
MUZEUM REGIONALNE
W RADOMSKU
Wystawy w 2004 roku

maj-czerwiec - „Tkanina unikatowa” - 
Barbara Pierzgalska
wrzesień-październik - „Bitwa War-

szawska 1920” - wystawa ze zbiorów 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych 
w Łodzi
listopad - Aukcja muzealna
grudzień - „Karnawał, karnawał” - akceso-

ria stroju balowego końca XIX i I poł. XX 
wieku. Wystawa ze zbiorów Centralnego 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

GALERIA MUZEUM
Wystawy w 2004 roku

maj-czerwiec - „Obraz wroga w propa-
gandzie PRL” - ze zbiorów IPN Oddział 
w Łodzi
lipiec-sierpień - „Od modernizmu do ko-

loryzmu” - malarstwo polskie z kolekcji 
Muzeum Częstochowskiego

W Galerii Muzeum Regionalnego 
w Radomsku prezentowane będą wysta-
wy przygotowane we współpracy z:
- Radomszczańskim Towarzystwem 

Fotograficznym im. E. Osterloffa
- Domem Pomocy Społecznej w Radzie-

chowicach
- Towarzystwem Przyjaciół Muzeum 

w Radomsku
oraz wystawy indywidualne:
- Wiesława Iwańcowa z Bełchatowa
- Zdzisława Wiatra z Radomska

OFIARA NIEZAPOMNIANA
W 64. rocznicę Zbrodni Katyńskiej w budynku byłego aresztu otwarto wystawę poświęconą pamięci ofi ar 

zamordowanych przez reżim stalinowki. Rocznicowe obchody, które w dniu 14.04. rozpoczęła msza święta i złoże-
nie kwiatów przed tablicami epitafi jnymi na Starym Cmentarzu, przeniosły się do Muzeum Regionalnego.

Wystawa zatytułowana „Prawda, pa-
mięć, przebaczenie” prezentuje orygi-
nalne dokumenty i pamiątki rodzinne 
po zamordowanych Radomszczanach 
oraz dokumenty świadczące o zbrodni 
dokonanej na polskich ofi cerach i po-
licjantach. Głównym inicjatorem wy-
stawy było Radomszczańskie Koło Ro-
dziny Katyńskiej z panią prezes Elżbietą 
Mikołajczuk, nauczyciele ZSG nr 3 oraz 
Muzeum Regionalne w Radomsku.

Dokończenie na str. 3
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„Człowiek to brzmi dumnie”, te 
słowa rosyjskiego pisarza... rzeczy-
wiście oddają dzieło życia bohate-
ra niniejszego wspomnienia. Ksiądz 
Antoni Turlej to postać wybitna i 
szlachetna, pozostaje wciąż w naszej 
pamięci jako założyciel Parafii św. 
Maksymiliana Kolbego, budowniczy 
wspaniałej świątyni. Animator życia 
duchownego, wybitny kaznodzieja, 
utalentowany wokalista i pierwszy 
proboszcz wybudowanego kościoła.

W tym roku w marcu minęło 
już 10 lat kiedy to poraziła nas wia-
domość o nagłej śmierci księdza 
Antoniego w warunkach kapłań-
skiej samotności, kiedy to ani sam 
ksiądz sobie, ani nikt inny nie był 
w stanie udzielić pomocy, po dniu 
wyczerpującej pracy; wcześniej 
zaczął spowiedź rekolekcyjną w Sto-
biecku Miejskim, a później przewo-
ził ciężkie przedmioty furmanką do 
kościoła nie pozwalając się wyłączyć 
przez pomagających parafian.

Żył w trudnych czasach, kiedy 
bardzo ciężko było nabyć niezbędne 
materiały, trafiał na częste formal-
ne bariery w załatwianiu koniecz-
nych spraw. Prowadzenie jedno-
cześnie budowy kaplicy i budynków 

towarzyszących, a później w szyb-
kim tempie kościoła  wyczerpały 
i pogorszyły stan zdrowia księdza. 
Wielokrotnie namawiałem do odpo-
czynku, wykonania badań diagnos-
tycznych, niestety zawsze bez zgody. 
Mawiał - a co z Kościołem? kończąc 
rozmowę.

Każdy z nas, który miał szczęś-
cie poznać księdza ma w pamię-
ci odrębny, subiektywny wizerunek 
w bogatej osobowości zmarłego. 
Dostrzegane i cenione przez wszyst-
kich były wspólne cechy np. wielki 
talent wokalny, obdarzony silnym i 
czystym głosem, którym wypełniał 
cały Kościół. Niektórzy ludzie z poza 
naszej parafii specjalnie przychodzi-
li do naszego kościoła, by posłuchać 
księdza Antoniego. Często też wyra-
żał pragnienie posiadania dobrego 
chóru parafialnego i profesjonal-
nych organów. Pierwsze życzenie już 
zostało spełnione. Parafia św M. Kol-
bego ma dzięki staraniom obecnego 
proboszcza i wikarego oraz parafian 
dobrze brzmiący chór, który czę-
sto wykonuje ulubioną pieśń księdza 
Antoniego „kiedy w jasną spokojną 
cichą noc, spoglądam na niebo pełne 
gwiazd” - odnosi się wówczas wra-
żenie zespolenia nieba skąd zapew-
ne słucha nas ksiądz Antoni i zie-
mi wypełnionej przez chórzystów i 
parafian spełniających  życzenie nie-
obecnego już księdza.

20 kwietnia 2004 r. dla upamięt-
nienia 10 rocznicy zgonu księdza 
Turleja odbyła się w Zameczku emi-
sja dokumentalnego filmu video w 
obecności blisko stu osób w więk-
szości tych ludzi, którzy za życia 
znali nieodżałowanego Kapłana. 
Obserwowałem wzruszenie na wielu 
twarzach. Apeluję o dalszą pamięć, 
modlitwę i intencje mszalne, by żył 
w nas obecnych jak w poniższym 
fragmencie wiersza.

Nie martwmy się zatem, że 
odszedł przedwcześnie

On żyje i żyć będzie z nami
jak ten wspaniały Kościół
co wybudował własnymi rękami
i spoczął w nim na wieki.

Bez przesady możemy stwier-
dzić, że dosłownie i bardzo staran-
nie podjął wezwanie św. Pawła „weź 
udział w trudach i przeciwnościach, 
jako dzielny żołnierz Jezusa Chry-
stusa”, niech Bóg będzie uwielbiony 
za dar życia proboszcza Antoniego 
Turleja.

Jan Półrola

Pamięci księdza Turleja
On - ten kościół budował:
myślą, słowem i czynem!
Niestrudzony w swym dziele,
żył nim oraz umierał.
Dziś z tym samym wzruszeniem,
wprowadzam to imię
nosząc w sercu życzliwą
przyjaźń księdza Turleja.

 To On czekał na chwilę,
 kiedy dzwony rozniosą
 wieść radosną po domach, do serc
 wszystkich mieszkańców...
 otworzyły się wrota
 po raz pierwszy kościoła,
 bo swą wiarą budował,
 nie na samym różańcu!

Wielu ludzi odeszło,
z tego świata na zawsze...
wielu zdarzeń po latach,
czas zaciera w pamięci.
Lepiej życie rozumieć,
znaczy w przeszłość też patrzeć,
bo w niej tyle przykładów -
- jest wspaniałych i pięknych!
jak życie i postać księdza Antoiniego.

(Spieka)
Stefan Piekarniak

Radomsko 11.03.2002 r.

Pamięci księdza Turleja

Kiedy tracimy przyjaciela przeżywamy ból i niedowierzanie, że oto została zamknięta jedna 
z ksiąg zwana życiem i bardzo prawdziwie brzmi w tym czasie teza, że jedno życie to cały świat.
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Fotografi e, legitymacje, odznaczenia, zaświadczenia eksponowane na wystawie często dla wielu rodzin są jedyną pamiątką po za-
mordowanym ojcu, dziadku, bracie czy stryju. Osoby, które straciły kogoś bliskiego poszukiwały swoich krewnych na fotografi ach, 
w dokumentach. Małe więzienne mury nie były w stanie pomieścić tak dużej liczby zwiedzających. Areszt swym wyglądem przypo-

minał cmentarz, a drewniane krzyże oraz zapalone znicze przy-
pominały o ogromie tej zbrodni. Wielu przybyłych na otwarcie 
wystawy gości - rodzin i przyjaciół zamordowanych Rodaków, 
wspominało swoich znajomych z dzieciństwa i z lat młodości.

Katyń- Golgota polskich ofi cerów jest symbolem wszystkich zbrod-
ni dokonanych na terytorium byłego ZSRR wobec narodu polskiego. 
W wyniku agresji sowieckiej na Polskę, 17 września 1939 roku, do 
niewoli dostało się około 250 000 żołnierzy polskich - ofi cerów, pod-
chorążych, podofi cerów, szeregowych, funkcjonariuszy Policji Pań-
stwowej, Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza, sądow-
nictwa i administracji oraz duchownych.

W październiku 1939 roku, zgodnie z decyzją Rządu ZSRR, 
ponad 15 000 spośród nich, przede wszystkim ofi cerów- za-
wodowych i rezerwy oraz policjantów przewieziono do obo-
zów w Kozielsku, Ostaszkowie oraz Starobielsku. Wiosną 
1940 roku losy jeńców dopełniły się. Wywiezieni do miejsc 
straceń ginęli z rąk oprawców strzałami w tył głowy.

Mimo, iż zbrodni dokonywano w najgłębszej tajemnicy, w 
1943 roku została wreszcie ujawniona. Dezinformacyjna ro-
syjska wersja górowała nad prawdą przez 50 lat. Dopiero w 
1990 roku Rosja Sowiecka przyznała się ofi cjalnie do popeł-
nienia zbrodni.

Groby 15 tysięcy polskich ofi cerów, urzędników, policjan-
tów, funkcjonariuszy straży granicznej i więziennej przetrzy-
mywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie 
odkryto w Charkowie, Miednoje i Katyniu. Nadal nieznane 
jest miejsce pochówku około 7 tysięcy ofi ar.

Małgorzata Borek
Muzeum Regionalne w Radomsku

OFIARA NIEZAPOMNIANA
Dokończenie ze str. 1
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W ostatnim czasie dużo mówi się o 
planowanej budowie centralnego por-
tu lotniczego. Port lotniczy to szansa 
dla okolicy, to niezbędna infrastruk-
tura dająca nadzieje na zatrudnienie 
i poprawę warunków życia. Swoje te-
reny oferują podwarszawskie gminy 
- wśród nich duże prawdopodobień-
stwo wygranej ma gmina Rawa Ma-
zowiecka. Można więc powiedzieć, 
że to niedaleko od Radomska. Przy-
pomniało mi to przeczytaną kiedyś 
w Gazecie Radomskowskiej /1926/ 
notatkę o budowie lotniska w Ra-
domsku. Wówczas już przewidywa-
no szybki rozwój lotnictwa i sytuację, 
że w powietrzu zrobi się „za ciasno”. 
Radomsko miałoby stać się wtedy „...
wielką stacją światową lotniczą”. Ma-
rzenia władz miasta niestety nie speł-
niły się.

Kowalowiec - peryferyjna, „gorsza” 
dzielnica miasta. Opinia taka zda się 
pokutować od zawsze wśród mieszkań-
ców Radomska. Być może sprawiły to 
krążące legendy, iż tam właśnie, przy 
istniejących w rzeczywistości 5m wyso-
kości wałach, tracono przestępców. Być 
może dlatego, iż po I wojnie światowej 

tam właśnie skupiła 
się i pomieszkiwała 
cała miejska biedota. 
Pomieszkiwała - to 
odpowiednie okre-
ślenie dla warunków, 
w jakich przyszło żyć 
całym rodzinom. W 
większości bezro-
botni, utrzymywani 
przez instytucje do-
broczynne i opiekę 
społeczną budowali 
na Kowalowcu sied-
liska. Były to lepian-
ki, dziury wykopane 

w ziemi przykryte darnią, a w najlep-
szym przypadku domy sklecone z de-
sek, mchu, trocin. Brak było studni z 
wodą zdatną do picia, a zwykły więk-
szy deszcz powodował tragedie i nie-
jednokrotnie śmierć mieszkańców zie-
mianek.

W 1925 roku z inicjatywą stworze-
nia na Kowalowcu „miasta-ogrodu” 
zwrócili się do władz miasta urzędni-
cy państwowi. Ich projekt przewidywał 
podział gruntów na działki jednomor-
gowe, na których stanęłyby domki oto-
czone ogródkami. Projektowi sprzyjała  

obowiązująca wów-
czas ustawa o rozbu-
dowie miast dająca 
możliwość uzyskania  
kredytów z kasy pań-
stwowej. Do realiza-
cji planu nie doszło, 
a puste tereny wyko-
rzystywano na poka-
zy lotnicze czy sprzę-
tu rolniczego.

W 1926 roku poja-
wiła się nowa propo-
zycja wykorzystania 

obszaru Kowalowca. Kiedy w Mini-
sterstwie Spraw Wojskowych zastana-
wiano się nad decyzją budowy w tym 
miejscu koszar wojskowych Woje-
wódzki Komitet Ligi Obrony Powietrz-
nej Państwa zwrócił się do Magistratu 
o wydzierżawienie 24 ha na port lot-
niczy. Miał to być przystanek na trasie 
Warszawa-Kraków. Specjalnie powo-
łana komisja złożona z przedstawicie-
li Zarządu Miasta /z burmistrzem M. 
Niewiarowskim/, Zarządu LOOP Mi-
nisterstwa Spraw Wojskowych Depar-
tamentu Lotnictwa i Ministerstwa Ko-
munikacji uznała teren za odpowiedni 
- oddalony od centrum i stacji kolejo-
wej o 1,5km i 400m od drogi Radom-
sko-Brzeźnica.

Uchwałą Rady Miasta z 28.V.1927 
roku na lotnisko przeznaczono po-
czątkowo 20000m2. Jednakże Komisja 
uznała, że jest to obszar zbyt mały i na-
leży powiększyć go do rozmiaru 600 x 

600m, splantować ist-
niejące wały i wyrów-
nać powierzchnię. 
Obsiane krótko ros-
nącą trawą centrum 
miało wypełniać białe 
koło z wielkim napi-
sem Radomsko. Han-
gary miały pomieścić 
4 samoloty. Planowa-
no też wybudowanie 
mieszkań dla lotników 
i dom noclegowy.

Pomimo tego, iż 
wybór terenu został 

zaakceptowany przez władze wojskowe 
Radomsko nie doczekało się, by tędy 
właśnie „...szły wielkie drogi lotnicze 
Europy, - a nawet świata!”

Sprawa zagospodarowania terenów 
Kowalowca ucichła znowu na parę lat.
Tak naprawdę dopiero w 1934 roku - 
po tragicznym wypadku zawalenia się 
ziemianki, w której zginęły 3 osoby, 
władze ponownie zainteresowały się 
losem mieszkańców. Najpierw wyko-
pano studnię artezyjską - dotychczas 
wodę pitną czerpano w cegielni. W 
kwietniu 1936 roku zapadła decyzja o 
budowie na Kowalowcu osiedla robot-
niczego. Na początek miało to być 15 
domków drewnianych; każdy otoczony 
ogródkiem warzywnym. Powrócono 
więc do idei urzędników z 1925 roku. 
Domek mieścił kuchnię, pokój, spiżar-
nię i sień. Prace budowlane wykonywał 

Kowalowiec -
„miasto-ogród” czy lotnisko?
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Ignacy Kłodos ze Strzałkowa z pomocą 
bezrobotnych z terenu miasta. Rodzi-
ny powyżej 7 osobowe zwolnione były 
z opłat czynszowych. Stworzono moż-
liwość wykupu domku na raty, a pie-
niądze z wykupu przeznaczone były na 
budowę nowych mieszkań. Nad osied-
lem czuwał komitet z burmistrzem 

Feliks Fabiani ma swoje miejsce wśród grona wybitnych 
Polaków. Zasłużony nauczyciel, wychowawca, społecznik, 
szlachetny człowiek niemal całe swoje życie - 42 lata spędził 
aktywnie uczestnicząc w życiu miasta i mieszkańców Ra-
domska. Lata te przypadły na trudny okres w historii kraju 
- okres zaborów, ucisku, niszczenia przejawów polskości, ru-
chów niepodległościowych.

Skierowany został do pracy w Radomsku w 1857 roku po 
ukończeniu Instytutu Nauczycieli Elementarnych Warszaw-
skiego Okręgu Naukowego w Radzyminie. Przyjął posadę na-
uczyciela w szkole elementarnej, udzielał korepetycji, uczył w 
szkole prywatnej, przepisywał akta urzędowe. W 1862 roku 
założył na ulicy Żabiej 2 klasową „Pensję Prywatną Męską” 
z internatem. Poświęcił na to swoje oszczędności. Językiem 
wykładowym był rosyjski, ale poza lekcjami uczniowie -a byli 
wśród nich Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Francuzi - nie tylko mó-
wili po polsku, ale też wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne 
do czego zachęcał ich Fabiani. Zorganizował też tajny kurs 
dla ubogich chłopców kandydatów do stanu duchownego. 
Przygotował ich do wymaganego egzaminu,

Fabianiego wspierała wytrwale jego 16 letnia żona Filipi-
na Dembska. To ona dbała o czystość w szkole i internacie, 
gotowała obiady nie tylko dla uczniów. W domu Fabianich 
„codziennie gotowały się olbrzymie sagany barszczu z karto-
fl ami, krupniku itp., każdy, ale to każdy, kto był głodny, miał 
prawo przyjść tam o 12 w południe i dostać obiad; podwórze 
domu Fabianiego o tejże porze zapełnione było biedakami.”

Szkołę przeniesiono wkrótce na ulicę Długą, gdzie Fabiani 
zakupił murowany dom z placem. Szybko też miejsce to zasły-
nęło na okolicę jako ośrodek polskości i życia kulturalnego.

Fabiani aktywnie pracował społecznie na rzecz miasta i 
mieszkańców. Był inicjatorem powołania Ochotniczej Stra-
ży Ogniowej w 1881 roku i przez 23 lata wraz z kolegami brał 
udział w akcjach gaszenia pożarów. Był członkiem Towarzy-
stwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, Stowarzyszenia Spo-
żywczego, ławnikiem w magistracie, pracował w dozorze 
kościelnym przy budowie kościoła parafi alnego.

Niezwykła serdeczność, przyjaźń i rodzinna atmosfera 
jaka panowała wokół domu i szkoły Fabianiego znana była 
nie tylko w Radomsku. Przyciągało to chętnych do nauki z 
różnych stron kraju.

Właśnie mija 100 lat od śmierci Feliksa Fabianiego. Po-
zostanie na zawsze w pamięci jako Wielki Polak, Wielki Ra-
domszczanin.

Grażyna Pezowicz
Muzeum Regionalne w Radomsku

Nasz Feliks Fabiani

i przedstawicielem 
Funduszu Pracy.

W lipcu 1937 
roku rozpoczęto 
kopanie fundamen-
tów pod 5 dwuro-
dzinnych domków 
murowanych. 

Jako wzorowe 
osiedle, „mia-
sto-ogród” mia-
ło mieć własny 
kościół, szkołę, 
boisko sportowe 
i park. Domki 
wybudowano 
bardzo szybko i 
pewnie udałoby 

się władzom zrealizować resztę planów 
gdyby nie wybuch wojny.

Hasło, zgodnie z którym podejmo-
wano określone działania na rzecz lu-
dzi potrzebujących pomocy jest i dziś 
bardzo aktualne: „...troska o bezrobot-
nego jest serdeczną troską całego, zdro-
wo myślącego społeczeństwa”.

Grażyna Pezowicz
Muzeum Regionalne w Radomsku
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Z informacji podanej przez p. Marię wynikało, że pilo-
tem samolotu był brat pani Marty Adam Weiss. Zdjęcie 
wykonano na krótko przed wybuchem II wojny świato-
wej, na lotnisku w Strzałkowie. 

O Adamie Weissie wiedziałem tylko tyle, że był pocho-
dzenia niemieckiego i mieszkał w Radomsku przy ul. Chopi-
na, zamieszkałej wówczas w dużej mierze przez ludność po-
chodzenia niemieckiego. Jednakże przy pomocy znajomych 
i życzliwych internautów udało mi się zgromadzić więcej in-
formacji o samolocie i jego pilocie. Przed wojną p. Weiss z 
racji pełnienia służby wojskowej, na stałe przebywał w War-
szawie, lecz  wielokrotnie odwiedzał Radomsko w trakcie 
wizyt rodzinnych i służbowych. 

Plut. pilot Adam Weiss, służył w 211 Eskadrze Bom-
bowej I Pułku Lotniczego w Warszawie. Eskadra ta 
została zmobilizowana w dniu 24-25 sierpnia 1939 r. 
na macierzystym lotnisku Okęcie, gdzie została prze-
mianowana na 11 Eskadrę Bombową. Przeszedł on 
cały szlak bojowy 11 E.B. we wrześniu 1939 r. jako pi-
lot samolotu bombowego PZL-37 “Łoś”. Jego Eskadra 
w ciągu 17 dni  zestrzeliła jeden samolot wroga oraz 
przeprowadziła 36 zadań bojowych  i zrzuciła na nie-
mieckie kolumny pancerne 31 ton bomb. Straty własne 
to 8 pilotów i 5 samolotów PZL-37. 

Plut. Weiss w dniu 15 września w ramach uzupełnienia 
dla Eskadry przyprowadził “Łosia” spod Pińska na lot-
nisko Wileck koło Łucka.  Po zakończeniu działań bojo-
wych, wraz ze swoją jednostką przedostał się do Rumunii 

(po 17.09.1939 r. dowództwo polskie nakazało ewakua-
cję pilotów i personelu do Rumunii i dalej do Francji). 
Od czerwca 1940 r. A. Weiss latał bojowo w 301 Dywi-
zjonie Bombowym RAF. Dnia 30 czerwca 1941 r. został 
zestrzelony nad Bremmą i dostał się do niewoli. Po woj-
nie, w 1945 r. latał w 304 D.B. RAF.  Zamieszkał w Wiel-
kiej Brytanii. 

Jego wojenny życiorys częściowo pokrywał się z 
życiorysem innego  lotnika bohatera opisanym w ar-
tykule L.A. Wineczko  “Pamiętnik pilota Łosia”, w 
którym autor zamieszcza wspomnienia sierż. Roma-
na Bonkowskiego, służącego w tej samej warszaw-
skiej 211 Eskadrze Bombowej. Samolot PZL-37 “Łoś” 
sierż. Bonkowskiego startował w dniu 4 września 1939 
r.  z lotniska Kuciny koło Aleksandrowa Łódzkiego na 
rozpoznanie niemieckich kolumn pancernych w rejo-
nie Radomsko-Wieluń-Częstochowa. Po wzorowym 
wykonaniu zadania, ostrzelany przez obronę przeciw-
lotniczą i samolot Messerschmitt ME-109, Bonkowski 
lądował awaryjnie w okolicy Rychłocic. W akcji tej zgi-
nęło dwóch pilotów. O tym samym wydarzeniu można 
też przeczytać w artykule Krzysztofa Janowicza “Han-
nes Gentzen - First Luftwaffe ace in WW2”. Autor uka-
zuje wspomnienia widziane oczami niemieckiego pi-
lota ME-109. Obaj  więc Weiss i Bonkowski przeszli 
tę samą drogę z Polski do Wielkiej Brytanii i służyli w 
tym samym sławnym 301 Dywizjonie Polskich Sił Po-
wietrznych. Bonkowski zginął z 18 na 19 czerwca 1941 

r. lecąc na misję bojo-
wą samolotem Vickers 
“Wellington”Mk IC, a 
Weiss został zestrzelo-
ny kilka dni później. 
Jeżeli ktoś z Państwa 
posiada jakiekolwiek 
materiały, zdjęcia lub  
informacje na temat 
Adama Weissa lub in-
nych lotników wal-
czących w okolicy Ra-
domska, prosimy o 
kontakt z wydawcą. 
(Nasz Świat - 044 682 
64 31, 501 495 595).

Zainteresowanych tą 
tematyką odsyłam do 
książki Jerzego Pawlaka 
“Polskie Eskadry w Woj-
nie Obronnej 1939 r.”

Pragnę również po-
dziękować panu Ro-
bertowi Gujskiemu za 
wszystkie materiały i 
cenne wskazówki.

D.S.  

„Zapomniany” Pilot �
„Zapomniany” plutonowy pilot Adam Weiss
W trakcie poszukiwań świadków i pamiątek dotyczących lotnictwa z okresu 1939-45 na terenie powiatu radomszczań-

skiego, otrzymałem od pani Marii Mękwińskiej (z domu Kamińska) doskonałej jakości fotografi ę przedstawiającą w.w. 
panią z koleżanką Martą Weiss, na tle polskiego samolotu sportowego RWD-10.

Samolot RWD-10 na lotnisku polowym w Strzałkowie (1939r.)
Od lewej: Maria Kamińska i Marta Weiss
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� Samolot � Lotnisko

Organizacja ta działała w latach 1923-1939 na terenie całego kra-
ju  i miała za zadanie organizowanie i przeznaczanie środków fi nan-
sowych na powszechne szkolenie lotnicze młodzieży, popularyzację 
i wspieranie rozwoju lotnictwa, rozbudowę lotnisk, szkół lotniczych 
i szybowcowych, budowę wież spadochronowych, przeprowadza-
nie szkoleń przeciwlotniczych a przede wszystkim była głównym 
kreatorem polskiego lotnictwa sportowego wraz z jego zapleczem 
naukowo-technicznym. L.O.P.P. ze składek społecznych przekazała 
do Cywilnych Szkół i Aeroklubów ponad 100 samolotów i wyszko-
liła ponad 1500 pilotów. Ślady działalności Ligi odnalazłem w Ga-
zecie Radomskowskiej  Nr 17 z 30.04.1939 r. opisującej akcję pro-
pagandową przeprowadzoną 23 kwietnia 1939 r. na rzecz Pożyczki 
Obrony Przeciwlotniczej.  

[Dzień propagandy POP w Strzałkowie.
Miejscowy Kom. POP urządził w Strzałkowie w s. dnia 23 

bm. dzień propagandy POP.
O godz. 8.30 odbyła się msza św. z okolicznościowym ka-

zaniem, modlitwami na intencję Ojczyzny, poczym w pocho-
dzie z niesionymi transparentami propagandowymi, uczestni-
cy przeszli na plac obok szkoły, gdzie nastąpiły przemówienia: 
Ks. proboszcza, kier. szkoły, naczelnika Straży Pożarnej, preze-
sa Oddz. Kat. Stow. Mężów, prezeski K.S.M. Żeńskiej, prezesa 
Kółka Rol., oraz dzieci szkolnych. Wśród przemówień wzno-
szono entuzjastyczne okrzyki na cześć Wodza Naczelnego i Ar-
mii. Uroczystość zakończono uchwaleniem rezolucji odczyta-
nej w imieniu mieszkańców przez sołtysa i odśpiewano “Nie 
rzucim ziemi...”

Rezolucja
Mieszkańcy wsi Strzałków zebrani w dniu 23.04 b.r. na ma-

nifestacyjnej uroczystości przejęci miłością Ojczyzny, jednoczą 

się z całym narodem przy boku Wodza Nacz., a pomni, że zie-
mia polska przesiąknięta potem i krwią ludu całego jest na-
szym najdroższym skarbem ślubują: Nigdy, nikomu ani jednej 
skiby ziemi nie oddamy. Do ostatniego tchu, do ostatniej kro-
pli krwi bronić jej będziemy! A jeśli teraz Ojczyzna chce umoc-
nić skrzydła naszego Orła Białego skrzydłami samolotów - my 
idziemy z pomocą. Niechaj jako skowronki nad polami naszy-
mi wzbijają się w przestworza polskie samoloty i niechaj strze-
gą łanów pól, nasze gniazda rodzinne, chaty i wioski. Wszyscy 
podpisaliśmy Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej! Hej, kto Po-
lak na samoloty!

Kwesta przyniosła 200 zł.]

Imprezą o podobnym charakterze był pokaz lotów akroba-
tycznych z udziałem RWD-9 i RWD-10 wykonywany praw-
dopodobnie przez lotników z warszawskiej 211 Eskadry Bom-
bowej, gdyż plut. Adam Weiss starał się zawsze wykorzystywać 
takie okazje, aby odwiedzić rodziców i rodzeństwo. Opierając 
się na relacjach naocznego świadka, mieszkańca Zakrzówka - 
pana Stefana Trajdosa ur. w 1918 r., pokaz ten odbył się po po-
łudniu w Strzałkowie w lipcową lub sierpniową niedzielę 1939 
r. Pan Trajdos uczestniczył również w atrakcji dnia tj. locie w 
czteromiejscowym RWD-9, za który musiał zapłacić. Potwier-
dza on również, że impreza ta była wcześniej mocno nagłośnio-
na. W Radomsku i w Strzałkowie wisiały plakaty zachęcające do 
wzięcia udziału w pokazie. Lokalna prasa włączyła się również w 
agitację imprezy. Tutaj mamy do Państwa prośbę. Poszukujemy 
lipcowych i sierpniowych numerów Gazety Radomskowskiej z 
1939 r. lub innych dokumentów związanych z tą tematyką. Zdję-
cie przedstawiające nasz RWD-10 było jednak zrobione nieco 
później, ale o tym w następnej części.

D.S.

„Zapomniany” samolot RWD-10
Zanim wyjaśnię skąd wziął się na lotnisku w Strzałkowie samolot RWD-10, chciałbym przedstawić trochę z historii 

jego właściciela. Ustalenie go nie było trudne, gdyż na sterze kierunku (ogonie) widać charakterystyczny emblemat Ligi 
Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej.

Samoloty RWD-10 Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
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Osobą, która najbardziej przyczyniła się do wy-
jaśnienia okoliczności powstania polowego lotni-
ska w Strzałkowie , była strzałkowianka pani Janina 
Wieczorek, ur. w 1919r. Jej ojciec Franciszek Kacz-
marczyk przed wojną był cieślą oraz Komendan-
tem Straży Pożarnej, stąd bardzo bliski kontakt z 
rodziną Kryńskich, ówczesnych dziedziców Strzał-
kowa. Zażyłość ta sprawiła, że dom rodzinny pani 
Janiny żył większością ważniejszych zdarzeń z ży-
cia lokalnej społeczności.

Jej pierwszy kontakt z samolotami miał miejsce 
prawdopodobnie w drugiej połowie lat trzydziestych, 
kiedy to (jak wspomina pani Janina) przed nadcho-
dzącą straszną burzą ujrzała na niebie mały biało-
srebrny samolot. Długo kołował nad polami. W koń-
cu wylądował na kartofl isku za plebanią, naprzeciw 
obecnej ul. 22 Lipca. Pilot udał się do dworu, roz-
mawiał po francusku z dziedziczką Heleną Kryńską. 
Prawdopodobnie wyjaśniał, że zabłądził i z powo-
du braku paliwa oraz złej pogody musiał przymuso-
wo lądować. Pilot spędził noc we dworze, a samolotu 
przez całą noc pilnowała Policja z Radomska. Naza-
jutrz po dostarczeniu z miasta paliwa samolot odleciał.

Kolejnym spotkaniem pani Janiny Wieczorek z samolo-
tami były manewry lotnicze (1937-38), które miejscowi za-
pamiętali jako „manewry na rżysku”, gdyż odbyły się tuż po 
żniwach na polach państwa Kryńskich (miejsce zdarzenia 
oznaczone na rysunku literą C).

Tutaj chcę przedstawić relacje kolejnego naocznego świad-
ka, pana Wacława Jagusia ur. 1918r., również strzałkowianina. 
Opowiada on o kilku samolotach wojskowych wykonujących 
wówczas skomplikowane fi gury akrobatyczne i loty w szyku. 
Na teren manewrów wstęp był wzbroniony, ale w oddali ga-
piów nie brakowało. W ćwiczeniach tych uczestniczyło około 
50 do 100 żołnierzy Wojska Polskiego. Jedną z ważniejszych 
dla Strzałkowa osób, które wzięły udział w tych manewrach 

był pilot kpt. Roman Rypson. Był on osobą dystyngowaną, a 
zarazem miłym i dobrym człowiekiem, który pomimo swo-
jej rangi pozostał na zawsze „skromnym strzałkowianinem”. 
Wielokrotnie przelatując na trasie Kraków–Warszawa kręcił 
kilka pętli swoim samolotem nad domem rodziców miesz-
kających w Strzałkowie za szkołą. Niestety po wojnie zginął 
z rąk UB. Prawdziwość tej historii potwierdzają członkowie 
rodziny kpt. Romana Rypsona.

Pani Danuta Kiejnich ur. w 1931 r. opowiada również, że 
stryj R. Rypson w czasie tych manewrów zabrał na przjażdż-
kę wojskowym samolotem jej mamę Janinę Rypson (z domu 
Kalecińska) i młodszą siostrę Teresę.

Trzeci kontakt to pokazy akrobacji lotniczych, o których 
wspomniałem w poprzedniej części. Jak już wcześniej pisa-

łem odbyły się one prawdopodobnie w lip-
cu lub sierpniu. Pani Wieczorek pamięta, 
że samolotom wykonującym akrobacje na 
małym lotnisku za plebanią (obszar ozna-
czony literą B) przyglądali się ludzie wy-
godnie usadowieni w mendlach owsa znaj-
dujących się po drugiej stronie ulicy. Tutaj 
podobnie jak pan Stefan Trajdos, pan Wacław 
Jaguś potwierdza pobieranie opłat za prze-
jażdżkę samolotem RWD-9.

Jednakże lotnisko, o którym pragnę napi-
sać (obszar oznaczony literą A) powstało nieco 
póżniej na skutek decyzji państwowych. II woj-
na światowa wisiała na włosku i Dowództwo 
Naczelne wydało dekret o tworzeniu polowych 
lotnisk zastępczych.  Ponieważ w Strzałkowie 
już wcześniej wykorzystywano pola na prowi-
zoryczne lotnisko wziąwszy pod uwagę zalety 
położenia wsi i ukształtowania terenu, polecono 
dziedzicowi Stanisławowi Kryńskiemu przygo-
towanie kilkunastu hektarów pola pod lotnisko. 
Obszar ten ciągnął się na północ od głównego 

„Zapomniany” Pilot � Samolot � Lotnisko

„Zapomniane” Lotnisko
Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem zdjęcie samolotu wykonane na lotnisku w Strzałkowie bardzo się zdziwiłem, nie 

mogłem w to uwierzyć, gdyż nigdy nie słyszałem o istnieniu tam lotniska.

Na sterze kierunku (ogonie) widać emblemat L.O.P.P.

Budynek plebanii w Strzałkowie
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skrzyżowania dróg do uli-
cy Szczepockiej (obecnie 22 
lipca) i na zachód aż pod Su-
chą Wieś. Pola te były obsia-
ne żytem z wyjątkiem połu-
dniowo wschodniej części ( 
ok. 1 h ), gdzie rósł rzepik. 
Żyto zostało zebrane wcześ-
niej, ale rzepik musiano wy-
kosić pomimo, że nie był 
jeszczy dojrzały. Stąd przy-
puszczenie, że mogło to się 
dziać w sierpniu. Krótko 
przed wybuchem wojny w 
tej właśnie części (miejsce 
zdarzenia oznaczone na ry-
sunku literą D) wylądował 
nasz bohater - Adam We-

iss, prawdopodobnie z misją przeprowadzenia inspekcji w zakre-
sie przydatności lotniska dla potrzeb wojskowych. W rozmowie z 
siostrą i p. Mękwińską A. Weiss stwierdził: „jeśli wkrótce tzn. do 
1 września wojna nie wybuchnie to wszystko rozejdzie się po koś-
ciach”. Polacy nigdy jednak nie wykorzystali przygotowanego przez 
siebie lotniska.

Już w pierwszych dniach wojny okoliczna ludność bywała 
świadkami bombardowań walk powietrznych i grupowych prze-
lotów wrogich samolotów, a nawet atakowania przez myśliwce 
cywili. 2 września niemiecki samolot, prawdopodobnie postrze-
lony, awaryjnie lądował obok lotniska. Piloci udali się do dworu 
gdzie zarekwirowali bryczkę, którą odjechali w stronę Orzecho-
wa. W poniedziałek 4 września 1939 roku na lotnisku pojawiły 
się pierwsze niemieckie samoloty. W opuszczonej przez księdza 
Edwarda Banaszkiewicza plebanii (miejsce oznaczone literą P) 
w pięciu pokojach zakwaterowano żołnierzy, a ofi cerów i pod-
ofi cerów we dworze. Łącznie około trzydziestu Niemców pra-
cowało przy załadowywaniu bomb lotniczych, dowożonych ze 
składnicy zlokalizowanej w Radomsku. Z relacji pani Wieczo-
rek wynika, że największe nasilenie lotów odbywało się w pierw-
szych tygodniach wojny. 
Wprawdzie zwykłym 
żołnierzom nie wolno 
było kontaktować się z 
ludnością cywilną, ale 
byli wśród nich ślązacy 
i niektórzy przechwala-
li się na głos, że te bom-
by to na Warszawę . Do 
pani Janiny mieszkającej 
wówczas koło lotniska, 
co wieczór przychodził 
podofi cer i wypijał litr 
mleka, za które zawsze 
płacił. Samoloty starto-
wały i lądowały tak czę-
sto, że od wstrząsów pę-
kały ściany na skutek 
obluzowania się drew-
nianych belek. Podob-
ne relacje złożył również 
mieszkaniec Strzałko-
wa pan Wacław Nowi-
cki, który często widział 
startujące w dużej ilo-
ści (od 20 do 40 szt.) sa-
moloty. Pierwsze leciały 
mniejsze szare, a za nimi 

ciemne lub czarne bombowce. Wszystkie samoloty posiadały na 
skrzydłach i kadłubach czarne krzyże na białym tle, (takie opi-
sy powtarzają się u większości świadków). Często liczyli je przy 
starcie i cieszyli się, kiedy wracały uszczuplone o 4-5 sztuk. „Do 
dziś słyszę ten straszny huk startujących i lądujących samolotów 
oraz brzęk szyb wypadających z okien. Chociaż byłam wówczas 
bardzo małą dziewczynką nie zapomnę tego do końca życia” - 
wspomina pani Alicja Sala, ur. 1934r. , mieszkanka Strzałkowa. 
„Moi rodzice często wychodzili do sadu za stodołą i zza drzew 
przyglądali się samolotom startującym i lecącym nad naszym 
skromnym domem, który niestety niezbyt dobrze to znosił.” Pan 
Jan Zając urodzony w 1923 r., mieszkaniec Suchej Wsi leżącej 
przy zachodniej części lotniska pamięta również dwupłatowce, 
których Niemcy używali do zwiadu taktycznego. Z relacji ko-
lejnego mieszkańca Suchej Wsi pana Zygmunta Klekowskiego 
( ur. 1924 r.) wynika. że partyzanci zestrzelili tego typu  samolot 
w okolicach Bryliska. Obydwaj panowie pamiętają duże grupy 
samolotów  startujących i lądujących w Strzałkowie. Muszę tu 
zaznaczyć, że teren nazywany przeze mnie lotniskiem to zwy-
kłe pole (bez infrastruktury) wykorzystywane do lądowania i 
startowania samolotów. Wcześniej już wymieniony pan S. Traj-
dos opowiadał, że niemieccy piloci samolotów transportowych 
Ju 52 dla swoiście pojętej rozrywki nękali rolników, przelatując 
w rejonie Folwarki-Zakrzówek specjalnie obniżali lot aby prze-
razić pracujących na łące i rozproszyć siano wcześniej ułożone 
w kopki.

Wprawdzie zostało jeszcze do ustalenia jakie typy sa-
molotów stacjonowały w Strzałkowie i jak długo, ale to 
jest już praca dla historyków. Pragnę podziękować wszyst-
kim tym, którzy poświęcili mi swój cenny czas, a których 
nie wymieniłem w tym artykule. Wszystkie zapiski i na-
grania video jakie wykonałem w czasie zbierania materia-
łu po skompletowaniu zostaną zdeponowane w Muzeum Re-
gionalnym w Radomsku.

Nie jestem historykiem a tylko hobbystą amatorem, prag-
nę więc aby artykuł zachęcił historyków i specjalistów od lotni-
ctwa do głębszego przebadania tego tak mało znanego tematu.

Dariusz Solarz

Roman Rypson w stopniu majora, 
który otrzymał po wojnie, po wyjściu z 
niemieckiej niewoli
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W dniu 11 listopada 2003 roku w Muzeum 
Regionalnym w Radomsku swoje XX-lecie 
działalności obchodził Radomszczański Klub 
Kolekcjonerów. Na uroczystość jubileuszową 
przybyli zaproszeni goście: Polską Federację 
Organizacji Kolekcjonerskich reprezentowali: 
Bohdan Kowalczyk - prezes Łódzkiego Klu-
bu Kolekcjonerów i Marek Załęski - skarbnik 
PFOK, członkowie Gorlickiego Klubu Kolek-
cjonerów - Karolina Serafin i Grzegorz Wa-
chowicz a także Roman Skiba z Gliwic i Piotr 
Wierzbiański z Łodzi. Władze lokalne swoją 
obecnością uświetniły kolekcjonerski jubi-
leusz. W spotkaniu uczestniczyli między in-
nymi: Stanisław Witaszczyk - przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Łódzkiego, Maria 
Wrona - przewodnicząca Rady Miasta, Pa-
weł Kamiński - przewodniczący Rady Po-
wiatu, Michał Deszcz - starosta powiatu ra-
domszczańskiego , Jan Grabowski i Jarosław 
Ferenc - wiceprezydenci Miasta Radomska 
oraz Aleksandra Nowak - kierownik Refera-
tu Kultury Urzędu Miejskiego, Anita Pawlak-
Zygma -dyrektor Miejskiego Domu Kultury, 
poseł na sejm RP- Andrzej Musiał i prezes 
Oddziału PTN - Marian Bereska, członkowie 

z Oddziału PTN i członkowie RKK. 
Jubileuszowy referat z okazji XX-
lecia działalności wygłosił Ryszard 
Olczyk - prezes Radomszczań-
skiego Klubu Kolekcjonerów.

Prezes Ryszard Olczyk podzię-
kował pracownikom muzeum w 
Radomsku; dyrektorowi Krzysz-
tofowi Zygmie za zaangażowanie 
i sprawną organizację w przygo-
towaniu jubileuszu oraz okolicz-
nościowej wystawy ze zbiorów ko-
lekcjonerskich. Podziękował także 
tym wszystkim, którzy wspierali i 
przyczynili się do realizacji zadań 
oraz za ogromny wkład pracy w 
działaniu na rzecz rozwoju kolek-

cjonerstwa w Polsce.
Honorowy patronat nad imprezą objęli - 

starosta powiatu radomszczańskiego i prezy-
dent miasta Radomska, którzy ufundowali tak-
że nagrody dla działaczy pracujących na rzecz 
środowisk kolekcjo-
nerskich w Polsce.

Prezydent miasta 
Radomska uhonoro-
wał RKK okolicznoś-
ciowym dyplomem 
za prowadzoną dzia-
łalność służącą upo-
wszechnianiu kultury. 
Dyplomem uznania i 
Medalem Pamiątko-
wym Miasta Radom-
ska wyróżnił prezesa 
RKK- Ryszarda Ol-
czyka. Na wniosek 
RKK - Rada Miejska 
i prezydent miasta 
Radomska wyróżnił 
siedem osób pracujących społecznie na rzecz 
środowisk kolekcjonerskich w Polsce i współ-
pracujących w ramach Polskiej Federacji Or-

ganizacji Kolekcjo-
nerskich. Dyplomem 
uznania 1 Medalem Pa-
miątkowym Miasta Ra-
domska uhonorowano: 
Prezes PFOK - Kamilę 
Ostrowską z Warsza-
wy, prezesa Łódzkiego 
Klubu Kolekcjonerów 
- Bohdana Kowalczy-
ka, skarbnika PFOK 
- Marka Załęskiego z 
Gorlic, prezesa Gorlic-
kiego Klubu Kolekcjo-
nerów - Piotra Wójto-
wicza, dyrektora .

Muzeum w Krośniewicach - Andrzeja Ur-
baniaka, członka Zarządu ŁKK - Henryka Po-
slta, członka GKK - Grzegorza Wachowicza.

Starosta Powiatu - Michał Deszcz nagro-
dził Radomszczański Klub Kolekcjonerów 
medalem okolicznościowym wydanym z 
okazji „Roku Reymontowskiego”.

Ponadto RKK został wyróżniony przez 
Polską Federację Organizacji Kolekcjoner-
skich: Honorowym Dyplomem przez Łódzki 
Klub Kolekcjonerów, Srebrną Odznaką Gor-
lickiego Klubu Kolekcjonerów, Jubileuszową 
Odznaką XXX- lecia Lubelskiego Klubu Ko-
lekcjonerów, okolicznościowym dyplomem 
przez Oddział PTN w Radomsku. Dyrek-
tor Muzeum Regionalnego - Krzysztof Zyg-
ma wyróżnił za działalność wystawienniczą 
czternastu kolekcjonerów. Gratulacje z Kroś-
niewic na ręce prezesa RKK przesłał dyrektor 
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego - 
Andrzej Urbaniak. Na wniosek Zarządu RKK 
dyrekcja Miejskiego Domu Kultury ze środo-

wisk PTN i RKK za działalność merytoryczną 
i wystawienniczą wyróżniła 37-miu kolekcjo-
nerów. Zarząd RKK za pomoc i zaangażowa-
nie dla naszego środowiska - uhonorował pa-
nią Annę Kulikiewicz dyplomem i medalem 
z wizerunkiem Leszka Czarnego. Dziękuje-
my dyrektor Miejskiego Domu Kultury- Pani 
Anicie Pawlak-Zygmie za pomoc w realiza-
cji naszego jubileuszowego święta. Myślę, iż 
działalność radomszczańskich środowisk ko-
lekcjonerskich na trwałe wpisała się w pejzaż 
kulturalny naszego starego grodu.

RKK- Ryszard Olczyk

Giełda kolekcjonerska tradycyjnie - 
od wielu lat odbywa się w ostatnią nie-
dzielę miesiąca w budynku Miejskiego 
domu Kultury w Radomsku.

XX-LECIE RADOMSZCZAŃSKIEGO 
KLUBU KOLEKCJONERÓW

Bohdan Kowalczyk i Marek Załęski - przedstawiciele Polskiej Federacji 
Organizacji Kolekcjonerskich wyróżnili RKK

Prezes o. PTN w Radomsku Marian Bereska wręcza oko-
licznościowy medal radomszczańskim kolekcjonerom

Jubileusz XX-lecia RKK zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele 
władz lokalnych
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Historia własnego podwórkaHistoria własnego podwórka
Publikując fragment „Polskiej Książ-

ki Adresowej z 1929 r. dla Handlu, Rze-
miosła i Rolnictwa” oraz kilkunastu 
odbitek korektorskich etykiet druko-
wanych w drukarni Markusa i Josefa 
Pańskich w Radomsku (obecnie budy-
nek przy ul. Narutowicza 20) chciałbym 
zachęcić tych wszystkich, którzy przy 
okazji robienia porządków w domu, 
czy w trakcie przeprowadzek, pozby-
wają się na pozór bezwartościowych 
dokumentów, pamiątek rodzinnych itp. 
do innego spojrzenia na te przedmio-
ty. Czasami warto zwrócić uwagę, iż 
butelka z naklejką,  pudełko, fotogra-

fia czy gazeta mogą być ostatnim oca-
lałym świadkiem minionej epoki. Czę-
sto zawierają one cenne informacje 
dotyczące naszych rodzin, firm przez 
nie prowadzonych lub historii naszego 
miasta i okolic. Dobrze by było gdyby 
trafiały one do naszego muzeum, a nie 
na śmietnik, jak to się zazwyczaj zda-
rza. Szczególnie zachęcam młodzież 
do zapoznania się z treścią umiesz-
czoną obok i najlepiej przy pomocy 
dziadków do cofnięcia się pamięcią 
jak najdalej jest to możliwe. Redak-
cja „Naszego Świata” jest zaintereso-
wana publikowaniem najciekawszych 

wspomnień i wywiadów. Wszelką 
korespondencję prosimy przesyłać 
na adres Muzeum Regionalnego w 
Radomsku przy ul. Narutowicza 1  
z dopiskiem „Nasz Świat”.

Dariusz Solarz 
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Maszyna litograficzna
drukarni Markusa i Josefa Pańskich.
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RadomskoRadomsko
na starej fotografiina starej fotografii

Radomsko - rynek, lata dwudzieste XX wieku (zdjęcie ze zbiorów Eugeniusza Borowika)

Kościół ewangelicki przy ulicy Reymonta Wieża ciśnień



Klub Sportowy WILK powstał na krótko przed wy-
buchem drugiej wojny światowej. W Radomsku istniały 
już wcześniej drużyny piłki nożnej, takie jak Klub Spor-
towy Korona, R.Klub Sportowy Naprzód,czy żydowskie 
Hakoach, Hapoel. 

Początkowo Klub Sportowy Wilk nie odgrywał więk-
szej roli w rozgrywkach piłkarskich w mieście, gdyż pił-
karze “byli w większości pracownikami fabryki Me-
talurgia. Brak graczy, którzy by utrzymali drużyną na 
jakimś przyzwoitym poziomie spowodował, że prze-
grywali wysoko mecze z lokalnymi drużynami. 

Ponieważ klub należał do Metalurgii, a ambicją dyrek-
cji tej francuskiej fabryki było mieć silną drużynę, więc za-
częto montować nowy skład zasilony piłkarzami z innych 
miast. W drużynie znaleźli się zawodnicy z Częstochowy, 
z Piotrkowa Tryb., czy też ze Śląska. Prezesem Klubu Spor-
towego Wilk został inż. Jerzy Kowalczyk były gracz Klubu 
Sportowego Korona. Ustalono znak klubowy, który przed-
stawiał się następująco: na biało-czerwonym tle znajdo-
wało się niebieskie koło zębate z głową wilka pośrodku. 
Niebieski tryb umieszczono dlatego, że były to barwy jed-
nocześnie polskie i francuskie.

W nowym składzie drużyna szybko robiła postępy 
dochodząc do klasy „A”. Klub Sportowy Wilk rozgry-
wał mecze z drużynami z Częstochowy, takimi jak Skra, 
Victoria i z innymi. W meczach towarzyskich próbo-
wał nawet swych sił z silnymi drużynami np. z Klubem 
Sportowym Polonia Warszawa, nabywając przy tym do-
świadczenia. 

W roku 1938 zorganizowano turniej błyskawicz-
ny, który polegał na tym, że gracze grali w systemie 
siódemkowym, tzn. w drużynie występowało tylko 
siedmiu zawodników. Wówczas Klub Sportowy Wilk 
przejął od Naprzodu puchar przechodni wygrywając 
wszystkie mecze. Zapamiętany i utrwalony na zdję-
ciu, skład drużyny Klubu Sportowego Wilk przed-
stawia się następująco:

Od lewej: 
1. Prezes klubu inż. Jerzy Kowalczyk
2. Stanisław Kujawin - Radomsko
3. Jan Szwedowski - Radomsko
4. Borkowski (bramkarz) - Częstochowa
5. Stanisław Ścibirowski - Częstochowa
6. Socha - Częstochowa
7. Tadeusz Bartnik - Radomsko
8. Henryk Szymczykowski - Radomsko
9. Walter Grossman - ze Śląska
10. Skowroński - Piotrków Tryb.
11. Dionizy Witkowski - Radomsko
12. Czesław Oszczepalski - Radomsko
13. Stanisław Nawrot - Częstochowa
14. Jan Piechurowski - Radomsko
15. Montieu - dyrektor Metalurgii - Francuz
W późniejszym okresie bramkarzem Wilka był Zenon 

Chabrzyk z Radomska.

Rok 1939 - wybuchła wojna i następuje okupacja hitlerow-
ska. Na wybudowanym przez Klub Sportowy Wilk boisku 
piłkarskim przy ulicy Kościuszki w Radomsku gra już druży-
na niemiecka. Inż. Jerzy Kowalczyk przez cały czas okupacji 
niemieckiej przechowuje puchar Wilka w domu..

Pod koniec okupacji wyjeżdża do Warszawy, gdzie walczy 
w powstaniu warszawskim na Starówce w batalionie „Wigry”, 
dowodząc oddziałem A.K.

Będąc jego kuzynem zaopiekowałem się pucharem i po 
wojnie podarowałem puchar klubowi sportowemu RKS 
Czarni, przekazując go sekretarzowi klubu Marianowi Dęb-
skiemu. Na metalowym, posrebrzanym pucharze widnieje 
napis, że w roku 1938 przejął go Klub Sportowy Wilk.

Obecnie mamy drugoligową drużynę RKS Fameg-Radom-
sko i mam nadzieję, że w zbiorach tego klubu znajduje się ów 
puchar.

Michał Ciesielski

K.S. WILK-Radomsko


