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Niniejszy biuletyn został opracowany przy współpracy członków Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum w Radomsku, Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział
w Radomsku, Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radomsku 
i pracowników Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. 
Niniejsza publikacja została sfinansowana przez: Urząd Miasta Radomska, 
Muzeum Regionalne w Radomsku, oraz Studio Poligraficzne „SOLDRUK”

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

Skład i druk

Po opanowaniu Polski przez Niemcy hitlerowskie w 1939r. 
zamknięto polskie szkoły wyższe i średnie ogólnokształcące, 
a z programów szkół podstawowych i zawodowych usunię-
to historię i geografię oraz ograniczono nauczanie, zwłasz-
cza języka polskiego. Konfiskowano zbiory biblioteczne, 
często budynki szkolne zamieniano na kwatery, szpitale 
wojskowe, czy magazyny. Obowiązywał bezwzględny zakaz 
realizacji programów nauczania obowiązujących przed 
wrześniem 1939r.. Obniżono poziom organizacyjny szkół 
w Generalnej Guberni, zamknięto szkoły polskie na tere-
nach włączonych do Rzeszy. Masowo zwalniano nauczy-
cieli z pracy, zwłaszcza mężatki, wywożono nauczycie-
li na przymusowe roboty do Niemiec, aresztowano ich 
i umieszczano w obozach koncentracyjnych. Niszczono 
polską oświatę, kulturę i tożsamość narodową.

Do walki w obronie polskiej szkoły i młodzieży szkolnej 
przystąpili nauczyciele podejmując samorzutnie akcje taj-
nego nauczania.

W październiku 1939r. działacze Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego tworzą konspiracyjną 
organizację pod nazwą Tajna Organizacja 
Nauczycielska, która odegrała dominują-
cą rolę w organizowaniu i prowadzeniu 
pracy oświatowo-wychowawczej. TON 
powołała zarządy okręgowe, powiato-
we i gminne, które ściśle współpracowały 
z Departamentem Oświaty i Kultu-
ry w Delegaturze Rządu na Kraj na 
wszystkich szczeblach organizacyj-
nych. Niosła pomoc dla rodzin nauczy-
cielskich poddanych represjom, nauczy-
cielom przesiedlonym, prowadzącym 
tajne nauczanie w ramach szkoły jawnej 
i tajnych kompletów. Ważną dziedziną 
działalności TON była też walka cywil-
na polegająca między innymi na ochronie 
kompletów tajnego nauczania, egzaminów, 
zabezpieczeniu podręczników do języka 
polskiego, historii i geografii przed znisz-
czeniem przez hitlerowców i.t.p..

Przybycie Aleksandra Michalaka - przedstawiciela pod-
okręgu piotrkowskiego TON w końcu stycznia 1940r. do 
Władysława Trybulaka - kierownika szkoły w Dobry-
szycach zaowocowało powołaniem władz powiatowych 
TON w Radomsku. W skład Powiatowej Komisji Tajnego 

Nauczania weszli: Henryk Lange - przewodniczący, Wła-
dysław Trybulak - zastępca przewodniczącego, Włady-
sław Bieda, Wacław Borkowski, Wincenty Cieślak, Tadeusz 
Goszczyński i Stanisław Siemiński. Działające komplety taj-
nego nauczania, powstałe z inicjatywy nauczycieli, rodzi-
ców i uczniów zostały zalegalizowane przez Powiatową 
Komisję Tajnego Nauczania. Jej członkowie weszli w skład 
Referatu TON, działającego w Armii Krajowej - Obwód 
Radomsko.

Kontakty z władzami okręgowymi TON, czy też kie-
rownikami kompletów w terenie, Powiatowa Komisja Taj-
nego Nauczania w Radomsku utrzymywała za pośred-
nictwem referentów gminnych, którzy przekazywali 
wskazówki dla nauczycieli tajnych kompletów oraz dzie-
lili się z nimi doświadczeniami. Tajne nauczanie prowa-
dzone było na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum 
i liceum. Nauczyciele stosowali różnorodne formy tajne-
go nauczania. Tajne komplety na poziomie szkoły podsta-
wowej prowadzone były w 34 miejscowościach powiatu 

radomszczańskiego, należących do Generalnej Guberni. Na 
ziemiach wcielonych do Rzeszy zwolnieni z pracy nauczy-
ciele (Brzeźnica, Pajęczno, Sulmierzyce) prowadzili tajne 
nauczanie indywidualne, zwłaszcza rodzinne.

Jeszcze inna była sytuacja w szkolnictwie średnim ogól-

Informacja dotycząca tajnego nauczania 
w Radomsku i powiecie radomszczańskim 
w latach 1939-1945.

Dokument maturalny Konspiracyjnego Liceum im. Feliksa Fabianiego z 15 lutego 1945 r.
Widoczne podpisy nauczycieli: Goszczyński, Zakliński i Borkowski
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Jeszcze kilka lat temu moja wiedza o wydarzeniach lot-
niczych na terenie powiatu radomszczańskiego była zniko-
ma. Impulsem do jej poszerzenia były wspomnienia moje-
go Taty - pilota. Dotyczyły one okresu nauki w Oficerskiej 
Szkole Lotniczej w Dęblinie i na na lotnisku polowym 
w Białej Podlaskiej (1951-1953r.)

Nie miał on 
jednak możliwo-
ści ukończenia 
szkoły i konty-
nuowania karie-
ry pilota, gdyż 
z przyczyn poli-
tycznych (nie 
podał w ankiecie 
informcji o rodzi-
nie za granicą) 
został zawieszo-
ny w lotach i ze-
słany do kar-
nej jednostki w 
Orzyszu. Poniża-
ny, nękany i gło-
dzony z objawami 
anemii trafił do 
szpitala wojsko-
wego w Ełku, gdzie 

„miał umrzeć śmiercią naturalną”. Oficjalnie zakazano 
zajmować się nim. Przeżył tylko dzięki ofiarności części 
personelu medycznego. Przeniesiony do szpitala polowe-
go, po długiej rehabilitacji i pod troskliwą opieką lekarza 
(pilota z Dęblina, którego łączyły z Tatą podobne przeży-
cia) powrócił do zdrowia, ale to już inna historia, z pew-
nością jeszcze do niej powrócę.

Od kilkunastu lat kupowałem i czytałem coraz więcej 
publikacji, w których nie brakowało również epizodów 
wrześniowych walk lotniczych rozgrywających się w oko-
licach Radomska.

I wtedy dotarło do mnie, że przez cały czas mojej edu-
kacji, ani raz nie słyszałem o tak ważnych i dramatycz-
nych wydarzeniach. Z punktu widzenia historyków lot-
nictwa to właśnie działania w dniach 2-4 września 1939r. 
na obszarze styku Armii Łódź i Armii Kraków, były jed-
nymi z największych wysiłków polskich sił powietrznych 
w trakcie kampani wrześniowej.

Myślę, że w niewiedzy nie byłem osamotniony, gdyż 
w czasach moje młodości trudno było dostać jakąkol-
wiek publikację bez przekłamań i sowieckiej propagandy. 
Obecnie w dobie wolności i ogólnego dostępu do inter-
netu, to już całkiem inny świat, a mimo wszystko wciąż 
czuję wielkie rozczarowanie. Rozmawiając o historii 
z młodzieżą i przypadkowymi osobami stwierdzić mogę, 
że wiedza o „Katyniu”, „Warszycu” czy „bitwie pod Ewi-
ną” jest dobrze utrwalona, to o walkach polskich lotników 
we wrześniu 1939r. wciąż wiemy niewiele.

Chciałbym, aby po lekturze tego numeru „Naszego 
Świata”, uświadomili sobie Państwo, iż my radomszczanie 
jesteśmy winni szacunek i wdzięczność poległym na Naszej 
Ziemi Bohaterskim Lotnikom. Najlepszym tego wyrazem 
może być postawienie pomnika. Pomnik taki z pewnością 
przyczyniłby się do głębszego zainteresowania społeczno-
ści - szczególnie młodzieży tą tematyką, byłoby też dla 
miasta powodem do dumy.

Członkowie TPM w Radomsku już od 2007 roku dość 
intensywnie pracowali nad rozpowszechnianiem wiedzy 
o walkach powietrznych, nie tylko w naszym powie-
cie. Nawiązaliśmy kontakt z panem Adamem Sikor-
skim z TVP-INFO, czego owocem było wyemito-

Szacunek i wdzięczność

Dęblin - pomnik przed Wyższą Szkołą Oficerską Sił 
Powietrznych - „Szkoła Orląt”.
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nokształcącym. Po zamknięciu w grudniu 1939r. Gimna-
zjum i Liceum im. Feliksa Fabianiego w Radomsku część 
nauczycieli tej szkoły postanowiło utworzyć konspira-
cyjną szkołę średnią. Nie wszyscy nauczyciele przystąpi-
li do nauczania w tajnych kompletach, większość spośród 
nich prowadziła tajne nauczanie jednostkowe. Początko-
wo rodzice w obawie przed represjami ze strony okupan-
ta niechętnie przysyłali uczniów na tajne komplety. Stąd 
zorganizowano III zespoły liczące w sumie 30 uczniów. 
Z czasem wzrastała liczba uczniów, a tym samym zespo-
łów i nauczycieli.

Powołani przez Powiatową Komisję Tajnego Nauczania 
w Radomsku referenci dla szkolnictwa średniego byli rów-
nocześnie członkami komisji egzaminacyjnej dla całego 
powiatu. Przeprowadzali egzaminy promocyjne z mandatu 
tajnych władz szkolnych.

Nadzór nad szkolnictwem średnim ogólnokształcącym 
w Radomsku i powiecie radomszczańskim sprawował od 
1941r. z upoważnienia TON i tajnego Kuratorium - Wacław 
Borkowski, który pełnił funkcję przewodniczącego komisji 

maturalnej. Pierwsza tajna matura przeprowadzona została 
w 1943r. w domu Tadeusza i Zofii Goszczyńskich.

Po zakończeniu działań wojennych w 1945r. dokonano 
weryfikacji wyników tajnego nauczania, w wyniku, której 
uczniowie otrzymali zaświadczenia promocyjne, czy też 
maturalne.

Tajne nauczanie odegrało istotną rolę w walce o pol-
ską szkołę. Było bastionem obrony języka polskiego. 
Miało powszechny charakter. Brało w nim udział ponad 
200 nauczycieli zatrudnionych w Radomsku i powiecie 
radomszczańskim. Przyczyniło się do zachowania ciągło-
ści procesu dydaktyczno-wychowawczego na wszystkich 
szczeblach nauczania, było szkołą patriotycznego wycho-
wania dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje dotyczące tajnego naucza-
nia w Radomsku i powiecie radomszczańskim znajdują 
się w Oddziałowym Archiwum Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Radomsku.

  
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Radomsku.
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wanie kilku odcinków programu „Było nie Minęło” 
o ogólnopolskim zasięgu. We wrześniu braliśmy rów-
nież udział w wydobywaniu szczątków zestrzelone-
go przez niemców polskiego samolotu (P-37 Łoś), 
a następnie w uroczystości odsłonięcia pomnika zestrze-
lonej załogi tegoż bombowca we wsi Patok gmina Dróż-
bice powiat Bełchatów. Na tę okoliczność członek TPM 

pani Edmunda Bodanka napisała piękny wiersz, który 
był jednym z punktów uroczystości (patrz NŚ nr 16).

Wiosną 2008 roku zaprosiliśmy pilota PLL LOT pana 
Wojciecha Tomaszewskiego, człowieka bardzo zaanga-
żowanego w przywracanie pamięci i prawdy historycznej 
o tamtych wydarzeniach. Pokazaliśmy mu prawie 
wszystkie miejsca katastrof lotniczych i pochówków 
poszczególnych załóg (patrz 
Gazeta Radomszczańska nr 
15/2008).

W maju 2008r. reprezento-
waliśmy również nasze mia-
sto na Pikniku Lotniczym 
w Piotrkowie Trybunalskim.

Wszystkie te spotkania 
przyczyniły się do nawiąza-
nia kontaktów z miłośnikami 
lotnictwa zrzeszonymi w klu-
bach, towarzystwach, zrzesze-
niach i z osobami prywatny-
mi całym sercem oddanymi 
sprawie szerzenia tradycji lot-
niczych w Polsce.

Od kilku lat zajmuję się 
odnajdywaniem i lokalizacją 
miejsc wrześniowych kata-
strof lotniczych w naszym 
powiecie. Ważną rolę w całej 
tej mojej przygodzie odgry-
wają ludzie będący bezpo-
średnimi świadkami tamtych 

wydarzeń. Poznałem naprawdę wielu, lecz czas nieubła-
ganie kurczy ich szeregi. Ci, którzy jeszcze pozostali byli 
wówczas dziećmi, mimo to dobrze pamiętają tamte czasy.

W 2008 roku Towarzystwo Przyjaciół Muzeum skie-
rowało do Rady Miasta Radomsko pismo z prośbą 
nazwania ulicy lub ronda nazwiskiem któregoś z pole-
głych lotników. Rozumiemy, że nie jest to sprawa 
do szybkiego załatwienia, ponieważ podobnych wnio-
sków jest więcej, a nowe ulice i ronda nie powstają tak 
szybko. Jesteśmy jednak pełni nadziei, że uda się nam 
przy Państwa poparciu zrealizować to przedsięwzięcie.

Dariusz Solarz
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum  

Składanie kwiatów podczas wizyty Wojciecha Tomaszewskiego wiosną 2008 r. Cmentarz w Gidlach - miejsce 
pierwotnego pochówku lotników z II Pułku Lotniczego w Krakowie. Od lewej: Wojciech Tomaszewski i człon-
kowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum.

Patok - 23 września 2008 r.  Od lewej: Dariusz Solarz, Edmunda 
Bodanka i Ireneusz Solarz.

Jesień 2006 - Józefów k/Kodręba w czasie kręcenia odcinka „Było nie minęło” 
na miejscu katastrofy „Łosia” nr 72 182 ppor. obs. Jana Stadnickiego.
Od lewej: Adam Sikorski, Jan Kabziński i Dariusz Solarz.
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W chwili wybuchu II wojny światowej, nasze siły lot-
nicze były podzielone na dwie części. Lotnictwo armijne 
i lotnictwo dyspozycyjne. Lotnictwo armijne przydzielone 
w zależności od potrzeb podlegało: Armii „Karpaty”, Armii 
„Kraków”, Armii „Łódź”, Armii „Modlin”, Armii „Pomorze”, 
Armii „Poznań” i Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Na-
rew”. Armie te miały do swej dyspozycji samoloty myśliwskie 
P-7 i P-11, samoloty rozpoznawcze „P-23 Karaś”, obserwacyj-
ne „Czapla” i R-XIII, oraz łącznikowe RWD-8. Wykorzysty-
wane były one w obszarze działań poszczególnych armii 
a ich sztaby lotnicze praktycznie podlegały dowódcom 
sił lądowych tych armii. Dopiero po utraceniu możliwo-
ści kontynuowania dalszych działań operacyjnych zostały 
przejęte przez lotnictwo dyspozycyjne. Lotnictwo dyspo-
zycyjne podlegało bezpośrednio Wodzowi Naczelnemu 
Rydzowi-Śmigłemu i dysponowało jednostkami myśliw-
skimi, bombowymi i łącznikowymi. W skład brygad bom-
bowych wchodziły ponadto cztery brygady wyposażone 
w nasze najnowsze bombowce P-37 „Łoś”. Warto tu wyja-
śnić iż samoloty „P-23 Karaś” w służbie armijnej używano 
jako rozpoznawcze a podlegające Wodzowi Naczelnemu 
jako bombowe, ale w praktyce często wykonywały obydwa 
te zadania. Przykładem tego są wyprawy bombowe lotnic-
twa Armii „Kraków” 2 i 3 września na niemieckie kolum-
ny pancerne.

To tyle w kwesti organiazcyjnej, a teraz przejdę do fak-
tów. Powiat radomszczański i częstochowski znajdowały się 
na obrzeżach działania Armii Łódź i Armii Kraków, dlatego 
ograniczę się tylko do krótkiego opisu wydarzeń  na tych 
terenach. 

Niemieckie siły zbrojne posiadały ogromną przewagę na 
lądzie i w powietrzu.  Na Armię  „Łódź” gen. Juliusza Róm-
mla nacierała 8 Armia gen. płk Johannesa von Blaskowit-
za i 10 Armia  gen. płk Waltera von Reichenau a na Armię 
„Kraków” południowe skrzydło 10 Armii i 14 Armia gen. 
płk Wilhelma Lista. Armie te wspierała 4 flota Luftwaffe 
dowodzona przez gen. Lohra.

Na północ od Radomska niemiecka 8 armia i część zmo-
toryzowanych dywizji 10 armii już 1 września w obrębie 
przedpola Warty i Widawki związały walką główne siły 
Armii Łódź. W obliczu niekorzystnych dla Polaków wyda-
rzeń na polu walki i braku odwodów, nie było możliwości 
wzmocnienia rejonu Częstochowy i Radomska. Dowódz-
two Armii Kraków borykało się z podobnymi problemami 
i także nie posiadało pełnych informacji o ilości niemiec-
kich dywizji na naszym terenie.

16 Korpus Pancerny (1 i 4 Dywizja Pancerna) - trzon 
dziesiątej, najmocniejszej z niemieckich armii miał uła-
twione zadanie, gdyż na jego drodze stały tylko na połu-
dniowym skrzydle Armii Łodź - Wołyńska Brygada Kawa-
lerii płk. Filipowicza a na północnym skrzydle Armii 
Kraków - 7 Dywizja Piechoty. Korpus ten po przekroczeniu 
granicy, błyskawicznym zdobyciu Krzepic i rozbiciu szwa-
dronu kawalerii w Wilkowiecku, będącego północną flanką 

7 Dywizji Piechoty starł się z WBK pod wsią Mokra. Nale-
ży tu zwrócić uwagę na wielką ofiarność żołnierzy płk. Fili-
powicza, którzy wielokrotnie w sposób heroiczny odpierali 
ataki niemieckich czołgów niszcząc wiele z nich. Niestety 
również pomimo ofiarności żołnierzy z 7 Dywizji Piechoty 
nie udało się zatrzymać rozpędzonej hitlerowskiej machiny 
wojennej. Teraz drogami z południa i zachodu w kierunku 
Radomska nadciągały niemieckie kolumny pancerne, które 
mogło jeszcze powstrzymać tylko polskie lotnictwo. 

Żeby unaocznić sytuację panującą na tym odcinku fron-
tu, zamieszczę między innymi niektóre meldunki lotników 
z 32 eskadry rozpoznawczej Armii „Łódź”

1 wrzesień
Depesza do Naczelnego Dowództwa

„Melduję, że dnia 1.09.39 godz. 17.15 lotnik stwierdził kolumnę 
motorową długości około 6 km wychodzącą z m. Krzepice na Kło-
buck. Czoło m. Krzepice”.

2 wrzesień
Meldunek telefoniczny do Naczelnego Dowództwa

„Kolumna samochodów długości 9 km z Rosenberg na Bocianowi-
ce o godz. 9.30.

Kolumna pancerna długości 7 km z rejonu Rosenberg na Radłowi-
ce; na szosie duży ruch samochodów; wszystko posuwa się w kierun-
ku płn.wschodnim.

Na płn. od Częstochowy w rejonie Kuźnica - Czarny Las duża ilość 
czołgów.

 
3 wrzesień
Meldunek telefoniczny do Naczelnego Dowództwa

„Godz. 14.30 - Nowa Brzeźnica-Radomsko następuje kolumna 
broni pancernej. Na całej drodze czołgi ciężkie. Kruszyna-Radomsko 
czołgi lekkie.

Rudniki-Pławno-Radomsko mieszana kolumna samochodowa.
Z Radomska duża kolumna czołgów na Kamieńsk.
Z Kamieńska kolumna na Gorzkowice, a z Radomska na Przedbórz.
Czoło drugiej kolumny o godz. 14.30 w m. Kodrąb (12 km na 

wsch. od Radomska).

Gen. Rómel prosi, aby te kolumny przed zmrokiem bombardować”.

„Godz. 19.30 na szosie Gidle-Radomsko kolumna pancerna około 
3 km długa w marszu na Radomsko. Czoło w lasach płd. Radomsko 
(mogła to być kolumna dłuższa, gdyż czoło jej wchodziło do lasu).

Droga Gidle-Orzechów ruch samochodów (luźna kolumna) długości 
około 1500 m w kierunku na Orzechów (7 km płd. wsch. Radomsko)

Druga kolumna Strzałków (3 km płd. wsch. Radomsko) - Dmenin 
(7 km płd. wsch. Radomsko) kolumna samochodów, długości około 
1 km w ruchu na Dmenin. Czoło przy Dmenin.

„Godz. 19.50 na szosie m. Przerąb (15 km. płd. wsch. Gorzkowice) 
- Krosno (9 km. płd. wsch. Gorzkowice) 

Gorzkowice ruch samochodów w dużych odstępach (300 m) w kie-
runku na Gorzkowice. Mogą to być i czołgi.

„Godz. 19.45 z rejonu lasów płd. Kodrąb i płn. Granice (pomiędzy 
Radomsko i m. Przedbórz) ogień art. i k.m. (po wylądowaniu dziu-
ry w płatach). 

„Godz. 18.00 załoga zaobserwowała nalot 9 samolotów bombo-
wych na Łódź i rejon Łodzi. Powstały liczne pożary. Ponadto obser-

Ostatni lot
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wator stwierdził duże pożary w m. Kamieńsk, Radomsko, Brzeźnica, 
Częstochowa”.

„Z Kruszyny  na Radomsko kolumna pancerna długości 7 km 
posuwa się na Radomsko. Jej elementy przednie Radomsko i Przed-
bórz. Pan generał prosi nakazać bombardowanie”. 

W tej sytuacji Wódz Naczelny Rydz-Śmigły wydał roz-
kaz zbombardowania nieprzyjacielskich jednostek.

2 września doszło do pierwszych konfrontacji nasze-
go lotnictwa z niemieckimi kolumnami motorowo-pan-
cernymi. Dwie lwowskie eskadry bombowe (4) 64 i (5) 
65 (w sumie 18 Karasi - jeden nie dotarł nad cel) w godzinach 
południowych zbombardowały niemieckie czołgi na szo-
sie między Kłobuckiem a Częstochową. Pomimo dobrze 
wykonanego zadania 64 Eskadra Bombowa poniosła cięż-
kie straty. Cała załoga jednego zestrzelonego Karasia 
dostała się do niewoli, w drugim w trakcie przymusowego 
lądowania zginął obserwator (patrz NŚ nr 16), dwa następne 
wskutek ostrzału również przymusowo kraksowały pod 
Radomskiem, a kolejne dwa na własnym lotnisku Nosów 
k/Białej Podlaskiej. Tak więc eskadra straciła 6 z 10 samo-
lotów, 1 lotnika, a 3 dostało się do niewoli. 65 EB straciła 5 
z 8 samolotów (jeden przymusowo lądował po ostrzelaniu przez 
własną obronę przeciwlotniczą i nie brał udziału w akcji) i 1 lot-
nika (zginął od własnej OP).

 W tym samym czasie pięć załóg Karasi z 24 Eskadry 
Rozpoznawczej Armii „Kraków” z powodzeniem zbom-
bardowało niemiecką kolumnę zmotoryzowaną na szosie 
między Ligotą a Częstochową. Eskadra nie poniosła strat.

Mniej szczęścia miała załoga Karasia nr 44.185 z kra-
kowskiej (1) 21 Eskadry Bombowej, która w tym dniu pro-
wadziła rozpoznanie w rejonie Radomska. Zaatakowany 
przez 4  Messerschmitty 109D w pobliżu mostu kolejowe-
go we wsi Bobry, nie miał szans na oderwanie się od wroga.

Po pierwszym ostrzale przez dowódcę I./ZG 2 Hptm. 
Johannesa Gentzena, Karaś zapalił się i spadł na łąkę we 
wsi Wygoda pod Radomskiem. Załoga w składzie: pilot 
sierż. Wojciech Uryzaj, obserwator pchor. Rudolf Wilczak 
i strzelec kpr. Władysław Ścibich zginęła. Była to jedna 
z pierwszych tragedi lotniczych na naszym terenie. Całą 
załogę pochowano na cmentarzu w Gidlach (gdzie do dziś 
istnieje symboliczna mogiła), a w 1952 roku lotnicy zostali 
ekshumowani na cmentarz w Radomsku.

Na dzień 3 września zaplanowano jeden z największych 
w kampani wrześniowej zmasowanych nalotów na nie-
mieckie jednostki pancerne w okolicach Radomska. Wzię-
ły w nim udział dwie krakowskie eskadry bombowe 1 (21) 
i 2 (22), oraz 55 Samodzielna Brygada Bombowa z Lidy.

Przed południem wykonując lot rozpoznawczy w oko-
licach Radomska (nad wsią Kietlin) załoga Karasia nr 4 z 
55 BB została zaatakowana tak jak w poprzednim przy-
padku przez 4 Messerschmitty Hptm. Johannesa Gentze-
na, który po krótkiej walce zaliczył kolejne zestrzelenie. 
Tylny strzelec kpr. Bolesław Leśniewski i obserwator ppor. 
Czesław Podogrodzki prawdopodobnie zginęli podczas tej 
potyczki. Pilot plut. Henryk Borys dotkliwie poparzony w 
ostatniej chwili ratując życie opuścił samolot. Wylądował 
kilka metrów przy drodze z Bugaju do Dmenina, gdzie na-

tychmiast został 
wzięty do nie-
woli przez nie-
mieckich żołnie-
rzy. Jego Karaś 
rozbił się ok 
150 m od drogi 
i spłonął. Załoga 
została pocho-
wana za kościół-
kiem we w. Bugaj. 
Następne samo-
loty z 55 BB 
podążały trój-
kami nad cel. 
Pierwszy klucz 
(trzy samoloty) 
pomimo ata-
ków Messer-
schmittów doko-
nał skutecznego bombardownia niemieckich kolumn 
pancernych w rejonie Kruszyna - Gidle - Radom-
sko i szczęśliwie powrócił na lotnisko w Maryninie 
k/Radzynia Podlaskiego. Drugi klucz nie miał tyle szczę-
ścia. Po celnym zrzucie bomb, Karaś został zaatakowa-
ny przez Messerschmitty z I./ZG 2. Tym razem samo-
lot ostrzelał Lt. Reinhold Mesner. Wprawdzie większość 
publikacji podaje taką wersję, ale w/g naocznych świad-
ków to obrona przeciwlotnicza niemieckiej kolumny pan-

cernej dokonała ostatecznego zestrzelenia. Z pewnością 
Niemcy mieli ułatwione zadanie, ponieważ Karaś dymił 
i wyraźnie tracił wysokość. Z płonącego Karasia tuż przed 
katastofą wyskoczył tylny strzelec kpr. Czesław Buzik, ale 

Ppor. obs. Czesław Podogrodzki z 55 EB

Plut. pil. Henryk Borys z 55 EB
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z powodu małej wysokości spadochron się nie otworzył. 
Lotnik poległ na miejscu. 100 m dalej samolot zawadził 
o dużą sosnę i rozbił się na łące urywając podwozie o rów 
melioracyjny. Silnik oderwał się od kadłuba a samolot sta-
nął w płomieniach. Niestety pilot kpr. Czesław Borzęcki 
i obserwator Tadeusz Frąckowiak również polegli. Całą 
załogę pochowano na cmentarzu w Kobielach Wielkich. 
Kolejny klucz po zbombardowaniu celu, bez strat powró-
cił na lotnisko.

Przed południem doszło do następnej tragedii. Załoga 
z krakowskiej (1) 21 Eskadry Bombowej w składzie: pilot 
plut. Wacław Buczyłko, obserwator kpt. Stefan Alberti 
i tylny strzelec pchor. Mieczysław Mazur po udanym 
bombardowaniu i ostrzale kolumny z broni pokładowej 
została zaatakowana przez eskadrę z 3 Staffel. Zwycięzcą 
okazał się Olt. Josef Kellner-Steinm. Z bardzo małej odle-
głości oddał salwę z wszystkich karabinów maszynowych 
i działek 20 mm. Strzelec M. Mazur poległ na miejscu 
a pilot i obserwator wyskoczyli na spadochronach i pomi-
mo bliskiej obecności wroga zdołali dzięki pomocy miesz-
kańców Katarzynowa ukryć się w lesie. Strzelca pierwot-
nie pochowano na miejscu katastrofy (pole wsi Karsy - nadal 
w tym miejscu znajduje się symboliczna mogiła), a obecnie spo-
czywa wraz z kolegami z 55 EB na cmentarzu w Kobielach 
Wielkich.

Do zestrzeleń przyczyniła się również w dużej mierze 
niemiecka obrona przeciwlotnicza. Trafionemu pociskiem 
z działa 88 mm nad wsią Zagórze Karasiowi z krakowskiej 
(2) 22 Eskadry Bombowej, wybudował się w powietrzu sil-
nik. Załoga nie miała żadnych szans na ratunek. Pilot kpt. 
Kazimierz Słowiński, obserwator por. Stanisław Walkow 
i tylny strzelec kpr. Stanisław Korytowski pochowani 
zostali na cmentarzu w Gidlach (gdzie do dziś istnieje symbo-
liczna mogiła), a w 1952 roku lotnicy zostali ekshumowani 
na cmentarz w Radomsku. 

W poprzednim mumerze NŚ podałem listę lotników, 
którzy zginęli w obszarze oddalonym nie więcej niż 25 
km. Popełniłem tam błąd wynikający z korzystania z nie-
aktualnych źródeł. Okazało się, że jedna załoga z 22 EB 
została zestrzelona nad m. Olesno. Miasto to znajduje się 

ok. 70 km (w lini prostej) od Radomska. Może-
my więc przypuszczać, że lotnicy po porannym 
bombardowaniu wykonywali dodatkowe zadanie 
rozpoznania terenu, lub byli ścigani przez wrogie 
samoloty. Załoga (pilot pchr. Józef Jeleń, obser-
wator ppor. Władysław Żupnik i tylny strzelec 
kpr. Stanisław Kapturkiewicz) jest pochowana 
na cmentarzu w Oleśnie, a nad ich mogiłą górują 
dwa kilkumetrowe betonowe spadochrony. 

Druga maszyna została zestrzelona nad wsią 
Gnaszyn. Obecnie Gnaszyn to dzielnica Czę-
stochowy. Z załogi (pilot kpr. Mikołaj Jurce-
wicz, obserwator pchr. Jan Klimek i tylny strze-
lec sam. Jerzy Biskup)ocalał tylko strzelec, który 
dostał się do niewoli. Jego koledzy spoczywają na 
cmentarzu w Częstochowie.       

      Po południu w celu kontynuowania nalo-
tów bombowych, wystartował kolejny klucz 

z 21 EB. Tym razem również doszło do konfrontacji 
z niemiecką obroną przeciwlotniczą i Messerschmit-
tami. W trakcie przelotu na trasie Kłomnice-Gidle 
doszło do walki pomiędzy Karasiem (załoga: pilot kpr. 
Stanisław Obiorek, obserwator ppor. Tadeusz Król 
i tylny strzelec kpr. Ignacy Mularczyk) a Messerschmittem  
Lt. Rudolfa Zieglera. Niestety w wyniku tej walki samolot 
polski stanął w płomieniach i rozbił się pomiędzy cmen-
tarzem w Pławnie a rz. Wartą.  Z załogi ocalał tylko pilot. 
Prawdopodobnie na konto polskiego strzelca należy zali-
czyć zestrzelenie Messerschmitta Olt. Dietrica Hrabaka. 
Tadeusz Król i Ignacy Mularczyk zostali pochowani na 
Cmentarzu w Pławnie, a w 1952 roku zostali ekshumowa-
ni na cmentarz w Radomsku. 

W tym samym czasie Uffz. Willi Lohrer zestrzelił Kara-
sia z krakowskiej 21 EB nad Gidlami. Wprawdzie źródła 
podają wieś Górnik, ale wszystko wskazuje na to, że cho-
dzi o w. Górki lub Górka. Nad pierwszą przelatywał, 
a w pobliżu drugiej się rozbił. Uszkodzony samolot został 
dodatkowo ostrzelany przez obronę przeciwlotniczą usy-
tuowaną na dziedzińcu klasztoru kartuzkiego w Gidlach. 
Niemcy tak się zangażowali, że przypadkiem ostrzela-
li wieżę klasztoru. Samolot przeleciał nad cmentarzem 
i awaryjnie lądował pod lasem gidelskim. Z załogi (Gu-
staw Hławiczka, obserwator ppr. Tadeusz Kalinowski 
i strzelec sam. Andrzej Ustupski) uratował się pilot 
i obserwator. Strzelec został pochowany na cmentarzu w 
Gidlach (gdzie do dziś istnieje symboliczna mogiła), a w 1952 
roku został ekshumowany na cmentarz w Radomsku. 

Moim celem było w skrócie nakreślić Państwu losy 
wszystkich poległych na naszym terenie lotników, więc nie 
będę opisywał dalszych działań wojennych. Myślę że, zapo-
znanie się z powyższym materiałem uzmysłowiło Państwu 
jak wielką ofiarę złożyli lotnicy polscy w czasie walk obron-
nych w naszej okolicy. Liczę na Państwa sympatię i popar-
cie naszych starań o wybudowanie pomnika poświęconego 
„Poległym Polskim Lotnikom Września 1939r.”

Dariusz Solarz
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
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Okres 20 - lecia międzywojennego nie pozwolił 
na zapomnienie o wojnie. Długo trwało leczenie ran 
zadanych przez działania wojenne rozgrywane na 
terenie Polski. Pomimo zawarcia pokoju kraj wciąż 
był otoczony przez wrogów, którzy szybko rośli w siłę, 
także tę militarną. Młode państwo oczywiście nie mogło 
dać sobie rady z wszystkimi bolączkami i udźwignąć 
koniecznych kosztów modernizacji armii. W związku 
z tym starano się przynajmniej jakąś część tych ciężarów 
przerzucić bezpośrednio na społeczeństwo. W takim 
celu powstała organizacja, która przez prawie cały okres 
międzywojenny propagowała idee obronności lotniczej 
kraju oraz prowadziła zbiórki na cele obronne. Swój 
wkład w dozbrojenie armii i przygotowywanie ludności 
do obrony i walki miało także społeczeństwo powiatu 
radomszczańskiego. 

 W 1928 roku z połączenia Ligi Obrony Powietrznej 
Państwa i Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej powstała 
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP). Liga 
popierała propagandowo i finansowo zakupy sprzętu 
lotniczego, badania i rozwój konstrukcji lotniczych oraz 
publikacje o tematyce lotniczej. Niemały był też jej udział 
organizacyjny, techniczny i finansowy w rozbudowie 
lotnisk, a także szkoleniu mechaników lotniczych 
i pilotów. Działalność organizacji skierowana głównie do 
młodzieży, miała na celu wyrobienie w społeczeństwie 
zrozumienia i poparcia dla rozwoju lotnictwa.

W Radomsku pierwsze struktury powstały w połowie 
1924 roku,  ale w pierwszym okresie chyba nie działały zbyt 
aktywnie, choć w zbiórce na terenie powiatu zebrano 7000 
zł. Początkowo radomszczańskie koło obejmowało także 
teren powiatu. W 1925 roku powstały osobne struktury 
powiatowe. W ich władzach zasiadali: prezes Stanisław 
Harmata, Maksymilian Born (skarbnik) i  Jan Borzęcki 
(sekretarz). W tym czasie zarząd tworzyli: Marian 
Niewiarowski (prezes), Włodzimierz Mucha (zastępca 
prezesa), Antoni Pajdak (sekretarz), Ludomir Łupiński 
(skarbnik) i Kazimierz Wąsowski. W 1926 roku doszło 
do pewnych zmian. Otóż Antoniego Pajdaka i Kazimierza 
Wąsowskiego zastąpili w zarządzie Leopold Parzonka 
i Bolesław Kistelski. Nadal chyba miejscowa organizacja 
nie działała prężnie. „Gazeta Radomskowska” podaje, 
że w styczniu 1932 roku po przeszło 2 letniej przerwie 
ukonstytuowało się Koło LOPP. W skład Zarządu 
weszli: kpt. Klimkowicz (prezes), starszy przodownik 
J. Grabarczyk (sekretarz) i referent starostwa J. Żelanowski 
(skarbnik), Jadwiga Chomicz i Stanisław Niemiec. 
Biuro znajdowało się w budynku Państwowej Komisji 
Uzupełnień przy ul. Narutowicza 7 (1 piętro). Od 15 
grudnia 1938 roku siedziba mieściła się przy ul. Reymonta 
15. Następny skład władz powiatowych znamy dopiero 
z 1935 roku. W dniu 17 marca w sali sejmiku powiatowego 
przy ul. Kościuszki 7 odbyło się o godzinie 11.00 Walne 

Zgromadzenie Delegatów obwodu powiatowego LOPP. 
W marcu na pierwszym powyborczym posiedzeniu 
ukonstytuował się Zarząd. Prezesem został naczelnik 
Maksymilian Kozłowski, wiceprezesem sędzia Zygmunt 
Michałek, skarbnikiem Lucjan Kwaśniewski, sekretarzem 
Józef Żymirski. Członkami: mjr Stefan Wyczółkowski, 
J. Żelanowski, Feliks Przyłubski, Stefan Kwiatkowski 
i Antoni Kierzkowski. W następnych latach skład zmieniał 
się co rok. W 1936 i 1937 roku prezesem był Maksymilian 
Kozłowski, a poza nim w tych latach w zarządzie zasiadali: 
Zygmunt Michałek (wiceprezes w 1937 roku), Lucjan 
Kwaśniewski (prezes od 1937 roku), Józef Żymirski 
(sekretarz od 1937 roku), Stefan Kwiatkowski, Feliks 
Przyłubski, Miron Boray. W 1939 roku poza Lucjanem 
Kwaśniewskim zarząd tworzyli: Zygmunt Michałek, 
Józef Żymirski, Marian Karczewski, Karol Cech, Juliusz 
Surmacki, Feliks Przyłubski i niejaki Chłapowski.

Działalność radomszczańskiego LOPP skupiała się 
przede wszystkim na ciągłej akcji propagandowej. Stąd 
też bardzo często można spotkać na łamach „Gazety 
Radomskowskiej” swoiste reklamy tej organizacji. Pisano, 
że „[…] nasi wrogowie nie należą do ludzi kulturalnych i nie 
będą w razie wybuchu zawieruchy wojennej przestrzegać 
moralnych zasad walki […]”. Dalej zachęcano obywateli 
do wstępowania w te szeregi, wpisowe to  tylko 1 zł 
a miesięczna składka 50 gr.

Jedną z najwcześniejszych akcji miejscowego 
oddziału był pomysł budowy w Radomsku lotniska 
wojskowego. W początku maja 1927 roku podjęto w Łodzi 
uchwały, że na terenie województwa powstanie sieć 
lotnisk, w tym także w Radomsku (lotnisko miało być 
usytuowane na terenie Kowalowca). W sprawie budowy 
radomszczańskiego lotniska przyjeżdżali do miasta 
członkowie Komisji Wojewódzkiej z ramienia wojska 
i LOPP. Wraz z miejscowym zarządem LOPP: burmistrzem 
M. Niewiarowskim, inż. B. Kistelowskim, J. Kosińskim 
zbadano dokładnie teren Kowalowca i zaakceptowano 
tę lokalizację. W tym celu LOPP miała wystąpić 
z wnioskiem do Rady Ministrów o wydzierżawienie na 40 
lat terenów o powierzchni 400 x 600 m pod budowę stacji 
lotniczej. W razie przychylnej decyzji, w co nie wątpiono, 
przeprowadzone miały być w tym jeszcze roku prace 
niwelacyjne, a w roku następnym miał już powstać hangar 
na 4 samoloty, mieszkania dla lotników i dom noclegowy. 
Planów tych jednak nie udało się zrealizować.

Poza tym odbywały się także tzw. Tygodnie LOPP, kiedy 
natężenie akcji propagujących znacznie się zwiększało. 
Organizowano też imprezy rozrywkowe, zwane często 
„czarną kawą”, których dochód naturalnie szedł na 
potrzeby LOPP. Dla przykładu - 30 września 1928 roku 
odbyła się „Czarna kawa” w restauracji „Kinema” (wstęp 
kosztował 1 zł), a dziesięć lat później w nowej kawiarni 
Stanisława Grzesiakowskiego (ul. Reymonta 30) impreza 

Przygotowując się do wojny.
Ofiarność społeczeństwa radomszczańskiego
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pod nazwą „Czarna kawa - lampka wina LOPP”.
W dniach 4-11 września 1927 roku odbył się Tydzień 

Lotniczy. W ciągu całego tygodnia miano sprzedawać 
broszury i nalepki. 11 września znowu miała być kwesta 
uliczna, o godz. 12 odczyt o lotnictwie w sali Rady 
Miejskiej.  Radomszczański oddział LOPP posiadał koła 
w Gidlach i Dobryszycach. 1 maja 1927 roku w Gidlach 
(3 rok działalności) odbył się „znaczek”, ale że była zła 
pogoda przyszło mało ludzi. Tego samego dnia za to 
wielu słuchaczy zgromadził odczyt inż. Kistelewskiego. 
21 sierpnia w niedzielę, korzystając z odpustu św. Jacka 
urządzono ponownie znaczek, który przyniósł  200 zł 
dochodu. „Gazeta Radomskowska” podkreślała, że tego 
typu praca jest niezmiernie trudna, bo ludzie na wsi 
nie są jeszcze w pełni uświadomieni, poza tym brak jest 
współdziałania księży i nauczycieli dla tej ważnej sprawy. 
Idea lotnictwa była jeszcze bardzo słabo rozpropagowana.

W samym Radomsku odbywały się odczyty o zadaniach 
organizacji (także w szkołach), rozprowadzano materiały 
propagandowe, w „Kinemie” wyświetlano film o życiu 
lotników „Pogromcy przestworzy”. Natomiast w Gidlach 
w 1934 roku po nabożeństwie odbyła się w rynku defilada 
z udziałem strażaków, harcerzy i Strzelca, a po południu 
zabawa taneczna. Staraniem koła w Dobryszycach i przy 
współudziale byłych wychowanków Szkoły Rolniczej 
także w 1934 roku odbył się koncert orkiestry salonowej. 
Koncertował zespół „Melodia” w składzie: Gledkopf, 
Henryk Fajt, Marian Urbański, Henryk Dawid, Migocki, 
Prętki, Józef Kozakiewicz. Rok później XII Tydzień LOPP 
miał się odbyć w maju, ale ze względu na śmierć Marszałka 
Piłsudskiego został przełożony i miał miejsce w dniach 13-
20 października. 

24 lipca 1938 roku w lesie niesulowskim odbyła się 
majówka gidelskiego Koła LOPP, która ściągnęła kilkaset 
osób. W sierpniu 10 tys. osób przybyło na pokazy 
lotnicze w Strzałkowie, który zorganizował miejscowy 
LOPP. Z aeroklubu warszawskiego przyleciały samoloty 
i szybowiec, przybył inż. Iwanowski, sekretarz Komitetu 
im. Żwirki i Wigury. Samolot akrobacyjny wykonał nad 
prowizorycznym lotniskiem szereg wspaniałych ewolucji. 
Można było się także przelecieć samolotem, z czego 
skorzystało ok. 50 osób. 

W 1938 roku radomszczański oddział LOPP na swoje 
piętnastolecie wydał broszurę „Brońmy się” (kosztowała 
50 gr). Na jej pierwszej stronie było zdjęcie prezesa 
LOPP gen. Leona Berbeckiego. Na jednym z egzemplarzy 
napisał on taką dedykację: „Ofiarnym obywatelom Ziemi 
Radomszczańskiej życzę powodzenia w chlubnej pracy 
nad wzmożeniem lotniczej potęgi Polski”. 

Ważnym elementem działalności była edukacja na 
temat zagrożeń ewentualnej wojny. 25 września 1938 
roku na łamach „Gazety Radomskowskiej” na pierwszej 
stronie ukazała się odezwa. Uświadamiano obywatelom, 
że wojna przyszłości, to wojna lotniczo-gazowa, która 
toczyć się będzie nie tylko na frontach, ale przede 
wszystkim wewnątrz kraju. Przez napady lotnicze, 
przez bombardowania wsi i miast, przez gazy trujące 
nieprzyjaciel będzie osłabiał i załamywał opór ludności. 

Podawano straszne przypadki użycia gazów w Hiszpanii 
i Chinach.

Spodziewając się takiego zagrożenia organizowano 
szkolenia. W kwietniu 1934 roku odbył się w Radomsku 
miesięczny kurs obrony przeciwgazowej. Poprowadził 
go oddelegowany na powiat radomszczański 
i piotrkowski instruktor Maciejewski. Kurs ukończyły 
55 osoby spośród miejscowej inteligencji (urzędnicy, 
nauczyciele, samorządowcy). W 1936 roku odbył się 
kurs spadochronowy dla harcerzy. By stworzć wielką 
pomocniczą armię kobiet Organizacja Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet prowadziła szkolenia. Ochotniczki 
zgłaszać się mogły codziennie od 8 do 15 w lokalu przy 
Kościuszki 7 i od 18 do 20 oraz w niedziele od 16 do 20 
w świetlicy przedszkola na ul. Brzeźnickiej 3.

Ciekawym pomysłem propagandowym było ustawienie 

11 maja 1938 roku na Placu 3 Maja makiety bomby 
lotniczej, która swoim widokiem miała przypominać 
o stale grożącym niebezpieczeństwie, którego nie będzie 
lub przynajmniej znacznie się zmniejszy, o ile wszyscy 
będą opłacać składki na samolot.

W pierwszych dniach czerwca 1939 roku ogłoszono 
komunikat Obwodu Powiatowego LOPP w Radomsku 
na temat masek przeciwgazowych. W najbliższym 
czasie miały się znaleźć w sprzedaży. Miały dawać 
ochronę przed wszystkimi rodzajami gazów. Chętnych 
na maski było wielu i szybko w sprzedaży znalazły się 
obok LOPP także w aptekach i punktach aptecznych 
na terenie miasta. W styczniu 1939 roku ogłoszono 
apel do wszystkich instruktorów i absolwentów 
kursów obrony przeciwlotniczej i gazowej, którzy 
w przeciągu 1938 roku lub wcześniej osiedlili się w mieście 
lub na terenie powiatu, by zechcieli się zarejestrować 
w Oddziale Powiatowym LOPP.

Akcja propagandowa i rosnące poczucie zagrożenia 
odbijały się echem w społeczeństwie. W kwietniu 
1939 roku ogłoszono ochotniczy zaciąg do wojska. Na 
murach miasta rozwieszono plakaty o ochotniczym 
zaciągu roczników 1919-1921 do marynarki, lotnictwa 
i saperów. Takie akcje przeprowadzano co rok, ale w tym 
chętnych było wyjątkowo wielu. Patriotyzm niektórych 
był ogromny. Urzędnik skarbowy z Radomska, Bolesław 
Patykowski, zadeklarował siebie do roli „żywej torpedy”. 

Uczestnicy kursu obrony przeciwgazowej, druga połowa lat trzy-
dziestych XX wieku
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Taką deklaracją znalazł się w gronie osób, które zgłaszały 
się do dowództwa Marynarki Wojennej ofiarowując swoje 
życie dla prowadzenia torpedy.

Ogromnym przedsięwzięciem finansowym i orga-
nizacyjnym lokalnej społeczności było ufundowanie 
ze składek samolotu dla armii. W październiku 1937 
roku powołano Komitet Fundacji Samolotu Ziemi 
Radomszczańskiej. Na czele stanął naczelnik Urzędu 
Skarbowego Jerzy Teodorczyk (zastąpił go w 1938 roku 
notariusz Lucjusz Bugajski), w skład weszli także ówczesny 
poseł Dominik Dratwa, Alfred Nowak, kpt. Ignacy 
Marszałek, z Zarządu LOPP prezes Lucjan Kwaśniewski, 
sędzia Michałek, Józef Żymirski, Borowy, Feliks Przyłubski 
i Osiński. Po jakimś czasie dołączyły także inne osoby 
i wybrano Komitet Honorowy. Ale zbiórka pieniędzy 
szła słabo. Zrezygnowano więc z samolotu RWD-17 
i zdecydowano się na tańszy RWD-8. Nie obyło się bez 
oskarżeń o chęć zrobienia przy zbiórce pieniędzy kariery 
i dorobienia się orderów. Dopiero wyłonienie Komitetu 
Honorowego i Wykonawczego pozwoliło na jasny podział 
zadań i możliwe było wykazanie się aktywnością. Do akcji 
przyłączyli się pracownicy gminy Wielgomłyny, Rada 
Gminy Radziechowice, mieszkańcy Stobiecka Miejskiego. 
Także w styczniu tego roku Koło LOPP Skarbowców 
w Radomsku urządziło w sali „Kinemy” koncert na rzecz 

samolotu. 
25 czerwca 1938 roku gen. Leon Berbecki, Prezes 

Zarządu Głównego LOPP, na specjalnej konferencji 
przyjął radomszczańską delegację Komitetu Fundacji 

Samolotu, podczas której wręczono czek na 10 tys. zł 
jako zadatek na samolot i zapowiedziano termin oddania 
całości na drugą połowę września. Oddanie samolotu 
miało się odbyć nieodwołalnie we wrześniu 1938 roku, 
w czasie XV Tygodnia LOPP, ale ciągle nie udawało się 
zebrać pełnej sumy. 

Obok składek na samolot różne społeczności posta-
nawiały zebrać środki i zakupić własny karabin dla 
armii. Jesienią 1938 roku odbyło się przekazanie karabinu 
na dożynkach. Dar wsi - karabin przybrany w kwiaty 
- ufundowany został przez Związek Młodej Wsi, a po-
święcił go ks. Marian Jankowski. Broń przekazano 
przedstawicielom częstochowskiego pułku piechoty. 
W listopadzie tego roku podobną uchwałę podjął Zwią-
zek Żydów, uczestników walki o Niepodległość Polski oraz  
związek drobnych kupców żydowskich w Radomsku. Na 
rzecz wojska miano zakupić karabin  z uprzężą.

Zarząd Ligi Morskiej i Kolonialnej w Radomsku 
prowadził zbiórkę ofiar na rzecz ścigacza morskiego 
województwa łódzkiego. We wrześniu 1938 roku „Gazeta 
Radomskowska” doniosła, że nauczyciele powiatu radom-
szczańskiego ufundują karabin maszynowy. Zbiórka 
pieniędzy szła bardzo dobrze i przy takim tempie 
oddanie karabinu miało nastąpić 11 listopada. Wiosną 
1938 roku w Kodrębie powstał komitet, który zbierał 
środki na karabin maszynowy. W lutym 1939 roku 
na terenie „Towarzystwa Metalurgicznego” odbyło się 
uroczyste przekazanie przedstawicielom armii sprzętu 
wojennego, zakupionego i wykonanego przez robotników 
tej fabryki. Wśród pracowników powstał pomysł, by 
w ciągu kilku miesięcy przepracować odpowiednią ilość 
godzin i tak zebrane środki przeznaczyć na zakup broni. 
Przepracowano więc 3 tys. dni roboczych na sumę 13 
tys. zł. Łącznie koszty zakupionego sprzętu wyniosły 29 
tys. zł. Zakupiono materiał i wykonano 4 wozy dla wojsk 
technicznych, oraz kupiono 8 koni z uprzężą.  

Wiosną 1939 roku władze państwa rozpisały Pożyczkę 
Obrony Przeciwlotniczej i Bony Obrony Przeciwlotniczej 
na cele rozbudowy lotnictwa wojskowego i uzupełnienia 
artylerii przeciwlotniczej. W pierwszych godzinach 
po ogłoszeniu przez Radę Ministrów Pożyczki 
Przeciwlotniczej Radomsko zdało egzamin z patriotyzmu. 
Personel szpitala zadeklarował wykupienie jej na 2 tys. zł, 
Komunalna Kasa Oszczędności na 10 tys., właściciel znanej 
księgarni pan Bolesław Nowicki na 1 tys., pracownicy 
zarządu miejskiego połowę miesięcznego uposażenia, 
Koło Rolnicze „Kłos” w Krzemieniewicach 151 zł. Do 
redakcji „Gazety Radomskowskiej” wciąż  wpływały 
dalsze zgłoszenia. Komisarz Pożyczki Przeciwlotniczej 
na powiat radomszczański i jednocześnie prezes LOPP  
burmistrz Lucjan Kwaśniewski zwołał do Sali Rady 
Miejskiej zebranie przedwyborcze wszystkich zrzeszeń, 
organizacji, instytucji i ugrupowań politycznych, władz 
administracyjnych, wojskowych, partii politycznych, 
fabryk i zakładów, gmin wyznaniowych. Miano wybrać 
wydział wykonawczy Powiatowego i Miejskiego Komitetu 
Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. Szkoła powszechna w 
Strzałkowie zakupiła trzy bony Pożyczki Przeciwlotniczej, 
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wyzwolimy”. Program zjazdu przewidywał: przegląd 
organizacji i związków przez wojewodę i dowódcę Okręgu 
Korpusu, złożenie wieńców na grobie powstańców z 1863 
roku i legionistów z 1914 roku, uroczyste nabożeństwo 
w kościele parafialnym, po którym nastąpiło wręczenie 
sprzętu wojskowego. Odbyło się ono na Placu 3 Maja. Tam 
na ręce płk. Mariana Bolesławicza wręczono dwa karabiny 

ręczne z ładownicami ufundowane przez dzieci ze szkoły 
Karoliny Klar (przemawiał uczeń Zbyszko Kutermacha) 
i czek na 595 zł od uczniów gimnazjum Fabianiego oraz 
samolot ziemi radomszczańskiej (symbolicznie wręczył 
go rejent L. Bugajski), zakupiony ze składek społecznych 
(przydzielono go szkole pilotów im. Marszałka Rydza- 
Śmigłego pod Lublinem). Czek na sumę 1000 zł przekazało 
także grono nauczycielskie z terenu powiatu.

 Następnie w samo południe odbyła się defilada, 
którą przyjął płk Bolesławicz, gen. Roman Górecki, 
Wrona, starosta Jan Łabudzki, ks. Marian Jankowski 
i burmistrz Lucjan Kwaśniewski. Przed mieszkańcami 
miasta przemaszerowała kompania honorowa szkoły 
podchorążych rezerwy, związki, stowarzyszenia, młodzież 
szkolna, organizacje wiejskie, oddziały PCK, LOPP, straże 
ogniowe, Związek Młodzieży Wiejskiej, Koła Gospodyń 
Wiejskich. Defiladę, w  której wzięło udział 10 tys. koni 
poprowadzili ppłk Bzowski i ppor. W. Zimonien.

Nie na wiele jednak to się zdało. Wybuch wojny 
wszystkich zaskoczył, kampania obronna w walce z dwoj-
giem wrogów szybko się skończyła. Nikt nie podpisał 
jednak formalnie kapitulacji i walka trwała nadal. 
Społeczeństwo radomszczańskie bardzo szybko włączyło 
się w działalność partyzancką. 

                                                           Tomasz A. Nowak
Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Radomsku

jedną z ogólnych składek dzieci szkolnych, kolejną kupił 
komitet rodzicielski, a trzy kolejne najbiedniejsze dzieci, 
które pobierały dożywianie w szkole (było ich 88, same 
zrezygnowały z tygodniowego dożywiania i stąd środki 
na ten bon). Szkoła ta na Fundusz Obrony Narodowej 
przekazała 10,05 zł.  W maju 1939 roku podano, że szkoła 
im. Stanisława Jachowicza zakupiła z drobnych ofiar 
pożyczkę na sumę 156,29 zł.

Zbiórka funduszy odby-
wała się także na terenie 
powiatu. Koło Związku 
Rezerwistów w Pajęcznie 
24 kwietnia wysłało 
przekazem pocztowym 
na ręce Marszałka 70 
zł na FON. Młodzież 
z publicznej szkoły w 
Żytnie subskrybowała 
pożyczkę przeciwlotniczą  
i wykupiła obligację na 100 
zł, wpłacając jednorazowo 
całą należność Gminnemu 
Komitetowi w Żytnie. PCK 
subskrybowało na 100 
zł. Podobnie uczniowie 
ze szkoły w Grabach 
(20 zł), i Silnicy (20 zł). 
6 maja zakończyła się 
subskrypcja. W powiecie 
radomszczańskim zebrano 
ok. 760 000 zł. 

W tym samym czasie na FON zbierano złoto i srebro. 
Dary można było składać także w redakcji „Gazety 
Radomskowskiej”, która następnie skrupulatnie 
publikowała kto i co ofiarował. Lektura tych sprawozdań 
pozwala stwierdzić, że radomszczanie naprawdę nie 
żałowali na obronę kraju. Poświęcali klejnoty rodzinne 
i cenne zbiory monet srebrnych i złotych oraz obligacje 
Pożyczki Narodowej. Przytoczoną w gazecie listę otwiera 
córka burmistrza Wiesława Kwaśniewska, która na 
ten cel przekazała 2 złote obrączki z inicjałami „W.S. 
i L.K. 30 IV 1917”, Stanisław Sankowski oddał indyjską 
monetę srebrną z 1863 roku oraz ponad 100 innych. 
Bogaty zbiór numizmatyczny złożyła Brygida Taranek, 
która ofiarował m.in. węgierskie monety srebrne 
z wizerunkiem Matki Boskiej z 1780 roku, 2 polskie 
monety z 1815 roku. Henryk Kancler 2 ruble srebrne 
z 1800 i 1887 roku, Władysław Jabłoński 10 rubli 
z 1778 roku, Dawid Rodał węgierską monetę z 1661 
roku. Pojawiały się także monety włoskie, austriackie, 
amerykańskie, nawet perskie i brazylijskie. Wymienienie 
wszystkich ofiarodawców nie jest tu możliwe, a i tak 
przytoczenie tych opublikowanych w „Gazecie Radom-
skowskiej” byłoby tylko cząstką.

Na czas zjazdu w Radomsku Związku Oficerów Rezerwy 
w dniu 21 maja 1939 roku burmistrz Kwaśniewski wezwał 
mieszkańców do udekorowania domów zielenią i kwiatami. 
Zjazd odbywał się pod hasłem „Wrogów pobijemy, Polaków 

Płk Marian Bolesławicz przyjmuje karabin i dwie ładownice
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15 grudnia 1939 r. generalny gubernator Hans Frank 
wydał rozporządzenie o powołaniu Banku Emisyjnego 
w Polsce. Nazwa instytucji może dziwić, gdyż oficjalnie 
z terenów okupowanych Niemcy utworzyli Generalne 
Gubernatorstwo. Mający zostać 
prezesem banku Feliks Młynarski 
(przedwojenny wiceprezes Banku 
Polskiego) postawił Niemcom dwa 
żądania: użycie w nazwie banku 
słowa „Polska” i umieszczenie na 
banknotach wyłącznie napisów 
w języku polskim. Te, wydające 
się niemożliwymi do spełnienia, 
warunki zostały jednak przyjęte, co 
świadczy o tym, że Niemcom bardzo 
zależało na powstaniu banku.

Bank Emisyjny w Polsce wydał 
dwie emisje banknotów: w marcu 
1940 i sierpniu 1941 r. Większość 
z nich była wzorowana na walorach 
przedwojennych, ale usunięto z 
nich godło państwowe i nazwę Rzeczpospolita Polska. 
Mimo to projektantowi Leonardowi Sowińskiemu udało 
się przemycić kilka polskich akcentów, np. krakowskie 

Sukiennice, czy panoramę Lwowa. 
Choć banknoty nie cieszyły się zbytnim 
zaufaniem ludności, to elementy te,
i oczywiście słowo „Polska”, przypominały 
o utraconym państwie. Duże znaczenie 
miał też sam fakt odrębności walutowej 
Generalnego Gubernatorstwa - na terenach 
okupowanych przez ZSRS wprowadzono 
ruble.

Młynarki (bo tak nazywano wówczas 
okupacyjną walutę) zostały wykorzy-
stane propagandowo przez akowskie 
podziemie. Przeprowadzono akcje stemplo-
wania rewersów hasłami podważającymi 

niemieckie sukcesy na frontach albo nawołującymi 
społeczeństwo do oporu. Na jednym ze stempli widniała 
swastyka na szubienicy i napis: DEUTSCHLAND 
LIEGT AN ALLEN FRONTEN (Niemcy leżą 

na wszystkich frontach). Na innym pod orłem 
w koronie widniał znak „V” (Victory - zwycięstwo) i litery 
P/W a pod nim napis: BRATERSTWO/ BRONI/ ANGLII/ 

AMERYKI/ POLSKI/ NIECH ŻYJE.
Właśnie ten drugi rodzaj stempla 

stał się wzorem dla projektu 
nadruku okolicznościowego z okazji
70. rocznicy wybuchu II wojny
światowej, który wydał Oddział 
Polskiego Towarzystwa Numizma-
tycznego w Radomsku. Nadruk 
wykonano na oryginalnych oku-
pacyjnych banknotach 50-złoto-
wych w Drukarni Braci Kamiń-
skich według pomysłu autora 
niniejszego artykułu. Na ochronnym 
etui umieszczono zdjęcia zbombar-
dowanego we Wrześniu Radomska. 

Grzegorz Mieczyński

Wojenne młynarki
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