
Obraz „Bitwa” Artur Grottger z cyklu Polonia.

Nr 20      15 grudnia 2010 r. egzemplarz bezpłatny

W dniu 12. XII. 2010r. odbyło 
się otwarcie wystawy zatytułowanej 
„Czas Bożego Narodzenia”. Oficjalne-
go otwarcia dokonał dyrektor muzeum 
- Krzysztof Zygma, natomiast Barbara 
Sitek - asystent muzealny przedstawiła 
krótki wykład dotyczący świąt Boże-
go Narodzenia. Na wystawie prezen-
towane są rzeźby ludowe o tematy-
ce bożonarodzeniowej ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w Kutnie, 
Muzeum Częstochowskiego i zbio-
rów własnych oraz ozdoby choinko-
we będące własnością Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Łodzi, Muzeum 
Częstochowskiego i Muzeum Regio-
nalnego im. Stanisława Sankowskiego 
w Radomsku. Podczas otwarcia wysta-
wy wystąpiła młodzież ze spektaklem 
odtwarzającym zwyczaj ludowy cho-
dzenia z szopką „Tradycyjna szop-
ka radomszczańska”. Wystawę będzie 
można oglądać do końca lutego 2011r. 

„Obok Orła znak Pogoni,
poszli nasi
w bój bez broni”1 –
Noc styczniowa 1863 r.
na Ziemi Radomszczańskiej
Niebawem minie kolejna, 148 

już rocznica wybuchu powstania 
styczniowego 1863r., zrywu zbroj-
nego skierowanego przeciwko car-
skiej Rosji. Niezwykła to była wojna 
[…] 22 stycznia 1863r. rozpoczął się 
trudny i nierówny bój, który zadzi-
wił współczesnych. Niewielki kraj, 
otoczony wrogimi mocarstwami, od 
przeszło 30 lat pozbawiony własnej 
armii, z hasłem z kijami na bagnety, 
a z bagnetami na działa – wypowie-
dział bój na śmierć i życie potężne-
mu caratowi2. W dniu 22 stycznia 
1863r. Komitet Centralny Narodo-
wy, ogłosił się Tymczasowym Rzą-

dem Narodowym i wezwał cały 
naród do podjęcia walki zbrojnej 
z zaborcą. W odpowiedzi na to 
wezwanie do boju z ponad 110.000 
armią carską stanęło od 4.000 do 
ponad 7.000 spiskowców3. Na tery-
torium Królestwa Polskiego, w wy-
znaczonym terminie tj. w nocy z 22 
na 23 stycznia 1863r. bądź też w cią-
gu dwóch dni następnych, powstań-
cy dokonali 24 napadów na garni-
zony rosyjskie4. Mało kto jednak 
spośród lokalnej społeczności zda-
je sobie sprawy, że jednym z miejsc, 
gdzie podjęto wówczas walkę było 
Radomsko.
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Skład i druk

Ówczesny Radomsk, tak bowiem 
brzmiała dawna nazwa miasta, 
położony był w południowo – za-
chodnim rejonie Królestwa Polskie-
go, niedaleko granicy z Prusami. 
Pod względem obowiązującego od 
1845r. rosyjskiego systemu admini-
stracyjnego dzielącego Kongresówkę 
na 5 guberni, miasto przynależało 
do powiatu piotrkowskiego, guber-
ni warszawskiej5. Przez miastecz-
ko liczące na początku lat 60-tych 
XIX wieku ponad 3.800 mieszkań-
ców przebiegała linia kolei żelaznej 
warszawsko – wiedeńskiej łącząca 
Piotrków Trybunalski z Częstocho-
wą6. Fakt ten sprawiał, że w razie 
podjęcia walki zbrojnej mogło ono 
odegrać znaczącą rolę strategiczną. 

Na mocy decyzji Komitetu Cen-
tralnego Narodowego z 24 VII 
1862r., przywrócono podział admi-
nistracyjny z 1816r. dzielący Króle-

stwo na 8 województw. Tym sposo-
bem według powstańczego systemu 
terytorialnego ziemia radomszczań-
ska wraz z Radomskiem znalazła się 
w obrębie powiatu piotrkowskiego, 
wchodzącego w skład województwa 
kaliskiego7. Przebiegiem przygoto-
wań do wybuchu powstania stycz-
niowego 1863r. na prowincji mieli 
kierować przedstawiciele organów 
władzy terytorialnej. Organizacji 
cywilnej województwa kaliskiego 
przewodził proboszcz z Sulejowa, 
ks. Wawrzyniec Cent, a na czele 
organizacji wojskowej, stanął kapi-
tan 27 witebskiego pułku piecho-
ty armii carskiej Józef Adam Gre-
kowicz. Obowiązki wojskowego 
komisarza wojewódzkiego pełnił 
Gustaw Wasilewski. Na szczeblu 
powiatowym naczelnikiem cywil-
nym powiatu piotrkowskiego został 
mianowany Józef Zielonka, a funk-

cję wojskowego naczelnika powia-
tu, już w czasie powstania, pełnili: 
wychowanek szkoły wojskowej 
w Genui i Cuneo, Józef Oxiński 
i Ignacy Bleszczyńki – Malczewski8.

Na terytorium Kaliskiego, plan 
powstańczy pierwotnie jako obiekt 
ataku przewidywał Piotrków9. 
Napad na to miasto miał być jed-
nak tylko częścią składową więk-
szej operacji strategicznej. Po likwi-
dacji garnizonu piotrkowskiego 
i uzbrojeniu powstańców w zdoby-
tą na Rosjanach broń i amunicję, 
w następnej kolejności przewidywa-
no podjęcie szturmu na Radomsko 
i Częstochowę. Tym sposobem 
chciano przejąć kontrolę nad środ-
kowym odcinkiem kolei war-
szawsko-wiedeńskiej i przeciąć 
komunikację reszty Królestwa 
z południowymi jego rubieżami10. 
Manewr ten w zamyśle władz 
powstańczych miał uniemożliwić 
zaborcy szybkie przerzucenie wojsk 
rosyjskich na teren kaliskiego i dać 
tym samym cenny czas na zor-
ganizowanie oddziałów powstań-
czych. Niestety, tuż przed wybu-
chem powstania okazało się, że 
zrealizowanie tego zamierzenia nie 
jest możliwe, ze względu na słabość 
sił powstańczych i wzmocnienie 
posiłkami rosyjskiej załogi Piotr-
kowa11. Wobec takiego rozwoju 
wypadków plan uległ modyfikacji 
– powstanie w województwie kali-
skim postanowiono rozpocząć od 
napadu na Radomsko, a dopiero 
w dalszej kolejności myślano o tym 
by pokusić się o opanowanie Piotr-
kowa i Częstochowy12.

W dniu 22 I 1863r. powstańcy 
wyruszyli w kierunku Radomska. 
Morale w szeregach partii powstań-
czej nie przedstawiało się najlepiej, 
a objawy przygnębienia i zniechę-
cenia potęgował padający nieustan-
nie deszcz. Nie rokowało to dobrze 
na niedaleką przyszłość. Pomimo to 
powstańcy posuwali się na przód, 
zwiększając stopniowo swoje siły. Oddział powstańczy uzbrojony w kosy i broń myśliwską.
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Po przebyciu 20 km i zatrzyma-
niu się w lasku pod miasteczkiem 
zgrupowanie osiągnęło stan około 
300 osób. Niebawem do powstań-
ców przybył J. Grekowicz, który 
przejąwszy naczelne dowództwo 
postanowił nieco zreorganizować 
i przeszkolić ten niesforny i nie-
rządny tłum13. Oddział pod wzglę-
dem uzbrojenia przedstawiał się 
fatalnie. Jak się okazało spośród 
całego zgrupowania zaledwie 40 
powstańców posiadało broń pal-
ną, w postaci strzelb myśliwskich, 
reszta natomiast była uzbrojona 
w kosy, siekiery, a nawet zwykłe 
kije. W zależności od tego podzie-
lono zabranych na strzelców, kosy-
nierów i drągalników. 

Wieczorem 23 I 1863r. powstań-
cy stanęli w lasku pod miastem. Do 
Radomska został wysłany, przyna-
leżący do spisku, kapitan Ryszard 

Rząśnicki w celu zorientowania 
się w sytuacji. Zdawało się, że los 
sprzyja Polakom, gdyż zgodnie 
z przewidywaniami na miejscu sta-
cjonowała tylko jedna kompania 
piechoty i kilku żandarmów, a do 
tego dowódca zgrupowania rosyj-
skiego udał się w celach służbo-
wych do Częstochowy. Zastępował 
go, dobry znajomy powstańczego 
zwiadowcy, podporucznik Lubiecki. 
Rząśnicki pod pozorem odwie-
dzin udał się do niego, by zazna-
jomić się z rozlokowaniem Rosjan 
w mieście. Kompania wojsk car-
skich miała rzekomo obozować 
w budynku przeznaczonym na 
koszary (dziś plac II LO i ZSE-E) 
Los jej wydawał się być przesą-
dzony. Decyzja zatem naczelnego 
wodza Józefa Grekowicza o podję-
ciu szturmu na koszary celem opa-
nowaniu miasta, zdawała się być 

jak najbardziej słuszna. Dowód-
ca nie zdawał sobie jednak sprawy 
z prawdziwej sytuacji. Rosjanie zna-
jąc plany powstańcze umyślnie sta-
rali się wprowadzić Polaków w błąd, 
by ośmielić ich do podjęcia ataku. 
W rzeczywistości Lubiecki wiedząc 
z kim ma do czynienia przedstawił 
Rząśnickiemu niezgodne z rzeczy-
wistością położenie swej kompa-
nii, która tak na prawdę nie stała 
w koszarach, lecz została wycofa-
na na obrzeża miasta i tam skon-
centrowana za murami cmentarza. 
Ponadto Lubiecki obawiając się sił 
powstańczych, wysłał do Często-
chowy kilku kozaków z prośbą 
o przysłanie mu posiłków. 

Skąd Rosjanie wiedzieli o posu-
nięciach powstańców? Otóż w cza-
sie marszu na Radomsko miał miej-
sce pewien bardzo istotny incydent, 
który znacząco wpłynął, na dal-
szy przebieg zaplanowanej akcji. 
Partia powstańcza aresztowała po 
drodze zdymisjonowanego pod-
oficera pułku litewskiego gwar-
dii, nazwiskiem Sabaczyńki. Czło-
wiek ten zdołał zbiec i zawiadomić 
Rosjan o przygotowywanym ataku 
na Radomsk14. Fakt ten wytrącił 
powstańcom z rąk ich największy 

Teodor Cieszkowski (1833-1863) - wychowanek 
Polskiej Szkoły Wojskowej w Genui i Cuneo; 
dowódca powstańczy 1863r. w randze puł-
kownika; walczył na terenie woj. kaliskiego; 
14 III 1863r. wkroczył ze swym oddziałem do 
Radomska zabierając z kasy miejskiej 5.310 
rubli oraz kilka koni; ranny w bitwie pod 
Broszęcinem 10 IV 1863r. został dobity przez 
kozaków w dworze Leśniaki.

Obskoczeni - Artur Grottger z cyklu „Bor Litewski” (1865r.).
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atut – zaskoczenie. O ile wcześniej 
braki w wyszkoleniu i broni moż-
na było zniwelować poprzez gwał-
towne, nieoczekiwane uderzenie na 
garnizon rosyjski, o tyle teraz ini-
cjatywa znalazła się całkowicie po 
stronie wroga. Sprzysiężeni szy-
kujący zasadzkę na nieprzyjaciela, 
sami mieli w nią wpaść.

Od tego momentu wyłaniają się 
dwie wersje wypadków. Pierwsza 
autorstwa rosyjskiego historyka 
Sergieja Gesketa15 oraz druga 
naocznego świadka omawianych 
wypadków, nieznanego z nazwiska 
nauczyciela gimnazjalnego z Piotr-
kowa Trybunalskiego.

Według pierwszej relacji woj-
sko rosyjskie powiadomione przez 
Sabaczyńskiego o zbliżających się 
powstańcach, schroniło się za mura-
mi cmentarza. W centrum miasta 
pozostało tylko 3 żandarmów, kil-
ku szeregowców z kompanii piecho-
ty oraz 2 kozaków. Około północy 
z 23 na 24 I 1863r. oddział Greko-
wicza wkroczył do miasta. Zgodnie 
z planem dowódca nakazał otocze-
nie koszar i rozpoczęcie szturmu. 

Strzelcy dali kilkakrotnie ognia 
w kierunku obozu wroga, lecz 
szybko okazało się, że koszary były 
puste. Następnie powstańcy wkro-
czyli na rynek, stanowiący centrum 
miasta i rozproszyli się w poszuki-
waniu nieprzyjaciela. Rosjan nig-
dzie nie było. Gdy do uszu Polaków 
zaczęły docierać mgliste wiadomo-
ści o przygotowanej na nich przez 
wroga zasadzce i o jego koncentra-
cji w okolicach cmentarza, rozpo-
częli się z powrotem gromadzić na 
rynku pod ratuszem (dziś budynek 
Muzeum Regionalnego w Radom-
sku). Tymczasem grupka 3 żan-
darmów i 2 kozaków wykorzystu-
jąc ogólne zamieszanie i panującą 
ciemność, przedostała się do gma-
chu magistratu. Stamtąd posta-
nowili z bronią w ręku przebić się 
przez Polaków. Z krzykiem i pi-
skiem rzucili się na naprzód z szabla-
mi w dłoni i taki swem nagłem poja-
wieniem się wywołali popłoch, że 
wśród krzyku: wojsko idzie! wojsko 
idzie! cały oddział powstańczy roz-
prysł się w jednej chwili. Tylko garst-
ka powstańców pozostała przy swo-
im dowódcy, który wyprowadził ich 
w olkuskie do Ojcowa, gdzie tworzył 
obóz powstańczy Apolinary Kurow-
ski. Reszta bądź uciekła, bądź też 
pochowała się w okolicznych budyn-
kach. Tego samego dnia o świcie 
do miasta wkroczyło wojsko rosyj-
skie i aresztowało ukrywających się 
w domach 27 powstańców. 

Ten dosyć tragikomiczny prze-
bieg wypadków w Radomsku pozo-
staje niemal całkowicie sprzeczny 
z drugim ze wspomnianych przeka-
zów źródłowych16. Oto jak według 
tej relacji miał wyglądać atak na 
Radomsko:

Wojsko powstańcze, maszerują-
ce w strugach deszczu, wkroczyło 
do miasta już dobrze po północy. 
Plan rozbicia żołnierzy rosyjskich 
i zdobycia na nich broni nie został 
zrealizowany, gdyż wojska w kosza-
rach nie zastano. Zdaniem autora 
wspomnień, Rosjanie powiadomie-
ni przez zbiegłego z obozu powstań-
czego Sabaczyńskiego o zamierzo-
nym ataku na miasto, przygotowali 
na powstańców zasadzkę. Prze-
widując, że Grekowicz ze swoim 

oddziałem, na pewno będzie musiał 
przejść przez rynek, dowódca rosyj-
ski obsadził żołnierzami dogod-
ne pozycje strzeleckie na wieżach 
ratusza, kościoła oraz w oknach 
okolicznych domów. Wojsko rosyj-
skie zostało również rozlokowane 
u wylotu wszystkich dróg wycho-
dzących z rynku, włącznie z tą 
(droga na Piotrków) którą mie-
li wkroczyć do miasta powstańcy. 
Skoncentrowani za murami kla-
sztoru, Rosjanie mieli najpierw 
przepuścić Polaków, a następnie 
zamknąć im drogę odwrotu i znisz-
czyć siły powstańcze. 

Gdy partia partyzancka, nicze-
go się nie spodziewając, wkroczyła 
na rynek została niespodziewanie 
ostrzelana ze wszystkich stron przez 
Rosjan: Staliśmy więc nieomal bez-
bronni, pośród strzałów nie wiedząc 
gdzie strzelać. Kosynierów użyć było 
niepodobna. Skutkiem ciemnej nocy, 
strzały acz częste nie wiele nam szko-
dziły… - wspomina autor relacji. 
Po upływie około półtorej godzi-
ny dowódca wydał rozkaz odwro-
tu i powstańcy zaczęli wycofywać 
się w stronę Piotrkowa. Jednak-
że koło klasztoru zostali zaatako-
wani przez ukryte za jego mura-
mi, ostatnie zgrupowanie Rosjan. 
W szeregi powstańcze wkradł się 
chaos, a odwrót zaczął przeradzać 
się w paniczną ucieczkę. Jedni ucie-

Żołnierz powstańczy z pistoletem i szablą.

Józef Oxiński (1840-1908) - wychowanek 
Polskiej Szkoły Wojskowej w Genui i Cuneo; 
major powstańczy 1863r.; jeden z najwybitniej-
szych dowódców partyzanckich w woj. kaliskim, 
w toku swej kampanii stoczył wiele znaczących 
bitew i potyczek m.in.: pod Kuźnicą Grabowską, 
Rychłocicami, Koniecpolem i Przedborzem.; 
od kwietnia 1863r. naczelnik wojskowy pow. 
piotrkowskiego i wieluńskiego; latem 1863r. 
J. Oxiński opanował ze swym oddziałem na 
kilka dni Radomsko ustanawiając w nim na 
krótko powstańcze władze. 
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Artur Grottger - Pochód na Sybir.

PRZYPISY:

1 Są to słowa bardzo popularnej w 1863 r. pieśni powstańczej.
2 E. Halicz, Powstanie styczniowe – wojną partyzancką, „Żołnierz 
Polski” nr 3, s. 2.
3 J. Wojtasik, Aspekty militarne powstania styczniowego (1863-
1864) [w:] Powstanie styczniowe 1863-1864. Aspekty militarne 
i polityczne, red. J. Wojtasik, Warszawa 1994, s. 27
4 Spośród wszystkich ataków: 7 przypadło na województwo pod-
laskie, 5 na augustowskie, po 3 na mazowieckie, sandomierskie 
i lubelskie, 2 na płockie, i tylko 1 na województwo kaliskie, za: 
S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1972, s. 369.
5 W. Trzebiński, A. Borkiewicz, Podziały administracyjne 
Królestwa Polskiego w okresie 1815–1918 (Zarys historyczny), 
Warszawa 1956, s. 54.
6 Dane za: R. Szwed, Powstanie styczniowe w radomszczańskiem, 
Radomsko 1987, s. 5. Według Słownika geograficznego Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, W. 
Walewski, T. IX, Warszawa 1888, s. 424, Radomsk w 1858 r. liczył 
3605 mieszkańców.
7 W. Trzebiński, A. Borkiewicz, Podziały administracyjne…, s. 16; 
R. Szwed, op. cit., s. 12.
8 R. Szwed, Powstanie…, s. 12-13.

9 J. K. Janowski, Pamiętniki o powstaniu styczniowym, t. I, Lwów 
1923, s. 35. 
10 Ibidem, s. 181. W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. I, Kraków 
1897, s.110.
11 W. Przyborowski, Dzieje…, t. I, s. 110-111. Walery Przyborowski 
podaje, że siły garnizonu rosyjskiego w Piotrkowie osiągnę-
ły przed nocą styczniową stan 1200 żołnierzy. Organizacja 
powstańcza mogła im przeciwstawić zaledwie około 300 niewy-
szkolonych i bardzo źle uzbrojonych spiskowców.
12 Loc. cit.; J. K. Janowski, Pamiętniki..., t. I, s. 181. W Radomsku 
stacjonowała wówczas tylko 1 rota (około 200 żołnierzy) strze-
lecka Witebskiego pułku piechoty (M. Pawliszczew, Tygodnie 
polskiego buntu, t. II, Warszawa 2003, s. 44).
13 W. Przyborowski, Dzieje…, s. 111.
14 Ibidem, s.112.
15 Dalsza relacja za: S. Gesket, Wojennyje diejstwija w car-
stwie polskom w 1863 godu, Warszawa 1894, s. 222-223; 
W. Przyborowski, Dzieje…, s. 113-114; S. Zieliński, Bitwy…, s. 190.
16 Rękopis niniejszej relacji pt: „Prace przedpowstańcze w 
Piotrkowskiem” został odnaleziony w Bibliotece Jagiellońskiej 
przez profesora Ryszarda Szweda. Przedstawiając poniższy 
przebieg wypadków, opieram się w całości na cytowanej 
już niejednokrotnie pracy: R. Szwed, Powstanie styczniowe 
w Radomszczańskiem, Radomsko 1987. 

kali do pobliskiego lasu, inni kry-
li się po domach, nieliczni tylko, 
którzy skupili się wokół Grekowi-
cza wycofali się w rejon Ojcowa. 
Na skutek starć zginął 1 powstaniec, 
a 9 zostało rannych. Nad ranem 
wojsko carskie udało się w pościg 
za rozbitym oddziałem. W rezulta-
cie tej pogoni schwytano około 100 
powstańców wraz z 3 oficerami, 
dezerterami z armii carskiej: Witol-
dem Udymowskim, Jerzym Rakow-
skim i Franciszkiem Francewiczem, 
których rozstrzelano 14 II 1863r. 
w Piotrkowie. Oprócz nich stracono 

innego oficera należącego do spi-
sku, Staweckiego, który wcześniej 
w swej obronie zastrzelił 3 żandar-
mów. Jedynym ocalałym spośród 
aresztowanych oficerów był wspo-
mniany wywiadowca Grekowicza, 
R. Rząśnicki, któremu udało się 
zbiec z cytadeli piotrkowskiej. 

Pomimo, iż szturm na Radomsko 
nie spełnił pokładanych w nim 
nadziei z punktu widzenia woj-
skowego, miał jednak ogromne 
znaczenie moralne. Wiadomość 
o przeprowadzonej akcji błyska-
wicznie obiegła całe wojewódz-

two kaliskie, przyczyniając się do 
intensyfikacji działań zbrojnych na 
tym terenie. Dotarła ona również 
do Łodzi, gdzie zrobiła wrażenie 
na tamtejszej organizacji spiskowej 
i zachęciła ją do działania. Nale-
ży pamiętać, że atak na Radomsko 
jakkolwiek zakończony niepowo-
dzeniem, był jednym z 24 w całym 
Królestwie Polskim, a zarazem 
jedynym w województwie kaliskim 
w noc styczniową 1863r. Do szere-
gów powstańczych w 1863r. szli ci 
co chcieli, chwała zatem tym 300, 
którzy wówczas chcieli.

Karol Jadczyk
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W 2009 roku obchodziliśmy siedemdziesiątą rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji muzeum przy-
gotowało nową ekspozycję stałą. W budynku dawnego 
aresztu miejskiego otwarto wystawę „W okupowanym 
Radomsku”. Składają się na nią fotografie Radomska 
i eksponaty z czasów II wojny światowej, fragmenty rela-
cji i wspomnień Radomszczan, reprodukcje niemieckich 
ogłoszeń i zarządzeń. Wystawa porusza następujące 
tematy: eksterminacja radomszczańskich Żydów, dzia-
łalność radomszczańskiego ruchu oporu, martyrologia 

mieszkańców naszego miasta. Podczas otwarcia ekspo-
zycji zwiedzający mogli otrzymać wydany na tą okolicz-
ność album „W okupowanym Radomsku. Fotografie 
z lat 1939 - 1945”, jednodniówkę, zawierającą fotografie 

i dokumenty z okresu okupacji oraz „Nasz Świat” - Biu-
letyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku. 
Wystawę zrealizowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Obok tego najważniejszego wydarzenia przygoto-
wywano również wystawy czasowe. Na Piętrze - w sali 
wystaw czasowych, można było oglądać wystawy: 25 
lat Radomszczańskiego Klubu Kolekcjonerów” (ze 
zbiorów Radomszczańskiego Klubu Kolekcjonerów), 
„Najpiękniejsze owady świata” (ze zbiorów Muzeum 
Częstochowskiego), „Żołnierze Warszyca” (ze zbiorów 
Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi), „Dzieje i blask 
bursztynu” (ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN w War-
szawie). W ramach obchodów Święta Niepodległości 
otwarto czasową wystawę numizmatyczną przygoto-

Rok 2009 w Muzeum Regionalnym 
im. Stanisława Sankowskiego 
w Radomsku

Otwarcie wystawy „Dzieje i blask bursztynu”.

Obchody Święta Niepodległości przed Muzeum Regionalnym w Radomsku.

W dniu Święta Niepodległości Pani prezydent Anna Milczanowska 
otwiera okolicznościową wystawę numizmatyczną Towarzystwa 
Numizmatycznego im. Leszka Czarnego Oddział w Radomsku.

Otwarcie wystawy stałej „W okupowanym Radomsku”.
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waną wspólnie z Towarzystwem Numizmatycznym im. 
Leszka Czarnego Oddział w Radomsku.

Oferta Galerii Muzeum była równie bogata. Zaprezen-
towano: „Tu i Teraz” wystawę fotograficzną Marka Szy-
ryka, „Szalona Małgorzata” ekspozycję dokumentującą 

teatralne widowisko plenerowe oraz prezentującą prace 
plastyczne Michała Zaskórskiego, „Malarstwo i rzeźba” 

Leszka Broncharda, „PIEKŁO I NIEBO” 30 LAT 
TEATRU OGNIA I PAPIERU GRZEGORZA KWIE-
CIŃSKIEGO, „90 lat WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIE-
GO” wystawę przygotowaną przez Urząd Marszałkow-
ski w Łodzi, „Dzieci świata” wystawę fotograficzną 

Czesława Polcyna, „My – małe ojczyzny – wspólna 
Europa III” – dorobek III Międzynarodowych Plenero-
wych Spotkań Fotograficznych Wschód - Zachód 2009, 
„Postać ludzka w pejzażu” pokonkursową wystawę 
VI Ogólnopolskiego Biennale Fotografii Czarno-Bia-
łej przygotowaną przez Towarzystwo Fotograficzne im. 
E. Osterloffa w Radomsku, „Zachować pamięć. Praca 
przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz 

III Rzeszy 1939-1945” wystawę przygotowaną przez 
Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie, WYSTAWĘ 
POPLENEROWĄ XV OGÓLNOPOLSKIEGO PLE-
NERU FOTOGRAFICZNEGO „NATURA I KRAJO-
BRAZ” „NADPILICZNE KRAJOBRAZY” SULEJÓW 
I OKOLICE „SULEJOWSKI PARK KRAJOBRAZO-
WY” przygotowaną przez Towarzystwo Fotograficzne 
im. Edmunda Osterloffa w Radomsku, wystawę SZTU-
KA CZARNO – BIAŁA studentów Instytutu Plastyki 
Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Pracowni 
Projektowania Graficznego prowadzonej przez dr hab. 
Zdzisława Wiatra. „Dawno temu w dzień targowy”,  
wystawę fotografii czarno-białej Jakuba Lechowskiego. 
Nim rozpoczęto prace przy realizacji ekspozycji stałej, 
w areszcie zorganizowano dwie wystawy: „SOLIDAR-
NOŚC W RADOMSKU 1980-1990” (wystawa przygo-
towana w ramach obchodów XXVII rocznicy powsta-
nia NSZZ „Solidarność”) oraz „Żołnierze Warszyca” 

Otwarcie wystawy „Szalona Małgorzata”.

Otwarcie wystawy „PIEKŁO I NIEBO”.

Otwarcie wystawy „Dzieci świata”.

Otwarcie wystawy „Malarstwo i rzeźba” Leszka Broncharda.

Wystawa czasowa „Zachować pamięć ...”.
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(wystawa ze zbiorów Łódzkiego Oddziału Instytu-
tu Pamięci Narodowej). Dodatkowo na tej ostatniej 
wystawie prezentowane były zdjęcia Czesława Polcyna 
z widowiska plenerowego – odtwarzającego uwolnienie 
57 osób z aresztu w Radomsku w nocy z 19 na 20 kwiet-
nia 1946r. przez Konspiracyjne Wojsko Polskie.

Obok dużych ekspozycji prezentowanych w Sali 
wystaw czasowych w galerii i areszcie, małe prezentacje 
przygotowywano w holu muzeum oraz jako aneksy na 
wystawach stałych. Były to małe wystawki problemowe 
i oświatowe oraz pokazy nagrodzonych prac z konkur-
sów dla dzieci.

Współpracowano też przy organizacji wystaw ekspo-
nowanych w innych instytucjach. Muzeum Regionalne 
w Radomsku było współorganizatorem wystawy „Zamki 
na Ziemiach Ukrainy i Polski” ze zbiorów grafiki Lwow-
skiego Muzeum Historycznego (wystawę wypożyczono  
do CK Zamek w Poznaniu), wypożyczało też wystawę 
„Żołnierze Warszyca” ze zbiorów IPN w Łodzi.

Galeria była jak co roku miejscem, gdzie odbywały się 
koncerty, odczyty i spotkania autorskie. Radomszczanie 
mieli możliwość wysłuchania tu muzyki w wykonaniu 
gości z odległych miejscowości i sąsiadów z Radom-
ska. Rok rozpoczęto XVII Finałem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Otwarto wystawę Marka Szyryka 
„Tu i Teraz” prezentującą czarno-białe fotografie. Pod-
czas otwarcia wystawy wystąpił męski kwartet wokalny 

DOLCES PUERIS. Kwartet wykonał utwory rozrywko-
we w stylu retro oraz współczesne. Na sali obecni byli 
wolontariusze WOŚP. Następnie w dniu 25.01.2009r. 
odbył się GALOWY KONCERT KARNAWAŁOWY. 
Przeboje klasyki, operetki, filmu, musicalu i jazzu wyko-
nali Joanna Błażej-Łukasik (fortepian), Magdalena Ska-
wińska (sopran), Paweł Łukasik (altówka).

Z KONCERTEM KOLĘD wystąpił też Chór CANTA-
BILE. W galerii koncertował również Chór Towarzystwa 
Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki w Radomsku 
pod dyrekcją Macieja Salskiego. W dniu 3 maja pod-
czas odchodów rocznicy uchwalenia ustawy rządowej 
z 1791 roku w ramach XVI Międzynarodowego Festiwa-
lu Muzyki Odnalezionej odbył się koncert „MUZYKA 
I NAPOLEON”. Grano muzykę towarzyszącą Napole-
onowi i jego armii podczas bitew i wypraw wojennych 
(Marengo, Waterloo) w wykonaniu DUO ARCOBALENI 
(Włochy). W dniu 28 czerwca w ramach V Międzynaro-
dowego Festiwalu Chóralnego „Wschód – Zachód - Zbli-
żenia” na dziedzińcu muzeum odbył się koncert „Chó-
ralne Zbliżenia”. 23 sierpnia wysłuchano koncertu pt. 
„Muzyka pisana słońcem” w wykonaniu Joanny Błażej 
– Łukasik (piano) i Pawła Łukasika (viola) - poezje czy-
tała Anita Pawlak – Zygma.

W rocznicę Cudu nad Wisłą 15 sierpnia 2009r. Klub 
Inteligencji Patriotycznej zorganizował w Muzeum oko-
licznościową uroczystość upamiętniającą historycz-
ne zwycięstwo Wojsk Polskich nad bolszewicką Armią 
Czerwoną. Podczas uroczystości odbył się koncert słow-
no-muzyczny w wykonaniu Chóru, artystów radomsz-
czańskich oraz harcerzy Hufca Radomsko. Muzeum 
Regionalne wspólnie z Teatrem Ognia i Papieru Grze-

Występ artystyczny w trakcie wystawy „SZTUKA CZARNO – BIAŁA”.

Konkurs plastyczny dla dzieci.

Otwarcie wystawy „Natura i Krajobraz”.
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gorza Kwiecińskiego w ramach miejskiej akcji OPEN BY 
NIGHT zaprosiło na spektakl „Wieża” (28 sierpnia) oraz  
przedpremierowe pokazy spektaklu „Lalki, moje ciche 
siostry” Henryka Bardijewskiego, w reżyserii Grzego-
rza Kwiecińskiego; wykonanie Anita Pawlak-Zygma, 
muzyka Piotr Zygma. W dniu 9 sierpnia w ramach Dnia 
Integracji przygotowanego wspólnie ze Stowarzysze-
niem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Partnerstwo” 
w Radomsku, ze spektaklem „URODZINY BABY JAGI” 
wystąpił Łódzki Teatr „PICCOLO”. W dniu 17 kwiet-
nia 2009r. w ramach obchodów DNIA PAMIĘCI OFIAR 
ZBRODNI KATYŃSKIEJ w Galerii Muzeum, zorga-
nizowano WIECZORNICĘ „PRAWDA KATYNIA ...”. 
Organizatorami spotkania była RODZINA KATYŃ-
SKA KOŁO W RADOMSKU oraz Muzeum Regionalne. 

Odbyły się też cztery wieczory poetyckie zorganizowa-
ne przez Klub Abstynencki „Można Inaczej”. W dniu 20 
czerwca 2009r. na Kozim Polu, gm. Żytno zaprezento-
wano widowisko plenerowe o charakterze obrzędowym 
NOC KUPAŁY. Organizatorami spektaklu byli: TEATR 
ANIMAGIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
W ŻYTNIE oraz MUZEUM REGIONALNE. Patronat 
honorowy Wójt Gminy. 

Radomszczan zapraszano nie tylko na koncerty, spek-
takle i wieczornice, zapoznawano ich również z naj-
nowszymi opracowaniami naukowymi dziejów miasta 
i okolicy. W dniu 30.01.2009r. w Galerii Muzeum odby-
ła się promocja II Tomu Zeszytów Radomszczańskich, 
a w dniu 20 grudnia promocja III tomu „Zeszytów 
Radomszczańskich”. Publikacja  jest zbiorem artykułów 
wygłoszonych na spotkaniach Polskiego Towarzystwa 
Historycznego Koła w Radomsku. 20 lutego w Galerii 
Muzeum odbyła się promocja książki Grzegorza Mie-
czyńskiego pt. „ Stowarzyszenia społeczne w Radom-
sku w latach 1881-1939”. Praca jest kompendium wiedzy 
na temat organizacji społecznych legalnie działających 
w Radomsku w latach 1881-1939. To charakterystyka 
około 200 stowarzyszeń, które pogrupowano w rozdziały 
tematyczne. Odbyło się też spotkanie z autorami książki 
IPN pt. „STAN WOJENNY W REGIONIE  ŁÓDZKIM 
W DOKUMENTACH SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA” 
pp. Robertem Rabiegą i Michałem Kopczyńskim. 
W dniu 17 czerwca 2009r. odbyła się promocja wydaw-

nictwa „Prace i Materiały Muzeum Archeologiczne-
go i Etnograficznego w Łodzi, seria etnograficzna”. W 
publikacji zawarto prace, które powstały na bazie badań 
etnograficznych w ramach projektu badawczego „Cheł-
mo 2006”.

Muzeum i Polskie Towarzystwo Historyczne zaprosi-
ły wielu historyków z prelekcjami. W dniu 21.04.2009r. 
odbyły się dwa odczyty dr Ksawerego Jasiaka (IPN 
Opole) pt. „63. ROCZNICA ZDOBYCIA ARESZTU 
W RADOMSKU”. Spotkania połączone były z pro-
jekcją filmu „Czy warto było tak żyć - Stanisław Soj-
czyński „Warszyc”. W ramach jubileuszowych obcho-
dów czerwca 1989 roku,  4 czerwca w Galerii Muzeum 
odbyły się dwa wykłady Pani Izabeli Szumlas-Majzner 
- wykładowcy Akademii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie pt. „WYBORY 1989r.” W dniu 26.06.2009r. 
Krzysztof Wolski (absolwent Uniwersytetu Łódzkie-
go) wygłosił odczyt pt. „Polskie pola bitew w świetle 
archeologicznym. W rocznicę Cudu nad Wisłą 15 sierp-
nia 2009r. Klub Inteligencji Patriotycznej zorganizował 
w Muzeum okolicznościową uroczystość upamiętniają-
cą historyczne zwycięstwo Wojsk Polskich nad bolsze-
wicką Armią Czerwoną. Podczas uroczystości odbył się 
odczyt „Józef Piłsudski twórca niepodległości – symbol 
niepodległości”, autorstwa dr Wojciecha Rotarskiego. 
Z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, podczas 
otwarcia wystawy  o Tajnym Nauczaniu w Radomsku w 
czasie II wojny światowej, wykład okolicznościowy przy-
bliżający historię powstania TON w Radomsku wygło-
sił  Jan Sobczyk.  W dniu 22 listopada odbył się odczyt 
Ks. Jacka Kapuścińskiego pt. „Przedstawiciele rodów 
szlacheckich i ich miejsca pochówku na terenie parafii 
w Lgocie Wielkiej. Z okazji Święta Niepodległości, 11 
listopada, w Galerii Muzeum  przygotowano uroczy-
stą sesję Rady Miejskiej, podczas której wykład „Od-
zyskana czy darowana niepodległość” wygłosiła Iza-
bela Szumlas-Majzner pracownik Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. W dniu 13 grudnia odbył się 
odczyt Kamila Rutkowskiego (stażysta – Dział Histo-
rii) „STAN WOJENNY W RADOMSKU”. Na prośbę 
Stowarzyszenia „Przywrócić Pamięć” przygotowano 

„Dawno temu w dzień targowy”, wystawa fotografii czarno-białej Jakuba 
Lechowskiego-wernisaż.

Młodzież w trakcie wieczornicy „PRAWDA KATYNIA ...”.
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wystawę „Żołnierze Warszyca”, która towarzyszyła 
wykładom dr Tomasza Toborka z Łódzkiego oddziału 
IPN na temat Warszyca i KWP. Wykłady odbywały się 
w radomszczańskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Mieszkańcy naszego miasta mogli też spotkać się 
w muzeum z wybitnymi postaciami życia politycznego 
i artystycznego. W niedzielę 14 czerwca 2009r. w Gale-
rii Muzeum odbyło się spotkanie z pochodzącym 
z Chełma Panem Andrzejem Wielowieyskim, człon-
kiem AK, opozycjonistą, członkiem Klubu Inteligencji 
Katolickiej, współpracownikiem miesięcznika „Więź”, 
doradcą Lecha Wałęsy, uczestnikiem obrad „okrągłego 
stołu”. Od 1989 roku parlamentarzystą (posłem i sena-
torem), następnie posłem do Parlamentu Europejskiego. 
W latach 1991-2004 przewodniczącym delegacji pol-
skiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 
Odznaczonym Krzyżem Walecznych, Krzyżem Party-
zanckim, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i fran-
cuskim Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej.

Odbyły się też spotkania z artystami - z poetą Kazi-
mierzem Józefem Węgrzynem (zorganizowane wraz 
z Stowarzyszeniem Literackim PONAD) i z Grzego-
rzem  Kwiecińskim, artystą plastykiem, reżyserem, 
twórcą TEATRU OGNIA I PAPIERU. (Podczas spo-
tkania zaprezentowano film „Magia lalki” w reż. Marii 
Wiśnickiej). 

Muzeum Gościło Uroczystą Sesję Rady Miasta zor-
ganizowaną z okazji obchodów Święta Niepodległo-
ści 11 listopada, Obchody Święta Edukacji Narodowej, 
X Radomszczańskie Dni Rodziny i Uroczystości Jadwi-
żańskie. Było miejscem spotkań radomszczańskich sto-
warzyszeń, których członkowie przychodzili tu z uro-
czystych okazji jak i na spotkania robocze. Pracownicy 

muzeum pomagali w organizowaniu spotkań odbywa-
jących się poza muzeum. W dniu 7 września pracownik 
Działu Historycznego Tomasz Nowak w ramach  jubile-
uszowych obchodów wybuchu II wojny światowej pro-
wadził w MDK spotkanie z kombatantami. W dniu 4 
października Tomasz Nowak w ramach uroczystości 
rocznicowych Ligi Obrony Kraju przeprowadził w MDK 
w Radomsku pokaz fotografii zamieszczonych w albumie  
„W okupowanym Radomsku”. Najwięcej radomszczan 
spotkało się jednak w muzeum w czasie Nocy Muzeów, 
w dniu 16 maja. W Muzeum Regionalnym im. Stanisła-
wa Sankowskiego w Radomsku Noc Muzealna przebie-
gła niezwykle interesująco. Zwiedzający mogli podziwiać 
wystawy stałe „PRADZIEJE ZIEMI RADOMSZCZAŃ-
SKIEJ”, „Z DZIEJÓW MIASTA RADOMSKA”, „ŻYCIE 
WSI RADOMSZCZAŃSKIEJ NA PRZEŁOMIE XIX 
i XX w.”, „ZBIORY SZTUKI W RADOMSZCZAŃSKIM 
MUZEUM” oraz wystawy czasowe „NAJPIĘKNIEJ-
SZE OWADY ŚWIATA” ze zbiorów Muzeum Często-
chowskiego i wystawę fotograficzną „90 LAT WOJE-
WÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” przygotowaną przez Urząd 

Marszałkowski w Łodzi. Sobotnie spotkanie rozpoczął 
koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku. Podczas Nocy 
Muzealnej odbyły się spotkania z pracownikami mery-
torycznymi, lekcje muzealne, prezentacja najnowszych 
prac Stanisława Imienińskiego oraz pokaz multimedial-
ny m.in. starych pocztówek z Radomska i okolic (dzie-
dziniec Muzeum). W sobotnią noc Muzeum i Galerię 
odwiedziło w sumie ok. 200 osób.

Najmłodsi radomszczanie mogli nie tylko zwie-
dzać wystawy i uczestniczyć z rodzicami w imprezach 
muzealnych, ale i korzystać ze specjalnie przygotowa-
nej dla nich oferty. Dla dzieci i młodzieży przebywa-
jących w mieście w czasie ferii zimowych przygoto-
wano coroczną akcję „FERIE W MUZEUM”. Można 
było nieodpłatnie zwiedzać wystawy stałe i czasowe, 
zainteresowani mogli zwiedzić Muzeum z przewodni-
kiem. Ponadto w styczniu odbyło się pierwsze spotka-
nie z cyklu NIEDZIELNE SPOTKANIA W MUZEUM. 
W dniu 01.02.2009r. wygłoszono prelekcję „Boże Naro-

Obchody Święta Edukacji Narodowej.

Spotkanie z Andrzejem Wielowieyskim.
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dzenie – tradycja a współczesność” oraz zaproszono na 
KONCERT KOLĘD w wykonaniu Chóru CANTABILE, 
drugie spotkanie odbyło się 08.02.2009r. wówczas, zwie-
dzano Klasztor OO Franciszkanów w Radomsku oraz 
wystawę dokumentującą teatralne widowisko plenero-

we „Szalona Małgorzata”. Latem zaś zaproszono dzieci 
na „Lato w mieście 2009”. Muzeum wspólnie z Towa-
rzystwem Przyjaciół Muzeum zorganizowało wyciecz-
ki do pobliskich muzeów: 7 sierpnia Muzeum Czę-
stochowskie, 14 sierpnia Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 
21 sierpnia Muzeum Regionalne w Opocznie, 28 sierpnia 

Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej. W czasie roku 
szkolnego młodzież i nauczyciele mogli korzystać 
z lekcji muzealnych. Odbyło się 56 takich lekcji, a uczest-
niczyło w nich około 1500 uczniów.

Muzeum przygotowywało publikacje i współpraco-
wało przy opracowywaniu wydawnictw. Z okazji jubile-
uszowych obchodów wybuchu II wojny światowej wyda-
no okolicznościową jednodniówkę „W okupowanym 
Radomsku” (opublikowano materiał źródłowy ze zbio-
rów archiwalnych Muzeum - obwieszczenia, zarządze-
nia władz okupacyjnych). Wspólnie z Polskim Towarzy-
stwem Historycznym Koło w Radomsku wydano album 
„W okupowanym Radomsku. Fotografie z lat 1939-1945”. 
Drukowano też foldery do wystaw, zaproszenia, koperty. 
Asystent muzealny Tomasz Nowak opublikował artykuł 
naukowy „Świeccy opiekunowie kościołów wieluńskich 
w świetle najstarszych ksiąg miejskich” w „Częstochow-
skich Studiach Teologicznych” t. XXXVII, 2009. W Biu-
letynie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku 
„Nasz Świat” opublikowano artykuł pt. „Przygotowu-
jąc się do wojny”. Opracowywano informacje dla pra-
sy, telewizji lokalnej oraz portali internetowych o bieżą-
cej działalności Muzeum. Prowadzono również własną 
stronę internetową muzeum.

W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. muzeum 
odwiedziło 12.597 osób. Odpłatnie zwiedziło muzeum 
2.550 osób, bezpłatnie zwiedzający stanowili większość 
gości muzeum – 10.047 osób. Z działalności Muzeum 
Regionalnego w Radomsku korzystało w tym czasie wię-
cej osób niż odnotowana powyżej liczba zwiedzających 
wystawy, trzeba tu jeszcze dodać 170 czytelników, 72 
osoby, którym udzielono porad bibliograficznych i wyja-
śnień dotyczących historii i zabytków miasta, 93 uczest-
ników wycieczek organizowanych w ramach akcji LATO 
W MUZEUM, ok. 400 uczestników spektaklu plenero-
wego „NOC KUPAŁY”, ok. 3.000 zwiedzających wysta-
wy objazdowe zorganizowane lub współorganizowane, 
uczestników spotkań w MDK z Tomaszem Nowakiem 
w ramach jubileuszowych obchodów wybuchu II wojny 
światowej – 500 osób oraz w ramach uroczystości rocz-
nicowych Ligi Obrony Kraju (pokaz fotografii zamiesz-
czonych w albumie „W okupowanym Radomsku”) – 400 
osób, 1.200 uczestników wykładów dr Tomasza Tobor-
ka z Łódzkiego oddziału IPN na temat Warszyca i KWP 
zorganizowanych w Zespole Szkół Ekonomicznych, 
I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Elektrycz-
no-Elektonicznych, II Liceum Ogólnokształcącym, 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespole Szkół 
Drzewnych i Ochrony Środowiska. Należy więc sądzić, 
że z działalności muzeum w 2009r. korzystało ok. 18.432 
osoby. Trudna do oszacowania jest liczba osób, którym 
pracownicy muzeum udzielali porad i wyjaśnień telefo-
nicznie i ilość osób jaka zapoznała się z opublikowanymi 
w prasie artykułami autorstwa pracowników muzeum 
i audycjami telewizyjnymi czy informacjami umieszczo-
nymi w internecie. 

Muzeum Regionalne
im. Stanisława Sankowskiego

w Radomsku

Jeden z uczestników Dnia Integracji.

9 sierpnia w ramach Dnia Integracji pokazano spektakl „URODZINY 
BABY JAGI”. Wystąpił Łódzki Teatr „PICCOLO”. 
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Sto lat temu w Radomsku, podob-
nie jak w innych miastach, morder-
stwa, kradzieże, oszustwa, rozboje, 
gwałty itp. zdarzenia nie były rzad-
kością. Istniał w mieście tzw. pół-
światek, w którego kręgu zainte-
resowań pozostawała prostytucja. 
Zjawisko to zawsze było tematem 
wstydliwym, dlatego trudno znaleźć 
o nim wzmianki prasowe. W obję-
tych kwerendą kilkudziesięciu rocz-
nikach czasopism sprzed I wojny 
światowej, które umieszczały kore-
spondencje z Radomska („Tydzień” 
piotrkowski, „Goniec Częstochow-
ski”, „Gazeta Częstochowska”, „Kro-
nika Piotrkowska” i inne), pojawiło 
się jedynie kilka relacji dotyczących 
prostytucji w Radomsku. W 1907r. 
„Goniec Częstochowski” opisywał 
sytuację w radomszczańskich hote-
lach (istniały wtedy dwa : Hotel Kra-
kowski i Hotel Polski), w których 
odbywały się orgie z udziałem „ta-
kich pań”, dlatego przybywający do 
miasta podróżni woleli spędzić noc 
na stacji kolejowej niż skorzystać 
z noclegu w pokoju hotelowym. 
(„Goniec Częstochowski” 1907 nr 
39, s.3). Notatkę z numeru 49 „Gońca 
Częstochowskiego” z 22 IX 1909r.
warto, choćby ze względu na styl, 
przytoczyć w całości. Korespondent 
gazety (najprawdopodobniej Anto-
ni Kałczyński) tak opisywał to zja-
wisko społeczne: Do jakiego stopnia 
grasują w naszym mieście nieporząd-
ki i brudy, o tym świadczy dom rozpu-
sty przy ulicy Kaliskiej (dziś ul. Rey-
monta) visa vis karczmy Basińskiego. 
W domu tym mieści się mydlarnia 
i dwa sklepiki, niby to herbaciarnie, 
gdzie zawsze, a zwłaszcza wieczora-
mi, spotkać można pełno pobytowców 
i „alfonsów” w towarzystwie różnorod-
nych prostytutek. Towarzystwo to cie-
szy się szczególniejszym przywilejem 
w naszym grodzie i wszystko ucho-
dzi im bezkarnie. Dreszcz oburzenia 
przejmuje każdego przechodnia idą-
cego w kierunku dworca kolejowego, 
jest się tam bowiem świadkiem obrzy-

dliwych występków na tle moralności. 
Każdy zaś mężczyzna przechodzą-
cy obok tego domu lub na przestrze-
ni od małego rynku do domu p. Naj-
krona, gdzie mieści się centralna stacja 
telefonów, jest przedmiotem zaczepek 
tych dam, a kiedy młodzieniec odma-
wia przyjęcia wstrętnej propozycji, 
sypią się nań przekleństwa i złorze-
czenia, mimo że spaceruje po tej uli-
cy ruchliwej moc ludzi spragnionych 
świeżego powietrza. Bywa nawet tak, 
że gdy młodzieniec przechodzi w towa-
rzystwie kobiety, kuzynki bądź siostry, 
narażony jest na igrzysko w formie cał-
kiem nieprzyzwoitej. Odezwać się zaś 
nie wolno, gdyż w przeciwnym razie 
narażonym się jest na poturbowanie 
przez śledzących i ochraniających ćmy 
nocne sutenerów. Często zdarza się, że 
w tym punkcie, gdzie mieszczą się owe 
herbaciarnie, okradają furmanki sto-
jące obok karczmy.

Lokalizację domu publiczne-
go przy ulicy Kaliskiej potwierdza 
raport Inspektora Szkolnego z 1918r.: 
(…)Tak na przykład w budyn-
ku szkoły im. Kr. Jadwigi mieści się 
dom publiczny(…) - Ewa Kłopot 
„Szkolnictwo powszechne i średnie 
w powiecie radomszczańskim, Zeszy-
ty Radomszczańskie, t. II, Radomsko 
2008, s. 199.

Z korespondencji „Gońca Czę-
stochowskiego” nr 134 z 17 V 1914r. 
można dowiedzieć się o zniknię-
ciu z pensji p. Marzantowicz jednej 
z uczennic, która miała zostać porwa-
na przez handlarzy żywym towarem. 
Korespondent dodał, że mieli oni 
podobno przedstawiciela w Radom-
sku. Choć wkrótce ukazało się spro-
stowanie, bo zguba odnalazła się 
u krewnych pod Kielcami, ważna jest 
jednak sama informacja o przypad-
kach handlu kobietami.

Sporo wiadomości dostarczają 
protokoły z posiedzeń Zarządu Mia-
sta Radomska z lat 1917-1918 (Księ-
ga Uchwał Zarządu m. N.Radomska, 
APP, Akta Miasta Radomska, zespół 

103, cz. II sygn.2). Wiadomo, że co 
najmniej od stycznia 1916r. radomsz-
czańskie prostytutki przechodzi-
ły obowiązkowe badania lekarskie 
- w tym celu 20.01.1916r. Magistrat 
zajął jedno pomieszczenie w Hotelu 
Krakowskim należącym do Stani-
sława Sroki. Właściciel ubiegał się 
o odszkodowanie oraz o opuszczenie 
użytkowanego lokalu. Zarząd Miasta 
próbował przenieść miejsce oględzin 
do szpitala Św. Aleksandra, ale spo-
tkał się ze stanowczą odmową. W lip-
cu 1917r. doszło do ugody między 
hotelarzem i Zarządem Miasta, na 
mocy której właściciel miał otrzymać 
odszkodowanie w wysokości 2000 
koron, ale zobowiązał się udostęp-
niać pomieszczenie jeszcze do wrze-
śnia 1917r. W marcu 1918r. przygoto-
wano Regulamin lekarza miejskiego, 
który m. in. nakazywał dokonywanie 
badań prostytutek dwa razy w tygo-
dniu. Badania miały zapobiegać roz-
przestrzenianiu się chorób wenerycz-
nych i raczej nie chodziło o zdrowie 
„pracujących” pań.

Sprawozdanie Zarządu Miasta 
Radomska za czas od 4 XII 1919r. do 
27 III 1922r. podaje informację, że 
w Radomsku liczącym wtedy 18732 
mieszkańców, prostytucją zajmowały 
się 4 kobiety. Z pewnością zestawie-
nie nie było pełne, gdyż nie uwzględ-
niało osób czasowo mieszkających 
w mieście. Brak informacji dotyczą-
cych sutenerów - prawdopodobnie 
umieszczeni zostali wśród licznych 
„niepracujących”. Należy zwró-
cić uwagę, że bezrobotni stanowili 
67,93% mieszkańców, z czego oko-
ło 2/3 to kobiety. Pracujących zawo-
dowo kobiet było trzykrotnie mniej 
niż mężczyzn. Jednak pytanie, czy 
powszechna bieda i nieproporcjo-
nalnie duże bezrobocie wśród kobiet 
miało wpływ na skalę prostytucji, 
pozostaje bez odpowiedzi.

Grzegorz Mieczyński

dliwych występków na tle moralności. 

Nocne ćmy
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