przeważnie dobry
a nawet bardzo dobry. Współpraca

młodszego ze starszym pokoleniem była
często powielaną okazją do lepszego
poznawania się i przyjaźni, integracji
środowiskowej i przekazywania doświad-
czeń między różnymi grupami pracowni-
ków nie tylko personelu fachowego.

Trudno doprawdy pojąć, dlaczego
współczesne obyczaje i współżycie per-
sonelu odbiega czasami od przecież,
obiektywnie rzecz biorąc, znacznie trud-
niejszych czasów. Obecna doba natomiast,
uwzględniając rosnące wymagania i
oczekiwania społeczeństwa a zmniej-
szane dotacje sfery budżetowej przy
narastającym zadłużeniu - rozwiązywa-
nie problemów pracowniczych, zwłasz-
cza tych natury materialnej, a także
zapewnienie ciągłości pracy wszystkich
jednostek organizacyjnych szpitala
należy do zadań zbliżonych do kwadratu-
ry koła.

Pozostaje mieć nadzieję, że dokony-
wane systemowe zmiany i mądre
wdrażanie reform pozwolą przetrwać ten
kolejny, a współczesny już nam, okres w
dziejach naszego sto-sześćdziesięciolet-
niego szpitala.

Czasy są burzliwe i nie na wszystko
mamy wpływ, ale powinny być przede
wszystkim burzliwe w imię wspólnych
poszukiwań i rozwiązań, a nie z innych
powodów.

Niech mi będzie wolno w tym miejscu,
jako jednemu z seniorów radomszczańskiej
ochrony zdrowia, zaapelować do
Koleżanek i Kolegów Lekarzy o tworzenie
bliższych więzi lepszego klimatu i wzajem-
nego szanowania się przez sam fakt, że
należymy do jednej profesji i mamy takie
tradycje. Tworzymy przecież przemijające
ogniwo w historycznym łańcuchu pokoleń
naszego szpitala i tak naprawdę źródeł sza-
cunku środowiska i osobistego zadowole-
nia należy szukać w dobrze i etycznie
wykonywanej pracy i właściwych postawach
nie pozbawionych humanizmu wobec
innych, a szczególnie naszych pacjentów.

J. Półrola
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PPrroottookkóółł
Z posiedzenia Komisji Wojewódzkiego

Konkursu na rzeźbę ludową „Mój Jubileusz
2000” w dniu 15.10.2001 r.

Komisja Konkursowa w składzie:
1. dr Magdalena Liberska - Przewodnicząca
2. mgr Elżbieta Kwiatkowska
3. ks. Jan Nowicki
4. mgr Czesław Rutkowski
5. mgr Paweł Szymczak
6. mgr Tomasz Spychała
7. Krystyna Filarowska
stwierdziła, że w konkursie wzięło udział 41 uczestników.

Przedstawili Oni 106 prac. Prace przedstawiono komisji w
anonimowych zestawach autorskich. Po dyskusji i odrzuceniu
prac wadliwych i nie spełniających warunków konkursu
postanowiono przyznać dwie pierwsze nagrody:

1. Stanisławowi Korpie.
2. Antoniemu Baranowi.
Ad. 1. Propozycja twórcy zachwyca zarówno przedstawiony-

mi treściami jak i rozwiązaniami formalnymi. Autor przybliżył
zagadnienia różnej rangi: światowe, krajowe i regionalne. W
większości prac zastosował oryginalny program ikonograficzny.

Ad. 2. Prace zasługują na szczególną uwagę ze względu na
indywidualność w sposobie przedstawiania podjętych tematów.
Odpustowy charakter rzeźb nawiązuje do postaci sakralnych
dostępnych w miejscach wzmożonego kultu.

Drugie nagrody przyznano trzem rzeźbiarzom:
1. Markowi Migoń.
2. Mieczysławowi Włodarskiemu.
3. Andrzejowi Wojtczakowi.
Ad. 1. Przekazany temat głęboko tkwi w kulturze narodu

polskiego,  chleb - dobro którym należy się dzielić, a zarazem
symbol Eucharystii. Zaletą rzeźby jest ponadto oszczędność
formy i jej monumentalność.

Ad. 2. Zaproponowane prace są zręczną kontynuacją rzeź-
by ludowej. Tematy popularne i forma pełna prostoty.

Ad. 3 . Autor w swoich rzeźbach zwraca uwagę na wartości,
które powinny towarzyszyć każdemu człowiekowi: przebacze-
nie, dążenie do prawdy i sprawiedliwości.

Trzecie nagrody przyznano czterem twórcom: Zbigniewowi
Fabijańskiemu, Wiesławowi Janiakowi, Henrykowi Staszko,

Grzegorzowi Kołaczkowi.
Prace w/w twórców zwracają uwagę różnymi walorami:

sposobem przedstawienia tematów - przez wprowadzenie
nowych treści do tradycyjnych schematów i rozwiązaniami for-
malnymi.

Nagrodę specjalną przyznano Bolesławowi Grabskiemu, za
trwanie w uprawianiu rzeźby ludowej charakterystycznej dla
obszaru Łęczyckiego.

Ponadto komisja postanowiła wyróżnić następujące osoby:
Magdalenę Wojtczak, Włodzimierza Dłubakowskiego,
Zbigniewa Szczepańskiego, Józefa Stańczyka, Jadwigę
Matusiak, Henryka Hemanta, Wojciecha Grzędowskiego,
Krzysztofa Politowskiego.

Zdecydowano także o przyznaniu gratyfikacji za uczestnict-
wo w konkursie uczestnikom, którzy nie otrzymali nagród i
wyróżnień.

Komisja podjęła decyzję o podziale nagród w n/w wysokoś-
ciach:

I nagrody - 800; zł.
II nagrody - 550; zł.
III nagrody - 350,- zł.
Nagroda specjalna - 300,- zł.
Wyróżnienia - 150; zł.
Za uczestnictwo - 50,- zł.
Komisja konkursowa pragnie podkreślić bardzo dobrą i prze-

jrzystą prezentację eksponatów oraz materiałów informacyjnych.
Komisja podkreśla wysoki poziom prac konkursowych.
Prace dostarczone na konkurs będą prezentowane na wys-

tawie pokonkursowej w Muzeum Regionalnym w Radomsku, a
także innych muzeach województwa łódzkiego. Wręczenie
nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 26
października 2001r.
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