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Kiedy dziecko się rodzi i na świat przychodzi
Jest jak Bóg, co powietrzem nagle się zakrztusił
I poczuł, że ma ciało, że w ciemnościach brodzi

że boi się człowiekiem być. I że być musi
Wokół radość. Kolędy szeleszczące złotko,

Najbliżsi jak pasterze wpatrują się w Niego
I śmiech matki - bo dziecko przeciąga się słodko

A ono się układa do krzyża swojego

                                     Ernest Bryll  Niedziela nr 52/2005

Pełnych szczęścia Świąt Bożego Narodzenia
i wielu radości w Nowym 2011 Roku

życzą
Dyrektor i Pracownicy Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku
Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Radomsku

Muzeum Regionalne
im. Stanisława Sankowskiego

w Radomsku
zaprasza

na wystawę czasową

„Czas Bożego Narodzenia”.

Prezentowane będą rzeźby 
ludowe o tematyce bożonaro-
dzeniowej ze zbiorów Muze-
um Regionalnego w Kutnie, 
Muzeum Częstochowskiego 
i zbiorów własnych oraz ozdo-
by choinkowe będące własno-
ścią Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Łodzi, Muzeum 
Częstochowskiego i Muzeum 
Regionalnego im. Stanisława 
Sankowskiego w Radomsku.

Podczas otwarcia wystawy 
wystąpi młodzież ze spekta-
klem odtwarzającym zwyczaj 

ludowy chodzenia z szopką
„Tradycyjna

szopka radomszczańska”.
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Niniejszy biuletyn został opracowany przy współpracy członków TPM w Radomsku, 
Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Radomsku,
pracowników Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. 
Niniejsza publikacja została sfinansowana przez: Urząd Miasta Radomska,
Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Radomsku,  
Muzeum Regionalne w Radomsku oraz Studio Poligraficzne „SOLDRUK”

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

Skład i druk

Dlaczego Święta Jadwiga
Królowa jest patronką
Radomska?
  Czy Radomsz-

czanie często zada-
ją sobie to pytanie? 
Zapewne tak, bo 
świadczy o tym ich 
znaczące uczestnic-
two w spotkaniach 
promujących wiedzę 
o świętej królowej. 

Od pewnego czasu zainteresowanie lokalnej społeczności 
swą bohaterką przybrało na sile do tego stopnia, że moż-
na wręcz mówić o pewnego rodzaju zbiorowej fascynacji 
tą historyczną postacią. Dowodów owej fascynacji, czy 
czci znajdujemy w mieście całe mnóstwo. Mamy bowiem 
ulicę św. Jadwigi Królowej, a przy niej kościół parafialny, 
któremu święta patronuje. W siedzibie Kongregacji Kultu 
Bożego i Udzielania Sakramentów, 18 grudnia 1999 roku, 
arcybiskup częstochowski Stanisław Nowak, na liczne 
prośby oraz za przychylnością władzy świeckiej, potwier-
dził zgodnie z prawem wybór Świętej Jadwigi Królowej na 
Patronkę miasta Radomska. Wyrazem sympatii Radomsz-
czan do świętej Jadwigi jest niewątpliwie pomnik patronki 
miasta na  Placu 3 Maja, czy pamiątkowa tablica w murze 
dawnego ratusza. Wśród ostatnich inicjatyw samorządu 
miejskiego znalazł się miły akcent - wybicie Dukata Miej-
skiego - 6 Jadwiżek, obiegowej monety, która miała cha-
rakter miejskiego bonu towarowego stanowiącego lokal-
ny środek płatniczy. Wielu Radomszczan nabyło ją jednak 
jako cenną pamiątkę. Zaprojektowana przez Pawła Wojt-
czaka moneta przedstawia na awersie piękną, majestatycz-
ną postać w koronie, z lilią andegaweńską w berle. To nie-
które jedynie przejawy duchowego związku mieszkańców 
Radomska ze swą patronką.

Co zafascynowało współczesnych ludzi w historycznej 
biografii świętej Jadwigi? Tych momentów może być wiele, 
bo życiorys ten, choć krótki, to nadzwyczaj bogaty. Pod-
kreślić natomiast należy, że królowa Jadwiga w czasach jej 
współczesnych wiele wspólnego z Radomskiem nie miała, 
bo też nigdy w mieście nie zagościła. Cały szereg uwarun-
kowań politycznych związał ją z Radomskiem pewnymi 
jedynie wydarzeniami. 

To tutaj, w mieście Radomsku, w II połowie XIV stu-
lecia, po śmierci króla Ludwika Andegaweńskiego, odby-
ły się dwa zjazdy, 25 listopada 1382 i 2 marca 1384 roku. 
Radzono na nich o przyszłości państwa - o następstwie 
tronu w Polsce. Miasto tego okresu przedstawiało się dość 

imponująco. Jego położenie na pograniczu Wielkopolski 
z Małopolską ułatwiało kwestie komunikacji, choć to nie 
jedyna przyczyna, dla której wybrano Radomsko na miej-
sce ważnego politycznego spotkania. Nie bez znaczenia 
były też ambicje polityczne miasta, które od połowy XIII 
stulecia stanowiło już liczący się ośrodek miejski. O wspo-
mnianych zjazdach informuje nas współczesna wydarze-
niom kronika Janka z Czarnkowa, w której czytamy: 
Gdy nadszedł dzień św. Katarzyny, zebrało się mnóstwo 
panów i szlachty Królestwa Polskiego w Radomsku, mie-
ście ziemi sieradzkiej. Oczy wszystkich skierowane były 
ku najmłodszej córce Ludwika - Jadwidze. Ponieważ mat-
ka Jadwigi, królowa Elżbieta, ociągała się z przysłaniem 

Tablica w ścianie dawnego ratusza wg projektu Zdzisława Wiatra.

Królowa Jadwiga mal. Piotr Stachiewicz.
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królewny do Polski, szlachta polska ponowiła żądanie 
2 marca 1384 roku, o czym znów czytamy we wspomnianej 
wyżej kronice: Nareszcie w środę po niedzieli ,,Invocavit”, 
dnia drugiego miesiąca marca, przedniejsi panowie pol-
scy oraz Bodzanta, arcybiskup gnieźnieński, zjechawszy się 
w Radomsku, jednomyślną zgodą i wolą postanowili posłać 
po Jadwigę, córkę śp. zmarłego króla z prośbą, aby przy-
jechała do Polski na królowanie, inaczej bowiem, jeżeli 
będzie zwlekała z przyjazdem, przystąpią do elekcji króla. 
Było to już wyraźne ultimatum, na które szlachta uzy-
skała pozytywną odpowiedź. Mocą powyższych, zawar-
tych w Radomsku postanowień, sprowadzono Jadwigę do 
Polski. Królewna przybyła do Krakowa w październiku 
1384 roku. 16 października tegoż roku w katedrze wawel-
skiej odbyła się jej koronacja na króla Polski. Do Radom-
ska nigdy jednak nie zawitała.

Czy to, że w Radomsku wytyczono historyczną bio-
grafię późniejszej władczyni, a los dziewczyny i kobiety, 
wystarcza, by traktować świętą jako lokalnego patrona? 
Biorąc pod uwagę przyczynowo – skutkowe rozpatry-
wanie dziejów społeczeństw, na które składają się życio-
rysy pojedynczych ludzi, zapewne tak. Gdyby nie było 
wielkiej narady w Radomsku, nie mogło by być dalszych 
losów wielkiej królowej. Te zaś przedstawiają się w sposób 
następujący.

Jadwiga urodziła się na początku roku 1374, było to 
najprawdopodobniej 18 lutego, jako trzecia z kolei, po 
Katarzynie i Marii, córka wspomnianego już króla Węgier 
i Polski, Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety, księżnicz-
ki bośniackiej. Jej imię, różnie w Polsce wymawiane, na 
gruncie germańskim oznaczało walkę. Imion, zwłasz-
cza w książęcych, czy królewskich rodach nie nadawano 
przypadkowo. Tak było i tym razem. Wśród polskich, 

wielkich poprzedniczek Jadwigi nosiły je święta Jadwiga 
śląska oraz Jadwiga królowa, żona Władysława Łokietka, 
prababka naszej bohaterki.

Gdy Jadwiga miała trzy i pół roku została zaręczona 
z ośmioletnim ks. Wilhelmem Habsburgiem, synem 
Leopolda Austriackiego. Zaręczyny odbyły się 15 czerw-
ca 1378 roku. W jednej z powieści historycznych czytamy, 
że po wszystkich ceremoniach i wielkiej uczcie ,,parę mło-
dych” ułożono we wspólnym łożu, na którym ,,noc poślub-
ną” przespali mocnym, dziecinnym snem. Właściwe zaślu-
biny miały się odbyć wtedy, gdy Jadwiga ukończy lat 12, 
Wilhelm zaś 14. Życzenia na przyszłość, zapisane ręką 
ludzi decydujących o losach małych na te chwilę dzie-
ci, nie spełniły się. Los pokierował tymi dwojga zupełnie 
inaczej.

Wychowanie na budzińskm dworze dało mocne pod-
stawy intelektualnego i duchowego rozwoju młodej kró-
lewny. Średniowiecze to czas, gdy władcy chrześcijańscy 
mieli silny kontakt z Kościołem. Ideologia chrześcijańska 
zatem miała znaczący wpływ na ideologię władzy królew-
skiej. Panujący zatem, człowiek pobożny, odważny, spra-
wiedliwy i roztropny odpowiedzialny był za losy swoich 
poddanych. To przekonanie stało się życiowym mottem 
naszej bohaterki.   

Przybycie Jadwigi do Polski i objęcie tak wysokich 
godności, było niewątpliwie momentem przełomowym jej 
życia, które wplecione zostało w machinę wielkiej poli-
tyki. Co roku bowiem następowały wydarzenia, na które 
nasza bohaterka po prostu musiała się godzić. 14 sierpnia 
1385 roku na zjeździe w Krewie podpisano umowę ślub-
ną z Jagiełłą, księciem Litwy, wtedy jeszcze poganinem. 
Czy Jagiełło był wymarzonym kandydatem na męża, męż-
czyzna dużo starszy, a przede wszystkim zupełnie niezna-
ny? Sprzeczne uczucia targały zapewne młodą królową, 
bowiem do Krakowa przybył niespodziewanie, niechcia-
ny przez wszystkich Wilhelm, z którym zorganizowano 
Jadwidze spotkanie u franciszkanów krakowskich. Nie 
wiemy do tej pory, czy doszło wtedy do małżeńskiej kon-
sumpcji? Moment ten spowodował, że późniejsi przeciw-
nicy Jadwigi rozpowiadali o bigamii królowej.

18 lutego 1386 roku odbył się w katedrze wawelskiej 
ślub Jadwigi z Jagiełłą, po wcześniejszym przyjęciu przez 
Jagiełłę chrztu. O tych ważnych zaślubinach Jan Długosz 
napisał: [...] a książę Władysław czyli Jagiełło, przyjąwszy 
główny i pierwszy sakrament, w tym samym dniu przystą-
pił znów do drugiego i we wspomnianej katedrze krakow-
skiej zawarł publicznie wobec arcybiskupa gnieźnieńskiego 
Bodzęty małżeństwo z piękną i znakomitą dziewicą – nie 
wiadomo, czy powabniejszą obyczajami czy urodą – królo-
wą polską Jadwigą. 4 marca 1386 roku miała zaś miejsce 
koronacja Władysława na króla Polski. Od tego momentu 
rozpoczęło się wspólne królowanie obojga królestwa.

Właściwe rządy w państwie przejął oczywiście Włady-
sław Jagiełło wraz ze swymi doradcami. Nie oznacza to 
jednak, że Jadwiga nie liczyła się w polityce. Od samego 
początku młoda królowa wykazywała dużą aktywność 
polityczną, społeczną i kulturalną. Z 1386 roku znane 
są wystawiane przez kancelarię królowej dokumenty dla 
różnych wystawców i o różnej treści prawnej, które świad-
czą o politycznej dojrzałości młodej władczyni. 

Królowa Jadwiga mal. Marcello Bacciarelli.
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Pierwszym przedsięwzięciem królowej Jadwigi było 
sprowadzenie do Krakowa skarbca Kazimierza Wielkiego, 
który wywieziony został z kraju przez Ludwika Węgier-
skiego. Skarbiec przedstawiał dużą wartość, nie tylko 
materialną, ale i symboliczną.

Wiosną zaś 1386 roku królewska para wyruszyła do 
Wielkopolski, by tam zaprowadzić porządek, uzyskać 
obietnicę wierności oraz pomoc finansową na chrystiani-
zację Litwy. To wydarzenie było podłożem pięknej, legen-

darnej raczej opowieści, która głosiła, że młoda królowa 
wstawiła się do króla za biednymi chłopami, ograbiony-
mi przez królewskich rycerzy. Gdy król nakazał oddać 
poszkodowanym zagarnięte dobra, Jadwiga wypowiedzieć 
miała wtedy słynne zdanie A któż im łzy wróci? 

Na jesieni tegoż samego roku uregulowano sprawy 
z niedoszłym mężem Jadwigi -  Wilhelmem. Wysłano 
zatem poselstwo z kanonikiem krakowskim Mikołajem 
Trąbą na czele, które miało wręczyć Habsburgom 200 000 
florenów jako zadośćuczynienie za zerwane zaręczyny. 
Posłowie zostali aresztowani, a na Jadwigę spadły licz-
ne obelgi. Wilhelm wytoczył ponadto parze królewskiej 
proces kanoniczny, który z czasem zakończył się jednak 
polubownie.

W czasie panowania królowej Jadwigi trwał niekończą-
cy się konflikt z Krzyżakami. Młoda władczyni nie była 
wobec niego obojętna. Od samego początku powstrzymy-
wała króla od militarnego rozstrzygnięcia sporu z Zako-
nem, co było wyrazem wielkiej politycznej intuicji. Jadwi-
ga uczestniczyła w oficjalnych spotkaniach z Krzyżakami, 
przez wiele lat prowadziła z nimi korespondencję. Była 
postrzegana jako liczący się dyplomata. 

Królowa prowadziła aktywną działalność fundacyjną. 
Budowała, fundowała i opiekowała się licznymi klaszto-
rami. Rozpoczęła też budowę kościoła NP. Marii na Pia-
sku w Krakowie. Jej zawdzięcza się też szereg fundacji na 
Wawelu. Wraz z królem Jagiełłą opiekowała się także pau-
lińskim konwentem na Jasnej Górze. 24 lutego 1393 roku 
w wydanym przywileju król Władysław potwierdził wcze-
śniejsze nadania na rzecz klasztoru i powiększył je wła-
snymi darowiznami.

Szczególną troską otaczała królowa Jadwiga Litwę. 
Jej życiowym zamierzeniem było doprowadzenie do chry-
stianizacji kraju swego męża. W latach 1387-1388 wraz 
z królem zabiegała w Stolicy Apostolskiej o zorganizo-
wanie tam Kościoła. Działała na rzecz zjednoczenia pra-
wosławia z Kościołem katolickim. Szczególnie dbała o 

Królowa Jadwiga - grafika wg Jana Matejki.

Sarkofag Królowej Jadwigi, Antoni Madejski 1902 r.
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kształcących się w Kra-
kowie litewskich du-
chownych, wszak to 
oni przecież mie-
li kontynuować jedno 
z dzieł jej życia. Jadwi-
ga – Apostołka Litwy 
– takie określenie póź-
niejsza tradycja przypi-
sała świętej królowej.

Królowa Jadwiga ko-
jarzona też jest z od-
nowieniem Akademii 
Krakowskiej. W nie-
których publikacjach 
spotkamy się z określe-
niem, że założyła Aka-
demię Krakowską, co 

jest jednak oczywistym nadużyciem. Założycielem Aka-
demii był niewątpliwie Kazimierz Wielki. Jadwiga zaś 
odnawiając akademię, niejako ufundowała ją po raz dru-
gi. Nad tym dziełem pracowała etapami. Akademia nie 
posiadała dotąd Wydziału Teologicznego i należało doło-
żyć wiele starań, by wydział ten wreszcie powstał. W roku 
1397 papież wydał stosowne pozwolenie. W dwa lata póź-
niej królowa zapisała swe suknie i liczne kosztowności na 
odnowienie uczelni. Egzekutorzy testamentu doprowadzi-
li do jego realizacji. Odnowienia akademii władczyni już 
jednak nie doczekała.

22 czerwca 1399 roku Jadwiga urodziła córkę, Elżbietę 
– Bonifację. Nieprawidłowo przebiegający poród był praw-
dopodobnie przyczyną rychłej śmierci królowej. Dziew-
czynka zmarła w niewiele ponad miesiąc po urodzeniu 
- 13 lipca, królowa zaś tuż za nią – 17 lipca 1399 roku. 
Krótki, zaledwie 25 - letni, ale niezwykle bogaty zarazem 

życiorys młodej władczyni dobiegł tym samym końca.
Niezwykła biografia królowej, która już za życia 

postrzegana była jako święta, wzbogacona została z cza-
sem o liczne legendarne wątki. Z działalnością Jadwigi na 
rzecz biednych, których zawsze miała na uwadze, wiąże 
się opowieść o kontusiku królowej, którym okrywać mia-
ła będących w potrzebie poddanych. Bardzo popularna 
jest także opowieść o stopce Jadwigi. Legenda dotyczy 
zaistniałego niewątpliwie wydarzenia - fundacji świątyni 
pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
na Piasku. Królowa – fundatorka przebywając w miejscu 
wznoszenia kościoła przekazać miała murarzowi piękną 
klamrę z buta, by ten mógł opłacić leczenie swej chorej 
żony. Ten z kolei z wdzięczności uwiecznił but królowej 
odbijając go w murze. 

Chętnie widziano także królową jako sprawczynię 
cudów. Jadwidze przypisuje się sprawienie dwóch cudów 
w roku 1419, o czym stwierdziła specjalnie do tego powoła-
na komisja w roku 1426. Cuda, oraz pobożne, pełne miło-
siernych uczynków życie królowej sprawiły, że wyniesiono 
ją na ołtarze 8 czerwca 1997 roku. Nasza bohaterka została 
świętą. Kanonizował ją papież Jan Pawła II podczas szóstej 
pielgrzymki do Ojczyzny.

W osobie świętej Jadwigi Królowej historia splata się 
z legendą. Wielkie postaci bowiem oplata z czasem wie-
niec cudownych opowieści. Świadczy to o nieustannym 
zainteresowaniu oraz czci wobec wielkiej władczyni. A te, 
jak widać nie słabną. I dziś chcemy mieć bohaterów, ido-
li, patronów. To odwieczna ludzka tęsknota. Święta Jadwi-
ga to nie tylko postać o cechach świętości, to, jak wynika 
ze źródeł, młoda, charyzmatyczna osoba, która w ciągu 
krótkiego życia dokonała bardzo wiele. Tylko tacy ludzie 
stają się patronami. Śledząc historyczne dokonania świętej 
władczyni i przypatrując się wyrosłej z jej czynów legen-
dzie trudno się dziwić dokonanemu przez Radomszczan 
wyborowi. 

Barbara Kowalska
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie 

Królowa Jadwiga - grafika wg Józefa 
Szymona Kurowskiego (I poł. XIXw.).
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W 1918 r., a zatem po 123 latach 
niewoli narodowej, Rzeczpospolita 
Polska zaczęła organizować się na 
nowo. Wśród decydujących czynni-
ków, powodujących przyspieszenie 
procesu integrującego naród Polski 
w jeden zwarty organizm, niewątpli-
wą rolę spełniała działalność Kościo-
ła katolickiego. Była ona prowadzo-
na nieprzerwanie w czasie dominacji 
państw zaborczych, a także miała 
swój udział w odbudowie niepodle-
głości Państwa Polskiego. Po 1918 r., 
a zatem już w Polsce Odrodzonej, 
działalność Kościoła katolickiego uwi-
daczniała się nie tylko w życiu reli-
gijnym, choć przede wszystkim tutaj, 
lecz nadal miała znaczenie i wpływ 
na rozwój wielu wydarzeń w życiu 
społecznym, politycznym i gospodar-
czym państwa. Nowopowstałe gra-
nice II Rzeczypospolitej wyznaczyły 
tym samym zasięg terytorialny funk-
cjonowania Kościoła polskiego. Sytu-
acja ta jednak spowodowała, iż granice 
państwa nie pokrywały się z utworzo-
nym wcześniej kościelnym podziałem 
administracyjnym. Wywołało to reak-
cję episkopatu polskiego w sprawie 
reorganizacji administracji kościelnej 
na szczeblu metropolitarnym i diece-
zjalnym. W takich zatem okoliczno-
ściach na mocy bulli papieża Piusa XI 
„Vixdum Poloniae unitas” w dniu 28 
października 1925 r. została utworzo-

na diecezja częstochowska. W grani-
cach tej nowopowstałej diecezji znala-
zła się także ziemia radomszczańska. 

Obszar ziemi radomszczańskiej 
rozciągał się w północno – wschod-
niej części diecezji częstochowskiej. 
Centrum tego terytorium stanowi-
ło miasto Radomsko, które wywie-
rało wpływ na okolice. Samo pojęcie 
„ziemia radomszczańska” nie funk-
cjonowało w literaturze naukowej 
przy określaniu historycznych jedno-
stek terytorialnych. Najnowsza histo-
riografia jednak wymienia tę nazwę, 
która umownie pokrywa się ze śre-
dniowiecznym obszarem powiatu 
radomszczańskiego. W strukturach 
diecezji częstochowskiej ziemia ra-
domszczańska sąsiadowała od połu-
dnia z ziemią częstochowską, a od 
zachodu z ziemią wieluńską. 

W walkach o niepodległość ojczy-
zny swój wkład mieli także miesz-
kańcy ziemi radomszczańskiej. Na 
całokształt tej społeczności składa-
ła się m.in. warstwa zwana ducho-
wieństwem. Niektórzy kapłani w zie-
mi radomszczańskiej odznaczali się 
szeroką działalnością patriotyczną. 
Dość wspomnieć tutaj takich księży 
jak: Wincenty Gajewski (proboszcz 
parafii św. Lamberta w Radomsku), 
Paweł Knapiński (proboszcz z Wiew-
ca) czy Ignacy Mosiński (proboszcz 
z Dmenina). Warto też wskazać, iż 

Kościelne obchody
Święta Niepodległości
w ziemi radomszczańskiej (1918 – 1939)

Kościół farny - okres międzywojenny.

działalność w ziemi radomszczań-
skiej Legionistów Piłsudskiego zdecy-
dowanie popierał ks. Teofil Jankow-
ski (proboszcz z Brzeźnicy). Z kolei 
udzielaniem pomocy powracającym 
z niewoli żołnierzom i przesiedleń-
com zajmował się ks. Marian Jankow-
ski (proboszcz parafii św. Lamberta 
w Radomsku). Był on przewodniczą-
cym Powiatowego Komitetu Pomocy 
Jeńcom i Repatryjantom w Radom-
sku. Natomiast za niezłomną posta-
wę patriotyczną wysokie wyróżnienie 
otrzymał ks. Roman Kossowski (pro-
boszcz z Kłomnic). W dniu 19 paź-
dziernika 1927 r. został mianowa-
ny Kapelanem Generalnym Związku 
byłych Uczestników Powstań Naro-
dowych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Kandydaturę tę wysunął Zarząd Głów-
ny Związku, przy jednoczesnej aproba-
cie biskupa polowego Stanisława Galla. 

Odzyskanie przez Polskę niepod-
ległości nie nastąpiło w wyniku jed-
norazowego aktu, lecz miało charak-
ter procesu, stąd dość trudno było 
uchwycić moment, od którego można 
mówić o suwerenności Ojczyzny. Taki 
stan rzeczy wywołał w społeczeń-
stwie wiele sporów i polemik w spra-
wie przyjęcia umownej daty dla Świę-
ta Niepodległości. Wśród propozycji 
wymieniano m.in.: 5 listopada 1916 r., 
15 stycznia 1917 r. i 15 września 1917 r. 
Tę ostatnią datę należy łączyć z powo-
łaniem Rady Regencyjnej, która miała 
pełnić rządy w państwie w zastępstwie 
przyszłego króla. W jej skład weszli: 
abp warszawski Aleksander Kakowski, 
książę Zdzisław Lubomirski i hrabia 
Józef Ostrowski. Co ciekawe dwóch 
ostatnich posiadało bliskie związki 
z ziemią radomszczańską. Do Lubo-
mirskich bowiem należały dobra 
Kruszyny, zaś Ostrowscy byli właści-
cielami Maluszyna. W dniu 12 paź-
dziernika 1918 r. Rada Regencyjna 
przejęła dowództwo nad wojskiem 
polskim, stąd również i tę datę propo-
nowano przy wyborze dnia na Święto 
Niepodległości.

Największe szanse miał jednak 
dzień 11 listopada 1918 r. Wówczas to 
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Obchody Święta 11 Listopada 1935 r. Sztandar Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Radomsku niesie sztandarowa Zofia Chrostowska, obok Irena Muszkietówna i Anna Żebrowska.

miały miejsce następujące wydarzenia: 
1. rozbrojono i usunięto Niemców ze 
stolicy, 2. Niemcy podpisali zawieszenie 
broni, a więc formalnie zakończyła się 
I wojna światowa, 3. Rada Regencyj-
na przekazała Józefowi Piłsudskiemu 
naczelne dowództwo nad wojskiem 
polskim, 4. Rząd Ludowy w Lublinie 
uznał władzę Józefa Piłsudskiego i 5. 
powstał Komisariat Naczelny Rady 
Ludowej w Poznaniu. Z powodu ran-
gi powyższych wydarzeń z czasem za 
datę Święta Niepodległości uznano 
dzień 11 listopada 1918 r. 

W okresie II Rzeczypospolitej 
duchowieństwo nieustannie utrwa-
lało wartości patriotyczne w spo-
łeczeństwie. W ramach inicjatyw 
duszpasterskich podejmowano się 
organizowania różnych obchodów 
i uroczystości, upamiętniających waż-
ne wydarzenia w dziejach państwa pol-
skiego. Jednym z przejawów tego były 
kościelne obchody Święta Niepodle-
głości. Głos z okazji odzyskania nie-
podległości zabierał często pierwszy 
biskup częstochowski Teodor Kubina. 
W 1927 r. w katedrze częstochowskiej 
m.in. mówił: „Po długoletniej niewoli, 
po wiekowym życiu w ucisku i prześla-
dowaniu, Bóg w cudowny sposób wró-
cił nam wolność, dał nam […] wła-
sne niepodległe państwo. Wysłuchał 
modlitwy naszych ojców i praojców, 
z krwi ich i ofiar ich z Jego woli wyro-
sła nam wolna, wielka, potężna Ojczy-
zna. Jakaż to niezmierna łaska Boża”. 
Ponadto podkreślał on zawsze, że 
w dziele odzyskania niepodległości 
Polski doniosłą rolę spełniał Kościół 
katolicki, który w okresie niewoli 
narodowej był czynnikiem łączącym 
Polaków pod wszystkimi zaborami. 
Z pobudek religijnych i patriotycznych 
duchowni starali się nieustannie przy-
pominać swoim wiernym wartość nie-
podległości państwa polskiego. Stąd 
w okresie międzywojennym okrą-
głe rocznice Święta Niepodległości 
(dziesięciolecie, piętnastolecie i dwu-
dziestolecie) miały uroczystą oprawę 
kościelną.  

Chyba najbardziej uroczyście 
w całej diecezji obchodzono w 1928 r. 
dziesiątą rocznicę odzyskania nie-
podległości. Bp Kubina wystosował 
wówczas specjalny list pasterski. Był 
on czytany we wszystkich kościołach 
diecezji częstochowskiej w niedzielę 11 
listopada 1928 r. Po mszy św. (sumie) 
należało w tym dniu uderzyć w dzwo-
ny kościelne, odśpiewać pieśń „Cie-

bie Boga wysławiamy” oraz odmówić 
modlitwę za Ojczyznę i Prezydenta 
Rzeczypospolitej. W liście tym Biskup 
stwierdził: „<<Zmartwychwstała Pol-
ska>> - ten dziejowy fakt, tę radosną 
wieść głosi nam dzisiejsza rocznica. 
Ale stosunki, w których obchodzimy 
rocznicę tego faktu głoszą nam nie-
stety, że my Polacy nie wszyscy jesz-
cze zmartwychwstaliśmy. Czas więc, 
żebyśmy się nareszcie zabrali do tego 
dzieła […]”. 

Uroczystości te miały charak-
ter powszechny, zatem obchodzo-
no je we wszystkich parafiach. 
W ziemi radomszczańskiej, począwszy 
od tzw. fary (kościół św. Lamberta) 
a skończywszy gdzieś na małej wiej-
skiej parafii, obchody te wyróżnia-
ły się bogatą oprawą kościelną. Poza 
mszami i odczytaniem listu biskupie-
go celebrowano także specjalne nabo-
żeństwa i głoszono kazania religijno 
– patriotyczne, organizowano liczne 

przemarsze, manifestacje, akademie, 
a nawet symboliczne sadzenie dębu 
jako drzewa wolności. O doniosłości 
tych obchodów świadczą liczne ich 
opisy, zamieszczanie później w prasie 
diecezjalnej i regionalnej. W samym 
Radomsku uroczystości te były skru-
pulatnie przygotowywane. W tym celu 
został powołany Powiatowy Komitet 
Uczczenia 10 – lecia Polski Odrodzo-
nej. Wśród jego członków był także 
miejscowy proboszcz ks. Marian Jan-
kowski. Komitet ten na łamach lokal-
nej „Gazety Radomskowskiej” wysto-
sował specjalny apel, w którym m.in. 
stwierdzał: „Dzień 11 listopada 1918 r. 
zapoczątkował więc naszą niepodle-
głość, dał nam Polskę opartą o szu-
miące wody Bałtyku, o skaliste góry 
Tatr, o łąki Dźwiny i Niemna”. Ponad-
to wzywał wszystkich do udekorowa-
nia domów i balkonów oraz ilumina-
cji okien wieczorem 10 i 11 listopada. 
Obchody te miały charakter dwudniowy. 
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Stragany na rynku w Radomsku - 1936 r.

W sobotę o godz. 19.00 przeprowadzo-
no Capstrzyk, a następnie na ulicach 
miasta przygrywały różne orkiestry. 
Niedzielne obchody rozpoczął hejnał 
z wieży Ratusza. Na Placu 3 Maja zgro-
madziły się liczne tłumy mieszkańców. 
Wyróżniały się wśród nich: oddzia-
ły przysposobienia wojskowego, miej-
scowy garnizon straży pożarnej, jed-
nostki straży ze Strzałkowa, Stobiecka 
Miejskiego, Kietlina i Płoszowa, har-
cerze, skauci, cechy, korporacje, mło-
dzież gimnazjalna, instytucje ze sztan-
darami, rzemieślnicy oraz delegacje 
gminy żydowskiej. O godz. 10.00 pod 
gołym niebem koło kościoła parafial-
nego została odprawiona uroczysta 
msza św. Kazanie patriotyczne wygło-
sił ks. prefekt Bogumił Kasprzak. Na 
koniec wzniósł on okrzyk na cześć 
Rzeczypospolitej Polskiej, a orkiestra 
odegrała hymn narodowy. Później 
przemawiał z wieży Ratusza dyrektor 
Stanisław Niemiec i odbyła się defilada. 
W godzinach popołudniowych można 
było posłuchać audycji narodowych 
w radiu i wziąć udział w wieczorze 
patriotycznym. W lokalnej prasie póź-
niej wzmiankowano, że przebieg tych 
obchodów miejskich był uroczysty 
i dobrze zorganizowany.

Oprócz głównych uroczystości 
miejskich rocznicę Święta Niepod-
ległości uczciły także radomszczań-
skie placówki oświatowe. Obchody 

te odbyły się 10 listopada. Uczniowie 
i nauczyciele gimnazjów męskich 
wzięli udział w okolicznościowych 
mszach św. Młodzież z Gimnazjum 
im. F. Fabianiego po mszy złożyła ślu-
bowanie, które zakończono słowami: 
„Polsko, Matko nasza, oddajemy Ci 
serca i służby nasze, a Ty Boże i Panie 
nasz, i Ojcze przodków naszych, 
dopomóż złożonych ślubów dotrzy-
mać”. Z kolei młodzież z Gimnazjum 
im. S. Niemca zgromadziła się na 
mszy św. w kościele parafialnym św. 
Lamberta. Ich modlitwom za Ojczy-
znę towarzyszył akompaniament 
szkolnego sekstetu smyczkowego pod 
kierunkiem prof. Woyny – Gwiaź-
dzińskiego. Wykonali oni szereg kla-
sycznych kompozycji Glucka, Haen-
dla i Schuberta. Natomiast na mszę 
św. do klasztoru OO. Franciszka-
nów przybyli nauczyciele i uczennice 
Gimnazjum J. Chomiczówny. Kaza-
nie patriotyczne na temat: „Czym 
Polska była, czym jest i czym się stać 
powinna” wygłosił wówczas ks. pre-
fekt Wincenty Mieczysław Zawadzki 
(proboszcz z Radziechowic). 

Centralne obchody 10 – tej rocz-
nicy Święta Niepodległości w ziemi 
radomszczańskiej zostały zorganizo-
wane w samym Radomsku. Jednak 
należy też zwrócić uwagę na przebieg 
tych uroczystości w okolicznych para-
fiach i miejscowościach. Miały one 

duże znaczenie dla miejscowej ludno-
ści. Na północ od Radomska obchody 
te odbyły się m.in. w Dobryszycach 
i Mierzynie. W pierwszym przypadku 
po uroczystym nabożeństwie, podczas 
którego zaśpiewano „Boże coś Polskę” 
i „Rotę”, odsłonięto przed kościołem 
okolicznościowy pomnik z głazów 
polnych. We wnętrzu tego pomnika 
złożono urny z grobów słowiańskich, 
znalezionych w tamtejszych okolicach. 
Wyryto też stosowną inskrypcję: „W 
10 – tą rocznicę odzyskania niepodle-
głości 1918 – 1928”. Z kolei w parafii 
Mierzyn przeprowadzono okoliczno-
ściowy pochód ulicami wsi. W pocho-
dzie tym brał udział miejscowy pro-
boszcz ks. Antoni Christoph. 

Na wschodnich rubieżach ziemi 
radomszczańskiej uroczystości nie-
podległościowe przygotowano m.in. 
w Chełmie i Wielgomłynach. I tak 
w Chełmie do kościoła parafialne-
go przybyli uczniowie ze wszystkich 
okolicznych szkół (Chełma, Krasze-
wic, Masłowic, Ochotnika i Strzelec 
Małych). Po odprawionej mszy św. za 
Ojczyznę wszyscy przeszli na rynek, 
gdzie zostało posadzone drzewko 
dębu, a miejscowy proboszcz ks. Leon 
Zaremba wygłosił „bardzo piękne 
i wzniosłe” przemówienie patriotycz-
ne. Uczniowie zaś odśpiewali kilka 
pieśni narodowych. Obchody rocz-
nicowe cieszyły się dużym uznaniem 
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wśród lokalnych społeczności. Pozo-
stały głęboko w pamięci uczestników. 
Dość wspomnieć, że opisy tych uro-
czystości znalazły swoje miejsce na 
kartach pisanych później pamiętni-
ków. Tak zapamiętał je m.in. ks. Igna-
cy Lubecki z Wielgomłyn: „W odda-
leniu od głównej bramy cmentarza 
kościelnego, po jednej i drugiej stro-
nie, zostały wmurowane dwie tarcze 
w parkanie kościelnym od strony ryn-
ku. Po prawej stronie metryka posa-
dzonego dębu przeze mnie w dziesią-
tą rocznicę odzyskania niepodległości 
jako drzewo wolności. Na środku tar-
czy symbol państwa Orzeł Biały. Pięk-
na to była uroczystość, przy pięknej 
pogodzie. Ludu moc. Po odprawionej 
Mszy św. uszeregował się pochód na 
rynek z pieśnią <<Boże, coś Polskę>>. 
Potem posadzenie drzewka i poświę-
cenie. Było kilka przemówień: jedno 
wygłosił pan Toszecki – dr farmacji, 
staruszek, przytaczając ile to krwi 
popłynęło, by zachować wiarę i odzy-
skać wolność Ojczyzny. Zakończy-
łem tę uroczystość okrzykiem: <<Orle 
Biały pruj przestworza. Krzyż na twej 
głowie. Ty ucieleśniasz Wiarę św., Siłę 
i Potęgę Państwowości, i Ty drzewo 
wolności – Kochany Dębie – Kró-
lu drzew wspinaj się wzwyż, a korze-
niami w szerz i głębokość. Żyj nam 
w tysiąclecia>>. <<Mazurkiem Dą-
browskiego>> zakończono tą rzewną 
uroczystość”. 

W południowej części ziemi 
radomszczańskiej rocznicę odzyska-
nia niepodległości obchodzono m.in. 
w Gidlach i w Kruszynie. Mieszkańcy 
Gidel najpierw zgromadzili się na ryn-
ku, aby później w pochodzie przejść 
do kościoła parafialnego. Tam zosta-
ła odprawiona uroczysta msza św. 
z patriotycznym kazaniem. Dwudnio-
wy przebieg miały zaś obchody w Kru-
szynie. W dniu 10 listopada po nabo-
żeństwie patriotycznym odbyło się 
sadzenie drzewek na polach tuż poza 
wsią. Dzieci i młodzież szkolna posa-
dziła wówczas 70 drzewek. Następ-
nego dnia już o godz. 6.00 orkiestra 
odegrała z wieży strażackiej hymn 
narodowy. O godz. 11.00 wszyscy 
parafianie zebrali się na placu strażac-
kim i przeszli w pochodzie do kościo-
ła parafialnego. Mszę św. odprawił ks. 
Bonawentura Metler, który odczytał 
list bpa Kubiny i „gorąco przemó-
wił”. Następnie uczestnicy uroczysto-
ści udali się przez wieś do Pomnika 
Wolności. Tutaj przemówienie patrio-

tyczne wygłosił ks. Aleksy Cudziński. 
Odegrano jeszcze hymn narodowy 
i pochód wyruszył do szkoły. Budynek 
ten w ramach wdzięczności za odzy-
skaną niepodległość został ofiarowany 
społeczeństwu Kruszyny przez księcia 
S. Lubomirskiego. Poświęcenia gma-
chu nowej szkoły dokonał ks. Metler, 
który wygłosił także okolicznościową 
mowę. Wieczorem zaś odbyła się aka-
demia patriotyczna. 

Na zachód od Radomska obchody 
Święta Niepodległości zorganizowa-
no m.in. w Marzęcicach, Radziecho-
wicach i Rząśni. Najpierw wszyscy 
mieszkańcy Marzęcic w tryumfalnym 
pochodzie przeszli do Pajęczna, gdzie 
uczestniczyli we mszy św. za Ojczy-
znę. Później wzięli udział w uroczy-
stym przemarszu po ulicach Pajęcz-
na wraz z orkiestrą, organizacjami 
sportowymi i okolicznymi jednost-
kami straży pożarnej. Duże zasługi 
w zorganizowaniu doniosłych obcho-
dów 10 – tej rocznicy niepodległości 
w parafii Radziechowice miał tam-
tejszy proboszcz ks. Wincenty Mie-
czysław Zawadzki, były kapelan woj-
skowy w okresie wojny bolszewickiej. 
Świętowanie rozpoczęło się o godz. 
6.00 odegraniem pobudki przez trę-
bacza. Następnie o godz. 10.00 została 
odprawiona uroczysta suma parafial-
na z patriotycznym kazaniem. Następ-
nie wszyscy uczestnicy udali się na 
plac parafialny, gdzie na wniosek 
miejscowego proboszcza został wysta-
wiony kamienny pomnik, na którym 
umieszczono napis: „Dla uczczenia 
Niepodległości Ojczyzny Naszej para-
fia Radziechowice dnia 11 XI 1928 r.”. 
Pomnik ten został wówczas poświęco-
ny, a ponadto posadzono opodal dąb 
wolności. Z tej okazji ks. Zawadzki 
wygłosił także przemowę o charak-
terze patriotycznym. Po południu zaś 
odbyła się okolicznościowa akademia. 
Dwa dni trwały natomiast obchody 
Święta Niepodległości w parafii Rzą-
śnia. W pierwszym dniu (10 listopa-
da) po nabożeństwie w miejscowym 
kościele ks. proboszcz Wacław Kokow-
ski udał się wraz z uczniami i zgroma-
dzonymi parafianami na cmentarz 
grzebalny do grobu oficera z wojen 
napoleońskich Wojciecha Wysockie-
go. Grób ten wcześniej został odno-
wiony staraniem owego proboszcza. 
Tam następnie ks. Kokowski wytłu-
maczył zebranym, dlaczego do tego 
grobu ich przyprowadzono. Dzieci 
szkolne złożyły wieniec i odśpiewały 

pieśni patriotyczne. W dniu 11 listo-
pada powszechnym zwyczajem zosta-
ła odprawiona msza św. za Ojczyznę. 
Później na uroczystej akademii w do-
mu ludowym przemówił ks. pro-
boszcz, przypominając przebieg walk, 
przywrócenie niepodległości oraz 
wyjaśniając, co przez 10 lat swej wol-
ności Polska osiągnęła. 

W podobny sposób uczczono w ca-
łej diecezji częstochowskiej, a tym 
samym w ziemi radomszczańskiej, 
kolejne okrągłe rocznice odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Dla przy-
kładu 15 rocznicę Polski Odrodzo-
nej uroczyście obchodzono w para-
fii Kamieńsk. Dla upamiętnienia tych 
obchodów w dniu 11 listopada 1933 r. 
wmurowano na frontonie budynku 
szkolnego dwie tablice pamiątkowe. 
Na jednej z nich umieszczono napis: 
„W 15 – lecie Niepodległości Ojczyzny, 
dziękując Bogu i aby uczcić bohaterów 
z Naczelnym Wodzem Józefem Piłsud-
skim, pierwszym Marszałkiem Polski 
tablicę niniejszą wmurowały organiza-
cje i instytucje miasteczka Kamieńsk 
11 XI 1933”. Wśród fundatorów tablicy 
wymieniono ks. proboszcza dr Bolesła-
wa Korwin – Szymanowskiego i wiele 
organizacji kościelnych. Z kolei donio-
sły przebieg miała 20 rocznica odzy-
skania niepodległości w Folwarkach. 
Wówczas to m.in. organizacje kościel-
ne zorganizowały uroczystą akademię 
patriotyczną, z której dochód w cało-
ści przeznaczono na budowę miejsco-
wej szkoły.

Przedstawiony powyżej przebieg 
obchodów Święta Niepodległości 
w ziemi radomszczańskiej ukazuje 
wielkie zaangażowanie miejscowego 
duchowieństwa i wiernych w sprawy 
narodowe. Na przykładach reprezen-
tatywnych parafii z terenu całej ziemi 
radomszczańskiej widać, iż uroczysto-
ści te miały ważne znaczenie w kształ-
towaniu postaw patriotycznych wśród 
miejscowej ludności. Należy przypusz-
czać, iż w miarę możliwości obchody 
te były organizowane we wszystkich 
parafiach. Nigdy też o tych roczni-
cach nie zapominano, chociaż sama 
oprawa tych obchodów miała bardziej 
lub mniej uroczystą formę. Do czasów 
obecnych zachowały się upamiętnia-
jące te wydarzenia trwałe pomniki, 
które wznoszą się w miejscowościach: 
Dobryszyce, Kruszyna, Radziechowice 
i Wielgomłyny.

Ks. Jacek Kapuściński
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Święto Niepodległości
w partyzanckim obozie
W 2004 roku otrzymałem kopie dokumentów, które 

wyszły z kancelarii Stanisława Sojczyńskiego „Zbignie-
wa”, dowódcy oddziału leśnego Armii Krajowej. Te same 
kopie zostały przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej 
w Łodzi. Między dokumentami dotyczącymi wyroków na 
konfidentów, planami akcji (np. w Żytnie) jest wiele roz-
kazów dziennych. Na podstawie tych materiałów powstał 
artykuł pt. „Z obozu leśnych żołnierzy”, zamieszczony na 
łamach „Gazety Radomszczańskiej” (nr 6-11 z 2005 roku). 
Wśród tych dokumentów odnalazłem też rozkaz opisują-
cy, jak ma wyglądać dzień Święta Niepodległości w obozie 
partyzanckim. Zachował się też tekst przemówienia Sta-
nisława Sojczyńskiego, który przygotował, by wygłosić 
swym żołnierzom. 

W rozkazie dziennym z dnia 11 listopada 1943 roku 
czytamy: między godz. 10 a 11 będzie odprawiona msza 
polowa. Budową ołtarza zajmie się plutonowy „Naro-
dowiec”. Przygotowania i odśpiewanie pieśni chóralnych 
– podch. „Ostróg”. Z bronią w czasie mszy wystąpi warta 
(zmiany nie pełniące w tej godzinie służby na posterunkach) 
i pogotowia; reszta ludzi z plutonu wystawiającego wartę 
i plutony pozostałe wezmą udział bez broni. Plutony przy-
prowadzą zastępcy dowódców plut. Szyk - kolumna pluto-
nowa. Na czele przed ołtarzem w szeregu przy mnie mój 

zastępca, adiutant i dowódcy plutonów oraz oficerowie 
pozostający w mojej dyspozycji; reszta pocztu za plutona-
mi. W czasie mszy dla oddziału z bronią komendy wyda-
je inspekcyjny. Referat oświatowy wyda okolicznościową 
gazetkę, posiłki otrzymają żołnierze lepsze niż normalnie. 
Służbowi będą czuwać aby rozmowy i śpiewy zabawiających 
się w godzinach popołudniowych, a zwłaszcza wieczornych, 
nie przerodziły się w głośne krzyki i zbyt swobodne zacho-
wywanie się żołnierzy. 

W uroczystość tę „Zbigniew” wygłosił ważne przemó-
wienie: Żołnierze! Nadszedł znów 11 listopada. Jest to już 
z kolei piąte Święto Niepodległości, które obchodzimy pod 
okupacją germańską – bez swobody zaśpiewania Hymnu 
państwowego, wygłaszania płomienistych mów o bohater-
stwie Żołnierzy Nieznanych, bez możliwości przystrajania 
naszych miast i wsi barwami biało-czerwonymi, bez defi-
lad, bez możliwości nawet jednego podziękowania Bogu 
ojców naszych za łaskę istnienia, za owoce polskiego twór-
czego ducha i plony zroszonej naszym potem Polskiej Zie-
mi. Zamiast śpiewu rozlegają się jęki katowanych, zamiast 
salw honorowych Polskiego Wojska huczą salwy germań-
skich  żołdaków, rozstrzeliwujących polskich bezbronnych 
obywateli, zamiast radosnych okrzyków słychać płacz pol-
skich sierot. Przeżywamy okres takiego ucisku i nieludzkich 

Stanisław Sojczyński - ze swoim oddziałem w obozie leśnym (okolice Radomska).
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prześladowań, jakich nie zna historia nawet ludów dzikich. 
Na tle tej potwornej sytuacji - nawet powiedzenie, że wszel-
kie rzeczy osiąga się wielkimi ofiarami - straciło już daw-
no swój sens. Przelano bowiem już tyle naszej krwi i tyle 
cierpień-cierpień nieuzasadnionych - mamy już poza sobą 
i tylu nas codziennie ginie, że już nie wolności, nie odzy-
skania Polski Niepodległej powinniśmy żądać, bo te wielkie 
skarby otrzymamy od losu, musimy otrzymać od losu. Mocą 
już tylko dziejowej sprawiedliwości, my mamy prawo prosić 
Opatrzność oddania nam również możności pomszczenia 

Msza polowa w oddziale partyzanckim. 

krzywd naszych w takich granicach, w jakich 
dzicy Germanowie wyniszczają bezlitośnie 
Naród Polski. I na ten dzień zemsty i odwe-
tu z zaciśniętymi pięściami czekamy; nie dość 
tego-wierzymy, że moment ten jest już bardzo 
niedaleki, że w lesie obchodzimy Święto Nie-
podległości po raz pierwszy i ostatni, że następ-
ne Święto Niepodległości będziemy obchodzi-
li w Wolnej Polsce, a po germańskich hordach 
zostanie tylko pamięć ich barbarzyńskiego 
panowania i ich liczne niezliczone groby, jako 
widomy ślad naszej słusznej zemsty. Zaopa-
trzeni w wizję uwalniania naszym żołnier-
skim czynem Polski, silni duchem i jednością 
żołnierskiego braterstwa - trwajmy w służbie 
aż do dnia, kiedy Władze naszej Najjaśniej-
szej Rzeczpospolitej w Jej imieniu oświadczą 
nam: przed poległymi na polu chwały chylimy 
czoła a wy, którzy ocaleliście i wyszliście z wal-
ki zwycięsko możecie odejść do swych rodzin 
i warsztatów pracy. Ojczyzna dziękuje wam, 
spełniliście dobrze swój obowiązek.

Niestety przyszłość pokazała, że nie tylko przez następ-
ne dwa lata nie było dane swobodnie świętować rocznicy 
odzyskania niepodległości, ale do przywrócenia oficjal-
nych uroczystości w tym dniu, musiały minąć dziesię-
ciolecia.        

Tomasz A. Nowak
(Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku,

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku)

NASZ ŚWIAT NASZ ŚWIAT



12

Wokół Bożego Narodzenia
Okres Bożego Narodzenia to 

najważniejszy, kluczowy obok 
Wielkanocy, czas w życiu chrześci-
jan. Obejmuje on nie tylko trzy rado-
sne dni 24, 25 i 26 grudnia, lecz jest 
czasem długiego przygotowywa-
nia się do dnia narodzin Zbawiciela. 
To dni skupienia i ograniczonego 
postu, także po części czas wróżebny. 
Zachowanie w tych dniach wszelkich 
przekazanych przez tradycję norm, 
zakazów i nakazów postępowania 
mogło decydować o pomyślności 
życia rodziny i dobrym gospodaro-
waniu w nadchodzącym roku. Czas 
Bożego Narodzenia trwa od począt-
ku Adwentu do 6 stycznia – święta 
Trzech Króli.

Dzięki artystom – rzeźbiarzom, 
malarzom, grafikom, możemy dzisiaj 
sięgając do zasobów muzeów, galerii 
i dawnych ksiąg zobaczyć, jak niegdyś 
ludzie zachowywali się w określonych 
sytuacjach życiowych, jak reagowali 
na wydarzenia społeczne, polityczne, 
religijne.

Przygotowywana przez muzeum 
wystawa „Czas Bożego Narodzenia” 
czerpie z zasobów muzealnych, aby 
ukazać dawne piękno tych Świąt.  
Anioły, kolędnicy, a przede wszyst-
kim żłóbek i szopka to tematy najczę-
ściej podejmowane przez ludowych 
artystów.

Szopki od wieków są obiektem 
szczególnej adoracji chrześcijan. 

Tradycję przygotowywania szopek 
zawdzięczamy franciszkanom. Święty 
Bonawentura napisał: Św. Franciszek 
na trzy lata przed śmiercią przemy-
śliwał nad tym, jak odświeżyć pamięć 
narodzin Dzieciątka Jezus i jakby ją 
odprawiać z największą uroczystością, 
celem wzbudzenia nabożnego ducha 
(…). Nakazał nanieść siana do groty 
i przyprowadzić woła i osła. Mając to 
wszystko, zawołał braci. Ludność zgro-
madziła się i las zabrzmiał pieśnia-
mi. Sługa zaś Boży klęczał nabożnie 
tuż przy żłóbku, zalewając się łzami 
i promieniując weselem. Św. Franciszek 
odczytał Ewangelię. Potem powiedział 
kazanie o narodzeniu się wcielone-
go Boga.

Tę szopkę św. Franciszek zorgani-
zował w Greccio, kilkadziesiąt kilo-
metrów od Rzymu.

Szopka w formie przedstawienia 
teatralnego rozprzestrzeniła się po 
całej Europie. Do Polski dotarła wraz 
z franciszkanami. Pierwsza wzmian-
ka o organizowaniu przez tych za-
konników szopek bożonarodzenio-
wych występuje w „Życiu i oby-
czajach Grzegorza z Sanoka” Filipa 
Kallimacha. 

Tradycyjna szopka to złożone 
na sianie Dzieciątko, Maryja i Józef 
oraz aniołowie, pasterze i zwierzę-
ta. Dodatkowo pojawiają się trzej 
królowie przybyli ze wschodu oraz 
żołnierze Heroda. Z czasem szopkę 

zaczęli wypełniać mieszczanie, rze-
mieślnicy, chłopi i przedstawicie-
le władz. Pojawiały się postacie róż-
nych stanów społecznych i zawodów. 
W Polsce szopka kukiełkowa stała 
się sceną teatru ludowego, w którym 
komentowano bieżące wydarzenia 
społeczne i polityczne. Sceny biblij-
ne przeplatały się z obyczajowymi 
i satyrycznymi. Inscenizacje paro-
diujące różne sytuacje życiowe ścią-
gały do kościołów w XVIII wieku 
tłumy widzów. Zaniepokojone burze-
niem spokoju i powagi w świątyniach 
władze kościelne zakazały ich wysta-
wiania.

Jasełka usunięte ze świątyń w for-
mie widowisk teatralnych zaczęły być 
przedstawiane na ulicach i placach 
miast przez żaków, bakałarzy i kle-
ryków.

Pod koniec XVIII wieku zainte-
resowanie grupami kolędniczymi, 
przedstawiającymi jasełka zmniej-
szyło się. Ci, którzy nie chcieli z jase-
łek zrezygnować, kupowali szopki 
z ruchomymi figurkami i urządzali 
teatrzyki dla własnych rodzin i gości.  
Szopki wędrujące z grupami kolędni-
czymi dały początek małym szopkom 
ustawianym w domach.

W XIX wieku szopki ponownie 
zagościły w świątyniach jako wido-
wiska statyczne, bez akcentów rucho-
mych.

Współczesne szopki bożona-
rodzeniowe budowane w polskich 
kościołach są wyrazem wielowieko-
wej tradycji, choć często prezentują 
nowoczesne rozwiązania artystycz-
ne i komentują współczesne wyda-
rzenia (okupacja, stan wojenny), to 
tak samo jak przed wiekami odświe-
żając pamięć narodzin Dzieciątka 
Jezus wpływają na uczucia i emocje 
widzów. 

Barbara Sitek
Muzeum Regionalne im. Stanisłwa Sankowskiego 
w Radomsku.
Na podstawie B. Ogrodowska, Polskie obrzędy 
i zwyczaje doroczne, Warszawa 2004.
A. Plucińska, Polskie Świętowanie, Łódź 2009.Kolędnicy - Andrzej Garus - Koniecpol.  MR/E/841.  Foto: Krzysztof Pawelec.
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