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Kilińskiego 70, 98–220 Zduńska Wola
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WSPÓŁCZESNOŚĆ
I Test Wiedzy o Powstaniu
Warszawskim w Charłupi Małej

Polskich Polin, które ufundowały dla laureatów nagrody w postaci atrakcyjnych ksia˛żek i biletów wst˛epu.

Maciej Rataj
Charłupia Mała uczciła w minionym roku 75 rocznice˛ wybuchu powstania warszawskiego. Zapomniana
dotad
˛ postać Zoﬁi Dobrzańskiej ps. Irena (1905–1984)
zainspirowała lokalne Stowarzyszenie Carpe Diem po
Charłupsku do inicjowania działań, które zapewnia˛ tej
zasłużonej społeczniczce i żarliwej patriotce trwała˛ pamieć
˛ w naszej wspólnocie. Zorganizowany w listopadzie w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Janczaka I
Test Wiedzy o Powstaniu Warszawskim był adresowany
do uczniów szkół podstawowych powiatu sieradzkiego.
Zgłosiło si˛e szesnaścioro uczestników (ze szkół w Błaszkach, Dabrowie
˛
Wielkiej, Jakubicach, Kłocku oraz Sieradzu i Charłupi Małej). Najlepiej z rozwiazaniem
˛
testu,
który obejmował piećdziesi
˛
at˛ pytań, poradziła sobie
uczennica z Charłupi Małej Natalia Szymczak, zaś na
drugim i trzecim miejscu uplasowały sie˛ uczennice z
Kłocka – Martyna Kaczmarek i Oliwia Balcerzak. Zanim jednak uczestnicy testu poznali wyniki, wcześniej
odbyli spacer edukacyjny po charłupskiej nekropolii,
gdzie młodzi ludzie dowiedzieli sie,
˛ miedzy
˛
innymi, o
spoczywajacych
˛
tam żołnierzach Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Sojusznikami i mecenasami przedsiewzi˛
˛ ecia były dwie szacowne instytucje – Muzeum
Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów

Powiatowy Konkurs Wiedzy o
Zabytkach Powiatu Wieluńskiego
Piotr Pawlak

Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
Z inicjatywy Piotra Pawlaka, społecznego opiekuna
zabytków, członka Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego w dniu 5 czerwca 2018 r. miał miejsce pierwszy
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zabytkach Powiatu Wieluńskiego, prawdopodobnie pierwsza taka inicjatywa w
województwie łódzkim. Patronat nad wydarzeniem objał˛ Andrzej St˛epień Starosta Wieluński, Aleksandra St˛epień – Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w
Łodzi oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Patronat
medialny obj˛eło Radio Ziemi Wieluńskiej, a jego pracownik Grzegorz Nowak prowadził konkurs.
Wydarzenie skierowane było do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieluńskiego, ale,
co ciekawe, udział w nim zadeklarowała także Szkoła
Podstawowa w Białej, której uczniów przygotował Damian Orłowski. Był to konkurs grupowy: uczniowie,
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Uczestnicy testu, opiekunowie, organizatorzy. Fot. D.
Zawiasa

W 2020 roku organizatorzy planuja˛ pewne zmiany
w formule konkursowej, jednak na razie za wcześnie,
aby przesadzać
˛
o przyszłości sprawdzianu wiedzy o
powstaniu. Charłupskie Stowarzyszenie liczy na konkretne, rzeczywiste wsparcie i pomoc osób wpływowych, dla których dobro wspólnoty czesto
˛
pozostaje
tylko w sferze deklaracji. Kultywowanie pamieci
˛ o tak
zacnej osobie, jaka˛ była Zoﬁa Dobrzańska Irena, chociażby w formie testu, bedzie
˛
zatem dla nich... testem.
Z patriotyzmu lokalnego i szlachetności.
bioracy
˛ udział w konkursie reprezentowali społeczność
swojej szkoły. W opinii jego uczestników nie był to kolejny, sztampowy konkurs z zakreślaniem odpowiedzi:
a, b lub c. Jego uczestniczy musieli wykazać si˛e szeroka˛
wiedza˛ o powiecie wieluńskim. Uczestnicy musieli posiadać wiedze˛ teoretyczna,˛ np. podstawowa˛ znajomość
stylów architektonicznych jak i praktyczna,˛ np. umieć
dopasować opis zabytku do zdjecia
˛
czy przyporzadko˛
wać budynek do gminy, na której terenie sie˛ znajduje.
Konkurs odbył sie˛ w formie pracy zespołowej z pytaniami zamknietymi
˛
i otwartymi. Pytania te były tak
skonstruowane, by uczestnicy konkursu mogli sie˛ czegoś dowiedzieć o lokalnym dziedzictwie oraz umieć
współpracować w grupie i podzielić sie˛ swoja˛ wiedza˛ z
jej członkami. Pytanie 5 brzmiało: „Wieluń jest jednym
z 25 miast wymienionych w kronice Janka z Czarnkowa, jako obwiedzionych za czasów Kazimierza Wielkiego murami obronnymi. Wieluńskie fortyﬁkacje powstawały po pożarze miasta w 1335 r., z upływem czasu
były rozbudowywane. Finalnie mury obronne Wielunia
miały długość około 1200–1300 metrów i obejmowały
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teren miasta o powierzchni ok. 12 ha. Zbudowane zostały na planie nieregularnego owalu, miały wysokość
ok. 8–8,5 m. Obecnie Wieluń jest miastem w województwie łódzkim, w którym najlepiej zachowały sie˛ fragmenty średniowiecznych i nowożytnych murów miejskich. Prosz˛e wskazać znane Wam fragmenty zachowanych lub odrestaurowanych murów miejskich Wielunia”. Pytanie 10 dotyczyło natomiast kościołów barokowych i brzmiało tak: „Druga˛ połow˛e XVI w. w
Europie zdominowały zmagania katolicyzmu z reformacja.˛ Kościół szukał rozmaitych sposobów, by odzyskać wpływ na wiernych. Jedna˛ z metod było rozpowszechnienie nowego stylu w sztuce – baroku. Barokowe kościoły wzbudzały silne emocje wiernych. Wielkość i ozdobność budowli miały uwidaczniać małość
człowieka wobec Boga, powodować niepokój i strach
przed kara˛ za grzechy. Fasadzie światyni
˛
nadawano wyszukana˛ form˛e. Jej powierzchnia czesto
˛
bywała pofalowana, rozdzielona kolumnami i ﬁlarami. Kolejne kondygnacje łaczyły
˛
łagodne łuki lub wymyślne woluty,
przypominajace
˛ kształtem ślimacze muszle. We wne˛
kach umieszczano ﬁgury świetych.
˛
Spośród przedstawionych zdj˛eć prosze˛ zidentyﬁkować dwa obiekty, charakterystyczne dla tego stylu architektonicznego”.
Inne pytania polegały na dopasowaniu budowli do
pełnionej funkcji czy też wybraniu z grupy zdjeć
˛ obiektów tylko tych z powiatu wieluńskiego. Celem konkursu było rozbudzanie i wzmacnianie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania zabytkami ziemi wieluńskiej, promowanie zabytków tego
regionu wśród młodzieży szkolnej, jej zachecenie
˛
do samodzielnego zwiedzania zabytków oraz zaznajomienie
młodzieży szkolnej z praca˛ Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Społecznego Opiekuna Zabytków Powiatu

Wieluńskiego. W oczekiwaniu na wynik intelektualnych zmagań uczniowie wysłuchali wykładu Agnieszki
Lorenc-Karczewskiej z łódzkiego oddziału Narodowego
Instytutu Dziedzictwa o roli zabytków w krajobrazie.

Czy poeci odchodza...?
˛

2011). Nie mogło zabraknać
˛ eseju o poecie w Monograﬁi
Gminy Wierzchlas (2014), na terenie której – w Mierzycach – przyszedł na świat. Pamieć
˛ o Zbyszku pielegnuje
˛
również dr Zdzisław Spychała: nie tylko komponuje muzyk˛e do Jego tekstów, ale i sam śpiewa. Jest również autorem okolicznościowego artykułu pt. W siedemdziesiat
˛ a˛
rocznic˛e urodzin Zbyszka Adamskiego (1946 –1993), który
ukazał sie˛ w „Roczniku Wieluńskim” (T. 16, 2016).
Wierni pamieci
˛ Zbigniewa Adamskiego sa˛ nade
wszystko członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Konopnickiej – to właśnie z ich inicjatywy ustawiono w
wiejskim parku obelisk wraz z towarzyszac
˛ a˛ mała˛ architektura˛ (ławki, kosze). Po odsłonieciu
˛
tablicy, którego dokonał syn poety – Kacper Adamski, zebrani
udali sie˛ do pomieszczeń Biblioteki Publicznej Gminy
Konopnica, gdzie kontynuowano spotkanie. W cześci
˛
oﬁcjalnej jako pierwszy wystapił
˛ dr Petrowicz (WTN)
zaprezentował życie i twórczość poety. W wystapieniu
˛

Zdzisław Włodarczyk

Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

2 grudnia 2019 r. w Konopnicy, w miejscowym
parku odsłoni˛eto tablice˛ poświecon
˛
a˛ pamieci
˛ poety
Zbigniewa Adamskiego. Na zaproszenie Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Konopnickiej w uroczystości wzieła
˛
udział delegacja Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego ( Joanna Gradowska, Jarosław Petrowicz, Zdzisław
Włodarczyk).
O twórczości Zbigniewa Adamskiego napisano
sporo. W tej materii prym wiedzie dr Jarosław Petrowicz, który bardowi z Konopnicy poświecił
˛ kilka tekstów. Stosowny biogram zamieścił w tomie pierwszym
Wieluńskiego słownika biograﬁcznego (Wieluń 2012),
tenże autor wspominał poet˛e w eseju zamieszczonym w
„Roczniku Wieluńskim” (Nadwarciańska arkadia, t. 11,
Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

Uczestnicy i jury konkursu. Fot. Starostwo Powiatowe w
Wieluniu

Laureatami Powiatowego Konkurs Wiedzy o Zabytkach Powiatu Wieluńskiego zostali uczniowie z II Liceum Ogólnokształcacego
˛
w Wieluniu pod opieka nauczycielki historii Agnieszki Wolnickiej-Mysakowskiej.
Uczniowie wykazali sie˛ ogromna˛ wiedza˛ o zabytkach
powiatu wieluńskiego. W przyszłości planowane sa˛ kolejne edycje konkursu.
Warto wspomnieć, że nie była to pierwsza i ostatnia inicjatywa Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego
skierowana ku młodzieży. Od 2016 r. towarzystwo
to otwiera sie˛ na młodzież, organizujac
˛ różne inicjatywy m. in.: akcja sprzatania
˛
cmentarza ewangelickiego połaczona
˛
z wykładem na temat ewangelików w
Ostrówku; warsztaty naukowe w Archiwum Państwowym w Łodzi oddział w Sieradzu czy wycieczka na inscenizacje˛ walk z okresu potopu szwedzkiego na zamku
w T˛eczynie.
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nie zabrakło również fragmentów jego wierszy. Drugi
z mówców – dr Włodarczyk – w swoim wystapieniu
˛
przypomniał publikacje WTN, w których wiele uwagi
poświ˛econo twórcy. Mówca nawiazał
˛ również do Sympozjum Regionalistów w Praszce, które miało miejsce
30 listopada 2019 r., i oﬁcjalnie zaprosił Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Konopnickiej do prezentacji swoich
osiagni˛
˛ eć na tymże forum w roku nast˛epnym – 2020.
W programie nie mogło zabraknać
˛ wierszy, szczególnie
wzruszajacy
˛ był fakt, że jeden z nich recytowała kilkuletnia wnuczka poety – Iga. Dr Spychała (WTN) zaprezentował twórczość poety w formie śpiewanej. Syn poety – Kacper podzi˛ekował organizatorom i uczestnikom
spotkania za działania, majace
˛ na celu upamietnienie
˛
ojca.
Jan Krzysztof Szczesny
˛
napisał tekst, drukowany w „Siódmej Prowincji” (nr 3, 1993) pt. Poeci odchodza˛ młodo..., poświecony
˛
pamieci
˛
Zbigniewa Adamskiego. Trudno sie˛ do końca zgodzić z takim stwierdzeniem: poeci nie odchodza˛
– pozostaja˛ tak długo, jak pamietamy
˛
ich wiersze.
Tablica odsłonieta
˛ w Konopnicy

Kilka reﬂeksji po uroczystości
nadania sztandaru Szkole
Podstawowej im. Teodora
Goździkiewicza w Dabrowie
˛
Wielkiej
Krystyna Brodowska
Przed 20 laty – 20 listopada 1999 roku uczestniczyłam w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Da˛
browie Wielkiej imienia Teodora Goździkiewicza. Odbywała si˛e w nowej wówczas sali gimnastycznej. Tablice˛
pamiatkow
˛
a˛ odsłonili synowie pisarza – Bohdan i Ludomir. Absolwent szkoły Kazimierz Gawron, rzeźbiarz
z Charłupi Małej, wykonał popiersie pisarza również
odsłoni˛ete podczas tej uroczystości.
Dokładnie 20 lat później odbyło sie˛ nadanie szkole
sztandaru. W zabytkowym drewnianym kościółku paraﬁalnym z poczatku
˛
XVIII wieku, po mszy św. odprawionej w intencji Pisarza w 35 rocznice˛ jego śmierci,
został poświ˛econy sztandar. Nast˛epnie zebrani, uformowani w szpaler, przeszli pod przewodem członków
OSP w Dabrowie
˛
Wielkiej do szkoły.
Rozpocz˛eła si˛e ceremonia wr˛eczenia sztandaru w tej
samej, co przed 20 laty sali gimnastycznej.
Szczegółowy
opis
tej
uroczystości
wraz
z ﬁlmem znajduje sie˛ na stronie Szkoły:
http://www.8tvr.pl/m/6890/nadanie-sztandaru-wsp-w-dabrowie-wielkiej
Młodzież odśpiewała hymn szkoły pt. Pan Teo-
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dor. Hymn zainspirowany został piosenka˛ Wojtka Bellona Majster Bieda z „Wolnej Grupy Bukowina”. Jestem
pewna, że zyskałby uznanie Pisarza, który przez całe
życie był zamiłowanym turysta˛ i krajoznawca.˛ Dlatego
też dziele˛ sie˛ wrażeniami z dabrowskiej
˛
uroczystości na
łamach naszego kwartalnika krajoznawczego „Na Sieradzkich Szlakach”.
Teodor Goździkiewicz należał do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego od 1929 roku, a później (po
zjeździe zjednoczeniowym Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego)
należał do Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Ostatnio do Oddziału PTTK Warszawa
– Śródmieście, tam też opłacał składki, ale od 1975
roku współdziałał współpracował z Oddziałem PTTK
w Sieradzu. W liście do mnie z 17 marca 1982 roku
pytał: „czy moja˛ kartotek˛e (PTTK) przenieść do Sieradza i bed
˛ e˛ członkiem razem z Wami?” Uczestniczył we wszystkich naszych ważniejszych imprezach
turystyczno-krajoznawczych i zawsze, dopóki pozwalało mu zdrowie, w rajdach: Powstańców 1863 r. Śladami Łuki Bakowicza i Walk nad Warta˛ 1939 r. Posiadał
złota˛ odznak˛e PTTK. Z nami PTTK-owcami czuł sie˛
znakomicie. Świadcza˛ o tym m.in. listy i widokówki,
które otrzymywałam od Pana Teodora przez 18 lat –
z różnych stron Polski. Pod koniec życia coraz cześciej
˛
pisał: „Żebym to mógł przejść sie˛ tak swoja˛ chłopiec
˛ a˛
droga˛ przez Dabrówk˛
˛
e, Jeziory (albo i nie, tylko samym polem miedzy
˛
uprawami!) do Dabrowy,
˛
gdzie wokoło zdezolowanego domku zielenia˛ sie˛ i kwitna˛ białe
Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

głogi!! i gdzie sadzone przeze mnie topole grubieja...!”
˛

Teodor Goździkiewicz. Źródło: lubimyczytac.pl

Myśl˛e, że podobałby sie˛ pisarzowi bogaty program
artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli,
a wykonany przez młodzież w różnym wieku, od przedszkolaków do ośmioklasistów. W obrazku scenicznym
„Wieś sprzed lat” zabrzmiała gwara sieradzka, która
pojawia si˛e w opowiadaniach pisarza. Znalazły sie˛ też
przyśpiewki ludowe, pieśni i piosenki turystyczne, pisarz bardzo lubił śpiewać, nie tylko przy ogniskach.
Znał słowa wielu przyśpiewek sieradzkich czy łowickich. Miał mocny, silny głos. W montażu słownomuzycznym pt. „Pan Teodor idzie do szkoły” była
biograﬁa pisarza i tematyka jego bogatej twórczości
literackiej. Wykonanie tej inscenizacji świetnie oddało
wspomnienia pisarza o jego latach szkolnych w „akademii dabrowskiej”–
˛
jak nazywał swoja˛ pierwsza˛ szkołe.
˛
Obowiazywał
˛
w niej wówczas jezyk
˛
rosyjski. Przypomniała o tym Jarz˛ebina czerwona, pieknie
˛
zaśpiewana
po rosyjsku przez utalentowana˛ uczennice.
˛ Kujawiak –
żywiołowo odtańczony przez uczniów klasy VII – też
wywołał aplauz widzów. Grupa przedszkolna w sieradzkich strojach ludowych wykonywała stary taniec
ludowy „Poszło dziewcze˛ po ziele”, a starsza młodzież
czestowała
˛
nas w tym czasie kawałkami pachnacego,
˛
żytniego chleba.
Sadz˛
˛ e, że nie tylko ja byłam wzruszona w czasie
tej trzygodzinnej uroczystości. Uczestniczyli w niej też
członkowie rodziny pisarza, którzy przybyli z różnych
stron Polski. Wnukowie: Tomasz Goździkiewicz z Białegostoku, Paweł Goździkiewicz z żona˛ Anna˛ z Kutna, Jakub Goździkiewicz z żona˛ Mirosława˛ z Pruszcza GdańNa Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

skiego, Piotr Goździkiewicz z synem Kacprem (prawnuk pisarza) z Warszawy. Była też prawnuczka Natalia Boŝnoviĉ z Warszawy. Sale˛ wypełnili zaproszeni
goście ze Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Urzedu
˛
Gminy, radni, ksie˛ ża, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci, prezesi i przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujacych
˛
ze
szkoła˛ oraz przyjaciele pisarza, których nazywam strażnikami pamieci
˛ o Teodorze Goździkiewiczu. Znali pisarza i cieszy ich każda inicjatywa przekazywania pamieci
˛ o nim, sa˛ to m.in: Michał Kłos, absolwent szkoły
– prezes Fundacji Wspierania Kultury Miasta Sieradza,
Artur Musiał z Nadleśnictwa Złoczew, inicjator utworzenia pomnika przyrody „Dab
˛ Teodor” w Budzicznej,
Jan Krzysztof Szczesny,
˛
absolwent szkoły, poeta, autor
wspomnień o pisarzu.
Pamieć
˛ o Teodorze Goździkiewiczu trwa i jest pielegnowana.
˛
Kroniki i bibliograﬁe Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Sieradzu odnotowały wszystkie spotkania autorskie organizowane nie tylko w Sieradzu, ale
i w byłym województwie, powiecie, wszystkie uroczystości zwiazane
˛
z jubileuszami pisarza, otrzymywanymi
wyróżnieniami, konkursy, wystawy itp. Zbiory Szkatuły
Piórem Rzeźbionej Jana Matusiaka z Sieradza, której wpis
otwiera Pan Teodor, sa˛ skarbnica˛ informacji dla wszystkich zainteresowanych regionem.
Takie uroczystości jak w Dabrowie
˛
Wielkiej wywołuja˛ reﬂeksje zwiazane
˛
z upływajacym
˛
czasem i wymiana˛ pokoleń, ale i napawaja˛ duma˛ z trwania ponadczasowych wartości, które pielegnowane
˛
– owocuja.˛
Rodzice, ogladaj
˛ ac
˛ program artystyczny w wykonaniu
swoich dzieci, mogli sobie przypomnieć siebie sprzed
20 lat, wówczas być może w roli uczniów tej szkoły.
Mnie ta uroczystość przyniosła radość ze wspomnień
zwiazanych
˛
z goszczeniem Pana Teodora, organizacja˛
jego przyjazdów z różnych okazji. Zainteresowanych
odsyłam do listów pisanych do mnie, które przekazałam Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu.
Fragment listu, napisanego przez Pana Teodora na
dwa lata przed śmiercia,˛ 5 lipca 1982 roku:
„jak Ci wiadomo, zawsze sie˛ pisze˛ z radościa˛ na każda˛
wycieczk˛e, która˛ urzadza
˛
PTTK Sieradzkie, podczas ostatniej bytności w Dabrowie
˛
zamiast wracać autobusem do Sieradza, pozwoliłem sobie, jak za dawnych lat, na marsz ku
szosie Złoczew – Sieradz ... pieszo! Zwolna, co prawda, ale
pieszo! Boże Kochany, jaka piekna
˛
ta nasza kraina pod uprawami! Miałem z jednej strony wielki łan pszenicy dorodnej
i zielonej, po drugiej stronie nasze kochane żytko, tak samo
bogate, osiagaj
˛ ace
˛ już stadium pokłonu kłosów, prezentujace
˛
dorodność własnego ziarna! Jak nie kochać takiej krainy
chleba...?” [wyróżnienie K.B.]

Teodor Goździkiewicz zmarł 13 listopada 1984 r. w
Radości k. Warszawy. Został pochowany na Cmentarzu
Komunalnym Północnym w Warszawie ul. Wóycickiego
14. Kwatera E IX, rzad
˛ 2, grób nr 12.

5

„Blisko i daleko”
Jacek Kucharski
Corocznie, od 5 lat, w ostatnia˛ sobot˛e listopada Muzeum w Praszce wypełnia sie˛ regionalistami, pochodza˛
cymi nie tylko z najbliższej okolicy. Ostatnio miało to
miejsce 30 listopada 2019 roku. Tradycja˛ już si˛e stało,
że gromadza˛ si˛e tam miłośnicy historii z województw:
łódzkiego, opolskiego, ślaskiego
˛
i wielkopolskiego. Wydarzenie jest stała˛ pozycja˛ w kalendarzu imprez kulturalnych i naukowych regionu. Zaproszonych 12 prelegentów przez niemal cały dzień przybliża słuchaczom
zagadnienia, z którymi na co dzień zmagaja˛ si˛e miłośnicy lokalnej historii. W swoich wystapieniach
˛
ukazuja˛
aspekty życia naszych przodków na różnych płaszczyznach.
O regionalistach mówił jako pierwszy z wyst˛epujacych
˛
dr Damian Kasprzyk, etnolog z Uniwersytetu
Łódzkiego, zajmujacy
˛ sie˛ tym środowiskiem naukowo.
Już po raz kolejny rozkładał na czynniki pierwsze słowo
regionalizm. Jako druga ze swoja˛ prelekcja˛ wystapiła
˛
dr
Małgorzata Iżykowska, przybliżajac
˛ działalność edukacyjna˛ w Archiwum Państwowym w Opolu. Chodzi o
edukacj˛e regionalna,˛ jaka tam jest prowadzona w ramach programu „Z polskim słowem na odrzańskim
szlaku”. Celem programu dla dzieci ze szkół podstawowych jest przypomnienie i przybliżenie tego, co sie˛
działo na Ślasku
˛
Opolskim w latach dwudziestych i
trzydziestych ubiegłego wieku. W zajeciach
˛
tych wzieło
˛
udział ponad 1000 dzieci. Pr˛eżna˛ działalność Archiwum Państwowego w Opolu dr Iżykowska przypiecze˛
towała planami na najbliższy rok, w których to zakłada si˛e zorganizowanie cyklu zajeć
˛ dla dzieci – o
regionalnych ślaskich
˛
strojach. Historie˛ nieistniejacego
˛
kościoła szpitalnego św. Barbary w starej Czestocho˛
wie przybliżyli Amadeusz Szklarz-Habrowski i Iwona
Młodkowska-Przepiórkowska. Efektem badań nad ta˛
cześci
˛ a˛ miasta, prowadzonych pod kierownictwem wymienionych prelegentów, bedzie
˛
wydana ksia˛żka.
Kolejny temat, jaki został przedstawiony w imieniu
archeologów, archiwistów, historyków i antropologów
z zespołu badawczego to „Dawne miejsca straceń na
Ślasku
˛
okiem archeologa”. Stali bywalcy sympozjum,
z przyzwyczajenia, za obowiazkowy
˛
punkt programu
uznaja˛ wystapienia
˛
prof. dra hab. Krzysztofa Tomasza Witczaka, dra Tomasza Stolarczyka i ks. dra Jacka
Kapuścińskiego. Pierwszy z nich przedstawił badania
nad tekstami i rysunkami satyrycznymi z tygodnika
regionalnego, ukazujacego
˛
sie˛ w latach miedzywojen˛
nych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego i okolic.
Dzieje zamku królewskiego w Łeczycy
˛
od XIV wieku
przybliżył dr T. Stolarczyk. Jak zawsze bardzo barwnie przedstawił swoje badania nad tekami Edwarda
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Grygosińskiego ks. dr J. Kapuściński, od lat dyrektor Archiwum Archidiecezji Czestochowskiej.
˛
Kolejnym z wyst˛epujacych
˛
duchownych był ks. dr Kamil
K˛esik. W swoim wystapieniu
˛
bardzo dokładnie opowiedział o przebiegu I wojny światowej na terenie paraﬁi Praszka i zniszczeniach, jakie wówczas powstały.

Uczestnicy sympozjum. Fot. J. Kucharski

Dzieki
˛ organizatorom wydarzenia, Muzeum w Praszce i Wieluńskimu Towarzystwu Naukowemu, pokłosiem każdego ze spotkań jest publikacja zatytułowana
„Blisko i Daleko” – zbiór wystapie
˛ ń prelegentów przed
zebranymi pasjonatami historii. W drugiej cześci
˛
wydawnictwa znajduje sie˛ zawsze dokumentacja fotograﬁczna z sympozjum. Dr Damian Kasprzyk, etnolog z
Uniwersytetu Łódzkiego, coroczny prelegent sympozjum tak powiedział o publikacji:
„W ksia˛żce zgromadzono materiał, świadczacy
˛ o ogromnej różnorodności działań badawczych, animatorskich, popularyzatorskich, wydawniczych, edukacyjnych realizowanych na tym terenie. Pozostaje mieć nadzieje,
˛ że spotkania
w Praszce bed
˛ a˛ kontynuowane, a ich owocem stana˛ sie˛ kolejne, równie ciekawe publikacje”.

Kolejnym owocem sympozjum sa˛ zawiazane
˛
nowe
znajomości, które sa˛ doskonała˛ okazja˛ do wymiany
myśli i doświadczeń oraz do prezentacji osiagni
˛ eć
˛ w
nowo zintegrowanym środowisku. Regionalizm, który
po roku 1989 zaczał˛ przeżywać odrodzenie, w poprzednich stuleciach przechodził liczne zmiany i modyﬁkacje. Poczatkowo
˛
był określany, jako ruch, skupiajacy
˛ sie˛
na opracowywaniu dziejów małych ojczyzn. Z czasem
ruch rozrastał sie˛ o nowe dziedziny takie jak: jezyko˛
znawstwo, etnologia, sztuka, geologia, literatura czy
muzyka. Dzieki
˛ tym ewolucjom w małych ojczyznach
zrodziło sie˛ dużo ruchów, towarzystw czy stowarzyszeń,
których członkowie z wielkim zaangażowaniem dbaja˛ o
lokalna˛ przeszłość. Dzieki
˛ tej pieczołowitej pracy oraz
wykorzystywaniu różnych dost˛epnych funduszy udało
sie˛ uratować od zapomnienia lub zniszczenia wiele
cennych pamiatek,
˛
eksponatów i wspomnień.

Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

DYDAKTYKA
Muzeum wirtualne – problematyka
deﬁnicji
Marta Cichecka
Przeprowadziwszy badania na temat tego, co kryje
sie˛ dla różnych ludzi i instytucji pod pojeciem
˛
„muzeum
wirtualne”, stworzyłam klasyﬁkacje,
˛ która oddziela to,
co jest realne i ﬁzyczne od tego, co realne, lecz nieﬁzyczne. Dotyczy to zarówno samej ekspozycji, jak i
eksponatów. Cz˛esto na zasadzie negacji muzeum wirtualne powinno być wszystkim tym, czym tradycyjne
muzeum nie jest. Ja jednak zajme˛ sie˛ weryﬁkacja˛ rzeczywistości, a nie tez i postulatów zakładanych przez
teoretyków.
Czym jest muzeum wirtualne?
Sam termin „muzeum wirtualne” łaczy
˛
już w sobie
to, co wia˛że si˛e z tradycja˛ i historia,˛ z tym, co naznaczone jest pi˛etnem czasów współczesnych: nowoczesnościa˛ i post˛epem technologicznym. Według deﬁnicji uformowanej przez Miedzynarodow
˛
a˛ Rade˛ Muzeów
(ICOM, czyli The International Council of Museums);
muzea
„sa˛ to instytucje trwałe typu non-proﬁt, powołane w celu
służenia społeczeństwu i jego rozwoju, otwarte dla publiczności, które pozyskuja,˛ konserwuja,˛ prowadza˛ prace badawcze, informuja˛ oraz wystawiaja˛ w celu studiowania, edukacji
i rozrywki materiały świadczace
˛ o ludziach i ich środowi1
sku” .

W 2007 r. zamieniono sformułowanie „materiały
świadczace
˛ o ludziach i ich środowisku” na „materialne
i niematerialne dziedzictwo ludzkości i jej otoczenia”2 .
Aktualna deﬁnicja zdaje sie˛ niwelować przepaść, jaka
niegdyś istniała pomiedzy
˛
słowami „muzeum” i „wirtualne”. Przymiotnik „wirtualny” według Słownika Jezyka
˛
Polskiego to:
„1. stworzony w ludzkim umyśle, ale prawdopodobnie
istniejacy
˛ w rzeczywistości lub mogacy
˛ zaistnieć, 2. wykreowany na ekranie komputera, telewizora, ale tak realistyczny,
że wydaje sie˛ rzeczywisty”3 .

Ja położ˛e wi˛ekszy nacisk na druga˛ deﬁnicje,
˛ która
w połaczeniu
˛
z terminem muzeum tworzy szczególna˛
jakość.
Muzeum ﬁzycznie istniejace,
˛ jako budynek i instytucja być może trudno powiazać
˛
z terminem „wirtualne”,
lecz nie znaczy to, że jest to niemożliwe. W ramach
unowocześniania instytucji o wieloletnich tradycjach,
jaka˛ jest muzeum, coraz cześciej
˛
spotykamy sie˛ z digitalizacja˛ danych o materiałach wystawienniczych, a
nawet z cyfrowa˛ sztuka,˛ jaka˛ można spotkać w galeNa Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

riach.
Czasem zbiory ulegaja˛ zniszczeniu, lecz dzieki
˛ opisom i zdjeciom
˛
w kartach inwentaryzacyjnych moga˛
być odtworzone za pomoca˛ komputerów i odpowiedniego oprogramowania, a wizualizacje zaprezentowane
widzom w tradycyjnych muzeach. Tego typu wiedza,
choć nie tak cenna, jak oryginalny eksponat, jest tak
samo ważna, gdyż dostarcza wiele potrzebnych informacji.
Wiekszość
˛
muzeów ﬁzycznych, które maja˛ odniesienia do muzeum wirtualnego, umieszcza wizualizacje
własnych zbiorów, sal ekspozycyjnych i archiwaliów w
celu przyciagni
˛ ecia
˛
turystów, pozyskania inwestorów i
podniesienia przez to swojej rangi oraz przychodów.
Trzy podgrupy muzeów ﬁzycznych
Uwzgledniaj
˛
ac
˛ różnorodny charakter materiałów zamieszczonych na stronach internetowych, należacych
˛
do różnych jednostek muzealnych, podzieliłam muzea
ﬁzyczne na trzy podgrupy, które moga˛ sie˛ przenikać i
łaczyć:
˛
muzea ﬁzyczne multimedialne, z materiałami na
stronie internetowej oraz z wycieczka˛ wirtualna˛ po ekspozycji. Podstawa˛ całej tej grupy jest muzeum ﬁzyczne,
istniejaca
˛ jednostka prawna, która jest pierwotnym powodem istnienia strony internetowej. Każda podgrupa
wia˛że sie˛ z terminem „wirtualne”, a żadna deﬁnicja nie
ogranicza muzeum do jednej podgrupy, dlatego możemy mieć do czynienia z muzeum ﬁzycznym z wycieczka˛ wirtualna,˛ lub z muzeum multimedialnym ze
strona˛ internetowa,˛ lub w dowolnej innej kombinacji.
Muzeum z ekspozycja˛ multimedialna˛
Czym jest muzeum ﬁzyczne z ekspozycja˛ multimedialna?
˛ Wiekszość
˛
odbiorców rozumie sam termin, jako
łaczenie
˛
różnych środków masowego przekazu, aplikacji łacz
˛ acych
˛
dźwiek
˛ i obraz (zarówno statyczny, jak
i dynamiczny) najcześciej
˛
na ekranie komputera. Dodajmy do tego interaktywność przekazu, tworzac
˛ a˛ nić
komunikacji z odbiorca,˛ a bedzie
˛
to szkic pojecia,
˛
jakie bedzie
˛
nas interesowało. Chodzi właśnie o takie zaw˛eżenie tego pojecia,
˛
gdyż w innym wypadku trzeba
byłoby brać pod uwag˛e wiele stricte tradycyjnych muzeów.
W marcu 2010 roku otworzono Muzeum Chopina, mieszczace
˛ sie˛ w Pałacu Ostrogskich (ul. Okólnik
1) w Warszawie. Jednostka ta posiada strone˛ internetowa,˛ przybliżajac
˛ a˛ nam życie i twórczość Fryderyka
Chopina. Z okazji Roku Fryderyka Chopina specjalnie ogłoszony konkurs na koncepcje˛ muzeum wygrała
włoska ﬁrma Migliore + Servetto. Przy samym wejściu
można sobie uświadomić, że nie jest to muzeum tradycyjne. Zamiast dobrze znanego papierowego biletu
dostajemy kart˛e z elektronicznym chipem, która˛ na-
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leży zaprogramować do indywidualnych potrzeb, wybierajac
˛ odpowiednie ustawienia (np. jezyk,
˛
stopień zaawansowania), tworzymy w ten sposób indywidualna˛
ścieżk˛e zwiedzania. Na ekspozycji w Muzeum Chopina
możemy spotkać nowoczesne interfejsy wystawione w
salach ze stiukiem z epoki. Do dyspozycji zwiedzaja˛
cych jest około 100 komputerów, prezentujacych
˛
wybrane aspekty z życia artysty. Nie jest to już bierna
przechadzka po salach, ale coś na kształt centrum rozrywki, gdzie moc atrakcji pobudza wszystkie zmysły.
Obrazy, towarzyszaca
˛ im muzyka, panele dotykowe, a
nawet zapach ﬁołków w sali z fortepianem musza˛ zaprzatać
˛
uwag˛e widza o wiele intensywniej, niż tradycyjne ekspozycje. Wszystkie te bodźce moga˛ być zapewnione w każdym muzeum, to nie ich rodzaj implikuje poj˛ecie „wirtualności”, ale sposób ich dostarczania. Panele dotykowe i animacje na nich przygotowane,
możliwość zmiany czcionki, muzyka uruchamiana za
pomoca˛ fotokomórki, to wszystko jest naznaczone piet˛
nem czasów współczesnych. Samo Muzeum nie posiada
w oﬁcjalnej nazwie przymiotnika wirtualne, ale na stronie wyst˛epuje poj˛ecie Muzeum Otwarte, które omawia
dr hab. Maria Popczyk.
Jakie powinno być nowoczesne muzeum?
W czasach, kiedy trudno utrzymać czy przycia˛
gnać
˛ inwestora, ci˛eżko jest być placówka˛ nieprzynoszac
˛ a˛ żadnych dochodów. Należy przy tym wziać
˛ pod
uwag˛e fakt, że wiele z muzeów mieści sie˛ w zabytkowych budynkach, gdzie koszty utrzymania i konserwacji sa˛ znacznie wyższe, niż w nowych gmachach. Muzeum – to nie centrum handlowe, nie powinno być
nastawione na przepustowa˛ liczbe˛ zwiedzajacych,
˛
ale
na jakościowa˛ wycieczk˛e edukacyjna˛ po ekspozycji. Tak
pojawia si˛e kwestia roli muzeum, jako instytucji kształcacej.
˛
W dzisiejszych czasach muzea coraz cześciej
˛
musza˛ balansować pomiedzy
˛
tym, co wartościowe, a tym,
co atrakcyjne. Nowoczesne muzeum musi zmieniać sie˛
z duchem czasu. Musi czerpać z różnych źródeł (coś
z centra rozrywki, coś ze szkoły, coś z laboratorium,
coś z teatru, przedstawienia, ﬁlharmonii, słuchowiska).
Twór, który wyłania sie˛ spod takiej charakterystyki, jest
o wiele bardziej skomplikowany, ma wiele ról, wiele różnych funkcji. Muzeum staje sie˛ organizatorem warsztatów, wycieczek, animatorem działań twórczych, nowych inicjatyw, opiekunem dzieci, wychowawca˛ młodzieży. Przy tym wszystkim nie zapominajmy, że to nadal instytucja naukowa, badawcza, sprawujaca
˛ piecze˛
nad dorobkiem kultury i historii, dbajaca
˛ o zachowanie tego dorobku przez konserwacje,
˛ udost˛epnianie i
rozpowszechnianie informacji.
Muzea ze strona˛ w Internecie
Wi˛ekszość dużych muzeów posiada już swoje witryny internetowe, a pola te eksploruja˛ instytucje o co-
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raz mniejszym wymiarze. Internet stał sie˛ biblioteka,˛
archiwum, „Panorama˛ Firm”, źródłem komunikacji, informacji i rozrywki, a przecież trudno, żeby w takich
miejscach zabrakło materiałów o ważniejszych instytucjach muzealnych. Strona WWW, nawet najbardziej
podstawowa, bez podstron i zakładek jest już oknem
na szeroki świat. Jeżeli znajduja˛ sie˛ na niej podstawowe
informacje potrzebne do skontaktowania sie˛ z danym
muzeum, dotarcia do niego i odnalezienia go w sieci
po samej nazwie – jest to już kontakt dla przejezdnego turysty. Znajdziemy tam zwykle wiecej
˛
przydatnych i ciekawych informacji na temat prezentowanych
ekspozycji, historii wybranego obiektu lub całego muzeum. Czesto
˛
umieszcza sie˛ zdjecia
˛
budynku i szczególnie cennych eksponatów z ekspozycji lub jej cześci.
˛
W
zależności od proﬁlu jednostki muzealnej można postarać sie˛ o dodatkowe atrakcje, które przyciagn
˛ a˛ uwag˛e
widzów, np. gry i zabawy logiczne, malowanki i puzzle
dla najmłodszych czy też quizy, sprawdzajace
˛ wiedze˛ z
zakresu informacji prezentowanych przez muzeum.
Przykładem muzeum, które umieszcza tego typu informacje i aplikacje na swojej stronie, jest Muzeum
Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy (mieszczace
˛ sie˛ na ul. Mickiewicza 13) w Rzeszowie. Dzieki
˛
specyﬁce muzeum możemy znaleźć na jego stronie historie, przedstawione w poszczególnych bajkach emitowanych w Dobranockach (w dziale „Edukacja”) oraz
różnego rodzaju puzzle i inne gry stworzone z myśla˛ o
najmłodszych (w dziale „Zabawy”). Galeria prezentuje
nam nie tylko głównych bohaterów Wieczorynek, ale
również produkty dla dzieci z ich podobiznami. Strona
jest ciekawie zbudowana, z motywem starego telewizora marki „Lazuryt”, i ma przede wszystkim przycia˛
gnać
˛ zwiedzajacych
˛
do ﬁzycznego budynku, w jakim sie˛
mieści muzeum4 .
Muzeum z wycieczka˛ wirtualna˛
Najbardziej zaawansowanym technologicznie rozwiazaniem,
˛
pozwalajacym
˛
najlepiej prezentować ekspozycje˛ muzealna,˛ jest wirtualny spacer (wycieczka).
Opiera sie˛ on o zdjecia
˛
panoramiczne. Trzeba zaznaczyć, że panorama i ﬁlm panoramiczny nie sa˛ tym
samym. Panorama – to płaski obraz, przedstawiajacy
˛
rzeczywistość o rozpietości
˛
360° wokół danego punktu.
Film panoramiczny – to interaktywna aplikacja (reagujaca
˛ na działania użytkownika), przedstawiajaca
˛ widok obejmujacy
˛ 360° wokół wybranego punktu. Natomiast wycieczka wirtualna – to ciag
˛ ﬁlmów panoramicznych, połaczonych
˛
ze soba˛ za pomoca˛ hot-spotów,
tworzacych
˛
rodzaj spaceru tematycznego, lub podyktowanego uwarunkowaniami miejsca. Bliźniaczym technologicznie, a lustrzanym rozwiazaniem
˛
jest ﬁlm obiektowy, przedstawiajacy
˛ zwykle pojedynczy przedmiot,
który możemy ogladać
˛
z każdej strony. Jeśli przyrównać
przedstawiany widok do sześcianu, to w czasie oglada˛
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nia ﬁlmu panoramicznego widz znajduje sie˛ wewnatrz
˛
i, poruszajac
˛ si˛e, zwiedza przestrzeń. W ﬁlmie obiektowym widz znajduje sie˛ na zewnatrz
˛ sześcianu i oglada
˛
go, obracajac.
˛ Ze wzgledu
˛
na fakt, że muzea (tak jak
galerie) udost˛epniaja˛ swoje zbiory w salach i zwykle
nie skupiaja˛ si˛e na pojedynczych eksponatach (z których wiele ze wzgl˛edu na natur˛e, np. obrazy, jest przeznaczonych do ogladania
˛
z jednej strony), najcześciej
˛
wykorzystywane sa˛ przez nie ﬁlmy panoramiczne. Jakość takiego ﬁlmu zależy od jakości zdjeć
˛ oraz od użytego oprogramowania, stad
˛ różnice w wielkości i jakości, które zazwyczaj sa˛ dobrze widoczne po powieksze˛
niu.
Jednym z najwcześniej i najlepiej opracowanych pod
wzgledem
˛
technicznym i graﬁcznym muzeum w Polsce jest Muzeum Zamkowe w Pszczynie, które mieści
sie˛ przy ul. Brama Wybrańców 1. Na stronie muzeum
możemy znaleźć wszelkie potrzebne informacje odnośnie kontaktu, wst˛epów, biletów aż po statystyki i ofert˛e
repertuaru muzycznego. Dodatkowa˛ zaleta˛ strony jest
wyszukiwarka na stronie oraz sklep internetowy, który
oferuje szeroki wybór wydawnictw (od kartek, kalendarzy przez przewodniki i albumy po katalogi wystaw
i materiały z sesji naukowych). Zarówno wystawy stałe,
jak i czasowe sa˛ bardzo dobrze opracowane przez historyków sztuki i kustoszy (w formie opisu oraz zała˛
czanych zdj˛eć), jednak to, co stanowi najwieksz
˛ a˛ atrakcje˛ strony, to wycieczka wirtualna po salach muzealnych. Spacer wirtualny jest wyświetlany w dobrej rozdzielczości, wypełniajac
˛ całe okno ekranu, przejścia
pomi˛edzy poszczególnymi miejscami sa˛ jasne i płynne.
W lewej cz˛eści panoramy widoczne sa˛ pietra,
˛
zbrojownia i panoramy wokół zamku, a po rozwinieciu
˛
ukazuja˛
sie˛ zdj˛ecia konkretnych lokalizacji (podpisy po najechaniu na obraz) z możliwościa˛ wskazania miejsca, do którego chcemy si˛e udać. Informacje na stronie dost˛epne
sa˛ w pi˛eciu j˛ezykach. Po prawej, u dołu strony, znajduje si˛e pole z krótka˛ informacja˛ nt. danej sali. Najbardziej cenne dla zwiedzajacych
˛
wirtualnie sa˛ pomieszczenia, mieszczace
˛ buduar i łazienk˛e ksie˛ żnej Daisy,
które znajduja˛ si˛e za jej sypialnia.˛ Pokoje te sa˛ waskie
˛
i wyłaczone
˛
z dost˛epu dla zwiedzajacych
˛
zamek, choć
mieszcza˛ bardzo ciekawe eksponaty (jak wpuszczana w
podłog˛e wanna z różowego marmuru czy sedes-fotel
z oparciami z zielonego marmuru w kształcie w˛eży)5 .
Ciekawy jest też układ tych pomieszczeń i połaczenie
˛
ich z sasiaduj
˛
acymi
˛
pokojami, dlatego wycieczka wirtualna dostarcza tym cenniejszych wrażeń i informacji.
Niegdyś dodatkowym atutem tej wycieczki wirtualnej
było połaczenie
˛
ze światem zewnetrznym.
˛
W oknie panoramy znajdowało sie˛ przejście do ﬁlmu panoramicznego miasta Pszczyny. Podlinkowane połaczenie
˛
przenosiło nas na strone˛ Urzedu
˛ Miasta w Pszczynie. Z poziomu planu miasta mamy dodatkowo możliwość przenieść si˛e do Muzeum Prasy Ślaskiej,
˛
Zagrody Żubrów,
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do Skansenu „Zagrody Wsi Pszczyńskiej” i na przystań
Ośrodka Sportów Wodnych w Łace.
˛ Tak połaczona
˛
ze
soba˛ siatka spacerów wirtualnych tworzyła atrakcyjna˛
ofert˛e wirtualna˛ Pszczyny6 .
Prawdziwa˛ perła˛ wirtualnych muzeów był projekt
Muzeum Powstania Warszawskiego, nagrodzony w
2008 roku w konkursie Webstarfestival. Koncept muzeum wirtualnego, jaki powstał – to unikatowe połacze˛
nie możliwości muzeum multimedialnego i wycieczki
wirtualnej. Samo muzeum (jako ﬁzyczny budynek z ekspozycjami) prezentuje pamiatki
˛ historyczne w postaci
eksponatów, pism, zdjeć,
˛ ale również nagrań audio i wideo. Na stronie internetowej znajdowały sie˛ zdjecia
˛
tych
przedmiotów, prezentacje przypominajace
˛ ﬁlmy obiektowe, opisy, nagrania, które czesto
˛
sa˛ wywiadami ze
świadkami tych wydarzeń. Przewodnikiem po muzeum
był głos lektora, który opowiadał o kolejnych etapach
przebiegu powstania. Jeśli widz chciał zmienić kolejność wyznaczana˛ automatycznie, wystarczyło rozwinać
˛
mapk˛e z planem poziomów i poszczególnych ekspozycji. Powyżej rzutów graﬁcznych poszczególnych pieter
˛
znajdowała sie˛ linia, wyznaczajaca
˛ ścieżk˛e regularnego
zwiedzania z podpisem każdego zbioru muzealnego.
Po najechaniu na podpis podświetlała sie˛ odpowiednia cześć
˛ pomieszczenia na rzucie pietra,
˛
co znacznie ułatwiało orientacje˛ w rzeczywistym budynku i pozwalało umiejscowić eksponaty w konkretnym miejscu.
Same zbiory nie sa˛ prezentowane w tradycyjnych gablotach, ale w witrynach, w ścianach, w formie wielkoformatowych wydruków, fotoplastykonu i muru wylepianego aﬁszami, do tego pojawiaja˛ sie˛ ruiny zniszczonych cennych zabytków, oryginalne meble i przedmioty
codziennego użytku, które nawet na stronie zachowuja˛
sie˛ w sposób rzeczywisty (przez podział obiektów na
pierwszym i drugim planie). Poza licznymi artykułami
dotyczacymi
˛
historii, dost˛epny był aksonometryczny
rzut przedstawiajacy
˛ samo wnetrze
˛
muzeum (podłogi
i wieksze
˛
obiekty na trasie zwiedzania). Wszystkie dost˛epne w podgladzie
˛
zdjecia
˛
sa˛ udost˛epnianie w wysokiej rozdzielczości, a informacje odnośnie zbiorów były
katalogowane w realistycznie wygladaj
˛ acych,
˛
lecz funkcjonalnie działajacych
˛
katalogach kartkowych, które
można było ﬁltrować wg numeru, katalogu, lokalizacji, czy nazwy. Dodatkowym atutem strony był Wirtualny Mur Pamieci
˛ upamietniaj
˛
acy
˛ poległych w czasie powstania żołnierzy AK, gdzie na granitowych płytach znajdowało sie˛ 11 tysiecy
˛ nazwisk oryginalnie wyrytych w Murze Pamieci
˛ w Parku Wolności w Warszawie. Samo muzeum jest atrakcyjna˛ jednostka˛ z ciekawie
zaaranżowana˛ przestrzenia˛ wystawiennicza,˛ strona internetowa nie ust˛epowała ﬁzycznemu odpowiednikowi
ani na krok. Całość zamknieta
˛ była w bardzo atrakcyjnej, choć prostej graﬁce nawiazuj
˛ acej
˛ bezpośrednio do
materiałów zgromadzonych w salach muzeum. Jedyne
zastrzeżenia budziły małe przyciski w samym ﬁlmie pa-
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noramicznym, podpisy do nich oraz podpisy informacyjne, dotyczace
˛ poszczególnych ekspozycji i obiektów
(podpisy były cz˛esto wyświetlane np. na zdjeciach
˛
lub
na aﬁszach), co jest usprawiedliwione w pomniejszonym oknie podgladu,
˛
ale nie powiekszały
˛
sie,
˛ niestety,
w trybie pełnoekranowym, co mogło utrudnić nawiga7.
cje˛ po stronie osobom słabowidzacym
˛
Obecnie Muzeum Powstania Warszawskiego zmieniło adres i układ strony na bardziej nowoczesny i
czytelny. Cz˛eść działalności przeniesiono do serwisów
Google. Wycieczka wirtualna jest dost˛epna na Mapach
Google (w formie standardowej wycieczki, bez wgladu
˛
w ogladane
˛
na scenie eksponaty), a ﬁlmy, dotyczace
˛
eksponatów, wywiadów, wspomnień, relacji z sympozjów, instrukcji do gier, które muzeum sprzedaje i zaproszenia na wystawy sa˛ publikowane na oﬁcjalnym kanale w serwisie YouTube8 .
Muzeum nie-ﬁzyczne
Cz˛esto mianem „muzeum wirtualnego” szczyca˛ sie˛
strony tematyczne, poświecone
˛
wybranemu zagadnieniu. Sa˛ też portale internetowe, skupiajace
˛ prywatnych
kolekcjonerów, którzy – udost˛epniajac
˛ zdjecia
˛
swoich
eksponatów – tworza˛ unikatowe ekspozycje, które moga˛
być ogladane
˛
tylko w sieci. Istnieja˛ też projekcje obiektów, które nie przetrwały do naszych czasów, ale dzieki
˛
badaniom archeologicznym, zachowanym źródłom pisanym czy wizualnym moga˛ być odtworzone w wirtualnym środowisku. Wspaniałym przykładem współpracy na skal˛e mi˛edzynarodowa˛ jest „Rome Reborn”.
To przedsi˛ewzi˛ecie trwało od 1997 r. i polegało na
stworzeniu wirtualnego Rzymu około roku 320 n.e. z
wykorzystaniem wszystkich dost˛epnych źródeł i przy
użyciu najnowszej technologii. W powstaniu tego wirtualnego miasta uczestniczyły wyższe uczelnie ze Stanów Zjednoczonych i Włoch. W efekcie możemy dziś
przechadzać si˛e wirtualnie po światyniach
˛
i ulicach
Rzymu9 . Ostatnim rodzajem muzeum wirtualnego sa˛
portale, zbierajace
˛ i udost˛epniajace
˛ sztuk˛e nowych mediów, która ze wzgl˛edu na charakter prac jest cie˛ żka do
prezentowania w muzeum tradycyjnym.
Muzeum ściśle wirtualne jest tworem czasów współczesnych, głównie dlatego, że wcześniej nie było warunków do wykształcenia sie˛ tej efemerycznej jednostki.
Wraz z upowszechnieniem sie˛ nowoczesnych technologii stan˛eły przed nami otworem nowe rozwiazania,
˛
a
informacja stała si˛e łatwo i szybko dost˛epna. Pomimo
wielu niebezpieczeństw, jakie ten stan rzeczy ze soba˛
niesie, warto korzystać z jego zalet, które usprawniaja˛ i
ułatwiaja˛ czerpanie wiedzy z zasobów muzealnych i historycznych.
Strony internetowe o charakterze muzeum
Cz˛esto pasja zbierania lub umiłowanie podróży, historii, lub ...butów10 popycha ludzi badź
˛ organizacje,
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zrzeszajace
˛ tychże do tworzenia wirtualnych muzeów
poświeconych
˛
danej fascynacji. Stad
˛ pojawiaja˛ sie˛ w
sieci internetowej liczne witryny, jak Wirtualne Muzeum Secesji11 i wiele innych, za którymi stoi konkretna osoba lub instytucja. Strony te moga˛ być poświe˛
cone zarówno pojeciom
˛
abstrakcyjnym, realnym przedmiotom, jak i wydarzeniom historycznym. Ciesza˛ oczy
zgromadzone na stronach obiekty, których normalnie
zobaczyć nie można (bo nie ma ich w muzeach, sa˛ własnościa˛ prywatna˛ lub trudnodost˛epne). Tym cenniejsze
sa˛ reprodukcje, zdjecia
˛
i projekcje przedmiotów, dzieł
sztuki, budynków i obiektów, które nie przetrwały do
naszych czasów lub istnieja˛ w formie szczatkowej.
˛
Przykładem muzeum wirtualnego, które zachowuje
pamieć
˛ po zniszczonych czy zagrabionych, zaginionych
dziełach sztuki jest Muzeum Utracone. Jednostka ta
powstała w 2009 r. z inicjatywy miedzy
˛
innymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Zamku
Królewskiego w Warszawie12 . Muzeum to ma na celu
przede wszystkim przybliżenie młodemu pokoleniu historii odebranych i zagrabionych dzieł sztuki, których
nie miało ono okazji widzieć. Młodzież może nie wiedzieć, że w Polsce znajdowały sie˛ tak cenne obrazy
jak na przykład Wenus i Amor Lucasa Cranacha Starszego, Walka karnawału z postem Petera Bruegel’a Starszego, Wn˛etrze pracowni uczonego Rembrandta van Rijn,
czy Chrystus upadajacy
˛ pod krzyżem Petera Paula Rubensa. Wiekszość
˛
przedstawianych dzieł została wywieziona z kraju w okresie II wojny światowej i głównie na
tym dramatycznym okresie skupia sie˛ strona. W galerii zobaczymy malarstwo polskie i obce oraz rzeźbe˛
(pochodzace
˛ od X do XX w.), a także rzemiosło artystyczne, ceramik˛e, judaika, ksia˛żki r˛ekopiśmienne i
drukowane, zbiory polskich kolekcji oraz dzieła odnalezione. Te ostatnie, choć nie ma ich wiele, sa˛ zwykle
znajdywane przy okazji aukcji dzieł sztuki, w różnych
krajach lub w prywatnych kolekcjach. To np. Portret
Filipa I Ksi˛ecia Pomorskiego Lucasa Cranacha Młodszego, który pojawił sie˛ na szwajcarskiej aukcji dzieł
sztuki w 1999 r., Żydówka z pomarańczami Aleksandra Gierymskiego odnaleziona na aukcji w Buxtehude
pod Hamburgiem lub Chmury Philippa Friedricha Reinholda, który to obraz znajdował sie˛ w prywatnej kolekcji we Francji. Niestety, bywaja˛ też przypadki kradzieży w czasach obecnych. Skradziono Portret Anny i
Jarosława Iwaszkiewiczów pedzla
˛
Witkacego, a jedynym
pocieszeniem jest fakt, że unikatowy (bo olejny) obraz
odnalazł sie˛ w maju 2011 r. w Łodzi13 . Na szczeście
˛
wiedza – to w tym przypadku możliwość podjecia
˛
pewnych kroków w kierunku odzyskania zagarnietej
˛ własności, a przy dobrej woli obu stron utracone dzieła
sztuki moga˛ powrócić do pierwotnego właściciela (Portret Filipa I Ksi˛ecia Pomorskiego można dziś podziwiać
w Muzeum Narodowym w Szczecinie). Muzeum Utracone ma wglad
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dzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale na stronie prezentowane sa˛ tylko niektóre obiekty wyselekcjonowane corocznie przez Rade˛
Programowa.˛ Od 1992 r. Ministerstwo Kultury zbiera
dane o utraconych w czasie wojny obiektach. Na poczatku
˛ wyznaczono do tego Biuro Pełnomocnika Rzadu
˛
do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granica.˛ Niestety, w 2001 r. zniesiono urzad
˛ Pełnomocnika, a jego obowiazki
˛
przejał˛ Minister Kultury i Departament Dziedzictwa Kulturowego. Prowadzona dokumentacja dzieli dobra ruchome na 23 działy i skupia ponad 63 000 obiektów. Katalogi utraconych dzieł
sztuki sa˛ wydawane przez Departament Strat Kultury
Polskiej i rozsyłane do domów aukcyjnych, przedstawicielstw dyplomatycznych, zagranicznych instytucji rza˛
dowych, pozarzadowych,
˛
kulturowych, lub zajmujacych
˛
sie˛ badaniami14 .
Kolejnym godnym polecenia muzeum wirtualnym
jest otwarte w 2010 r. Wirtualne Muzeum KresySyberia. To bardzo ciekawe przedsiewzi
˛ ecie
˛
pokazuje,
że muzeum tworza˛ nie tylko rzeczy i budynki, ale
przede wszystkim ludzie. Muzeum jest poświecone
˛
Polakom, którzy byli zmuszeni opuścić swój kraj w czasie II wojny światowej. Wzruszajace
˛ losy poszczególnych ludzi składaja˛ sie˛ na obraz zesłańców syberyjskich w czasie wojny i pokoju, a w niektórych przypadkach ukazuja˛ też życie po powrocie do ukochanego kraju. Inicjatorami tego przedsiewzi
˛ ecia
˛
sa:˛ Senat RP, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie “WSPÓLNOTA POLSKA”,
ale muzeum współpracuje też z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych, Instytutem Pamieci
˛ Narodowej, Urze˛
dem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Stowarzyszeniem Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych. Finansowe wsparcie zapewniaja˛
cześć
˛ z wymienionych instytucji oraz bank WBK S.A.,
a także organizacje kombatanckie spoza kraju. Obecnie strona muzeum uległa pewnemu rozszczepieniu15 .
Na stronie głównej logo muzeum dzieli kafelki menu.
Poniżej znajduje si˛e dodatkowe menu, baner i zawartość szczegółowa. Jednak po wybraniu Galerii historycznych, Hali świadków, Hali obrazowej lub Ściany
hołdu przenosimy sie˛ do starej wersji strony, gdzie budowa składa si˛e z banera, na którym prócz loga Fundacji Kresy-Syberia znajduja˛ sie˛ przyciski, odsyłajace
˛
do kolejnych podstron, paska menu poniżej oraz informacji właściwych. Pasek menu zawiera informacje
ogólne (w zakładce Start), wprowadzenie (gdzie znajdziemy powitanie prezesa Fundacji i Dyrektora Programowego, opis ﬁlmu „Zapomniana Odyseja”, schemat
muzeum i map˛e strony internetowej16 ). Na nowszej stronie, w zakładce „O nas” znajdziemy informacje o celach
i oddziałach Fundacji oraz o dokumentach . Pod przyciskiem „Zwolennicy” wyszczególnieni sa˛ przyjaciele,
osoby i instytucje, bed
˛ ace
˛ partnerami lub patronami
Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

honorowymi. Poza tym znajdziemy tu: aktualności, referencje, patronów, grupe˛ dyskusyjna,˛ która odsyła nas
do oﬁcjalnej witryny na Facebooku oraz sklep, gdzie
można nabyć ﬁlmy lub ksia˛żki, wystawiane na Amazon w różnych krajach. Przycisk „Wesprzyj!” zawiera
instrukcje jak można wesprzeć ﬁnansowo wirtualna˛ jednostk˛e, kwoty, jakie rozróżniaja˛ poszczególne darowizny (brazowe,
˛
srebrne, złote, diamentowe) i abonament
przyjaciela fundacji. Przycisk „Wystawy specjalne” odsyła do listy tychże wystaw, każda z nich jest opatrzona
słowem wst˛epnym, a przez link tytułowy lub po naciśnieciu
˛
na miniatur˛e można sie˛ od razu udać do wirtualnej ksia˛żki przedstawiajacej
˛ temat danej wystawy.
Jak zaznaczyłam, w zupełnie inne miejsce (szczególnie pod wzgledem
˛
wizualnym) odsyłaja˛ nas przyciski: „Hala Świadków”, „Ściana Hołdu” i „Galerie Historyczne”. Hale˛ Świadków i Ściane˛ Hołdu łaczy
˛
wspólna
szata graﬁczna. W tej pierwszej odnajdziemy wywiady
audio i wideo oraz proﬁle osób, które przeżyły zesłanie
na Syberie.
˛ Ta podstrona tworzy audiowizualne archiwum Sybiraków. Niepowtarzalne, bo oryginalne wspomnienia ludzi, których losy tworza˛ historie.
˛ Na stronie Ściany Pamieci
˛ mieszcza˛ sie˛ imiona i nazwiska
mieszkańców z Kresów Wschodnich. Po wyświetleniu
konkretnej osoby możemy odnaleźć wszelkie dost˛epne
dane na jej temat (sa˛ tu zdjecia,
˛
informacje o sytuacji w
chwili wybuchu II wojny światowej, o deportacjach, represjach, doświadczeniach wojennych itp.). W oddzielnej zakładce znajduja˛ sie˛ informacje o źródłach, z jakich korzystano przy tworzeniu Ściany, jest też możliwość dodania osoby do Ściany Pamieci
˛ po wcześniejszym wypełnieniu ankiety i przesłaniu jej do Fundacji17 .
Zupełnie inaczej opracowane graﬁcznie sa˛ Galerie historyczne. Rozpościera sie˛ przed nami wirtualny gmach galerii muzealnych z dziewiecioma
˛
arkadami. Każda arkada opowiada o konkretnej tematyce,
w która˛ wtajemnicza nas dedykowana postać. W tematach można znaleźć od dwóch do pieciu
˛
wystaw. Każda
wystawa jest zaaranżowana na półokragłej
˛
wizualizacji
ściany, gdzie wyświetlane sa˛ teksty, zdjecia,
˛
dokumenty
i symbole zwiazane
˛
z omawianym tematem. Galerie
muzealne sa˛ ujete
˛ w bloki tematyczne, ale można je też
przegladać
˛
w formie spisu. Wirtualne Muzeum KresySyberia jest dost˛epne w dwóch jezykach
˛
(polskim i angielskim), ale cześć
˛ z informacji jest dost˛epna tylko w
jezyku
˛
polskim lub tylko po angielsku. Widać, że strona
jest podzielona na cześć
˛ starsza˛ i nowsza˛ (na przykładzie Hali Świadków i Ściany Hołdu). Mimo tych niedociagni
˛ eć
˛ Muzeum jest źródłem wielu cennych i rzetelnych informacji, a samo już przedsiewzi
˛ ecie
˛
zakrojone
na szeroka˛ skale˛ jest godnym podziwu wysiłkiem18 .
Kolekcje tworzone przez użytkowników sieci
Historia muzealnictwa nieodzownie wia˛że sie˛ z kolekcjonerstwem. Wiele z istniejacych
˛
muzeów bierze
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swój poczatek
˛
z kolekcji prywatnych. Dziś również
można spotkać wielu zaangażowanych kolekcjonerów,
którzy cz˛esto pragna˛ prezentować swoje kolekcje szerszej publice.
Najcz˛eściej zrzeszaja˛ sie˛ oni w kółkach zainteresowań i na forach tematycznych, lecz 2 lutego 2010
r. zaistniało w sieci MyViMu, czyli My Virtual Museum. To oryginalne na skale˛ światowa˛ przedsiewzi
˛ e˛
cie udost˛epnia już na swoich stronach 300 tysiecy
˛
eksponatów19 i skupia wielu prywatnych kolekcjonerów. Twórcy tej witryny internetowej umożliwiaja˛ każdemu użytkownikowi stworzenie odr˛ebnego muzeum
wirtualnego o określonej tematyce. Mile widziani sa˛
kolekcjonerzy, udost˛epniajacy
˛ swoje zbiory, ale również użytkownicy, którzy nic nie zbieraja,˛ moga˛ tworzyć muzea z kolekcji innych, na zasadzie kuratora
wystawy. Przedmioty zgromadzone na stronie mieszcza˛ si˛e w czternastu podstawowych kategoriach ułożonych alfabetycznie („Biżuteria i zegarki”, „Dom”, „Filatelistyka”, „Film”, „Inne”, „Kolekcjonerstwo”, „Militaria”, „Muzyka”, „Papier”, „Pieniadz”,
˛
„Sport i hobby”,
„Sztuka”, „Technika”, „Zabawki i gry”). Kategorie sa˛
widoczne po przejściu do Muzeum. Każda kategoria
ma dalsze podkategorie, a pod wzgledem
˛
historycznym można tu znaleźć obiekty od XIV wieku po czasy
stricte współczesne. Pod wzgledem
˛
liczebności najwiek˛
sza˛ grup˛e stanowi Kolekcjonerstwo (ponad 102 tysiace
˛
obiektów), Papier (ponad 50000), Militaria i Pieniadz
˛
(poniżej 50000), dalej Inne i Filatelistyka. Dzieki
˛ wyszukiwarce na stronie można przeszukać baze˛ eksponatów pod katem
˛
określonego hasła. Ponadto w dziale
„Rankingi” dost˛epne sa˛ różnego rodzaju oceny (eksponatów, muzeów, użytkowników i tłumaczeń). Możemy
poznać najcz˛eściej ogladane,
˛
komentowane i oceniane
eksponaty20 , muzea z najwieksz
˛ a˛ liczba˛ eksponatów,
najwyżej oceniane, najbardziej popularne21 , najbardziej
aktywnych zwiedzajacych
˛
(w komentarzach, na forum i
w ocenach), list˛e osób, które najcześciej
˛
były pomocne
22
w uzupełnieniu informacji o zbiorach . Poza przegladem
˛
poszczególnych kategorii i eksponatów można
sie˛ wybrać na konkretna˛ wystaw˛e, organizowana˛ przez
użytkownika witryny, np. na wystaw˛e pt. „Dokumenty
II RP i okupacja niemiecka”23 , lub na „Poczet królów
polskich”24 b˛edac
˛ a˛ wysoko wyspecjalizowanym zbiorem przedstawiajacym
˛
poczet królów i ksia˛żat˛ polskich
według Jana Matejki na znaczkach pocztowych z 1987
roku. W tej samej zakładce („Muzeum”) możemy znaleźć w dziale „Najnowsze” ostatnio dodane na stronie obiekty, utworzone muzea wirtualne, wystawy i
komentarze. Ponadto znajdziemy tu losowo przedstawiane eksponaty. Poza tymi korzyściami, płynacymi
˛
z
przegladania
˛
serwisu MyViMu, witryna udost˛epnia na
kolejnych zakładkach FotoForum, Blog i możliwość rejestracji. Forum jest podzielone tematycznie mniej wie˛
cej według głównych kategorii, jakie obowiazuj
˛ a˛ w mu-
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zeum z dodatkiem watków
˛
o samym MyViMu, jego
funkcjach, instruujacych,
˛
jak robić dobre zdjecia
˛
obiektów prezentowanych w muzeum, watków,
˛
bed
˛ acych
˛
ogłoszeniami kupna, sprzedaży, zamiany, oraz zbiorczych, poza tym można wyszukać watki
˛ najnowsze i
najbardziej popularne. Blog ma swoje archiwum miesieczne,
˛
możliwość wyszukiwania po frazie lub określonej kategorii (lista obszerniejsza, niż w menu) oraz
kategorie główne („Artykuły”, „Poradniki”, „Wywiady”,
„Z przymrużeniem oka”, „Rzeczy zapomniane”). Zarejestrowany użytkownik MyViMu, tworzac
˛ swoje muzeum wirtualne, ma przy tej okazji możliwość inwentaryzacji zbiorów i utworzenia dla nich kart katalogowych, z których tylko wybrane przez niego informacje
bed
˛ a˛ widoczne dla zwiedzajacych,
˛
a reszta bedzie
˛
dost˛epna tylko dla niego. Karty katalogowe można potem w prosty sposób wydrukować, wiec
˛ moga˛ stanowić
dokumentacje˛ kolekcji, której czesto
˛
brakuje w prywatnych zbiorach.
Ten nowatorski serwis internetowy jest dobrym
przykładem zjawisk zachodzacych
˛
nagminnie w Internecie. Wśród wielu cennych i interesujacych
˛
zbiorów
znajduja˛ sie˛ czesto
˛
kolekcje bardziej błahe lub eksponaty o charakterze żartobliwym. Wszystko jest kwestia˛
podejścia do zagadnienia i na ile poważnie traktujemy
kolekcjonerstwo, na tyle możemy czuć sie˛ urażeni innym punktem widzenia pozostałych użytkowników serwisu. Zintegrowanie bloga i forum z witryna˛ jest niewatpliwie
˛
duża˛ zaleta.˛ Wiele dost˛epnych opcji ﬁltrowania i wyszukiwania eksponatów również ułatwia korzystanie ze zgromadzonych zbiorów. Pomysł sam w sobie niesie szczytna˛ idee˛ i wart jest uwagi. Wartościowość gromadzonych w MyViMu zbiorów jest współmierna do rzetelności, osób zakładajacych
˛
tu swoje muzea i kolekcje, dlatego życzyć należy jak najwiekszego
˛
udziału zaangażowanych kolekcjonerów w tworzeniu
witryny, a jej wartość informacyjna bedzie
˛
niepodważalnie wielka25 .
Filmy, mapy i zdjecia
˛
panoramiczne ﬁrmy Google
Pojawienie sie˛ ﬁlmów panoramicznych było już wydarzeniem przełomowym. Ta nowa wówczas technologia pozwala na faktyczna˛ interakcje˛ odbiorcy z obrazem rzeczywistym. Jakość uzyskanych obrazów zależy
w dużej mierze od wykonanych zdjeć.
˛ Jednym z pierwszych miejsc, które mogły zainicjować powstanie wycieczek wirtualnych jest Oxford i strona Virtual Tour
of Oxford na wydziale chemii. Premiera tej strony internetowej miała miejsce w październiku roku 2000 i
udost˛epniała wtedy 65 ﬁlmów panoramicznych. W 2015
roku zmieniono szat˛e graﬁczna,˛ nadal trwa przenoszenie około trzech tysiecy
˛ ﬁlmów panoramicznych, które
przedstawiaja˛ ciekawe miejsca w obr˛ebie miasta26 .
Niedługo przed rokiem 2000 powstała ﬁrma GoNa Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

ogle. Jej ﬂagowym produktem jest przegladarka
˛
internetowa. Po 2004 r. spółka zaczeła
˛ sie˛ gwałtownie rozwijać i poszerzyła swoja˛ działalność. Wykupiła wtedy
kilka ﬁrm (najbardziej znana to YouTube), a wśród
nich Keyhole Inc., która stworzyła program komputerowy, pozwalajacy
˛ renderować powierzchnie˛ globu
ziemskiego ze zdj˛eć satelitarnych, lotniczych, panoramicznych (z poziomu ulicy) i innych informacji geograﬁcznych lub turystycznych. Program Google Earth
jest dost˛epny w najbogatszej wersji: Pro na komputer.
W 2005 r. powstało Google Maps, serwis internetowy,
który umożliwia prywatnym użytkownikom ogladanie
˛
27
map, zdj˛eć lotniczych i wyszukiwanie miejsc . W 2007
r. zarówno w Google Earth, jak i Google Maps pojawiła
sie˛ nowa opcja: StreetView. Pozwala ona ogladać
˛
zdje˛
cia panoramiczne (360°) zrobione na poziomie ulicy
za pomoca˛ specjalnie skonstruowanych aparatów fotograﬁcznych, zamontowanych na dachach samochodów,
innych pojazdów, na grzbietach zwierzat,
˛ czy noszonych na plecach przez ludzi. Z okazji premiery tego
dodatku udost˛epniono zdjecia
˛
z pieciu
˛
miast Stanów
Zjednoczonych, już w 2010 r. serwis oferował podglad
˛
panoram z wszystkich siedmiu kontynentów28 . Przejście do trybu StreetView nast˛epuje automatycznie przy
najwi˛ekszym powi˛ekszeniu mapy lub przez upuszczenie
na map˛e tak zwanego Pegmana29 . Jest to zgeometryzowana postać żółtego ludzika, umieszczona w Google
Maps w lewym górnym rogu nad podziałka˛ sterowania przybliżenia. Poruszać sie˛ w tym widoku można
na trzy sposoby. Sterowanie odbywa sie˛ za pomoca˛
myszki, strzałek, lub kółka umieszczonego ponad podziałka˛ sterowania przybliżeniem. Aby przejść do kolejnego widoku, wystarczy kliknać
˛ na strzałki widoczne
na obrazie lub użyć strzałek na klawiaturze. Można też
przeskakiwać w nieco dalsze miejsca po naciśni˛eciu na
owalny lub prostokatny
˛
obszar, pojawiajacy
˛ sie˛ na obrazie. Aby stworzyć obraz niemal rzeczywisty, Google
wyposażyło każdy ze swoich samochodów w 15 obiektywów fotograﬁcznych, które rejestruja˛ obraz 360° wokół siebie, czujniki ruchu, gps (dla określenia swojej
pozycji i zaznaczenia jej na mapach), lasery 3D (które
określaja˛ gł˛ebi˛e obrazu, czyli odległości pomiedzy
˛
poszczególnymi obiektami na obrazie) oraz komputery,
które zbieraja˛ te wszystkie dane30 . Panoramy dostarczane przez Google sa˛ obrazami miejsc publicznych,
dlatego ﬁrma musiała usunać
˛ z serwisu widok miasta
North Oaks (Stany Zjednoczone, Minnesota), gdyż jest
to miasto prywatne31 . Sporo kontrowersji wzbudzała
też sprawa prywatności. Zdjecia
˛
robione przez Google
sa˛ w wysokiej rozdzielczości i czesto,
˛
po przybliżeniu,
można było rozpoznać twarze przechodniów lub zobaczyć sceny napaści, wypadków itp. Z tego powodu
obecnie wszystkie panoramy umieszczane w sieci maja˛
rozmyte twarze przechodniów oraz tablice rejestracyjne. Dodatkowo na zgłoszenie użytkownika jest możNa Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

liwe wymazanie całego domu lub obszaru, który może
naruszać prywatność, lub przedstawia sceny przemocy,
badź
˛ obsceniczne.
Google Arts & Culture
W lutym 2011 r. Google ujawniło efekty półtorarocznej współpracy z różnymi muzeami i galeriami z
Europy i Stanów Zjednoczonych. W projekcie wzieło
˛
ich udział 17 (wśród nich tak znane jak MoMA, Galeria Uﬃzi, Tate, Pałac Wersalski i inne). Muzea i galerie wpuściły do swych sal specjalnie zaprojektowane
do wycieczek po wnetrzach
˛
wózki wyposażone w aparaty potrzebne do stworzenia StreetView, tym razem
nie z poziomu ulicy, a podłogi. Ponadto, każda instytucja wyselekcjonowała jeden obraz, który został nast˛epnie sfotografowany w bardzo wysokiej rozdzielczości.
Zdjecia
˛
te sa˛ nazywane obrazami gigapikselowymi, co
dotyczy wielkości plików, gdyż zawieraja˛ one przynajmniej miliard (109 ) pikseli32 . Projekt nazywał sie˛ Art
Project (obecnie Arts & Culture), a każde zdjecie
˛
wybranego przez muzeum obrazu ma rozdzielczość około
7 gigapikseli33 . Najwiekszym
˛
obrazem przedstawianym
przez Google jest na chwile˛ obecna˛ Objawienie si˛e Chrystusa ludowi Aleksandra Iwanowa z Galerii Trietiakowskiej w Moskwie, który ma ponad 12 gigapikseli. Dzieki
˛
możliwości tak dużego powiekszenia
˛
obrazu możemy
śledzić pojedyncze pociagni
˛ ecia
˛
pedzla,
˛
jak w Gwieździstej nocy Vincenta van Gogha, spowodowane przez
czas pekni
˛ ecia
˛
i odpryski, jakie sa˛ widoczne na obrazie Św. Franciszek na pustyni Giovaniego Belliniego,
postacie ukryte w lesie w Objawieniu si˛e Chrystusa ludowi, a napisy na Portrecie kupca Georga Gisze nie sa˛
już trudne do odczytania (pod warunkiem, że znamy
łacine).
˛ Przekrój prezentowanych dzieł jest tak różny,
jak zbiory samych instytucji je pokazujacych.
˛
W wersji
gigapikselowej spotkamy zarówno XV-wieczny obraz
Narodziny Wenus Botticellego, jak i No woman, no cry
Chrisa Oﬁli’ego, który sam pomagał technikom i fotografom w uwiecznianiu jego dzieła. Jako jedyne można
je ogladać
˛
też w ultraﬁolecie (gdyż zawiera napisy wykonane fosforyzujac
˛ a˛ farba,˛ widoczne tylko po zgaszeniu światła). Od 2012 roku podjeto
˛ współprace˛ z 151
muzeami z 40 krajów. Obecnie w projekcie znajduje sie˛
32 tysiace
˛ dzieł34 .
Dodatkowa˛ funkcja,˛ która ma za zadanie przybliżyć
świat sztuki użytkownikom sieci, jest opcja tworzenia
galerii dzieł sztuki. Tworzy sie˛ ja˛ spośród ulubionych
dzieł35 . Obsługa strony internetowej Arts & Culture jest
bardzo prosta. W pasku menu w górnej cześci
˛
po prawej stronie jest możliwość wyszukania muzeów w pobliżu naszej lokalizacji, wyszukiwania dzieł, muzeów,
artystów, można zobaczyć kolekcje sortowane wg dat,
a nawet kolorów, etc. Z lewej strony znajduje sie˛ rozbudowane menu, zawierajace
˛ opcje z górnego paska oraz
dzieła i materiały posortowane wg: kolekcji, tematów,
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artystów, technik (i materiałów wykonania), nurtów w
sztuce, wydarzeń historycznych, postaci historycznych,
miejsc. Ponad to możemy przejść do eksperymentów:
obszaru z pogranicza sztuki i techniki, sekcji opinii i aktywności. Niezależnie od tego, jaka˛ ścieżk˛e obierzemy,
ostatecznie przeniesiemy sie˛ do artykułu przybliżaja˛
cego dana˛ kolekcj˛e, artyst˛e etc. Jeśli na obrazku, reprezentujacym
˛
dany materiał, znajduje sie˛ Pegman, po
jego naciśni˛eciu przeniesiemy sie˛ do muzeum lub innej
lokacji i możemy poruszać sie˛ po danym budynku, jakbyśmy odbywali spacer. Dzieła pokazane w materiale
sa˛ dost˛epne do ogladania
˛
w wysokiej rozdzielczości z
cennymi informacjami na ich temat, zsynchronizowanymi z odpowiednimi przybliżeniami omawianych detali.
Podsumowanie
Życzenia i twierdzenia badaczy cyberkultury sa˛
różne i nie zawsze zgadzaja˛ sie˛ z rzeczywistościa.˛ Naszkicowany przez mnie obraz Muzeum Wirtualnego
– to uśredniona wartość otrzymana po przebadaniu
wiekszej
˛
ilości danych. Obraz ten może sie˛ wydać schematyczny i tendencyjny, lecz powodem tego jest wiek˛
szościowy udział tego typu muzeów. Sama strona internetowa danej jednostki muzealnej nie czyni z niego muzeum wirtualnego. Jest to raczej naturalny post˛ep technologiczny. Ponieważ życie zwykłych ludzi przeniosło
sie˛ w jakimś stopniu do sieci, muzea (i nie tylko) poda˛
żyły tym samym śladem. W wypadku muzeów (opartych o ﬁzyczne instytucje), które umieszczaja˛ na stronie
internetowej tylko zdjecia,
˛
bezpieczniej mówić o wirtualnym życiu muzeum, niż o muzeum wirtualnym, gdyż
wirtualne sprawia jak najwieksze
˛
wrażenie realności,
którego kryterium te jednostki nie spełniaja.˛ Wykluczyć
należy też muzea multimedialne, które sa˛ ﬁzycznymi
jednostkami o dużym stopniu interaktywności. Instytucje te przedstawiaja˛ wzorzec muzeum o nowszym podejściu do zwiedzajacego,
˛
a przede wszystkim o dużo
nowszych narz˛edziach dydaktycznych, ale nie sa˛ ani
odwzorowaniem, ani kreacja˛ internetowa,˛ która może
zaistnieć, dlatego nie należy sie˛ kierować mylna˛ opinia,˛
że nowoczesne, skomputeryzowane muzeum jest automatycznie wirtualna˛ jednostka.˛
Muzeum wirtualne – to raczej miejsce w sieci,
przedstawiajace
˛ kolekcje,
˛ zbiór eksponatów, które nie
sa˛ dost˛epne dla ﬁzycznych zwiedzajacych.
˛
Zazwyczaj
nie sa˛ to projekty technologicznie zaawansowane. Zaznaczyć należy, iż Muzeum Wirtualne Kresy-Syberia –
pod wzgl˛edem metod prezentacji swoich materiałów –
postarało si˛e o duża˛ doze˛ realizmu w porównaniu z
innymi podobnymi stronami. Wystawy sa˛ oprawione w
stare ksia˛żki lub nieistniejace
˛ gmachy, prezentowane na
wirtualnych ścianach.
W przypadku ﬁlmów panoramicznych (czyli w technice 2,5 D)36 , warunek wirtualności jest spełniony,
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dlatego można powiedzieć o wirtualnym muzeum w
Pszczynie. Niemniej, może sie˛ to jeszcze zmienić (i
zapewne zmieni sie),
˛ gdyż wraz z rozwojem technologii pojawia˛ sie˛ lepsze techniki odwzorowywania przestrzeni – czy to za pomoca˛ komputerów, czy też w inny
sposób. Cokolwiek bedzie
˛
dostarczało lepszych wrażeń zmysłowych, niż dzisiejsze metody odwzorowania,
bedzie
˛
wówczas kryterium do nadania miana wirtualności.
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GEOGRAFIA I OCHRONA PRZYRODY
Sosny powstańców styczniowych w
sieradzkich lasach
dr Mariusz Gławenda
Wśród s˛edziwych drzew, najcześciej
˛
spełniajacych
˛
w Polsce funkcj˛e memorialna,˛ dominuja˛ deby
˛ szypułkowe (Quercus robur)1 . W lasach ziemi sieradzkiej głównym gatunkiem lasotwórczym była w ostatnim dwustuleciu (i jest aktualnie) sosna zwyczajna (Pinus sylvestris),
dlatego również osobniki tego gatunku wybierano na
drzewa, upami˛etniajace
˛ ważne wydarzenia historyczne
oraz ludzi, którzy wyróżniali sie˛ wyjatkow
˛
a˛ odwaga,˛
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patriotyzmem, wrażliwościa˛ na krzywdy narodu polskiego wyrzadzone
˛
przez zaborców i okupantów.
Sosna zwyczajna nie od zawsze jest naszym najpospolitszym drzewem leśnym. Jeszcze do XVIII wieku
na ziemi sieradzkiej lasy zachowały naturalny charakter, a w ich składzie gatunkowym przeważały drzewa
liściaste (przede wszystkim deby
˛ i graby, poza tym: olsze, buki, wiazy,
˛ jesiony, klony, brzozy i osiki)2 . Znaczny
udział osiagały
˛
również inne niż sosna gatunki iglaste (jodły, świerki i modrzewie). Sosna była oczywiście
obecna w naszych lasach, ale raczej nie dominowała w
ich składzie gatunkowym (z wyjatkiem
˛
terenów z najuboższymi, piaszczystymi glebami, położonych na wy-
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dmach śródladowych,
˛
gdzie żaden inny gatunek nie był
w stanie rosnać).
˛ Dopiero gwałtowny wzrost zapotrzebowania na drewno w XIX wieku spowodował prawie
całkowita˛ deforestacje˛ w naszym regionie (której apogeum miało miejsce w I poł. XX wieku), a nast˛epnie
odnawianie zasobów leśnych z wykorzystaniem prawie
wyłacznie
˛
sosny zwyczajnej. Jest to gatunek łatwy w
uprawie, szybko rosnacy,
˛ majacy
˛ stosunkowo trwałe i
wartościowe drewno. Z tego powodu zjawisko pinetyzacji3 i monotypizacji4 odcisneło
˛ wyraźny ślad w krajobrazie leśnym Polski. Sosne˛ sadzono wszedzie,
˛
bez
wzgledu
˛
na rodzaj siedliska. Obecnie udział sosny w
naszych lasach sukcesywnie spada, co jest skutkiem
prowadzonej przebudowy składu gatunkowego drzewostanów przez Lasy Państwowe (na korzyść gatunków liściastych i jodły).
Sosna zwyczajna dorasta w naszym regionie do
30 m wysokości. Najwyższe w Polsce sa˛ (wyst˛epujace
˛
5
na Warmii) Sosny Taborskie , które dorastaja˛ do 40 m
oraz sosny w Puszczy Białowieskiej (42–45 m wys.)6 .
Zarówno sosny białowieskie, jak i te z okolic Taborza były przez wiele wieków pozyskiwane na maszty
statków, pływajacych
˛
po akwenach całego świata (a ich
eksport przynosił znaczne dochody). Spośród drzew leśnych to właśnie w sosnach najcześciej
˛
zakładano bar7
cie, by pozyskiwać miód . W średniowieczu bartnictwo
było dobrze rozwiniete
˛ również na ziemi sieradzkiej.
Pinus sylvestris – to drzewo całkowicie mrozoodporne, wr˛ecz zimnolubne. Ma bardzo niskie wymagania glebowe i nadaje sie˛ do zalesiania najuboższych
gleb piaszczystych. Sosna zwyczajna jest wyjatkowo
˛
odporna na susz˛e. Jako gatunek pionierski charakteryzuje
sie˛ wysoka˛ światłożadności
˛
a.˛ Nawet we wczesnej młodości szkodzi jej ocienienie (nie tylko górne, ale również boczne)8 . Nasza rodzima sosna jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenie powietrza i zasolenie gleby,
stad
˛ słabo radzi sobie w warunkach miejskich9 . Jest
to drzewo szybko rosnace;
˛ z rodzimych gatunków iglastych szybciej od niej rośnie jedynie modrzew europejski (Larix decidua). Najcześciej
˛
podawany w literaturze
maksymalny wiek osiagany
˛
przez sosne˛ zwyczajna˛ – to
300 lat. Można wi˛ec uznać ja˛ za drzewo długowieczne,
choć daleko jej pod tym wzgledem
˛
do cisów i debów,
˛
które dożywaja˛ (odpowiednio): 1500 i 800 lat.
Niestety, mimo niewielkich wymagań siedliskowych
i klimatycznych przyszłość sosny w naszych lasach
jest niepewna. W kontekście aktualnych i przewidywanych zmian klimatycznych prognozy zachowania
tego gatunku w polskich lasach sa˛ bardzo pesymistyczne. Prawdopodobnie, jako gatunek lasotwórczy,
prawie całkowicie ustapi
˛ ona z obszaru Polski do 2100
10
roku . Opracowane przez naukowców modele wskazuja,˛ że przyszły naturalny areał sosny zwyczajnej be˛
dzie obejmował jedynie północ i północny wschód Europy. Ciepłe zimy bed
˛ a˛ dla sosny zabójcze z uwagi
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na drastyczne nasilenie gradacji szkodników. Bedzie
˛
to skutek osłabienia czynnika, limitujacego
˛
liczebność wielu gatunków owadów np. borecznika rudego,
któremu szkodza˛ długie i mroźne zimy. Drugim destrukcyjnym czynnikiem moga˛ być czeste
˛
i wielkopo11
wierzchniowe pożary lasów . Dotyczy to szczególnie
monokultur sosnowych, w których wyst˛epuje najwiek˛
sze zagrożenie pożarowe. Przewidywana jest zmiana
rozkładu opadów w ciagu
˛ roku. Lata maja˛ być coraz suchsze (z ekstremalnymi, wielomiesiecznymi
˛
su12
szami atmosferycznymi) a zimy – deszczowe . Taka
zmiana prawdopodobnie wyeliminuje z gospodarki leśnej nie tylko sosne˛ zwyczajna,˛ ale również wiele innych gatunków rodzimych, m.in. świerka pospolitego,
modrzewia europejskiego i brzoze˛ brodawkowata.˛ Ratunkiem dla gospodarki leśnej moga˛ być gatunki introdukowane z krajów, gdzie klimat jest cieplejszy, a
suche okresy wegetacyjne stanowia˛ norme˛ 13 . Alternatywa˛ dla sosny zwyczajnej może okazać sie˛ południowoeuropejska sosna czarna (Pinus nigra) lub sosny północnoamerykańskie np. sosna żółta (Pinus ponderosa).

Ryc. 1. Lokalizacja wybranych sosen powstańców styczniowych w sieradzkich lasach. Opr. M. Gławenda

Majac
˛ na uwadze powyższe prognozy, można sie˛ obawiać, że przyszłe pokolenia nie bed
˛ a˛ miały możliwości
podziwiania sedziwych
˛
okazów sosny zwyczajnej w lasach ziemi sieradzkiej. W kontekście dynamiki zmian
klimatycznych żyjemy w bardzo „ciekawych” czasach...
***
Prawdopodobnie najstarsza,˛ a z pewnościa˛ jedna˛ z
najstarszych sosen na ziemi sieradzkiej jest okaz rosnacy
˛ w Rafałówce (GPS: 51o 41’16,65’’N; 18o 46’59,19’’E)
zaznaczony na załaczonej
˛
mapie numerem 1 (Ryc. 1).
Wykonane badanie wnetrza
˛
pnia z użyciem tomografu
akustycznego jednoznacznie wskazało na całkowite wypróchnienie wnetrza
˛
pnia głównego. Pozwala to szacować wiek tej sosny w przedziale: 200–250 lat. Wypróchnienie strefy najstarszych słojów z reguły nie jest stwierdzane u sosen młodszych niż dwustuletnie, jeżeli nie
wyst˛epuja˛ duże ubytki wgłebne
˛
w koronie (jako nast˛epstwo oderwanych konarów). Ubytki te stanowia˛ wrota
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Fot. 1. Pamiatkowa
˛
tabliczka memorialna pod sosna˛ Rafała Siemiatkowskiego.
˛
Fot. M. Gławenda

infekcji grzybów, powodujacych
˛
zgnilizny i przechodza˛
z czasem w ubytki kominowe pnia. Wynik badania stanowi wi˛ec empiryczny dowód, iż sosna ta może być
tym samym okazem pod którym prawie 160 lat temu
pochowano zabitego przez kozaków powstańca styczniowego – Rafała Siemiatkowskiego.
˛
Zatem legenda
staje si˛e bliska prawdziwej historii. Na podstawie opowiadania Józefa Walczaka ze wsi Miedźno (zm. w 1959
roku) opisana została historia dowódcy oddziału po14 . Wskutek dowstańczego – Rafała Siemiatkowskiego
˛
nosu Wojtka z Grabiny ranny w boju porucznik został
znaleziony przez carskie służby w folwarku Grabina.
Wraz z aresztowanym zarzadc
˛ a˛ folwarku porucznika
Siemiatkowskiego
˛
eskortowano do Sieradza. W lasach
pomi˛edzy Rossoszyca˛ a Miedźnem powstańcy podjeli
˛ prób˛e odbicia swego dowódcy. Podczas strzelaniny
porucznik został zabity. Jego ciało powieszono na przydrożnej sośnie i pod groźba˛ zsyłki na Sybir zabroniono
pochówku. Mimo zakazu Rafał został pod ta˛ sosna˛ pochowany. Wbrew zakazom władz carskich czesto
˛
składano tam kwiaty, a pod koniec XIX wieku pojawiła sie˛
na opisywanej sośnie pierwsza kapliczka. Można wnioskować, że wtedy już musiało to być okazałe, sedziwe
˛
drzewo. Od imienia dowódcy oddziału powstańczego
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pochodzi nazwa miejscowości – Rafałówka15 . Obecnie
sedziwa
˛
sosna w Rafałówce jest ogrodzona drewnianym
płotem, na którym zawieszona została pamiatkowa
˛
tabliczka dot. Rafała Siemiatkowskiego
˛
(Fot. 1). Na pniu
(jak przed 120 laty) wisi drewniana kapliczka (Fot. 2,
ta i pozostałe fotograﬁe znajduja˛ sie˛ po wewnetrznej
˛
stronie okładki).
W odległości około 2,5 km (w linii prostej) od sosny Rafała Siemiatkowskiego
˛
rośnie inny sedziwy
˛
okaz,
na którym wisi stara kapliczka. Sosna ta znajduje sie˛
w głebi
˛ lasu, w okolicy wsi Czartki (GPS: 51o 40’04’’N;
o
18 47’57,47’’E). Na załaczonej
˛
mapie zaznaczona została numerem 2 (Ryc. 1). Prawdopodobnie również ten
okaz ma zwiazek
˛
z powstańcami styczniowymi. Nie została opublikowana żadna historia dot. tej sosny, ale
najstarsi mieszkańcy okolicznych wsi pamietaj
˛ a,˛ że na
sośnie tej kapliczka wisi „od zawsze” – można wiec
˛
uznać, że kapliczka była tam z pewnościa˛ już przed
II wojna˛ światowa.˛ Na podstawie wykonanych badań
dendrochronologicznych wiek tej sosny określony został na 190–200 lat. Okaz ten charakteryzuje sie˛ dobrym (jak na swoje lata) stanem zdrowotnym, zachowana˛ prawie pełna˛ żywotnościa˛ korony, okazałymi rozmiarami i duża˛ grubościa˛ pnia głównego (Fot. 3). Daje
to nadzieje˛ na jej dalsze trwanie przez najbliższe kilkadziesiat˛ lat.
Najwieksz
˛ a˛ wartościa˛ dekoracyjna˛ wśród s˛edziwych
sosen w sieradzkich lasach cechuje sie˛ okaz rosnacy
˛
o
o
we wsi Wojciechów (GPS: 51 39’57,7’’N; 18 43’50,8’’E)
(nr 3 na mapie – Ryc. 1). Jej malowniczy, asymetryczny,
parasolowaty pokrój wywołuje skojarzenia z azjatycka˛
forma˛ bonsai (Fot. 4 i 5). Również na tej sośnie od
czasów, które pamietaj
˛ a˛ najstarsi mieszkańcy wsi, zawieszona jest kapliczka. Wiek drzewa można szacować na przynajmniej 200 lat. Okaz ten jest w dobrym
stanie zdrowotnym, cechuje sie˛ prawie pełna˛ żywotnościa˛ korony, jego rozmiary sa˛ jednak nieadekwatne do
wieku. Prawdopodobnie powodem skarłowacenia było
wzrastanie tej sosny na waskim
˛
pasie ziemi pomiedzy
˛
dwoma drogami. Nieustanne ubijanie gruntu dookoła
drzewa wiazało
˛
sie˛ z ciagłymi
˛
uszkodzeniami systemu
korzeniowego, niszczeniem struktury gleby i jej wyjałowieniem z powodu niedostatku materii organicznej. W
efekcie osłabienia systemu korzeniowego i niedożywienia drzewa powstała forma podobna do uzyskiwanej
sztucznie w Chinach i Japonii formy bonsai. Z pewnościa˛ okaz ten zasługuje na objecie
˛
go ochrona˛ poprzez
wpisanie do rejestru pomników przyrody.
Opisane sedziwe
˛
sosny sa˛ reliktami czasów, w których przyroda polskiej ziemi była jeszcze w dużej mierze zachowana bez istotnych antropogenicznych zniekształceń. To, że przetrwały one do czasów nam współczesnych, zawdzieczaj
˛
a˛ powiazaniu
˛
z lokalnymi wydarzeniami historycznymi w XIX wieku. Pełnienie przez
nie funkcji memorialnej uchroniło je przed wycinka˛ i
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podzieleniem losu tysiecy
˛ innych sosen, rosnacych
˛
wokół nich. Dzi˛eki temu nadal trwaja˛ jako niemi świadkowie wielu bolesnych i zapomnianych historii.
Użyte w tytule artykułu określenie „sosny powstańców styczniowych” ma wymiar jedynie symboliczny,
bowiem nie jest możliwe w pełni wiarygodne udokumentowanie historii żadnej z nich. Z pewnościa˛ jednak
okres ich świetności biologicznej pokrywał sie˛ z czasem, gdy w lasach ziemi sieradzkiej chronili sie˛ żołnierze najwi˛ekszego polskiego powstania narodowego z lat
1863–1864.
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Gutenberg, Kraków 1995.
9
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ETNOGRAFIA
Edukacja zawodowa uczniów kowali
złoczewskich w okresie
miedzywojennym
˛
Paweł J. Kieroń

Muzeum Okr˛egowe w Sieradzu
Kowalstwo, od zawsze odgrywajace
˛ w życiu wsi i
małych miasteczek ważna˛ role,
˛ należy już dziś do kategorii zawodów ginacych.
˛
Widok kuźni tak powszechny
dla lokalnego pejzażu jeszcze w poczatkach
˛
XX wieku,
w latach sześćdziesiatych
˛
stał sie˛ już prawdziwa˛ rzadkościa.˛
Koniec XIX i poczatek
˛
XX w. – to szczególny
moment w historii kowalstwa na terenie ziem polskich. Powolna, ale systematycznie wzrastajaca
˛ zamożność mieszkańców wsi i miasteczek przekładała sie˛
na wzmożone zapotrzebowanie na wyroby kowalskie.
Rodzaje świadczonych usług oraz asortyment wyrobów, wykonywanych przez kowali, uległ znacznemu
rozszerzeniu. Dawniej kowal był przede wszystkim producentem i reperatorem prostych narzedzi
˛
żelaznych
oraz wykonawca˛ drobnych detali używanych w budownictwie. W nowych warunkach kowal musiał posiadać wi˛ekszy zmysł techniczny, a wykonywane przezeń przedmioty musiały sie˛ charakteryzować wyższa˛
jakościa˛ i starannościa˛ wykonania. Powszechnym zjawiskiem była wzrastajaca
˛ liczba kuźni.
Doskonale widać to na przykładzie miasta Złoczewa i okolicznych wsi. Na poczatku
˛
XX wieku w
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samym tylko Złoczewie było siedem pracowni kowalskich. Mistrzami kowalskimi byli: Józef Gołabek,
˛
Józef Goszczyński, Franciszek Janowski, Stefan Kornacki,
Antoni Maślak i Walenty Słupianek. W okresie miedzy˛
wojennym ich liczba wzrosła już do jedenastu. Również
w wiekszości
˛
okolicznych wsi funkcjonowały z powodzeniem kuźnie. W Czarnej kowalstwem trudnił sie˛
Tomasz Jagielski. W Dabrowie
˛
Mietkiej
˛
kuźnie˛ prowadził Antoni Dłużak. Na Gozdach istniał warsztat prowadzony przez Stanisława Świtałe.
˛ W Stolcu działały
dwie pracownie kowalskie, prowadzone przez Wincentego Grubowskiego i Wojciecha Kurowskiego. W Szklanej Hucie kowalstwem trudnił sie˛ Marcin Kowalczyk.
W Unikowie kuźnie prowadzili Władysław Rosiński
i Jan Osełkowski1 . Wszyscy wymienieni powyżej kowale, pracujacy
˛ zarówno w mieście, jak i na wsiach,
zrzeszeni byli w złoczewskim cechu. Jeszcze bowiem
w pierwszej połowie XIX w. władze zaborcze wprowadziły obowiazek
˛
przynależności do cechu2 . Z tego
systemu bardzo czesto
˛
wyjeci
˛ byli kowale dworscy, którzy traktowani byli jak robotnicy folwarczni. Złoczewskie ksiegi
˛ cechowe odnotowuja˛ przypadek Wincentego
W˛egrowskiego, który uzyskał papiery mistrzowskie dopiero w wieku 53 lat. Wcześniej, po odbyciu praktyki w
kuźni swojego ojca w Warcie, „pracował samodzielnie
jako kowal w różnych dworach, nie majac
˛ świadectwa”3 . Nie oznacza to jednak, że na wsiach nie można
było spotkać kowali niezrzeszonych. W latach trzydziestych Józef Nowak założył w Stanisławowie kuźnie,
˛
która funkcjonowała do połowy lat piećdziesi
˛
atych.
˛
Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

Pobierał on nauki u Stanisława Świtały z Gozdów,
a później w kuźni Stanisława Andrycha w Brzeźniu,
ale praktyki czeladniczej nie ukończył. Nie przeszkadzało mu to jednak samodzielnie prowadzić warsztatu kowalskiego, nadrabiajac
˛ braki w wykształceniu
zawodowym sprytem i wrodzonymi uzdolnieniami4 .

tach 1921–1929 na 25 zapisanych uczniów dziewiet˛
nastu było w wieku 16–17 lat, pieciu
˛
miało osiemnaście lat, natomiast sześciu było osobami dojrzałymi
w przedziale wieku 21–23 lata. Najcześciej
˛
przyjmowano uczniów na okres 3 lat, bo było to aż w 20
odnotowanych przypadkach. Ponadto trzech miało
pobierać nauki przez dwa i pół roku, a dwóch zapisano na dwuletni termin. Analiza dokumentacji
wskazuje, że nie istniała zależność miedzy
˛
wiekiem
ucznia, a długościa˛ trwania nauki. I tak Walenty P˛edziwiatr z Braszewic,
˛
majacy
˛ 22 lata, został przyjety
˛
na trzyletnia˛ nauk˛e w kuźni Stefana Kornackiego, natomiast osiemnastoletni Józef Pazdej ze Złoczewa terminował tylko 2 lata u kowala Antoniego Maślaka7 .

Stojak do podkuwania koni. Fot. ze zbiorów Muzeum
Okr˛egowego w Sieradzu

Cechy posiadały wypracowany szczegółowo system
kształcenia rzemieślników, który prawie bez wiekszych
˛
zmian dotrwał do poczatków
˛
XX w. Nauka była trójstopniowa, gdyż kandydat do zawodu musiał zaczynać
jako uczeń, by po określonym czasie i zdaniu egzaminu awansować na czeladnika. Uzyskanie tytułu mistrzowskiego musiała poprzedzać wieloletnia praktyka
czeladnicza.
O wyborze zawodu decydowały przeważnie pobudki
materialne. Szli wi˛ec w tym kierunku synowie z rodzin
małorolnych, wzgl˛ednie wielodzietnych, którym w ten
sposób starano si˛e zapewnić źródło utrzymania. Właśnie tak było w przypadku Józefa Nowaka, którego rodzice prowadzili w Stanisławowie małe gospodarstwo
rolne, a uprawiana przez nich ziemia była mało urodzajna. Z kolei Władysław Grygowski, który otworzył
kuźni˛e w Złoczewie w okresie miedzywojennym,
˛
pochodził wprawdzie ze stosunkowo zamożnej, gospodarskiej, ale wielodzietnej rodziny. Nie bez znaczenia był
również fakt, że od młodych lat Władysław Grygowski przejawiał pewne uzdolnienia techniczne i osobiste
zainteresowanie tym zawodem5 .
Bardzo cz˛esto wybór kowalskiej profesji był kontynuacja˛ tradycji rodzinnych. Dwaj synowie Walentego
Słupianka, Piotr i Stanisław, poszli w ślady ojca, pracujac
˛ najpierw wspólnie w ojcowskiej kuźni, by w latach
trzydziestych si˛e usamodzielnić. Mikołaj Dłużak z Da˛
browy Mi˛etkiej uzyskał świadectwo majstrowskie, pobierajac
˛ nauki oraz praktykujac
˛ jako czeladnik u swojego wuja Antoniego Dłużaka, kowala z tej samej wsi6 .
Według zachowanej ksiegi
˛ cechowej z lat 1921–
1929 do terminu oddawano najcześciej
˛
chłopców w
wieku 16–17 lat, rzadziej osiemnastolatków. W laNa Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

Kuźnia Józefa Nowaka w Stanisławowie. Fot. ze zbiorów
Muzeum Okr˛egowego w Sieradzu

Każdorazowo pomiedzy
˛
rodzicami (najcześciej
˛
ojcem) lub opiekunami ucznia a majstrem kowalskim
była zawierana umowa, odnotowywana w dokumentach cechowych. Określano w niej czas trwania nauki,
zobowiazania
˛
obu stron oraz z góry określano, kto
bedzie
˛
wnosił opłat˛e za dokonanie wpisu w ksiegach
˛
cechowych oraz pokryje koszty późniejszych wyzwolin8
na czeladnika.
Mistrz kowalski zobowiazywał
˛
sie˛ „do sumiennego
przeszkolenia ucznia” w wyznaczonym czasie. Według
zachowanych zapisów, koszty utrzymania zawsze spoczywały na rodzicach lub opiekunach. Wyraźnie zostało to określone w umowie z 10 maja 1925 r., odnoszacej
˛ sie˛ do osoby Kazimierza Niciejewskiego, rozpoczynajacego
˛
nauk˛e zawodu. Zapisano tam, że: „życie
chłopca 3 letnie za zgoda˛ majstra p. W. Kurowskiego i
ojca A. Niciejewskiego przyjmuje na siebie ojciec”9 .
Wiekszość
˛
umów, zwłaszcza tych z poczatków
˛
lat
dwudziestych, nie mówi nic o odpłatności za nauk˛e, bowiem w 1918 r. władze polskie zniosły opłaty
za edukacje˛ w warsztatach rzemieślniczych10 . I tak,
dla przykładu, pod data˛ 23 marca 1923 r. w ksie˛
dze cechowej odnotowana została umowa, zawarta pomiedzy
˛
Stefanem Kornackim, mistrzem kowalskim ze
Złoczewa, a Pawłem Grygowskim ze Złoczewa, do-
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tyczaca
˛ oddania do terminu na okres 3 lat siedemnastoletniego Władysława Grygowskiego. W przytoczonym zapisie nie pojawiała sie˛ kwestia odpłatności
za czas nauki zawodu11 . We wspomnieniach rodzinnych mowa jest jednak o ponoszonych świadczeniach
w postaci zboża, maki,
˛ ziemniaków oraz drobiu. Przy
okazji świniobicia żonie kowala zanoszono zawsze troche˛ gotowizny 12 . Z kolei Józef Nowak (bed
˛ ac
˛ uczniem)
oraz jego ojciec wykonywali bezpłatnie prace w polu
(orka, żniwa, wykopki) na rzecz kowala Stanisława Świtały. Obok kuźni prowadził on bowiem także małe
gospodarstwo, ale nie posiadał zaprzegu
˛
konnego13 .

Kowal przy pracy w kuźni. Fot. ze zbiorów Muzeum Okr˛egowego w Sieradzu

Jednak już od 1925 r. w niektórych umowach jest
poruszana kwestia należnych majstrom opłat za nauk˛e
zawodu. Dla przykładu, pod data˛ 22 listopada 1925
r. w dokumentach cechowych został odnotowany fakt
przyj˛ecia16-letniego Stefana Pilarczyka ze wsi Wandalin na 3-letnia˛ nauk˛e do pracowni kowalskiej Antoniego
Maślaka ze Złoczewa. Ojciec chłopca Wojciech Pilarczyk zobowiazał
˛
sie˛ do uiszczenia 170 zł14 , która to
kwota miała być wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza, w kwocie 100 zł, miała być przekazana do 22
listopada 1926 r., a pozostałe 70 zł dopiero po zakończeniu nauki. Dwa lata później złoczewski kowal
Stanisław Słupianek przyjał˛ do terminu szesnastoletniego syna Józefa Wdówika z Pieczysk zgodziwszy sie˛
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na kwot˛e 250 zł, płatnych także w dwóch ratach. Władysław Rosiński, kowal z Unikowa, pobierał za nauk˛e
zawodu tylko 100 zł. Również Józef Gołabek,
˛
majster
kowalski ze Złoczewa, w umowie, zawartej ze Stanisławem Sobierajem z Unikowa, opiekunem 17-letniego
Jana Grobelnego, miał obiecana˛ kwot˛e 100 zł za trzyletnia˛ nauk˛e. Ponadto Stanisław Sobieraj zobowiazał
˛
sie˛
15
dodatkowo przekazać korzec żyta po wyzwolinach
ucznia16 .
Niekiedy opłat˛e przyjmowana była w naturze w całości. I tak złoczewski kowal Stefan Kornacki zgodził
sie˛ przyjać
˛ Marcina Brzeczka
˛
z Brzeźnia na dwuletnia˛
praktyk˛e. Walerian Brzeczek
˛
za nauk˛e syna zobowia˛
zał sie˛ dostarczyć 10 korców żyta i 2 korce pszenicy.
Połow˛e, a wiec
˛ 5 korców żyta i korzec pszenicy miał
przekazać do 12 września 1924 r., a druga˛ połow˛e – rok
później17 .
W przeważajacej
˛ wiekszości
˛
wypadków koszty zapisu w ksiegach
˛
cechowych oraz późniejszych wyzwolin ponosili rodzice. Niekiedy jednak kosztami dzielono
sie.
˛ I tak w umowie z 14 lipca 1924 r. stwierdzono: „Zapis i wyzwoliny ucznia Józefa Paproty wspólnie przyjmuja˛ na siebie majster p. P. Słupianek i ojciec M. Paprota”. Sporadycznie zdarzało sie,
˛ że owe opłaty brał
na siebie kowal. Tak było w przypadku majstra Antoniego Dłużaka, który zobowiazał
˛
sie˛ do uiszczenia
wymaganych kwot za swojego ucznia Bronisława Lewandowskiego18 .
Każda z umów zawiera także klauzule,
˛ mówiac
˛ a,˛
że w przypadku niedotrzymania ustalonych warunków
przez któraś
˛ ze stron wszelkie konﬂikty maja˛ być rozstrzygane na drodze sadowej.
˛
Nauka zawodu miała charakter praktyczny. Uczeń
musiał prawie każdego dnia stawiać sie˛ w kuźni, a
liczba godzin nauki nie była ściśle określona. Poczat˛
kowo uczniowie wykorzystywani byli do różnego rodzaju prac gospodarczych, niekoniecznie zwiazanych
˛
z
kowalstwem. Józef Nowak, bed
˛ ac
˛ uczniem, w pierwszym roku miał wiecej
˛
pracować w polu, niż w kuźni.
Do prac kowalskich, przy których mógł zdobywać wiedze˛ i umiejetności,
˛
został dopuszczony dopiero po
roku. Nauka zaczeła
˛ sie˛ od obsługi miechów, dbania
o palenisko oraz asystowania przy podkuwaniu koni.
Niektórzy majstrowie dość niechetnie
˛
zdradzali techniki zawodu, a sami uczniowie czesto
˛
bywali obiektem
żartów. W przypadku Józefa Nowaka prawdziwa nauka
miała zaczać
˛ sie˛ wtedy, gdy zdarzyło mu sie˛ poprawnie
okuć konia pod nieobecność majstra19 .
Na zakończenie nauki, każdy z uczniów zobowiazany
˛
był do samodzielnego wykonania pracy kowalskiej, która była dowodem nabycia potrzebnych
umiejetności
˛
zawodowych w wymaganym zakresie.
Według zachowanej dokumentacji uczniowie najcze˛
ściej wykuwali par˛e podków lub siekier˛e. Uczeń Walenty P˛edziwiatr, praktykujacy
˛ u kowala Stefana KorNa Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

nackiego, wykonał par˛e podków, natomiast Władysław Grygowski – siekier˛e. Wyroby te były pokazywane przez majstra starszym cechu i stawały sie˛
podstawa˛ do uzyskania statusu czeladnika, co skrupulatnie odnotowywano w ksiegach
˛
cechowych20 .

Okucie żurawia studziennego wykonane przez Stanisława Słupianka. Fot. P. Kieroń, zbiory Muzeum Okr˛egowego w Sieradzu

Kolejnym etapem kształcenia zawodowego była paroletnia praktyka czeladnicza, dawniej obowiazkowo
˛
odbywana w różnych warsztatach, po której odbyciu
dopuszczano do egzaminu na majstra. Wieloletnia,
trójstopniowa nauka dawała gwarancje˛ co najmniej
dostatecznego opanowania umiejetności
˛
zawodowych
oraz zapoznania sie˛ z pojawiajacymi
˛
sie˛ nowinkami,
które można było później wykorzystać we własnej pracowni. Dawało to takiemu rzemieślnikowi przewag˛e
nad samoukami, a dodatkowo tytuły cechowe podnosiły prestiż wśród odbiorców usług.
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5
Wywiad z Helena˛ Kieroń (lat 82) ze Złoczewa, przeprowadzony 17 lipca 2015 r. (w zbiorach autora).
6
APŁOS, Akta cechu kowalsko-ślusarskiego w Złoczewie,
sygn. 5.
7
Tamże.
8
Wyzwoliny – to uzyskanie odpowiednich uprawnień po złożeniu egzaminu na czeladnika oraz obrzadek
˛
cechowy, towarzyszacy
˛
promowaniu terminatora na czeladnika – przyp. red.
9
APŁOS, Akta cechu kowalsko-ślusarskiego w Złoczewie,
sygn. 5.
10
R. Reinfuss, Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce, Wrocław
1983, s. 44.
11
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sygn. 5.
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Wywiad ze Stanisławem Maniakiem...
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ARCHEOLOGIA
Opowieść o poczatkach
˛
sera i
tolerancji laktozy

wszechnie znanego nam w gospodarstwie domowym1 .

Irena Podolska
W środowisku polskich archeologów miejscowość
Wilkowice w gm. Wartowice zasłyneła
˛ z kilku ważnych odkryć. Pobliska dolina rzeki Ner skrywała miejsca intensywnego osadnictwa społeczności, żyjacych
˛
na przełomie epok brazu
˛ i żelaza. Jak podaja˛ źródła,
od 1979 roku sukcesywnie natraﬁano tam na obiekty
zwiazane
˛
z kultura˛ łużycka˛ oraz kultura˛ pomorska,˛
prowadzac
˛ a˛ intensywna˛ ekspansje˛ z północy. Badania archeologiczne potwierdziły obecność pozostałości
osady oraz dwóch cmentarzysk. W jednej z jam gospodarczych o chronologii halsztackiej odnalezione
zostało idealnie zachowane, wyjatkowe
˛
naczynie. Perforowane niewielkimi otworami cienkie ścianki przedmiotu do złudzenia przypominały forme˛ cedzaka poNa Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

Naczynie sitowate kultury łużyckiej z Brześcia Kujawskiego, stan. 4 Źródło: brzesckujawski.pl

W literaturze zabytki te określane sa˛ jako „naczynia sitowate”, „piecyki” badź
˛ „cedzidła”. Interpretacja funk-
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cji wytworów perforowanych jest rozbieżna. Omawiana
ceramika mogła służyć do produkcji sera, wyciskania
oleju oraz soku z owoców czy też do przechowywania
żaru. Najbardziej przekonujaca,
˛
potwierdzona specjalistycznymi analizami jest koncepcja, łacz
˛ aca
˛ naczynia
2
sitowate z przetwórstwem mleka .
Jak podaje deﬁnicja, ser jest produktem wytwarzanym z mleka poprzez wytracenie
˛
sie˛ białka oraz tłuszczów. Prawdopodobnie waski
˛
otwór naczynia sitowatego zabezpieczano tkanina,˛ przez który, jaki przez
liczne perforacje, odprowadzano serwatk˛e. Podobne
artefakty pojawiały sie˛ w wielu inwentarzach zwia˛
zanych ze społecznościami łużyckimi. Ceramika perforowana wytwarzana była przez cały okres trwania
kultury łużyckiej na Pomorzu (Witkowo, stanowisko
42, Renice stanowisko 5–6), na stanowiskach z ziemi
lubuskiej (Mi˛edzyrzecz, stanowisko 108, Żółwin stanowisko 29), i Dolnym Ślasku
˛
(Grzybiany, stanowisko 3). Si˛egajac
˛ pamieci
˛ a˛ do lat dzieciecych,
˛
przypomnijmy sobie nasze babcie, serwujace
˛ nam smaczne
twarożki własnej roboty. Znane nam metody przetwórstwa mleka w ser nie zmieniły sie˛ od tysiecy
˛
lat3 !

sie˛ fakt wysokich umiejetności
˛
przetwarzania mleka
przez grupy Kultury Ceramiki Wst˛egowej Rytej. Wiedza ta znacznie ułatwiała codzienne życie dawnych
rolników. Przetworzone produkty wolniej sie˛ psuły,
umożliwiały ich transport, a przede wszystkim stanowiły łatwiej przyswajalne pożywienie, gdyż białka
mleka przetworzonego ludzki organizm trawi szybciej4 .

Rekonstrukcja wygladu
˛
„człowieka lodu”. Źródło:
pl.wikipedia.org

Naczynia sitowate z osady kultury łużyckiej w
Grzybianach, stan. 3. Źródło: J. Baron, T. Stolarczyk (red.), Osada kultury pól popielnicowych w
Grzybianach koło Legnicy

Nie możemy stwierdzić, kiedy dokładnie człowiek
wynalazł ser. Wiemy jednak, że jego odkrycie zapewne było kwestia˛ przypadku. Najstarsze odkryte
ślady produktów mlecznych pochodza˛ sprzed 8 tysiecy
˛
lat z terenów dzisiejszej Turcji i Libii. Na tereny Europy Północnej metody serowarskie przyw˛edrowały wraz z neolitycznymi rolnikami. Pierwsze
naczynie sitowate, liczace
˛ sobie ponad 7 tysiecy
˛ lat,
pochodzi z Brześcia Kujawskiego. Liczne specjalistyczne badania wykazały obecność kwasów tłuszczowych na ściankach naczyń. Tym samym potwierdził
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Ostatni walor jest niezwykle istotny, ponieważ, według genetyków – zdolność trawienia laktozy, czyli cukru mlekowego u dorosłego człowieka wykształciła sie˛
stosunkowo niedawno, bo od 5 do 10 tysiecy
˛ lat temu.
Namacalnym i jedynym w swoim rodzaju przykładem
człowieka, borykajacego
˛
sie˛ z podobnymi objawami,
był Ötzi. „Człowiek lodu”, przypadkowo odkryty w 1991
roku w południowym Tyrolu przez par˛e turystów. Odszedł z tego świata najprawdopodobniej około 3300
roku p.n.e. Okoliczności jego śmierci do dziś sa˛ owiane
tajemnica,˛ lecz warunki, w jakich spoczeło
˛ ciało Ötziego, pozytywnie wpłyneły
˛ na dobry stan zachowania organów wewnetrznych.
˛
Wnikliwe ekspertyzy ujawniły, że me˛ żczyzna musiał cierpieć katusze po wypiciu
mleka, gdyż nie był właścicielem nowatorskiego genu.
Jak sie˛ okazuje, nietolerancja laktozy jest nieprzyjemnym reliktem przeszłości, odziedziczonym po naszych
pradawnych przodkach.
Przypisy:
1

„Informator Archeologiczny. Badania, rok 1990”, Warszawa
1991, s. 46.
2
K. Sielicka, Ceramika nienaczyniowa z osady kultury łużyckiej w
Grzybianach, [w:] J. Baron, T. Stolarczyk (red.), Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy, Legnica-Wrocław 2014, s.
301–313.
3
K. Kot, Osadnictwo kultury łużyckiej w późnej epoce brazu
˛ i wczesnej epoce żelaza we wschodniej cz˛eści Pojezierza Myśliborskiego Poznań
2013.
4
Źródło: naukawpolsce.pap.pl
Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

ZABYTKI
Krótko o odrzwiach zamku
sieradzkiego
Jakub Jurek
Odrzwia zamku sieradzkiego – to znany chyba
wszystkim sieradzanom zabytek. Warto zebrać w jednym miejscu i podsumować to, co o nich wiadomo i
podkreślić, że ich zamkowa proweniencja wcale nie jest
taka pewna.
Nie zachowały sie˛ żadne wierne przedstawienia budynków zamku, rozebranego ostatecznie na przełomie XVIII i XIX wieku. Stad
˛ też nie można w żaden sposób przesadzić,
˛
czy tego typu zdobienia były
obecne na froncie któregoś z budynków, np. głównej
zamkowej kamienicy. Wieść o tym, że sa˛ to odrzwia
zamku, przekazał ks. Walery Pogorzelski, zainteresowany przeszłościa˛ miasta i wykazujacy
˛ duża˛ dbałość o jego zabytki. W marcu 1925 r. ks. Pogorzelski wykupił odrzwia na własność od dotychczasowego
właściciela. Było to 2 lata po sprowadzeniu sie˛ ksie˛
dza do miasta – nie ulega wiec
˛ raczej watpliwości,
˛
że to ktoś z mieszkańców miasta przekazał informacje˛ o pochodzeniu zabytku. Jedno jest pewne – nie
żył już wtedy nikt, kto pamietałby
˛
sieradzki zamek.

wmurował, ponieważ kupił kamienice˛ dopiero w 1909
r. Przed nim nieruchomość posiadali: Aron Epsztajn
(1888–1909), Izaak Wallach (1882–1888), Michał Lewin
(1879–1882), spadkobiercy Białobłockich (1876–1879),
Ludwik i Emilia Białobłoccy (1872–1876), Wojciech Augustowski (1862–1872), Panﬁl i Maria Półmordwinow
(1861–1862), Maria Półmordwinow z Lewańskich i Honorata Sukiennicka z Lewańskich (1857–1861), spadkobiercy Lewańskich (1845/1855–1857), Jan i Agnieszka
Lewańscy (1826–1845/1855). Przed 1826 r. plac ten (noszacy
˛ numer 415) był w gestii miasta. Teren ten w owym
czasie był przekształcany z powodu przebicia przez
dawne wały ulicy – szosy prowadzacej
˛
do Zduńskiej
Woli i dalej do Łodzi i Warszawy. Miasto nadało go
Lewańskiemu z nadzieja˛ na zagospodarowanie obrzeży
nowej szosy. Plac znalazł sie˛ na rogu – szosy i ścieżki
prowadzacej
˛ do fabryki Harrera. Jeszcze wcześniej plac
ten był własnościa˛ dominikanów – cześci
˛ a˛ ich folwarku.

Odrzwia na kamienicy przy ulicy Warszawskiej, pocza˛
tek XX w. Źródło: kaliszczasemmalowany.pl

Odrzwia na farze, 2017 r. Fot. J. Jurek

Co si˛e działo z odrzwiami przez 125 lat? Niewat˛
pliwie przechowywane były w dostatecznie dobrych
warunkach, ponieważ cały ten okres przetrwały. W poczatkach
˛
XX wieku były już wmurowane w fasade˛ kamienicy przy ulicy Warszawskiej 17 (zachowały sie˛ dwa
zdjecia).
˛
Jej właścicielem w czasach, gdy odrzwiami
zainteresował si˛e ks. Pogorzelski, był Żyd Dawid Ickowicz. Nie był on jednak z pewnościa˛ tym, który odrzwia
Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

Każdy z kolejnych właścicieli posiadajacych
˛
plac 415
po 1826 r. mógł stać za wmurowaniem odrzwi w fasade˛ kamienicy. Jednak nie stało sie˛ to aż tak wcześnie.
W latach 1826–1835 na placu stały tylko narożny dom
drewniany i stodoła. W 1835 r. Jan Lewański wybudował murowana˛ stajnie˛ zajezdna.˛ Pietrowa
˛
kamienica,
przeznaczona na oberże,
˛ powstała dopiero ok. 1843 r.
Powyższe szczegóły pozwalaja˛ sie˛ troche˛ zorientować
w możliwym czasie, w którym odrzwia pojawiły sie˛ na
Warszawskiej, nie wyjaśniaja˛ jednak, jakie były ich losy
po rozebraniu zamku. Z kolei skape
˛ opisy techniczne
powstałej koło 1843 r. kamienicy nie zdradzaja˛ szczegółów jej wygladu
˛
i nie pozwalaja˛ stwierdzić, kiedy
zabytek traﬁł na ściane˛ budynku.
Przeniesione w 1925 r. na ściane˛ kościoła farnego
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odrzwia zostały w 2006 r. odrestaurowane przez Pracowni˛e Konserwacji Dzieł Sztuki z Torunia. Cytujac
˛
stron˛e internetowa˛ ﬁrmy, prace obejmowały: wst˛epne
wzmocnienie osłabionych partii kamienia, usuniecie
˛
wtórnych uzupełnień nieodpowiadajacych
˛
właściwościom ﬁzyko-mechanicznym i optycznym, oczyszczenie obiektów metoda˛ ﬁzykochemiczna,˛ usuniecie
˛
resztek spoiwa olejnego z powierzchni kamienia metoda˛
zmydlania, uzupełnienie ubytków zaprawa˛ mineralna˛ o
właściwościach zbliżonych do piaskowca, scalenie kolorystyczne całości kamieniarki, dezynfekcje˛ obiektu
środkami glono- i grzybobójczymi, hydrofobizacje˛ elementów kamiennych oraz oczyszczenie i zabezpieczenie metalowych ozdobnych kotw.
Na koniec pozostaje kluczowe pytanie: czy odrzwia
rzeczywiście pochodza˛ z zamku? Jest to nadal zagadka,
ale silnych argumentów za tym, że rzeczywiście tak
jest, dostarczył Tomasz Olszacki. Stwierdził on, że ze
wzgledu
˛ na cechy artystyczne odrzwia można datować
na ok. 1730 r. Hipoteze˛ t˛e wsparł spostrzeżeniem, że
orzeł w odrzwiach posiada kartusz herbowy. W kartuszu widoczna jest zatarta kotwica – symbol, który
trudno identyﬁkować z herbem jakiejkolwiek rodziny,
mogacej
˛ mieć zwiazek
˛
z Sieradzem. Istnieja˛ jednak po-

dobieństwa do herbu Morsztynów, znanego chociażby
z zachowanej w Tekach Pstrokońskiego pieczeci.
˛ Kotwica może być zniekształconym półksie˛ życem – elementem wyst˛epujacym
˛
w herbie Morsztynów. Ponadto,
Morsztynowie byli starostami sieradzkimi rezydujacymi
˛
na zamku – właśnie w pierwszej połowie XVIII wieku.
Niezależnie od wszystkiego odrzwia wmurowane w
ściane˛ sieradzkiej fary sa˛ niezwykle cennym zabytkiem.
Warto, by zarówno mieszkańcy, jak i np. przewodnicy
po mieście znali kontrowersje wokół ich proweniencji
oraz ich losy w XX wieku.
Źródła:
Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Ksiegi
˛ i
akta hipoteczne sadów
˛
w Sieradzu, ksi˛ega hipoteczna nieruchomości pod nr 415, sygn. 839/2079.
Odrzwia zamku sieradzkiego, [w:] „Ziemia Sieradzka” nr 11, 15
marca 1925 r., R. VII, s. 5, za: „Na Sieradzkich Szlakach”, nr 2/1996
W. Pogorzelski, Sieradz, Włocławek 1927, reprint, Sieradz, 1996.
A. Sznajder, Ostatni sekret zamku [w:] Sekrety Sieradza i Zduńskiej Woli, Łódź 2016.
https://pracowniakonserwacji.eu/portfolio-view/odrzwiazamku-w-sieradzu/
T. Olszacki, Zamek królewski w Sieradzu. Dzieje – badania – architektura, Sieradz 2013.

HISTORIA
Tajemnica pałacu w Rossoszycy
Elżbieta H. Nejman
Pałac w Rossoszycy? Najstarsi mieszkańcy, pytani o
taki budynek, nie słyszeli nigdy o pałacu, nie ma też o
nim wzmianki w żadnych opracowaniach, a jednak był
i to okazały.
„Pałac na suterynach z parterem, pietro
˛
maiacy
˛ 1 , murowany,
dachówka˛ kryty, do którego wchód po schodach debowych
˛
podwójny, nad którym wystawa na czterech ﬁlarach murowanych, 48x38 łokci warszawskich2 . Wchodzac
˛ na parter z
dziedzińca drzwi podwójne obite gwoździami. Okien 56, w
których żaluzji na zawiasach 55, w sieni podłoga stara sosnowa. Na prawo idac
˛ drzwi podwójne jesionowe do pokoju
pierwszego w którym podłoga z tarcic krzyżowo ułożona, do
pokoju drugiego otworem bez drzwi, w którym nie masz żadnej podłogi, piec kaﬂowy w ścianie z gankiem komunikacje˛
majacym,
˛
stad
˛ do pokoju trzeciego z podbitka˛ nieforemnie
ułożona,˛ dalej do pokoju czwartego w którym ani podłogi,
ani podbitki, do pokoju piatego
˛
i szóstego »sala«
˛ zwanego,
do pokoi siódmego, ósmego. Dziewiaty
˛ [to] kredens...”3 .

Opis ten sporzadził
˛
notariusz Szczawiński w 1839
roku, po śmierci Rafała Ruﬁna Waleriana Budzisz
Pstrokońskiego dziedzica dóbr Rossoszyca. Jak widać,
właściciel nie zda˛żył ukończyć budowy.
Dobra Rossoszyca były własnościa˛ Walewskich,
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wniesione nast˛epnie w formie posagu przez Anne˛ Walewska˛ (1747–1824), córk˛e Konstantego i Franciszki Siemieńskiej do rodziny Pstrokońskich. Anna, wdowa po
Bogumile Pstrokońskim (1740–1790) chora˛żym piotrkowskim, wyszła ponownie za ma˛ż za Bogumiła Tarnowskiego, sedziego
˛
ziemi piotrkowskiej, zamieszkała
w Łeki
˛ ńsku w obwodzie piotrkowskim, tam też ufundowała kościół, w którego podziemiach została pochowana.
W 1810 roku dobra zostały podzielone miedzy
˛
braci:
Rafała, Ignacego i Feliksa. Były scheda˛ Rafała Pstrokońskiego, bezpotomnie zmarłego, a majatek
˛
pozostał
w dożywociu żony, Faustyny z Mniewskich.
Dobra obejmowały: Rososzyce,
˛ Rożdzały, Lipiny,
cz. Miedzna wartość 300 tys. zł., Kobyla Chmielowa,
Boczki A, B kupione w 1833 roku za 12000 zł od Stanisława Biernackiego, Sikucin, kupiony również od Biernackiego za 77600 zł. w 1836 roku, kolonie˛ Józefka, kupiona˛ w 1825 roku od Potworowskich – Joanny z Kossowskich i Ferdynanda – za 11500 zł.
Kolejnymi właścicielami majatku
˛
zostali bratankowie Rafała Pstrokońskiego, Adam i Ferdynand, dziedzice Ustkowa, synowie Ignacego Pstrokońskiego i Honoraty Kunegundy Ostrowskiej.
Podzielili oni schede˛ w roku 1856 nast˛epujaco:
˛ dobra Rożdzały (folwark i wieś) oraz Lipnice,
˛ Bednarzec,
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Raszelki, Józefk˛e, Gozdy, Sk˛eczno, Szczawno razem 124
włóki4 i 21 morgów przeznaczono dla Ferdynanda.
Dobra Rossoszyca (fowark i wieś) oraz Pierzchnia
Góra, Miłobadź,
˛ Chora˛żka i Ulesie (o powierzchni 120
włók i 126 morgów) objał˛ Adam i przekazał majatek
˛
5
zieciowi,
˛
Władysławowi Cieleckiemu .
Przeprowadzony inwentarz wykazywał dwa budynki
mieszkalne, pałac murowany kryty dachówka,˛ oraz
starszy od niego i znacznie mniejszy, dwór drewniany
„z bali rżnie˛ tych 33x15x5 łokci, okien iedenaście, okiennice
podwójne par dziesieć,
˛ w sieni jastrych6 z cegły. Pokój bawialny: podłoga z tarcic sosnowych, piec okragły
˛
(z sieni
do palenia), z cegły. Ściany w kliniki wyrzucane i wybielone, z tego pokoju do sypialni, podłoga z tarcic iako też
i suﬁty, kominek szaﬁaty z cegły z blacha˛ przykr˛ecana,˛ z
tegoż na lewo garderóbka. Wychodzac
˛ na prawo, pokoi kobiecy, piec szaﬁaty z cegły. Do pokoiu kredensowego idac
˛ na
wprost podłoga, suﬁt i piece iako i w poprzednich. Z tegoż
na wprost jest garderóbka, ściany nie wyrzucane, kominek
wyprowadzany nad dach, z cegły. Na prawo idac
˛ jest pokój jadalny, ściany płótnem obite, od dołu lamperia z tarcic,
piec szaﬁasty z blacha˛ przykr˛ecana˛ z cegły, bielony. Z tego
pokoju idzie sie˛ do garderoby, tu kominek z kaﬂi, podłogi i
suﬁty z tarcic. Z sieni głównej sa˛ wschody na gór˛e”.

We wsi gorzelnia, młyn wietrzny, karczma
i kościół drewniany, plebania z cegły murowana, domy z cegły murowane na gline...
˛

Fot. 1. Drewniany kościół w Rossoszycy. Źródło:
web.diecezja.wloclawek.pl/paraﬁa/rossoszyca/

Do dóbr Rossoszycy należa:˛ folwark Bednarzec,
pustkowie Sk˛eczno, wieś i folwark Rożdzały, w niej
dom-folwark murowany z cegły i kamieni, karczma,
młyn wodny, pustkowia: Szczawno, Ulesie, Lipiny,
Pierzchnia Góra, Miłobadź,
˛
Chora˛żka. Ogólna powierzchnia: bór podzielony na 85 por˛eb po około 55
mórg każda, włók 152 i 5 m[ór]g, lasu na 20 lat – 17
włók, 10 m[ór]g, odcinków separacyjnych – 3 włóki 8
morgów, ról, pastwisk i zabudowań 78 włók 10 morgów. Ogólnie 251 włóków. Masa drewna szacowana na
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295 425 sa˛żni7 .
Nast˛epna wzmianka z roku 1861 w „Dzienniku Powszechnym” tak opisuje pałac:
„...z frontu o czterech ﬁlarach z facjata,˛ na parterze o ośmiu,
a na pierwszym pietrze
˛
o dziewieciu
˛
pokojach, w którym jest
kuchnia, cały murowany z cegły palonej, dachówka˛ kryty.
Oﬁcyna przy pałacu. Obok pałacu staw zarybiony i ogrody
owocowe, szkółka oraz pszczolnik, stawek zarybiony z upustem, stajnie, obórki, chlewiki, stajnia nowa szkudłami kryte,
szopa z drewna, w której jest urzadzona
˛
młockarnia kompletna. W drugim podwórzu znajduja˛ sie˛ zabudowania dworskie: stajnie, obory, kurniki, owczarnia, szopa z drzewa. Gorzelnia i browar, pod która˛ sa˛ dwie piwnice na okowit˛e i piwo
z cegły palonej, dranicami kryta... W gorzel[n]i znajduje sie˛
aparat Pistoriusza kompletny... do wypalania i przepalania
okowity, a w browarze do piwa kocioł miedziany z kadziami
i porzadkami
˛
do robienia piwa.
Wiatrak, w którym wszelkie porzadki
˛ i utensylia do niego
należace,
˛ a do mielenia zboża potrzebne”.

W roku 1864 na mocy rozporzadzenia
˛
Jenerała Lejtnanta Belgard Naczelnika Wojennego oddziału Kaliskiego nałożono na majatek
˛
kontrybucje˛ wysokości
12 641 rubli i wystawiono na licytacje˛ wyposażenie pałacu, a w tym meble, zegary stołowe i ścienne, lustra
wielkie w złoconych ramach, obrazy olejne, świeczniki kryształowe, fortepian mahoniowy, ozdoby salonowe, powozy, kocze, sanki, cztery cugowe konie,
dwa kuce, bydła 45, owiec 100, aparat do wyrobu
okowity i młocarnie˛ fabryki Ewans oraz 11 włók lasu.

Fot. 2. Prawdopodobna lokalizacja pałacu w Rossoszycy
(biała strzałka) na podstawie archiwalnej mapy z ksiag
˛
hipotecznych. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi,
Oddział w Sieradzu

W 1870 roku dobra Rossoszyca własność Władysława Cieleckiego zajete
˛ zostały w celu przymusowego
wysiedlenia za niespłacone długi, w opisie zajetych
˛
dóbr jest pałac z facjata˛8 na pierwszym pietrze
˛
cały
murowany z cegły palonej dachówka˛ kryty, oﬁcyna.
Majatek
˛
kupił wtedy Józef Nencki, a właściwie jego
żona Wiktoria Pagowska.
˛
Nenccy uwłaszczyli wszystkich kolonistów w osadach Pierzchnia Góra, Miedza,
Lasek, Pustkowia, Lipiny, i Lipiński Borek razem grunty
652 morgi9 .
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Od Wiktorii z Pagowskich
˛
Nenckej kupił dobra na
publicznej licytacji w 1873 roku Adam Nencki. Podzielił majatek
˛ na 5 cz˛eści: 1. Rossoszyca folwark i wieś 791
mórg, 2. folwark Lasek, 3. Folwark Chora˛żka, 4. Kolonie Józefów, Wiktorów, 5. Kolonia Malina, Mogilno,
Pierzchnia Góra, Miłobadź,
˛ Ulesie.
W 1912 r. wieś i folwark maja˛ 217 mórg i sa˛ własnościa˛ uwłaszczonych włościan i spadkobierców Mikołaja
Zabłockiego.
Ostatnia wzmianka o pałacu pochodzi z roku 1871.
Mamy wiele pytań. Nie wiadomo, czy czesto
˛
zmieniajacy
˛ si˛e właściciele ukończyli budow˛e i mieszkali w pałacu, majac
˛ też do dyspozycji stary drewniany dwór. Jakie były dalsze losy tej budowli? Czy została rozebrana,
czy wykorzystana w jakiś inny sposób? Czy istnieja˛ jakieś materialne ślady po tym okazałym budynku?
W którym miejscu był zbudowany? Tu podpowiedzia˛ może być opis: „(...) obok pałacu staw zarybiony,
ogrody owocowe (...). Na drugim podwórzu zabudowania dworskie i gospodarcze (...)” Tak też widać na niezbyt starannie wykonanej mapie10 dóbr kościół, staw
przed kościołem, obok oznaczony na czerwono praw-

dopodobnie pałac, a powyżej – regularny zarys budynków gospodarczych i stary drewniany dwór (Fot. 2).
Czy ktoś może uzupełnić nasza˛ wiedze˛ o losach pałacu w Rossoszycy? Czy w pamieci
˛ mieszkańców zachowały sie˛ jakieś ślady o historii już dziś tak odległej?
Jeżeli tak, prosimy o kontakt z redakcja˛ kwartalnika.

Jak w Radomsku Króla Polski
wybrano

semburgów i Habsburgów. Czyniono w tym kierunku
liczne starania, m.in. obsadzajac
˛ na tronie w˛egierskim
Marie˛ Andegaweńska,˛ co miało sprawić, że Zygmunt
Luksemburski zostanie usuniety
˛ z drogi. Nie posiadał
on, bowiem, żadnych wpływów na W˛egrzech, ani podstawy, żeby sie˛ tam zadomowić, aby potem zarzadzać
˛
tym państwem. Niemożliwe było, aby Maria przybyła
na stałe do Polski. Notoryczna nieobecność władcy byłaby nie do zaakceptowania w Polsce, tym samym Zygmunt Luksemburski straciłby jakikolwiek tytuł do rza˛
dów w Polsce. Nie poddawał sie˛ on jednak w staraniach
o władze˛ w naszym kraju.
Zaraz po śmierci Ludwika wyruszył do Wielkopolski, aby zabiegać o wsparcie. Jednak wieść o tym, że
Maria Andegaweńska przejmie władze˛ na W˛egrzech,
szybko sie˛ rozeszła, co nie przysporzyło Zygmuntowi
zwolenników z powodów wyżej opisanych.
Wobec sytuacji, w której wyczerpano pierwsza˛ możliwość kontynuacji władzy przez potomków Ludwika
W˛egierskiego, szlachta wielkopolska i małopolska postanowiła sie˛ zebrać, aby zaradzić, co dalej. Na miejsce
zjazdu wybrano Radomsko nieprzypadkowo. Leży ono,
bowiem, na skraju dwóch ziem – Wielkopolski i Małopolski.
27 listopada 1382 roku w Radomsku zawarto
ugode˛ pomiedzy
˛
„tota communitas” z Wielkopolski (reprezentowali ich baronowie z tego obszaru),
„nobiles” oraz „milites” a „communitas” z Małopolski, Sieradza oraz Łeczycy.
˛
Ugoda dotyczyła dochowania i przestrzegania umów w zwiazku
˛
z nast˛epowaniem na tron córki zmarłego króla Ludwika.

Paweł Dudek
Leżace
˛ na obrzeżach ziemi sieradzkiej Radomsko
nie odgrywało przez wieki znaczacej
˛ roli w historii naszej państwowości czy gospodarki. Jedno z najistotniejszych wydarzeń, jakie miały tam miejsce, zwiazane
˛
jest
z wyborem Jadwigi na Króla Polski. Tak, to nie bład
˛
– me˛ skie określenie tytułu jest w tym przypadku jak
najbardziej prawidłowe.
W latach 1370–1382 rzady
˛ w Polsce sprawował król
Ludwik W˛egierski. Po jego śmierci, zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami, tron miał należeć do jednej z
jego córek. Szlachta zgodziła sie˛ na to jeszcze za życia króla, w zamian za przywilej koszycki, na którego
mocy zwolnieni oni byli z podatku gruntowego poza
dwoma groszami z łanu. Ludwik W˛egierski nie miał
wyjścia – wszystkie jego dzieci były płci żeńskiej, a w
Polsce obowiazywała
˛
zasada dziedziczenia tronu przez
potomka m˛eskiego. Co istotne, obydwie córki Ludwika
miały zaaranżowane (jeszcze za życia ojca) małżeństwa:
Maria Andegaweńska – z Zygmuntem Luksemburskim,
a Jadwiga – z Wilhelmem Habsburgiem.
W pierwszej kolejności do przejecia
˛
tronu przygotowywana była Maria Andegaweńska. Od chwili śmierci
Ludwika, te plany i postanowienia chciała zmienić Elżbieta Bośniaczka – żona zmarłego króla wraz z otaczajacym
˛
ja˛ stronnictwem anty–luksemburskim, które było
przeciwnikiem przejecia
˛
władzy w Polsce przez Luk-
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Przypisy:
1

red.

W cytatach została zachowana pisownia oryginalna – przyp.

2

Łokieć warszawski równy był 59,6 cm – przyp. red.
APŁOS [Archiwum Państowe w Łodzi] akta notariusza Szczawińskiego 1839 k. 92.
4
1 włóka „nowopolska” – od 1819 roku – to było 30 mórg, czyli
16,79616 ha – przyp. red.
5
APŁOS Sieradz, akta notariusza Szela˛żka 1856 k. 357–73.
6
Podkład podłogowy – przyp. red.
7
Sa˛żeń rosyjski (w Polsce od 1849 r.) – to 2,1336 m – przyp.
red.
8
Chodzi o typ pomieszczenia w kondygnacji strychowej –
przyp. red.
9
„Dziennik Warszawski” 1870 nr 173, notariusz Sikorski 1874 k.
109.
10
APŁOS, dowody majatku
˛
Rossoszyca nr 839/1855.
3
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Szlachta miała si˛e opowiedzieć i dochować wierności tej córce Ludwika, która zamieszka na stałe w Polsce. Tym samym przekreślono możliwość kumulacji
dwóch koron – polskiej i w˛egierskiej, co jednocześnie godziło w interesy Zygmunta Luksemburskiego.

Wiślicy na inny zjazd, który tam sie˛ miał odbyć i odbył sie˛
rzeczywiście (...)2 .

Z kolei 2 marca 1384 roku, również w Radomsku,
odbył sie˛ zjazd, majacy
˛ charakter konfederacji. Niektórzy badacze historii mówia˛ nawet o tym zjeździe, jako
o sejmie, ponieważ była tam obecna szlachta oraz – co
do tej pory niespotykane – również mieszczanie. Spotkanie to odbyło sie˛ ze wzgledu
˛ na przeciagaj
˛ ace
˛ sie˛ w
Polsce bezkrólewie. Ustalono wówczas m.in., że z każdej ziemi wybranych ma być sześciu panów oraz dwóch
mieszczan, którzy, wspomagajac
˛ starost˛e, mieli rzadzić
˛
krajem aż do koronacji króla.
Janko z Czarnkowa zanotował wówczas:
„Nareszcie w środe˛ po niedzieli »Invocavit«3 , dnia drugiego
miesiaca
˛ marca, przedniejsi panowie polscy oraz Bodzanta,
arcybiskup gnieźnieński, zjechawszy sie˛ w Radomsku, jednomyślna˛ zgoda˛ i wola˛ postanowili posłać po Jadwig˛e, córk˛e
ś. p. zmarłego króla, z prośba,˛ aby przyjechała do Polski na
królowanie, inaczej bowiem, jeżeli bedzie
˛
zwlekała z przyjazdem, przystapi
˛ a˛ do obioru króla. Nadto postanowili i wzajemnie sie˛ zobowiazali,
˛
iż żaden z nich nadal pod utrata˛ czci
nie bedzie
˛
jeździł z poselstwem do W˛egier, a królowej oznajmili, że po jej córk˛e nigdy wiecej
˛ posyłać nie bed
˛ a”
˛ 4.

Tablica w Radomsku upamietniaj
˛
aca
˛ zjazdy szlachty,
które doprowadziły do zakończenia bezkrólewia

O wydarzeniach tych tak pisał kronikarz Janko z
Czarnkowa:
„Gdy nadszedł dzień Ś[wietej].
˛
Katarzyny1 , zebrało sie˛ mnóstwo panów i znakomitych obywateli królestwa polskiego
w Radomsku, mieście ziemi sieradzkiej; rozprawiali tam
poważnie i skutecznie o położeniu własnem i królestwa polskiego i połaczeni
˛
jednomyślna˛ wola˛ i wzajemna˛ umowa,˛
zobowiazali
˛
sie˛ pomagać sobie wzajemnie, oraz ściśle dochować hołdu wierności, złożonego obydwóm córkom nieboszczyka króla, byleby którakolwiek z nich, razem ze swoim
m˛eżem, – oboje koronowani na króla i królowa˛ Polski, – w
Polsce stale osobiście przemieszkiwali, rzadz
˛ ac
˛ królestwem
roztropnie i zgodnie z przywilejami i ustawami, jakie były
niegdyś pomie˛ dzy zmarłym królem Ludwikiem a obywatelami królestwa polskiego zawarte i umocowane. Obecni na
zjeździe arcybiskup Bodzanta, oraz kasztelan poznański i
starosta (wielko-)polski, Domarat, odmówili zgody na powyższa˛ umow˛e i postanowienie, twierdzac,
˛ że złożyli obietnic˛e wierności margrabiemu, i że mu Domarat zobowiazał
˛
si˛e wydać zamki i miasta królewskie, leżace
˛ w jego starostwie. Atoli ziemianie zawarta˛ miedzy
˛
soba˛ umow˛e umocowali listami i pieczeciami
˛
swemi i wyznaczyli posłów do
Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

Zgodnie z tymi postanowieniami Jadwiga przybyła
do Polski. 14 października 1384 roku przyjechała do
Krakowa, a dwa dni później została koronowana na
Króla Polski przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzeta.
˛
Tym sposobem sukcesja została przeniesiona
na żeńskiego potomka Ludwika. Okazało sie˛ wówczas,
że wcześniejsze próby sojuszu z Litwa,˛ podejmowane
przez Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, a
nawet Konrada Mazowieckiego stały sie˛ realne z perspektywy, która˛ wcześniej mało kto mógł przewidzieć.
Jadwiga nigdy nie odwiedziła Radomska. Jedyna˛
pamiatk
˛ a˛ po zjazdach szlachty w tym mieście jest tablica, znajdujaca
˛ sie˛ na murze klasztoru franciszkańskiego, gdzie odbywały sie˛ obydwa posiedzenia.
Bibliograﬁa:
J. Wyrozumski, Królowa Jadwiga. Mi˛edzy epoka˛ piastowska˛ a jagiellońska,˛ Kraków 1997.
S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska (do 1939 r.), Radomsko 1995.
J. Nikodem, Jadwiga Król Polski, Wrocław 2009.
R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dabrowski,
˛
Dzieje Polski średniowiecznej. Tom drugi od roku 1333 do 1506, Kraków 1995.

Przypisy:
1
25 listopada 1382 r. W cytatach została zachowana oryginalna
pisownia – przyp. red.
2
Źródło: https://pl.wikisource.org/wiki/Kronika_Jana_z_Czarn
kowa/O_zjeździe_ziemian_w_Radomsku.
3
1 Niedziela Wielkiego Postu – przyp. red.
4
Źródło: https://pl.wikisource.org/wiki/Strona:PL_Kronika_Jana_
z_Czarnkowa_199.jpeg
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Drogownictwo na ziemi wieluńskiej w
okresie dwudziestolecia
miedzywojennego
˛
Jarosław Klimas
Rys historyczny i warunki tworzenia sie˛ sieci
drogowej i jej powiazań z siecia˛ drogowa regionu
wieluńskiego i kraju
Zarodkiem drogi i jej zapoczatkowaniem
˛
była w zamierzchłej przeszłości ścieżka, która˛ piesi przechodzili
z jednej osady ludzkiej do drugiej, wybierajac
˛ najbardziej właściwy i dogodny kierunek.
Mianem drogi, w potocznym słowa znaczeniu, określamy pojedyncze ścieżki, dojazdy do poszczególnych
domostw, do zakładów, a także drogi obsługujace
˛ jedna˛
gromad˛e, przebiegajace
˛ przez szereg wsi, powiatów,
województw, jak również place i ulice na terenie miast
i osiedli.
Historia powstawania dróg jest jednoznacznie zwia˛
zana z historia˛ rozwoju cywilizacji poszczególnych ludów i narodów. Od najdawniejszych czasów obserwujemy ścisła˛ współzależność rozbudowy dróg ze wzrostem pot˛egi kulturalnej, ekonomicznej i politycznej,
jaka przypadła w świecie poszczególnym narodom.
Najstarsze drogi powstały tam, gdzie istniały osiedla. Droga spełniała zadanie połaczenia
˛
oddalonych od
siebie miejscowości, bed
˛ acych
˛
ośrodkami życia gospodarczego, handlowego, polityczno-administracyjnego i
kościelnego.
Historia powstawania dróg na obszarze regionu wieluńskiego, podobnie jak i innych regionów kraju, jest
ściśle zwiazana
˛
z poczatkiem
˛
życia ludzkiego na tym
terenie, tworzenia sie˛ rodów i plemion, a w końcu powstania organizacji państwowości Polski. Za pierwszych
Piastów istniał pot˛eżny gród w Rudzie, gdzie wprowadzono odr˛ebna˛ organizacje˛ administracyjna˛ w postaci
kasztelanii, która zaliczana jest do najstarszych grodów
w Polsce. Z tego tytułu Ruda, jako siedziba władzy Państwa Polskiego miała rozległe połaczenia
˛
drogowe z innymi ośrodkami władzy oraz drogi o znaczeniu handlowym. W roku 1281 siedzibe˛ kasztelanii przeniesiono
do Wielunia, który w historycznej przeszłości był siedziba˛ władzy ksia˛że˛ cej, starościńskiej i powiatowej1 .
Na podstawie dawnych zapisów historycznych
wiemy, że przez ziemie polskie przebiegały szlaki tranzytowe z południa na północ i z zachodu na wschód.
Jeden z tych ważnych szlaków handlowych, zwany
bursztynowym, jeszcze w czasie wczesnej epoki żelaza
prowadził od Morza Adriatyckiego do Bałtyku i wiódł
przez Dunaj, Słowacje,
˛ Ślask,
˛ Wielkopolsk˛e przez Kalisz i w pobliżu Poznania, do Gdańska. Przez ziemie˛
wieluńska,˛ która zajmowała centralne położenie mie˛
dzy Małopolska,˛ Ślaskiem,
˛
Wielkopolska˛ i Sieradzem,
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przebiegały od dawna ważne szlaki handlowe o znaczeniu ogólnokrajowym. Uzupełniała je dość g˛esta sieć
dróg lokalnych, powstałych w wyniku rozwoju rynku
wewnetrznego
˛
oraz łacz
˛ aca
˛ ośrodki władzy opolnej i
kasztelańskiej.
Nast˛epny rodzaj dróg o miejscowym zakresie łaczył
˛
poszczególne osady i wsie w obr˛ebie dóbr ziemskich
lub paraﬁi. Z wyżej wymienionych trzech kategorii dróg
omówimy dwie pierwsze. Wymieniane były one pod nazwa:˛ „Via magna” lub „Via publica”.
Jednym z najstarszych połacze
˛ ń przechodzacych
˛
przez ziemie˛ wieluńska˛ był tzw. Szlak morawskokujawski znany od X-XI wieku, który łaczył
˛
Morawy
z Pomorzem Gdańskim. Szlak ten w 1226 roku przechodził przez: Siewierz – Olesno – Praszk˛e – Kowale
– Wierzbie – Kadłub – Gaszyn do Rudy i Wielunia, a
stad
˛ dalej do Sieradza i na północ2 .
Już przed 1368 rokiem Wieluń miał połaczenie
˛
z
Wieruszowem, które według późniejszych źródeł prowadziło przez: Dabrow˛
˛
e – Biała˛ – Walichnowy – Sokolniki – Chobanin – Wieruszów. Przedłużenie tej drogi
prowadziło przez Świbe˛ – Mikorzyn – do Ostrzeszowa.
Inna droga łacz
˛ aca
˛ Wieluń z Ostrzeszowem prowadziła przez: Tokarzew – Rudniczysko – Torzeniec – Wyszanów – Osiek – Galewice do Sokolnik, gdzie łaczyła
˛
sie˛ z poprzednio wymieniona.˛
Nast˛epna droga zwana Bolesławiecka˛ łaczyła
˛
Kijów z Wrocławiem przez Lublin – Radomsko – Wieluń.
Znana była ona już przed XIII wiekiem i przechodziła
przez: Brzeźnice˛ – Pajeczno
˛
– Działoszyn – Kamion –
Toporów – Mierzyce – Rude,
˛ – a stad
˛ na Gaszyn –
Krzyworzek˛e – Mokrsko – Toplin – Dzietrzkowice –
Łubnice – Wójcin – Bolesławiec – Opatów – Słupie˛ –
Baranów – do K˛epna, a dalej przez Syców – Oleśnice˛
do Wrocławia.
W XV–XVI wieku wyznaczono ja˛ dla kupców warszawskich jadacych
˛
przez Piotrków – Radomsko – Wieluń do Wrocławia3 .
Z kolei droga Kraków – Sieradz przez Wieluń. Jej
poczatki
˛ łacz
˛ a˛ sie˛ z kontaktami politycznymi Małopolski z Wielkopolska˛ w XII wieku. W Lelowie było rozgałezienie
˛
tej drogi z Krakowa: jedna szła na Radomsko,
a druga przez Mstów – Krzepice – do Wielunia. Nast˛epnie liczne zjazdy ksia˛żat˛ i duchownych w Dankowie
wskazuja˛ na to, że droga ta przekraczała Liswart˛e do
Krzepic, skad
˛ prowadziła przez: Zajaczki
˛
– Jaworzno –
Rudniki – Wierzbie – i tu łaczyła
˛
sie˛ z droga˛ idac
˛ a˛ z
Praszki ze Ślaska
˛
– Nast˛epnie przez: Kadłub – Gaszyn
– prowadziła do Rudy i Wielunia.
Dalszy ciag
˛ tej drogi krakowskiej prowadził z Wielunia do Sieradza przez: Niedzielsko – Staw – Gromadzice – Niemierzyn, gdzie znów rozwidlała sie:
˛ jedna
przez Skrzynno – Złoczew – do Sieradza, druga przez
Skrzynno – Piskornik – Wielgie – Szynkielów – Konopnice˛ – do Rychłocic, skad
˛ prowadziła do Widawy,
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Burzenina i Sieradza.
Droga, łacz
˛ aca
˛ Bolesławiec z Sieradzem, prowadziła
przez Mieleszyn – Wieruszów – Chobanin – Sokolniki
– Pichlice – Lututów – Niemojew – Złoczew, gdzie ła˛
czyła si˛e z traktem do Wielunia.
Do dróg publicznych należy zaliczyć również trakt
łacz
˛ acy
˛ Wieluń z Osjakowem do Piotrkowa. Droga ta
prowadziła przez: Niedzielsko – Olewin – Sieniec –
Nowa˛ Wieś, a dalej - przez Osjaków do Szczercowa i
Piotrkowa.
Z opisanych wyżej szlaków do najstarszych należa˛
drogi: 1) z Kalisza przez Grabów – Wieruszów – Bolesławiec na Byczyn˛e i Olesno; 2) z Sieradza przez Wieluń – Praszk˛e i Olesno; 3) z Radomska przez Brzeźnice˛
– Działoszyn – Kamion i Rude˛ i dalej przez Wieluń –
Bolesławiec – Baranów – K˛epno – Syców do Wrocławia.
W owym czasie do XV wieku założono 19 ośrodków miejskich, z czego 5 przemianowano ponownie na
wsie.
Przywilej targowy posiadały: Baranów, Bolesławiec,
Działoszyn, Grabów, Lututów, Łubnice, Ruda, Wieluń,
Wieruszów.
Komory celne znajdowały sie˛ w: Bolesławcu, Grabowie, Kamionie, Ostrzeszowie, Praszce, Konopnicy,
Szczytach, w Wieluniu i Wieruszowie.
Przy przeprawach i mostach spotykamy czesto
˛
osady z obu stron rzeki, np. Kamion i Toporów, Stary
i Nowy Wieruszów, Osiek i Wyszanów. Zmiana trasy
wpływała na upadek niektórych osad np. Kamionu i
Toporowa pod koniec XVI wieku, gdyż trasa drogi z
Radomska do Wielunia przesuneła
˛ sie˛ nieco na północ
i biegła przez: Krzeczów – Wierzchlas do Rudy.
Wytworzona do końca XVI wieku sieć dróg lado˛
wych na ziemi wieluńskiej przetrwała bez wiekszych
˛
zmian do czasów nam współczesnych.
Charakterystyka techniczna budownictwa ówczesnej sieci drogowej
Poczatki
˛ budownictwa drogowego i mostowego w
państwie piastowskim nie sa˛ znane. Nie było w owym
czasie organizacji zajmujacej
˛ sie˛ budowa˛ czy też utrzymaniem sieci drogowej. Drogi, opisane w poprzednim punkcie, były gruntowe. Nieutrzymywana droga
ziemna rozszerzała sie˛ w por˛e słotna,˛ zagarniajac
˛ pasy
z przyległych gruntów.
Nowych dróg (w dzisiejszym tego słowa znaczeniu)
w ogóle nie budowano przez całe wieki średnie i pocza˛
tek czasów nowożytnych. Dozór, naprawa i utrzymanie zależały od dobrej woli właścicieli gruntów, przez
które przebiegała droga. Utrzymanie tych dróg nie zadawalało nawet bardzo skromnych wymogów. Starania
w przedmiocie napraw, i to tylko na niektórych odcinkach (bardzo trudnych do przebycia) skończyły sie˛ na
doprowadzeniu do brodu przez rzek˛e i zbudowaniu na
mniejszych ciekach lichych drewnianych mostków.
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Dopiero w XVII–XVIII wieku pojawiaja˛ sie˛ drogi
utrzymywane nieco lepiej – były to trakty pocztowe
z drugiej połowy XVIII wieku. Zaczeto
˛ niektóre bardzo trudne odcinki umacniać dylami drewnianymi lub
faszyna,˛ a czasem narzutem kamiennym. Na terenach
podmokłych sypano groble z piasku.
Na ogół stan ten niewiele poprawił sie˛ aż do XIX
wieku. Dopiero rozwój przemysłu i wzrost obrotu towarowego zmusił rzad
˛ zaborców do budowania dróg
w Królestwie Polskim. Poczatkowo
˛
usiłowano utrzymać
napraw˛e traktów i budow˛e dróg w granicach tradycyjnego szarwarku. Nie osiagni
˛ eto
˛ jednak, rzecz jasna,
oczekiwanych rezultatów. Zamieniono wiec
˛ szarwark
na podatek.
Pierwsza˛ szose˛ bita˛ na przedmieściach Warszawy
zbudowano w 1822 roku.
W 1829 roku ówczesny rzad
˛ zaciagn
˛ ał˛ pożyczk˛e w
wysokości 14 mln zł na budow˛e 5 bitych traktów.
Do 1830 roku powstało 1030 km nowych dróg bitych4 . Do tych robót używano najemnych robotników i
chłopów pańszczyźnianych. Również dużo prac wykonały oddziały saperskie armii. Przy wykonywaniu robót
pojawiał sie˛ coraz cześciej
˛
system Enterprener – czyli
przedsiebiorca
˛
budowlany podpisywał umow˛e, odpowiadał za całość robót, organizował dostaw˛e materiałów, najmował majstrów i robotników oraz sprawował
dozór nad przebiegiem prac.
Od 1826 roku budowano nawierzchnie˛ systemem
Mac Adama.
W powiecie wieluńskim, należacym
˛
do Guberni Kaliskiej, wybudowano do 1893 roku szosy bite – tak nazywano wówczas drogi o nawierzchni twardej – tłuczniowej – o ogólnej długości 94 wiorsty5 . Drogi te miały
nawierzchnie˛ tłuczniowa˛ podobna˛ do systemu Mac
Adama /tzw. Makadam / o szerokości od 3 do 5 m. Na
niektórych odcinkach dróg kładzione były bale drewniane, np. na drodze Lututów – Pichlice – Walichnowy.
Przebudowa tej drogi na nawierzchnie˛ tłuczniowa˛ nastapiła
˛
dopiero w 1926 roku.
Mosty na tych drogach były drewniane, przepusty
również były drewniane, rzadko kamienne.
Organizacja administracji drogowej i służby
drogowej Powiatowego Zarzadu
˛
Drogowego w latach 1918–1939
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska
otrzymała w spadku po zaborach różny (w poszczególnych zaborach) sposób administrowania drogami.
Powstało wiec
˛ naturalnie zagadnienie ujednolicenia
organizacji administracji drogowej, przy czym przeważał poglad,
˛ że najbardziej celowa i opłacalna gospodarczo bedzie
˛
organizacja jednotorowa tj. skupiajaca
˛
administracje˛ dróg państwowych, wojewódzkich i powiatowych.
W roku 1919 dekretem z dnia 16 stycznia powołane
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zostało Ministerstwo Robót Publicznych (Dz. Pr. Nr 8
poz. 118).
Ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 roku o organizacji i zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych
(Dz. Pr. Nr 39 poz. 283) oprócz szeregu innych działań, nałożyła również w zakres, prowadzenie budowy i
utrzymania publicznych dróg kołowych i mostów oraz
nadzór nad gospodarka˛ drogowa˛ organów samorzado˛
wych (art.1. pkt 2).
Dekret z dnia 7 lutego 1919 roku w przedmiocie tymczasowych przepisów o zarzadzie
˛
drogami kołowymi
(Dz. Pr. Nr 14 poz. 149) ustalał, że wszystkie drogi kołowe w Państwie Polskim znajduj sie˛ pod zwierzchnim
zarzadem
˛
Ministerstwa Robót Publicznych (art. 1), jak
również to, że wszystkie drogi kołowe, pod wzgledem
˛
administracyjnym, dziela˛ sie˛ na dwie kategorie: powiatowe i gminne.
Bezpośredni zarzad
˛ drogami powiatowymi leżał
w r˛eku samorzadu
˛
powiatowego, natomiast drogami
gminnymi zarzadzał
˛
samorzad
˛ gminny (art. 5).
W wydziałach powiatowych pracowali w owym czasie inżynierowie i technicy drogowi, którzy byli urzed˛
nikami państwowymi (art. 6). Drogomistrze zaś i niższy
personel drogowy, jak dozorcy i dróżnicy, korzystali z
praw, przysługujacych
˛
pracownikom komunalnym (art.
7).
Nadzór państwowy nad działalnościa˛ samorzadów
˛
powiatowych i gminnych w dziedzinie gospodarki drogowej został powierzony okr˛egowym inspektorom drogowym, mianowanym przez Ministra Robót Publicznych (art. 8).
Dla opracowania programu polityki drogowej i budżetu oraz wydawania opinii o ważniejszych przedsie˛
wzieciach
˛
Ministerstwa w zakresie dróg kołowych powołano Komitet Drogowy przy Wydziale Dróg Kołowych Ministerstwa Robót Publicznych (art. 11).
Dekret upoważniał ponadto, w art. 12, Ministra Robót Publicznych do zorganizowania administracji dróg
kołowych, jednolitej dla całego państwa.
Podstaw˛e do działania w tym kierunku stworzyła
ustawa z dnia 10 grudnia 1920 roku o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. RP. z 1921 roku Nr 6 poz. 32). Jej autorem był
pierwszy Dyrektor Departamentu Dróg Kołowych prof.
Melchior Nestorowicz. Przepisy tej ustawy zawierały
szereg postanowień, uwzgledniaj
˛
acych
˛
poważna˛ role˛ w
gospodarce drogowej obok Państwa, również ówczesnego samorzadu
˛ terytorialnego.
Ustawa ta podzieliła drogi publiczne na nast˛epujace
˛ kategorie: państwowe, wojewódzkie, powiatowe i
gminne (art. 1). Ogólna polityka drogowa, zarzad
˛ dróg
państwowych, zwierzchni nadzór nad stanem i budowa˛
dróg publicznych wszystkich kategorii oraz nad gospodarka˛ drogowa˛ pod wzgledem
˛
technicznym i administracyjnym, należały do Ministerstwa Robót Publicz-

30

nych. Nadzór administracyjny na drogach samorzado˛
wych wykonywało Ministerstwo Robót Publicznych, w
porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnetrznych.
˛
Budow˛e i utrzymanie dróg państwowych wykonywało Ministerstwo Robót Publicznych poprzez własne organy badź
˛ poprzez przekazywanie tych zadań
zwiazkom
˛
samorzadowym
˛
wraz z odpowiednimi funduszami.
Budow˛e dróg wojewódzkich i powiatowych wykonywał zwiazek
˛
samorzadowy
˛
wojewódzki przez własna˛
służbe˛ drogowa˛ lub przy pomocy organów państwowych, po porozumieniu sie˛ z Ministerstwem Robót Publicznych. Była też możliwość przekazania budowy i
utrzymania dróg powiatowym zwiazkom
˛
samorzado˛
wym.
Zwiazek
˛
samorzadowy
˛
wojewódzki wykonywał
swoje zadania przy pomocy utworzonej Okr˛egowej Dyrekcji Robót Publicznych w Łodzi.
Budow˛e i utrzymanie dróg gminnych prowadził powiatowy zwiazek
˛
samorzadowy
˛
na rachunek budżetu
poszczególnych gmin. Mógł też te czynności przekazać
gminom.
Ministerstwo Robót Publicznych zostało zniesione w
1932r. dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z
dnia 21 maja (Dz. U. Nr 51, poz. 479). Sprawy, dotyczace
˛
budowy i utrzymania dróg kołowych oraz nadzór nad
gospodarka˛ drogowa˛ zwiazków
˛
samorzadowych,
˛
przeszły do zakresu działania Ministra Komunikacji, któremu powierzono kwestie nadzoru nad ruchem na drogach publicznych.
Nast˛epnie uchwała˛ Rady Ministrów z dnia 8 lipca
1932 r w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Komunikacji powołano m.in. Departament
Dróg Kołowych, składajacy
˛ sie˛ z dwóch wydziałów: Ruchu Drogowego oraz Budowy i Utrzymania Dróg Kołowych.
Na terenie województwa administracja drogowa w
drugiej instancji była powierzona wojewodzie, który
wykonywał ja˛ poprzez Wydział Komunikacyjny Urzedu
˛
Wojewódzkiego. Wydział ten zarzadzał
˛
drogami państwowymi, a także sprawował nadzór nad budowa˛ i
utrzymaniem dróg samorzadowych:
˛
wojewódzkich, powiatowych i gminnych – w oparciu o zarzadzenie
˛
Ministra Komunikacji z dnia 7 kwietnia 1933 r.
Terenowa organizacja administracji drogowej w I instancji opierała sie˛ poczatkowo
˛
o rozporzadzenie
˛
Ministra Robót Publicznych z dnia 30 czerwca 1921 roku.
Wydział Powiatowy, jako Zarzad
˛ powiatowego
Zwiazku
˛
Samorzadowego
˛
miał powierzona˛ administracje˛ dróg państwowych, wojewódzkich i powiatowych
oraz nadzór nad gospodarka˛ dróg gminnych. Zadania
te wykonywał utworzony w tym celu Zarzad
˛ Drogowy,
na którego czele stał urzednik
˛
państwowy jako Kierownik Zarzadu
˛ Drogowego, wyznaczony przez Ministra Robót Publicznych, po wysłuchaniu powiatowego
Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zabytkach Powiatu Wieluńskiego, s. 2
Fot. Starostwo Powiatowe w Wieluniu oraz II Liceum Ogólnokształcace
˛ w Wieluniu

„Blisko i daleko” – Sympozjum Regionalistów w Praszce, s. 6
Fot. J. Kucharski

44 Rajd Powstańców 1863 r. „Śladami Łuki Bakowicza”, s. 60
Fot. P. Gołab
˛

Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Teodora Goździkiewicza w
Dabrowie
˛
Wielkiej, s. 4
Fot. A. Musiał

zwiazku
˛
samorzadowego.
˛
Zasadnicze zmiany w organizacji terenowej /w powiecie/ nastapiły
˛
na podstawie Rozporzadzenia
˛
Rady
Ministrów z dnia 23 września 1929 roku (Dz. U. RP.
Nr 72, poz. 544). W myśl tego rozporzadzenia
˛
powołano Powiatowy Zarzad
˛ Drogowy, jako organ Wydziału
Powiatowego, dla wszystkich kategorii dróg. Tak wiec
˛
w pierwszej instancji na terenie powiatu wieluńskiego
administracj˛e drogowa˛ powierzono Powiatowemu Zarzadowi
˛
Drogowemu, utworzonemu przy Wydziale Powiatowym.
W zakresie gospodarki na drogach państwowych
Powiatowy Zarzad
˛ Drogowy podlegał Wydziałowi Komunikacyjnemu Urzedu
˛ Wojewódzkiego w Łodzi. Natomiast w zakresie gospodarki na drogach wojewódzkich
i powiatowych, a także nadzoru nad gospodarka˛ drogowa˛ gmin – wydziałowi powiatowemu.
Przewodniczacym
˛
Wydziału Powiatowego był z
urzedu
˛ Starosta Powiatowy.
Powiatowy Zarzad
˛ Drogowy w Wieluniu był liniowa˛
komórka˛ administracji drogowej i wchodził w skład
biura Wydziału Powiatowego jako „Referat Drogowy”.
Organizacja PZD przedstawiała sie˛ nast˛epujaco:
˛
1. Kierownik Powiatowego Zarzadu
˛ Drogowego.
2. Biuro PZD: Zast˛epca Kierownika PZD, Rachmistrz, Sekretarz, Technicy.
3. Służba liniowa-drogowa: trzech drogomistrzów i
42 dróżników.
4. Majstrowie robót, dozorcy robót, maszyniści walców i ich pomocnicy, cieśle, stolarz, ogrodnik
do zadrzewień drogowych i prowadzenia szkółki
drzew, kowal i nieliczna grupa robotników stałych np. tłukacze, brukarze.
5. Sezonowe brygady robocze.
Opisana wyżej organizacja administracji i służby drogowej w swym zasadniczym trzonie przetrwała do wybuchu wojny w 1939 roku.
Ogólne dane o powiecie wieluńskim wg. Stanu
na 31 grudnia 1935 r.
Powiat wieluński wchodził od 1918 roku w skład
województwa łódzkiego i obejmował 2101 km2 . Powiat
dzielił si˛e na trzy gminy miejskie i 380 gromad zorganizowanych z 25 gmin wiejskich. Ogółem było 839 miejscowości. Miejscowości o typie miasteczek były: Bolesławiec, Działoszyn, Lututów, Osjaków, Rudniki.
Gminy Miejskie: Miasto Wieluń (13.431 mieszkańców), Miasto Wieruszów (5694 m.), Miasto Praszka
(4681 m.).
Gminy Wiejskie: Bolesławiec (1911 mieszkańców,
316 ha powierzchni), Chotynin (5777 m., 4434 ha), Czastary (5754 m., 5206 ha), Działoszyn (11036 m., 10700
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ha), Dzietrzkowice w Łubnicach (7137 m., 4579 ha),
Galewice (10469 m., 8876 ha), Kamionka w Patnowie
˛
(8481 m., 7692 ha), Kiełczygłów (9492 m., 8751 ha), Konopnica (6389 m., 6561 ha), Kurów (5248 m., 4082 ha),
Kuźnica Grabowska w Czajkowie (7734 m., 9483 ha),
Lututów (5188 m., 6044 ha), Mierzyce (10002 m., 8304
ha), Mokrsko (9946 m., 10533 ha), Naramice (8000 m.,
6812 ha), Praszka (10246 m., 9450 ha), Radoszewice w
Osjakowie (11760 m., 9829 ha), Rudniki (13522 m., 9175
ha), Siemkowice (6107 m., 8067 ha), Skomlin (7870 m.,
5842 ha), Sokolniki (6741 m., 5365 ha), Skrzynki w Kraszewicach (5392 m., 7629 ha), Skrzynno w Ostrówku
(8682 m., 7060 ha), Starzenice w Olewinie (9551 m.,
8257 ha), Wydrzyn w Czarnożyłach (7036 m., 2828 ha).
Ludność ogółem – 222785 osób.
Zatrudnienie: w rolnictwie 87% - na 347416 mórg
ziemi; w przemyśle, handlu, rzemiośle – około 10-11%;
prywatnie przedsiebiorstwa
˛
przemysłowe – 290; prywatne warsztaty rzemieślnicze – 2057; prywatne przedsiebiorstwa
˛
handlowe – 20506 .
Akty prawne
1. Dekret z dnia 16 stycznia 1919 r. o utworzeniu Ministerstwa Robót Publicznych (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 8, poz.
118).
2. Dekret Naczelnika Państwa w przedmiocie tymczasowych przepisów o zarzadzie
˛
drogami kołowemi
(Dz. Pr.P.P 1919 nr 14, poz.149).
3. Ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. o organizacji i
zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych (Dz.
Pr. P.P. 1919 nr 39, poz. 283).
4. Ustawa z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i
utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921 nr 6, poz. 32).
5. Rozporzadzenie
˛
Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. w sprawie administracji drogowej na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wileńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wołyńskiego (Dz.U. 1929 nr
72, poz. 544).
6. Rozporzadzenie
˛
Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzedu
˛ Ministra Robót Publicznych (Dz.U. 1932 nr 51, poz.479).
7. Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. w
sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa
Komunikacji (M.P. 1932 nr 161, poz.197).
Przypisy:
1

J. Jendrzejaczyk, J. Piotrowicz, Monograﬁa rozwoju gospodarki
drogowej regionu wieluńskiego, T.I, Wieluń 1986, s. 35.
2
R. Rosin, Ziemia Wieluńska w XII–XIV w., Łódź 1961, s. 128.
3
Tamże.
4
Historia Polski, T. II, cz. 2, PWN, Warszawa 1958, s. 240.
5
Słownik geograﬁczny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. XIII, Warszawa 1893 r. s. 368 i nast.
6
W. Wilczyński, Informator Wieluński 1935 r. – archiwum Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.
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Gradobicie w Kadłubie, Popowicach i
Kamionce (7 sierpnia 1824 r.) oraz
jego skutki
Zdzisław Włodarczyk
Na kaprysy pogody narzekano od zawsze, zwłaszcza, gdy zjawiska meteorologiczne powodowały
znaczne straty materialne. Bywało też, że jednym z ich
nast˛epstw był głód, ze wszystkimi swoimi konsekwencjami. Jednym z nieszcześć,
˛
które dotykały rolników,
zwłaszcza producentów zbóż, były intensywne gradobicia. Najcz˛eściej były one połaczone
˛
z gwałtownymi porywami wiatru. Wiele z takich wydarzeń przeszło do historii, napisano o nich i o ich skutkach dziesiatki
˛ pism
urzedowych,
˛
spierano sie˛ o skale˛ i skutki zniszczeń, by
ostatecznie wydać wyroki, które jak to w życiu bywa,
nie wszystkich satysfakcjonowały. Po prostu poszkodowani uważali, że wysokość odszkodowania nie jest adekwatna do poniesionych strat. Warto zapoznać sie˛ z
perypetiami rolników, mieszkajacych
˛
w XIX wieku na
obrzeżach dzisiejszego powiatu wieluńskiego, a mianowicie we wsiach: Kadłub (gm. Wieluń) oraz Kamionka
i Popowice (gm. Patnów).
˛
Kleski
˛
elementarne dotykały
ich wielokrotnie, o jednej z nich zachowały sie˛ materiały archiwalne1 .
Dnia 7 sierpnia 1824 roku „nadzwyczajny grad z
nawałnica”
˛ zniszczył prawie całkowicie oziminy, zboża
jare („jarzyny”), „a nawet warzywa”. Kleska
˛
dotkneła
˛
uprawy folwarczne w Kadłubie, ponadto w pobliskich
Kamionce i Popowicach. Wszystkie one należały do
ekonomii wieluńskiej dóbr rzadowych.
˛
W tym czasie
dzierżawił je Józef Łubieński („naddzierżawca ekonomii
Wieluń”) – stad
˛ też w aktach wsie te wyst˛epuja˛ razem.
Nie dość na tym, kataklizm nie ominał˛ pól, należacych
˛
do ks. Brzezińskiego – proboszcza w Kadłubie oraz
licznych włościan, zamieszkujacych
˛
we wspomnianych
miejscowościach. W spuściźnie aktowej po tym wydarzeniu brak informacji o innych zniszczeniach, najwyraźniej budowle, istniejace
˛ na terenie wspomnianych
miejscowości, nie ucierpiały wskutek kataklizmu.
O całym wydarzeniu poinformowano komisarza obwodu wieluńskiego2 , który przybył „na grunt” wsi Kadłub po kilku dniach od gradobicia – 11 sierpnia.
Urzednik
˛
ten rozpoczał˛ czynności, majace
˛ na celu ustalenie stopnia i skutków zniszczeń. W jego pracach
uczestniczyło dwóch chłopów „ze wsi obcej” – w tym
przypadku Gr˛ebienia, wyst˛epowali oni, jako bezstronni
świadkowie. Podobnie rzecz sie˛ miała w Popowicach,
gdzie przeprowadzano ogledziny
˛
– 12 i w Kamionce
– 13 sierpnia. Efektem pracy komisarza był protokół,
który został zaprzysie˛ żony przez poszkodowanych i
świadków – 19 sierpnia 1824 roku w wieluńskim sa˛
dzie pokoju3 . Nast˛epnie (28 sierpnia) wysłano go do
Komisji Województwa Kaliskiego, która jako sad
˛ ad-
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ministracyjny postanowiła przyznać allewacje˛ 4 roczna˛
wszystkim poszkodowanym – wyrok z 10 grudnia 1824
roku. Orzeczenie to oprotestowała Komisja Rzadowa
˛
Przychodów i Skarbu, której służył rekurs5 .
Ostatecznie Rada Stanu przyjeła
˛ punkt widzenia
komisji rzadowej
˛
(25 lutego 1825 r.), jako że był on
zgodny z postanowieniem namiestnika z 25 października 1817 roku. Zgodnie z nim dzierżawca ekonomii
otrzymał roczne zwolnienie [allewacje]
˛ od kontyngensu
liwerunkowego [podatek na rzecz utrzymania wojska],
proboszcz z Kadłuba dodatkowo „oﬁary 10 procentu”.
Utrzymano natomiast wyrok w stosunku do włościan,
którzy zwolnieni zostali z kontyngensu, podymnego i
opłaty szarwarkowej.
Przy okazji warto wspomnieć, że z podobnymi prośbami po kleskach
˛
żywiołowych wyst˛epowały do Komisji Województwa Kaliskiego inni poszkodowani. Traf
chciał, że równo rok później – 7 sierpnia 1825 roku gradobicie dotkneło
˛ grunty folwarczne i włościańskie (37
poszkodowanych) w nieodległym Gaszynie. Przy czym
nawałnica nie była tak tragiczna w skutkach, jak rok
wcześniej w Kadłubie, Popowicach i Kamionce, gdyż
tylko cześci
˛
poszkodowanych włościan (21) przyznano
roczna˛ allewacje,
˛ pozostali uzyskali tylko półroczne
zwolnienie z danin na rzecz skarbu. Mniej szcześcia
˛
w
staraniach o ulgi mieli mieszkańcy wsi Zapusty Wielkie (własność miasta Sieradza), których gradobicie dotkneło
˛ 13 maja 1827 roku. Rada Stanu przychyliła sie˛ do
rekursu Komisji Rzadowej
˛
Przychodów i Skarbu stojac
˛
na stanowisku, że niezbyt rzetelnie oszacowano straty
wynikłe z kleski.
˛
Podobne starania podejmowali dotknieci
˛ kleskami
˛
naturalnymi z terenu całego Królestwa Polskiego, nie
brak wśród nich mieszkańców miast – rolników (np. z
Łasku). Z zasady sady
˛ administracyjne (komisje wojewódzkie, nast˛epnie rzady
˛ gubernialne) przychylały sie˛
do postulatów pokrzywdzonych. Jednak wszystkie wyroki były kontrolowane przez komisje˛ rzadow
˛
a,˛ która
stała na straży interesów skarbu Królestwa Polskiego.
Stad
˛ też jej liczne rekursy – zadaniem urzedników
˛
komisji było wszak stać na straży interesów skarbu.
Przypisy:
1
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, I Rada Stanu
Królestwa Polskiego, sygn. 320, Rekursa od wyroków administracyjnych wzgl˛edem przyznanej allewiacji... 2. dla folwarków Kadłub,
Popowice i Kamień [Kamionka] niemniej plebani Kadłub.
2
Obwód wieluński w województwie kaliskim obejmował powiaty (sadowe,
˛
wyborcze): wieluński, cz˛estochowski i ostrzeszowski,
zwany wieruszowskim, gdyż jego cz˛eść – Ostrzeszów, przypadła po
roku 1815 Prusom.
3
Rota przysi˛egi obejmowała wielkość poniesionych strat. Se˛
dzia sporzadzał
˛
protokół jej odebrania i zwracał akta komisarzowi
obwodu. Brak przysi˛egi uniemożliwiał przyznanie allewiacji, szerzej
J. Machut-Kowalczyk, Przysi˛ega w śledztwie allewiacyjnym w Królestwie Polskim w świetle akt powiatowych wieluńskich, zamojskich i
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łukowskich do 1866 r., [w:] „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2017, T. 20, s. 183–203.
4
Ulga w podatkach, która przysługiwała rolnikowi, który utracił co najmniej 2/3 dochodów w wyniku kl˛esk takich jak: wojna,
powódź, gradobicie czy pożar.
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Środek prawny przysługujacy
˛ stronie, w tym przypadku skarbowi Królestwa Polskiego, reprezentowanego przez Komisje˛ Rza˛
dowa˛ Przychodów i Skarbu, w celu zmiany wyroku na korzystniejszy dla siebie, czyli do jego zmiany lub uchylenia.

STAD
˛ ICH RÓD
Wojciech Ścibor-Bogusławski herbu
Ostoja – dzieje oﬁcera wojsk Ksiestwa
˛
Warszawskiego i Królestwa Polskiego
Rafał Bogusławski
Wojciech Bogusławski był synem Maksymiliana Bogusławskiego, towarzysza Kawalerii Narodowej i Faustyny z Kiedrowskich herbu Sas. Jego dziadkami byli:
po mieczu – Franciszek Bogusławski, chora˛ży wojsk koronnych i Anna z Jankowskich, a po kadzieli
˛
– Antoni
Kiedrowski i Apolonia z Kaczkowskich herbu Pomian.
Miał pi˛ecioro rodzeństwa: Antonine,
˛ (żone˛ 1. Pawła
Frankowskiego 2. Jana Opielińskiego, prezydenta Kalisza), Stanisława, majora w powstaniu listopadowym,
Pacyﬁka Nikodema oraz Joanne˛ Monik˛e i Petronele˛
Małgorzat˛e, wcześnie zmarła.˛
Wojciech Bogusławski urodził sie˛ w Kostrzewicach w 1794 roku, we dworze zwanym „Olszowizna”.
Ochrzczony został 7 maja tego roku w kościele w Błaszkach, a jego rodzicami chrzestnymi byli: Michał Błeszyński i Weronika Konradzka1 . Dzieciństwo spedzał
˛
zapewne w Smaszkowie, majatku
˛
ojca oraz u stryja
Ludwika Bogusławskiego we Włocinie. Głównie jednak w Kaliszu, gdzie mieszkali na stałe jego rodzice –
Maksymilian i Faustyna Bogusławscy. Tam też musiał
pobierać nauki, czemu dał świadectwo przed notariuszem kaliskim Franciszkiem Bajerem przyjaciel rodziny
Feliks Walderowicz, radca Urzedu
˛ Municypalnego miasta Kalisza w słowach:

z pieciuset
˛
ludzi, brał udział w obronie Zamościa5 .
Po abdykacji Napoleona, za zgoda˛ cara Aleksandra
I rozpoczeto
˛
reorganizacje˛ wojsk polskich pod dowództwem wielkiego ksiecia
˛
Konstantego. Pułk szósty
miał wyznaczone miejsce koncentracji w Siedlcach w
czerwcu 1814 roku6 . Kilka miesiecy
˛ później, w dniu 25
marca 1815 roku, Wojciech Bogusławski przydzielony
został do batalionu wzorowego strzelców pieszych7 . Z
tego batalionu sformowano 20 czerwca 1815 roku pułk
grenadierów gwardii8 . W roku 1816 Bogusławski tytułowany był porucznikiem 1 pułku Wojsk Polskich9 .
W wojsku pozostawał nie dłużej, niż do 1817 roku.

„[...] znajac
˛ doskonale [...] Maksymiliana i Faustyne˛ małżonków Bogusławskich, którzy tu w Kaliszu zamieszkiwali i
od lat przeszło trzydziestu znajac
˛ ich i w przyjaźni z nimi
zostajac
˛ miałem sposobność poznać ich familie,
˛ a stad
˛ zaświadczyć mog˛e, iż po tych wiecej
˛
nie pozostało potomków
jak tylko pie˛ cioro rodzonych dzieci [...] z nimi wychowywałem sie˛ i do szkół [...] tu w Kaliszu chodziłem”2 .

„Dziennik Poznański” z maja 1882 roku wspomina
Wojciecha Bogusławskiego jako żołnierza napoleońskiego3 . Wstapił
˛
on bowiem do wojska niedługo po
klesce
˛
Wielkiej Armii Napoleona w Rosji. Wcielony został w dniu 6 marca 1813 roku do 6 pułku piechoty,
w którego szeregach pozostawał do 1815 roku w randze podporucznika4 . Pułk ten, sformowany w 1806 w
Dobrcu pod Kaliszem, uczestniczył w kampanii 1812
roku. W roku 1813 drugi batalion tego pułku, złożony
Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

Portret Karoliny z Bogusławskich Pstrokońskiej. Fot. ze
zbiorów rodzinnych autora

W latach 1814–1816 Bogusławski uczestniczył w
sprawach spadkowych po zmarłym ojcu Maksymilianie, w których wyniku jego brat Stanisław, jako pełnomocnik rodziny, sprzedał majatek
˛
ojcowski (dobra
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Drzewo genealogiczne potomków Maksymiliana Edwarda Bogusławskiego. Opr. R. Bogusławski

ziemskie – Włocin A i Grzymaczew A) Alojzemu Niemojewskiemu. Po spłaceniu wierzytelności, cia˛żacych
˛
na sprzedanych dobrach, Bogusławskiemu pozostało w
r˛eku zaledwie 4000 złp10 .
Intercyza przedmałżeńska Wojciecha Bogusławskiego i Michaliny z Przeuskich
W roku 1821 Wojciech Bogusławski poślubił panne˛
Michalin˛e Klar˛e Franciszk˛e Przeuska˛ herbu Sulima (ur.
22 sierpnia 1799 roku w Granówku)11 , córk˛e Franciszka
i Ludwiki ze Starzeńskich herbu Lis. Uroczystość zaślubin odbyła si˛e w kościele paraﬁalnym w Mikołajewicach, we wtorek, dnia 20 marca 1821 roku, w obecności świadków – Ignacego Bogusławskiego, posesora
dóbr Rakowice (brata stryjecznego Maksymiliana Bogusławskiego, ojca pana młodego) i Stanisława Bogusławskiego, posesora Sedzimirowic
˛
(brata rodzonego).
Msze˛ świ˛eta˛ celebrował ks. Wojciech Moszyński. W tym
czasie Wojciech Bogusławski mieszkał u brata Stanisława w S˛edzimirowicach, a jego przyszła małżonka –
w Karszewie przy rodzicach12 . Przed ślubem, w dniu 17
marca 1821 roku, została spisana intercyza przedmałżeńska u notariusza szadkowskiego Wincentego Kobyłeckiego, w której czytamy:
„Działo sie˛ w mieście Szadku powiatu szadkowskiego, [w]
województwie kaliskim, dnia 17 marca 1821 [r.]. Przede mna˛
notariuszem publicznym powiatu szadkowskiego, w Szadku

34

mieszkajacym
˛
stawili sie˛ osobiście W. [wielmożny – przyp.
RB] Franciszek Przeuski, dziedzic dóbr Kokanin w pow. kaliskim, W. Michalina Przeuska, córka W.W. Franciszka i Ludwiki z Starzeńskich Przeuskich w asystencji ojca swego W.
Franciszka Przeuskiego, żyjaca
˛ w wsi Ka[r]szew w pow. tutejszym i W. Wojciech Bogusławski, były porucznik Wojsk Polskich w wsi Sedzimirowice
˛
pow. warckiego zamieszkały, mnie
notariuszowi znani, przytomne działania zawierać, prawomocnie nast˛ep[uja]cy
˛ akt intercyzy pomiedzy
˛
soba˛ zawarli,
jako to W.W. Michalina Przeuska i Wojciech Bogusławski zadeklarowali sie˛ połaczenia
˛
sie˛ z soba˛ w˛ezłem małżeńskim,
na który obecny W. Franciszek Przeuski, ojciec zezwala, a
nast˛epnie za cel okazania przyrzeczenia swego za posag
córce swej W. Michalinie Przeuskiej, tam z zapisu jej babki
jako i z sobie ojcowskiego majatku
˛
sume˛ złp. 30 000, tudzież wypraw˛e przyzwoita˛ jako to srebro na 12 osób, meble, 150 owiec, 12 krów, 6 wołów, garderobe,
˛ bielizne˛ i inne
sprzeta,
˛
wszystko w ilości i gatunku przy oddawaniu regestrem pr[y]watnie spisanym wyszczególnione bedzie.
˛
Wypłat˛e naznaczonego posagu W. Franciszek Przeuski w takim
ustanawia sposobie, że wieś Ka[r]szew przez siebie zadzierżawiona˛ na lata 1822 i 1823 rocznie za sume˛ po złp. 4500 W.
Wojciechowi Bogusławskiemu wypuszcza, a takowej w każdym z dwóch wyrażonych lat dzierżawnej sumy W. Wojciech
Bogusławski procent w ilości złp. 1500 od wyznaczonego
przyszłej żony swej posagu potraci
˛ sobie i reszt˛e złp. 3000
w każdym roku W. Przeuskiemu wypłaci. Gdyby zaś przy

Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

skończeniu dwuletniej posesji Ka[r]szewa nie podobało sie˛
W. Bogusławskiemu dłużej wieś takowa˛ dzierżawić, lub iżby
też W. Przeuskiemu takowej nie wypadało na dłużej wypuszczać, natenczas W. Franciszek Przeuski na rachunek wyznaczony córce swej posagu sume˛ złp. 20 000 na r˛ece przyszłego zie˛ cia swego W. Wojciecha Bogusławskiego wypłacić
i od reszty złp. 10 000 procent w każdym roku aż do ich
wypłacenia dawać zapewnia. Nast˛epnie przyszli małżonkowie W.W. Bogusławscy oświadczyli, że biora˛ sie˛ pod rzadem
˛
posagowym i do wspólności dorobkowej, do dobrodziejstw
zapisuja˛ sobie wzajemnie na całych majatkach
˛
teraz posiadanych i nabyć w ciagu
˛ pożycia z soba˛ mogacych
˛
dożywocie, czyli prawo używania przychodów i także dobrodziejstw
skad
˛ by sie˛ wzie˛ ło, gdyby z soba˛ potomstwa nie mieli, przeciwnie zaś gdyby zostawili dzieci, natenczas dożywocie tylko
do połowy majatku
˛
uważane być ma, a druga˛ połow˛e jedno
przy życiu z małżonków pozostałe dzieciom doletnim [pełnoletnim, dorosłym – przyp. red.] wydać winno. Na wypadek, gdyby W.W. Bogusławskim, małżonkom przyszłym do
rozwodu przyjść miało, natenczas każde z nich pozostanie
si˛e przy swoim teraz posiadanym i później wnieść mogacym
˛
majatku
˛
tudzież przy połowie dorobku w czasie małżeństwa.
Zeznajacy
˛ wyłacze
˛ ń praw wszelkich działu takowemu przeciwnych uroczyście zrzekaja,˛ w obecności Jana Pakowskiego i
Hilarego Lipskiego, obywateli w Szadku mieszkajacych,
˛
jako
świadków prawem przepisane przymioty majacych.
˛
Akt ten
po przeczytaniu podpisany zostanie. /-/ Franciszek Przeuski,
/-/ Michalina Przeuska, /-/ Wojciech Bogusławski, /-/ Jan Pakowski, świadek, /-/ Hilary Lipski, świadek, /-/ Wincenty Kobyłecki, notariusz publiczny.”13

dwiki. Dziadek Michaliny – Józef Nikodem Starzeński
herbu Lis – pochodził z rodziny używajacej
˛ przydomku
Mzura, wywodzacej
˛
sie˛ ze Starzenic w ziemi wieluńskiej. W roku 1737 był kapitanem artylerii koronnej,
a od 1748 roku sprawował funkcje˛ pisarza ziemskiego
poznańskiego. W latach 1763–1785 pełnił urzad
˛ kasztelana gnieźnieńskiego. W 1763 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Był też sedzi
˛ a˛ deputatem województwa poznańskiego na Trybunał Główny
Koronny w 1753 roku18 . Siostra˛ Michaliny Bogusławskiej była Joanna, małżonka Erazma Załuskowskiego
herbu Rola, dziedzica dóbr Cienia i Jasionna, marszałka szlachty powiatu sieradzkiego, sedziego
˛
pokoju, radcy Towarzystwa Ziemskiego Kredytowego19 .

Rodowód Michaliny Klary Franciszki Bogusławskiej
Po ślubie młodzi państwo Bogusławscy zamieszkali
w Kokaninie u rodziców Michaliny i zgodnie z zapisami
intercyzy wzi˛eli w dzierżaw˛e majatek
˛ Karszew.
Michalina Klara Franciszka, małżonka Bogusławskiego, należała do wielce zasłużonego w dziejach
Rzeczpospolitej rodu Przeuskich herbu Sulima. Jej ojciec – Franciszek Przeuski, marszałek sejmiku powiatu
kaliskiego, był właścicielem dóbr Kokanin i Pawłówek koło Kalisza, które odziedziczył po ojcu, a także
Granówka pod Poznaniem14 . Znaczac
˛ a˛ postacia˛ był
jej dziadek Józef Przeuski, pełnił bowiem funkcje˛ generała adiutanta JKM Stanisława Augusta oraz urzad
˛
miecznika kaliskiego. Ponadto posiadał rozległe dobra
ziemskie – Chmielinek, Lipie i Nietrzebo, które nabył w roku 1782 od Sokolnickich15 . W roku 1790 kupił
od Stanisława Kwiatkowskiego Kokanin i Pawłówek16 .
Babka˛ Michaliny Bogusławskiej (ze strony ojca) była
Teodora Skarbek-Malczewska herbu Abdank, córka
Ludwiki i Macieja Skarbek-Malczewskiego, kasztelana
santockiego17 . Równie znaczac
˛ a˛ i zasłużona˛ była rodzina Michaliny Bogusławskiej od strony matki Lu-

Po śmierci matki Faustyny z Kiedrowskich Bogusławskiej, Wojciech Bogusławski i jego rodzeństwo w
dniu 10 sierpnia 1823 roku w Kamienicy Polskiej dokonali podziału pozostawionych po niej kapitałów w
łacznej
˛
kwocie wynoszacej
˛ 25 700 złp. Do porozumienia miedzy
˛
Bogusławskimi doszło 8 czerwca 1825 roku
w Sadzie
˛
Pokoju w Kaliszu. Wojciechowi Bogusławskiemu przypadła 1/5 tej sumy20 .
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Edward Milewski, rejent i jego żona Marianna (Maria)
Bogusławska. Fot. ze zbiorów rodzinnych autora

Wojciech Bogusławski jako dzierżawca dóbr
Dnia 25 czerwca 1823 roku Wojciech Bogusławski
zawarł z teściem Franciszkiem Przeuskim umow˛e, dotyczac
˛ a˛ dzierżawy dóbr Kokanin w obecności rejenta
Ignacego Główczewskiego z Kalisza. Według tej umowy
Bogusławski wział˛ rzeczony majatek
˛
w dzierżaw˛e na 3
lata, zobowiazuj
˛ ac
˛ sie˛ do wypłacania co roku dziedzicom Franciszkowi i Ludwice Przeuskim sume˛ 12 000
złp. oraz udzielenia im pożyczki w wysokości 13 000
złp. Ponadto Bogusławski zobowiazał
˛
sie˛ dawać co
roku Przeuskim 6 wierteli21 pszenicy, 80 wierteli żyta,
12 wierteli grochu, 12 wierteli jeczmienia,
˛
12 wierteli tatarki, 3 wiertele prosa, 3 wiertele rzepaku, 150 wierteli
owsa, 18 beczek piwa, 2 wieprzki do utuczenia, 12 bara-
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nów, 60 radlin kartoﬂi, drewno na opał, pół fury siana
i słomy dla krów oraz pasze˛ dla koni „ile potrzeba
bedzie”.
˛
Natomiast Przeuscy zobowiazali
˛
sie˛ m.in. pokryć koszty napraw budynków i sprzetów
˛
gospodarskich oraz straty wynikłe z ewentualnych zdarzeń losowych, takich jak: pożary od piorunów, gradobicie,
powszechny nieurodzaj. Rok później, dnia 30 czerwca
1824 roku umowa ta została spisana w kancelarii rejenta Główczewskiego, w domu nr 46 w Kaliszu22 .

Zdjecie
˛
z obchodów 50-lecia Władysława i Józefy Bogusławskich w roku 1911. Stoja˛ u góry (od lewej): Wacław
Zakrzewski, Wojciech Michał Bogusławski, Jadwiga Zakrzewska, Bohdan Zakrzewski, Zoﬁa Bogusławska, Feliks Drzewiecki, Stanisław Juliusz Bogusławski, Józef
Zakrzewski, siedza˛ w środku (od lewej): Maria Zakrzewska, Janina Zakrzewska, Zoﬁa z Bogusławskich
Zakrzewska, Józefa ze Skotnickich Bogusławska, Maria
Bogusławska, Władysław Wincenty Bogusławski (syn
Wojciecha i Michaliny z Przeuskich), Kazimiera z Bogusławskich Drzewiecka, Zdzisława Czerwińska z córka˛
Dobrosława˛ na kolanach, Anna z Lochmanów Bogusławska, siedza˛ u dołu (od lewej): Władysław Bogusławski, Tadeusz Zakrzewski, Jan Bogusławski, Halina Bogusławska, Tadeusz Bogusławski, Stefan Bogusławski. Fot.
ze zbiorów rodzinnych autora

W latach 1826–1827 Wojciech Bogusławski dzierżawił majatek
˛
Wiechucice koło Sieradza, które to dobra należały do Jana Bielskiego. Pierwotnie dzierżawa
była przewidziana na trzy lata, lecz została przerwana,
ponieważ Bogusławski miał objać
˛ w dzierżaw˛e dobra
23
Pawłówek . W efekcie rozwiazania
˛
umowy dziedzic
Bielski zobowiazał
˛
sie˛ oddać Bogusławskiemu pożyczona˛ w wyniku kontraktu dzierżawnego sume˛ 2000
złp. w dniu 24 czerwca 1827 roku oraz sume˛ 1500 złp.
za dopełnione tego roku nadsiewy. W trakcie dzierżawy
Pawłówka Wojciech Bogusławski pełnił urzad
˛ wójta (od
marca 1828 roku) w Kokaninie oraz Pawłówku, Szadku,
Dojutrowie i Pami˛ecinie24 . W roku 1829 został plenipotentem swego rodzeństwa w sprawie spadkowej po
zmarłej matce Faustynie w zwiazku
˛
z windykacja˛ sum
25
od wuja Józefa Kiedrowskiego .
W roku 1832 Wojciech Bogusławski wyst˛epował
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jako pełnomocnik Ludwiki ze Starzeńskich Przeuskiej
(matki Michaliny) i jej siostry Ksawery ze Starzeńskich
Jagodzińskiej, wdowy po Michale Jagodzińskim, do rozporzadzania
˛
spadkiem po nieżyjacym
˛
Wawrzyńcu hrabim Starzeńskim, dziedzicu dóbr Wierzeja i Grzebienisko (hrabia Wawrzyniec Starzeński był wujem Michaliny Bogusławskiej). Siostry Starzeńskie zobowia˛
zały Wojciecha Bogusławskiego do podejmowania szeregu działań, m.in.: sporzadzania
˛
inwentarza rzeczonego spadku, przyjecia
˛
lub zrzeczenia sie˛ tegoż, pisania wniosków, wnoszenia aktów prawnych do ksiag
˛
hipotecznych, przepisania tytułu własności, sprzedania
dóbr itp.26
Majatek
˛
z ogromnymi długami
Po śmierci Franciszka Przeuskiego, małżonka Wojciecha Bogusławskiego – Michalina i jej siostra Joanna
Załuskowska dokonały w Kaliszu u notariusza Białobrzeskiego podziału majatku
˛
spadłego po ojcu aktem
z dnia 28 lipca 1833 roku. Dobra Kokanin wzieła
˛ Joanna Załuskowska, a Pawłówek (cześć
˛ pierwsza),
˛ wraz
z nowopowstałym folwarkiem Czajków wzieła
˛ Michalina Bogusławska. Wcześniej dobra Kokanin i Pawłówek wraz z Niedźwiadami i Czajkowem stanowiły jedna˛
całość i jako majatek
˛ pojezuicki zostały nadane przywilejem króla Stanisława Augusta z dnia 6 października
1774 roku Stanisławowi Kwiatkowskiemu, który sprzedał je 14 kwietnia 1790 roku Józefowi Przeuskiemu, po
którego śmierci odziedziczył te dobra jego syn Franciszek Przeuski. Tytuł własności został ustalony w hipotece pruskiej z mocy rezygnacji z dnia 22 lutego 1791
roku i dekretu z dnia 8 lipca 1797 roku. Córki Franciszka Przeuskiego przejeły
˛ po nim majatek,
˛
obcia˛żony
ogromnymi długami. Michalina Bogusławska i Joanna
Załuskowska zobowiazały
˛
sie˛ spłacić na rzecz Funduszu Edukacyjnego sume˛ 133 494 złp. i 5 gr. Nie było
to jedyne zadłużenie poojcowskiego majatku.
˛
Pozostałe
długi siegały
˛
niemal 50 000 złp. a do tego dochodziło
obcia˛żenie na sume˛ 140 000 złp., o która˛ toczył sie˛ proces z hr. Górowskimi. Mimo tych trudności Bogusławscy przez kolejne 22 lata gospodarowali w Pawłówku.
Sytuacje˛ Bogusławskich niewiele poprawił spadek
po zmarłej ciotce Ksawerze ze Starzeńskich Jagodzińskiej. Umarła ona w dniu 21 kwietnia 1835 roku, w
Kłocku pod Sieradzem (jej akt zgonu27 spisał ks. Hieronim Bogusławski, kuzyn Wojciecha Bogusławskiego).
Na mocy testamentu, podyktowanego w dniu 27 września 1834 roku Jagodzińska podarowała Bogusławskim
przeszło 30 000 złp., czyli połow˛e zgromadzonego
przez siebie kapitału oraz liczne ruchomości i inwentarz żywy, pochodzacy
˛ z dzierżawionych folwarków. Bogusławscy otrzymali m.in.: pojazd zaprzegowy
˛
wraz z
czterema końmi, zegar „bijacy”,
˛
2 dywany, szaf˛e do
sukien i stolik półokragły
˛
do kompletu, 3 zwierciadła, 2 srebrne sabatniki [żyrandole, lichtarze wieloNa Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

ramienne, majace
˛ zwiazek
˛
z sabatem – przyp. red.],
srebrne sztućce, naczynia, kryształy, pościel i inne
drobne przedmioty oraz 100 owiec, 10 krów, 4 woły
i coroczny procent z kapitału pochodzacego
˛
z dzierżaw28 .
W dniu 23 lipca 1839 roku, po kilkuletnich staraniach, Wojciech Bogusławski uzyskał potwierdzenie
szlachectwa dziedzicznego przez Heroldie˛ Królestwa
Polskiego i otrzymał patent (legitymacje)
˛ nr 298129 .
W ciagu
˛ wielu lat gospodarowania w Pawłówku Bogusławskim nie udało sie˛ spłacić wierzycieli. W sierpniu
1855 roku Bogusławscy zdecydowali sie˛ sprzedać maja˛
tek. Dobra kupił Adam W˛egierski za sume˛ 251 000 złp.
Do rak
˛ Bogusławskich traﬁło 65 252 złp. w listach zastawnych Królestwa Polskiego, gdyż reszt˛e pochłoneły
˛
30
długi .
Po sprzedaży Pawłówka Michalina i Wojciech Bogusławscy zamieszkali w Chmielniku koło Kalisza,
gdzie kupili w dniu 14 sierpnia 1855 roku dom murowany oznaczony numerem 16 z podwórzem, ogrodem i polem uprawnym (o obszarze 25 składów)31
od Karola Mixa, majstra stolarskiego. Transakcje˛ zawarli u Józefa Miklaszewskiego, rejenta Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Warszawskiej w Kaliszu. Pewnym
problemem, zwiazanym
˛
z zakupem tej nieruchomości, było pole uprawne, które zostało zajete
˛ bezpodstawnie (zdaniem właściciela Mixa) przez magistrat
miasta Kalisza. Bogusławscy, jako nowi właściciele,
zostali zmuszeni do ubiegania sie˛ o zwrot ziemi. Innym problemem były cia˛żace
˛ na tej nieruchomości
długi. Bogusławscy musieli wypłacić sume˛ 2400 złp
braciom: Fryderykowi, Wilhelmowi i Gustawowi Mactschke oraz 2200 złp. Janowi Tschiklowi32 . W nowo
zakupionym domu Bogusławscy mieszkali wiele lat.

Zabudowa dworska i wiejska dóbr Pawłówek. Plan des
Environs de Kalisz (fragment). Mapa w skali 1 : 21 000,
wydana w 1835 r. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - Zbiory PAN (Warszawa)

W roku 1857 oboje trzymali do chrztu Adolfa Bogusławskiego, syna swego bratanka Jana Nepomucena
i jego żony Pauliny z Niemojewskiech33 . W roku 1861
Wojciech Bogusławski był ojcem chrzestnym Jadwigi
Pstrokońskiej, swej wnuczki34 . Tego roku wyst˛epował
także jako jeden z opiekunów chorego psychicznie Ju-
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liana Swinarskiego35 . Bogusławscy mieszkali razem w
Chmielniku do śmierci Michaliny, co miało miejsce
dnia 7 grudnia 1875 roku36 . Ostatnie lata życia Wojciech Bogusławski spedził,
˛
mieszkajac
˛ w Kaliszu, zapewne pod opieka˛ córki Zoﬁi Swinarskiej. Tam też
zmarł o godzinie pierwszej w nocy w dniu 2 sierpnia
1882 roku37 .
Potomkowie Wojciecha Bogusławskiego i Michaliny z Przeuskich
1. Marianna Ścibor-Bogusławska herbu Ostoja,
ur. w styczniu 1822 r., zm. 17 września 1822 r. w Karszewie. Według zapisu w akcie zgonu żyła dziewieć
˛ mie38
siecy
˛
.
2. Franciszek Jan Kapistran Ścibor-Bogusławski
herbu Ostoja, ur. 21 października 1822 r. w Kokaninie39 , zm. 6 kwietnia 1824 r. w Kokaninie40 .
3. Helena Ścibor-Bogusławska herbu Ostoja, ur.
ok. 1824 r. Wyszła za ma˛ż za Franciszka Szaniawskiego,
z którym miała synów: Bolesława, Mieczysława i Feliksa41 .
4. Marcjanna Ludwika Ścibor-Bogusławska
herbu Ostoja, ur. 11 stycznia 1825 r. w Kokaninie42 ,
zm. 18 stycznia 1837 r. w Pawłówku43 .
5. Marianna Eleonora Ścibor-Bogusławska
herbu Ostoja, ur. 18 lutego 1826 r. w Kokaninie44 .
Jej rodzicami chrzestnymi byli: Wojciech Przeradzki
i Joanna Przeuska. Wyszła za ma˛ż w dniu 23 maja
1846 roku w Kokaninie za Edwarda Konstantego Milewskiego herbu Ślepowron (ur. w 1821 r., zm. 6 lipca
1897 r. w Kaliszu), podpisarza [sekretarza sadowego
˛
–
przyp. red.] Sadu
˛ Pokoju pow. kaliskiego, rejenta, syna
Hipolita Ignacego i Konstancji Zuzanny z Rudnickich.
Ślub odbył sie˛ w obecności świadków – Aleksandra
Bogusławskiego, patrona Trybunału Kaliskiego i Cypriana Laudyna, nauczyciela Szkoły Realnej Wyższej45 .
Ze zwiazku
˛
Marianny Bogusławskiej i Edwarda Milewskiego urodzili sie:
˛ Józef, Zoﬁa Mieszkowska, Konstancja Młodzianowska i Maria Drecka46 .
6. Józefa Eufrozyna Ścibor-Bogusławska herbu
Ostoja, ur. 3 września 1827 r. w Kokaninie. Była trzymana do chrztu przez Antoniego Janiszewskiego i Joanne˛ Przeuska˛47 . Wyszła za ma˛ż za Teobalda Nepomucena Tomasza Rokossowskiego herbu Glaubicz (ur. 6
sierpnia 1822 r. w Rgilewie), syna Tomasza i Anieli z
Raczewskich. Ślub odbył sie˛ w Kokaninie, dnia 20 lipca
1851 roku w obecności świadków – Edwarda Milewskiego, pisarza Sadu
˛ Pokoju i Ludwika Koźmińskiego48 .
Teobald Rokossowski w latach piećdziesi
˛
atych
˛
XIX w.
49
pełnił funkcje˛ ekspedytora poczty w Cekowie . Później, do roku 1887 był dzierżawca˛ wieczystym folwarku
w Tyńcu pod Kaliszem50 . Ze zwiazku
˛
Józefy Bogusławskiej i Teobalda Rokossowskiego urodzili sie:
˛ Władysław, Saturnina (Salomea) Zoﬁa Miłobedzka,
˛
Teoﬁla
Helena Szaniawska, Michał Kazimierz i Ignacy Bole-
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sław51 .
7. Zoﬁa Katarzyna Ścibor-Bogusławska herbu
Ostoja, ur. 19 kwietnia 1831 r. w Pawłówku, zm. 13
stycznia 1886 r. w Kaliszu52 . Jej rodzicami chrzestnymi
byli: ksiadz
˛ Stanisław Grygowski, kustosz kolegiaty kaliskiej, proboszcz kokaniński i Joanna Załuskowska53 .
Zoﬁa wyszła za ma˛ż za Wincentego Swinarskiego herbu
Poraj (ur. w 1823 r., zm. 19 sierpnia 1890 r. w Laskach54 ), syna Andrzeja i Józefy z Radońskich, dziedziców rozległych dóbr, na które składały sie˛ wsie: Pamiecin,
˛
Szadek, Dojutrów i Żegocin55 . Uroczystość zaślubin odbyła si˛e w kościele paraﬁalnym w Kokaninie
w dniu 20 listopada 1853 roku w obecności świadków –
Erazma Załuskowskiego, dziedzica Kokanina i Jesionnej oraz Ignacego Stawiskiego56 . Z małżeństwa Zoﬁi i
Wincentego Swinarskiego urodzili sie:
˛ Wanda, Andrzej,
Tadeusz57 , Adam, Ignacy Wiktor58 , Antoni59 .
8. Julia Nepomucena Ścibor-Bogusławska herbu
Ostoja, ur. 13 maja 1832 r. w Pawłówku. Julia trzymana
była do chrztu przez Norberta i Zoﬁ˛e Chełkowskich60 .
9. Paulina Agnieszka Ścibor-Bogusławska herbu
Ostoja, ur. 21 stycznia 1834 r. w Pawłówku. Jej rodzicami chrzestnymi byli: Alojzy Napierałek i Agnieszka
Stefaniakowa61 . Paulina Agnieszka wyszła za ma˛ż za
Antoniego Morze [wym. m o r z e – przyp. red] (ur. 9
czerwca 1832 r. w Bronowie), syna Ildefonsa i Eugenii z
Kurowskich. Ślub odbył sie˛ w Kokaninie dnia 27 maja
1860 roku w obecności świadków – Wincentego Swinarskiego herbu Poraj, dziedzica Żegocina i Leona Grabowskiego dziedzica dóbr Piotrów62 . Ze zwiazku
˛
Pauliny i Antoniego Morzów urodziło sie˛ kilkoro dzieci:
Janusz, Bolesław, Jadwiga, Stefania Wize, Zoﬁa Zieleniewska63 .
10. Karolina Magdalena Ścibor-Bogusławska
herbu Ostoja, ur. 19 lipca 1837 r. w Pawłówku, zm. W
1880 r. Jej rodzicami chrzestnymi byli: Jan Opieliński,
ma˛ż Antoniny Bogusławskiej i Józefa Kowalska64 . Karolina Bogusławska zawarła zwiazek
˛
małżeński z Maksymilianem Pstrokońskim herbu Poraj (ur. w 1827 r. w
Tursku, zm. w 1910 r. w Piotrkowie), synem Józefa (w
akcie ślubu podano imie˛ Ignacy), oﬁcera w powstaniu listopadowym i Zuzanny z Janta-Połczyńskich65 .
Ślub odbył si˛e w Kaliszu, dnia 16 czerwca 1858 roku
w kościele paraﬁalnym pod wezwaniem św. Mikołaja.
Małżeństwo to błogosławił ksiadz
˛ Józef Herbich, kanonik honorowy kaliski, prefekt Szkoły Realnej w Kaliszu i proboszcz paraﬁi Tykadłów w obecności świadków – Teobalda Rokosowskiego i Gracjana Łaczkow˛
skiego dzierżawcy dóbr Szadek66 . W roku 1863 Maksymilian Pstrokoński był administratorem dóbr Uników
koło Złoczewa67 . Trzy lata później dzierżawił Brosze˛
68
cin . Ze zwiazku
˛
Karoliny i Maksymiliana Pstrokońskich urodzili si˛e: Maria Katarzyna Gajewska, Stefan69 ,
Kazimierz, Stanisław Kwiryn, Jadwiga Janowicz, Michalina Zoﬁa Deutschmanem70 .
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11. Władysław Wincenty Ścibor-Bogusławski
herbu Ostoja, ur. 19 lipca 1839 r. w Pawłówku, zm.
1923 w Wilkowicach. Ochrzczony został w kościele paraﬁalnym w Kokaninie 8 sierpnia 1839 roku. Jego rodzicami chrzestnymi byli: Aleksander Bogusławski (brat
stryjeczny) i Joanna z Przeuskich Załuskowska (siostra
matki)71 . Władysław Bogusławski zar˛eczony był z Maria˛
Wasiłowska˛ (później Konopnicka),
˛ znana˛ poetka˛ okresu
realizmu. Ożenił sie˛ 11 maja 1862 roku w kościele w
Turku z Józefa˛ Skotnicka˛ herbu Rola (ur. 1844 r. w
Rogowie), córka˛ Franciszka Maksymiliana Augustyna
i Praksedy z Klińskich, dziedziców Rogowa i Gasina.
˛
Sakramentu małżeństwa udzielił ks. proboszcz Andrzej
Wagrowski
˛
w obecności świadków – Marcelego Wa˛
growskiego i Jana Guzowskiego, ekspedytora poczty w
Kłodawie. Według informacji ujetej
˛ w akcie ślubu, Władysław i Józefa zawarli w dniu 17 kwietnia 1862 roku
intercyze˛ przedmałżeńska˛ w kancelarii notariusza Jana
Niwińskiego w Kaliszu. Władysław Wincenty Bogusławski w tym czasie utrzymywał sie˛ z pracy na poczcie w
Cekowie72 . Warto w tym miejscu wspomnieć, że naczelnikiem tej poczty był Teobald Rokossowski, ma˛ż jego
siostry Józefy Eufrozyny Bogusławskiej. Po zaślubinach
Bogusławski wział˛ od teściów majatek
˛
Gasin
˛
w dzierżaw˛e. Tam przyszli na świat: córka Kazimiera (w 1863
roku73 ) i syn Stanisław Juliusz (w 1864 roku)74 .
Władysław Bogusławski był człowiekiem szerokich
zainteresowań, głównie literackich; według przekazów
rodzinnych pisywał do „Biblioteki Warszawskiej”. W aktach metrykalnych paraﬁi Małyń, na przestrzeni lat
1866–1874, wymieniany był jako dziedzic Zaborowa75
(koło Szadku). Tam rodziły sie˛ kolejne dzieci Bogusławskich – Wojciech Michał (w 1866 roku)76 , Zoﬁa Władysława (w 1867 roku)77 i Franciszek Władysław (w 1872
roku)78 . W okresie gospodarowania Bogusławskich w
Zaborowie, tylko Michalina Julia urodziła sie˛ w innym
miejscu. Przyszła na świat w Kaliszu w 1870 roku, zapewne podczas jednej z wizyt u krewnych79 . Bogusławskim nie udało sie˛ utrzymać folwarku w Zaborowie.
Z przekazów najstarszych członków rodziny wiemy, że
Władysław i Józefa Bogusławscy dzierżawili, w późniejszym czasie, majatek
˛ ziemski w Sandomierskiem. Pewnego razu dojść tam miało do niezwykle intensywnego
gradobicia, które doprowadziło ich do ruiny. W roku
1890 mieszkali w Sompolnie, gdzie ma˛ż ich córki Kazimiery – Kazimierz Drzewiecki piastował urzad
˛ wójta
80
gminy . Ostatnie swoje lata spedzili
˛
w Wilkowicach u
syna Stanisława i jego małżonki Anny z Lochmanów.
Tam, w 1911 roku, obchodzili Złote Gody, czyli piećdzie˛
sieciolecie
˛
małżeństwa. Tam też oboje zmarli: Józefa –
w 1921 roku, a Władysław – trzy lata później. Pochowani sa˛ na cmentarzu w Turze81 .
12. Ludwika Joanna Ścibor-Bogusławska herbu
Ostoja, ur. 8 kwietnia 1843 r. w Pawłówku. Jej matka˛
chrzestna˛ była Joanna Załuskowska, a ojcem chrzestNa Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

nym – Edward Milewski, adwokat z Warszawy82 .
Przypisy:
1
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w Mikołajewicach, małżeństwa, nr aktu/rok: 15/1821.
13
AP w Łodzi, Oddz. w Sieradzu, Notariusz Wincenty Kobyłecki
w Szadku, nr aktu/rok: 103/1821. W cytowanym tekście została zachowana oryginalna pisownia – przyp. red.
14
BK, TD, Metrykalia – Katolickie – Cz˛eść 7, 46376 (Granowo).
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37
AP w Kaliszu, Akta stanu cywilnego Paraﬁi Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Kalisz, zgony, nr aktu/rok: 2/1883.
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˛
urodzenia, nr aktu/rok: 42/1866.
69
Tamże.
70
www.barbarafamily.eu, [dost˛ep: 08. 04. 2018 r.]
71
AP w Poznaniu, Akta stanu cywilnego Paraﬁi Rzymskokatolickiej Kokanin, urodzenia, nr aktu/rok: 5/1839.
72
AP w Poznaniu Oddział w Koninie, Akta stanu cywilnego Paraﬁi Rzymskokatolickiej Turek, małżeństwa, nr aktu/rok: 43/1862.
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206/1846.
76
AP w Łodzi, Akta stanu cywilnego Paraﬁi Rzymskokatolickiej
w Małyniu, urodzenia, nr aktu/rok: 27/1867.
77
AP w Łodzi, Akta stanu cywilnego Paraﬁi Rzymskokatolickiej
w Małyniu, urodzenia, nr aktu/rok: 173/1867.
78
AP w Łodzi, Akta stanu cywilnego Paraﬁi Rzymskokatolickiej
w Małyniu, urodzenia, nr aktu/rok: 23/1872.
79
AP w Poznaniu, Akta stanu cywilnego Paraﬁi Rzymskokatolickiej św. Józefa Kalisz, urodzenia, nr aktu/rok: 132/1870.
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Kapral podchora˛ży Tadeusz
Turkowski (1921–1988)

nym, pracowitym, bezinteresownym i skromnym. W życiu
rodzinnym i zawodowym nie da˛żył do uzyskania przewagi
nad innymi ani do arbitralnego narzucania swojego zdania, co nie znaczy, że go nie bronił. Szanował każdego człowieka bez wzgledu
˛ na stanowisko społeczne i wykształcenie.
Nie zabiegał o korzyści osobiste, awanse i odznaczenia. To,
co osiagn
˛ ał,
˛ było wynikiem jego talentu, a nade wszystko
pracy”.

Maciej Rataj
W roku ubiegłym mineło
˛ 75 lat od wybuchu powstania warszawskiego. To wydarzenie niezmiennie wywołuje gorace
˛ spory, polemiki publicystów i historyków, a
także tych wszystkich, którym nieobojetne
˛
sa˛ sprawy
naszej tożsamości. Każdego roku, w kolejna˛ rocznice˛
powstania, rozgrywa sie˛ w przestrzeni publicznej batalia zwolenników i krytyków sierpniowego zrywu, a towarzyszy jej cz˛esto bardzo wysoka temperatura emocji.
Niezależnie od tego, jak oceniamy zasadność wybuchu powstania warszawskiego, warto akcentować fakt,
że uczestniczyli w nim przedstawiciele rozmaitych formacji politycznych, poczawszy
˛
od komunistycznej lewicy (Armia Ludowa) na radykalnej prawicy (Narodowe
Siły Zbrojne) kończac.
˛ W powstańczych szeregach bili
sie˛ również cudzoziemcy. Lektura biogramów uczestników powstania z samego tylko Mokotowa pozwala
stwierdzić, że pochodzili właściwie ze wszystkich regionów kraju. Wśród nich także obywatele, wywodzacy
˛
sie˛ z ziemi sieradzkiej.
Jednym z nich był Tadeusz Turkowski. Urodził sie˛ 6
stycznia 1921 roku w Popowie (dziś w gminie P˛eczniew,
przed wojna˛ w powiecie tureckim). Ojciec Tadeusza,
Kazimierz Turkowski (1889–1966) pełnił przed wojna˛
funkcj˛e kierownika jednorocznych szkół rolniczych w
Popowie i Dobryszycach. Cieszył sie˛ bardzo dobra˛ reputacja˛ sprawnego organizatora i zacnego człowieka.
Oto, co na jego temat czytamy w artykule Jana Pawlikowskiego1 :
„Był człowiekiem łagodnym, wyrozumiałym, opanowa-
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Tadeusz zwiazał
˛
sie˛ z ruchem oporu w kwietniu
1940 r. w Dobryszycach, gdzie w miejscowej szkole rolniczej odbywał praktyki. Jako członek Zwiazku
˛
Walki
Zbrojnej, a nast˛epnie Armii Krajowej miedzy
˛
innymi
przekazywał informacje na temat przemieszczania, liczebności i wyposażenia oddziałów żandarmerii niemieckiej. W latach 1941–1942 Turkowski był uczniem
Szkoły Ogrodniczo-Rolniczej II stopnia w Warszawie, a
do końca 1942 r. pracował w majatku
˛
rolnym w Przezwodach. Równocześnie nie zaniedbywał pracy konspiracyjnej. Po zaprzysie˛ żeniu – przyjał˛ pseudonim Cedro
– wział˛ udział w szkoleniu artyleryjskim, strzeleckim i
łacznościowym.
˛
Ukończył również kurs podchora˛żych.
25 lipca 1944 r. został przydział do 3 baterii 1 Dywizjonu Artylerii Konnej dowodzonego przez kapitana
Mieczysława Sokołowskiego Dakowskiego.
Zgrupowanie 1 Dywizjonu Artylerii Konnej imienia generała Bema odtworzone na poczatku
˛
1940 roku
kontynuowało tradycje formacji, powstałej już w 1919
roku, ale w oczywisty sposób nic wspólnego z końmi
i kawaleria˛ nie miało. Było bardzo źle uzbrojone. W
chwili wybuchu powstania zadanie dywizjonu polegało
na opanowaniu koszar zajmowanych przez Niemców.
3 bateria, w której skład wchodził Cedro, bezskutecznie szturmowała brame˛ koszar. Niemieckie stanowiska
umocnione bunkrami i cie˛ żkimi karabinami maszynoNa Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

wymi okazały si˛e nie do sforsowania. W nocy z 1 na
2 sierpnia powstańcy otrzymali rozkaz wycofania sie˛

Tadeusz Turkowski. Źródło: E. Ajewski, Mokotów walczy

do Lasów Kabackich. Udział w walkach powstańczych
zakończył si˛e zatem dla Tadeusza Turkowskiego po
kilkunastu godzinach walki. Artylerzyści nie złożyli
jednak broni. Walk˛e z niemieckim okupantem prowadzili do stycznia 1945, a wiec
˛ do momentu rozwiazania
˛

Armii Krajowej, skupiajac
˛ sie˛ na działaniach partyzanckich. I tak 3 bateria z kapralem podchora˛żym
Turkowskim miedzy
˛
innymi 3 sierpnia skutecznie zaatakowała stanowisko niemieckiego reﬂektora przeciwlotniczego w Kierszku, w Lasach Kabackich, rozbiła
konwój samochodów cie˛ żarowych z amunicja˛ pod Piasecznem, stoczyła potyczk˛e z oddziałem żandarmerii
w Piskorce. Poza tym prowadziła działania dywersyjne,
osłaniała i przejmowała zrzuty lotnicze (tzw. Bastion
C). W listopadzie 1944 r. Turkowski – ze wzgledu
˛
na
zły stan zdrowia – opuścił oddział i udał sie˛ do szpitala w Radomsku. Tam 16 stycznia 1945 roku zastała go
wiadomość o wkroczeniu Armii Czerwonej. Po wojnie
Turkowski nie angażował sie˛ w działalność polityczna,˛
a przynajmniej nic nie wiadomo o tym autorowi. W
kwestionariuszu członka ZBOWiD-u stwierdził, że zarówno w latach przedwojennych, jak i powojennych
pozostał bezpartyjny. O tym, że nie był to czas łaskawy
dla żołnierzy Armii Krajowej, najlepiej świadczy fakt,
iż kapitan Mieczysław Sokołowski Dakowski, dowódca
Turkowskiego, został w 1946 roku zamordowany w wie˛
zieniu mokotowskim. Tadeusz Turkowski w 1948 roku
ukończył Szkołe˛ Główna˛ Gospodarstwa Wiejskiego,
uzyskawszy tytuł inżyniera rolnictwa. Pracował na tej
uczelni jako asystent, a w późniejszych latach miedzy
˛
innymi w Animeksie i Instytucie Maszyn Spożywczych
w Warszawie. Tadeusz Turkowski został odznaczony
miedzy
˛
innymi Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi
oraz Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł 4
grudnia 1988 roku w Warszawie.
Przypisy:
1

J. Pawlikowski, Jednoroczna Szkoła Rolnicza w Dobryszycach [w:]
„Zeszyty Radomszczańskie”, Tom IX, Radomsko 2014.

POZNAJEMY WŁASNY REGION
Ścieżka dydaktyczna w Sieradzu „Po
sieradzkich wałach Warty i Żegliny”
(cz. 1)
Zygmunt Kamiński
Wyzwaniem do napisania tego artykułu była cheć
˛
pokazania jednej z dróg, wiodacych
˛
do szukania, odnajdywania i uzewnetrzniania
˛
wartości w edukacji geograﬁcznej i historycznej uczniów i nauczycieli, tkwia˛
cych w środowisku geograﬁcznym – w miejscach naszego życia. Ta˛ droga˛ jest m. in. ścieżka dydaktyczna1 .
Chociaż już od lat siedemdziesiatych
˛
sa˛ znane w Polsce ścieżki przyrodniczo-geograﬁczne, nieczesto
˛
jednak spotkać można geograﬁczne. Możemy dzieki
˛ nim
wypracować oryginalny sposób patrzenia na świat. Z
Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

cała˛ pewnościa˛ jest to efekt edukacji geograﬁcznej i
historycznej, w której wyniku zdobywa sie˛ umiejetno˛
ści i konstruuje wiedze˛ potrzebna˛ do rozumienia otaczajacej
˛ nas codziennej rzeczywistości. Istotny jest tu
nie tylko proces kształcenia, ale także cechy osobowościowe, motywacje do otwierania sie˛ na najbliższe otoczenie.
Na takiej ścieżce dydaktycznej jej uczestnik, jak i
prowadzacy
˛ grupe˛ zadaje sobie nast˛epujace
˛ pytania badawcze i szuka na nie odpowiedzi. Sa˛ to pytania: gdzie
TO jest? Jakie TO jest? Dlaczego TO jest takie (dlaczego TO jest tu/tam)? Jak TO powstało, jak sie˛ zdarzyło? Jaki TO ma wpływ na...? Jaka˛ TO ma wartość
(na różnych poziomach taksonomicznych, w tym – duchowym i transcendentalnym) i jakie ma TO znaczenie
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(nie tylko dla człowieka)? Jak TYM sie˛ powinno gospodarować dla wspólnej korzyści (rozwój zrównoważony) człowieka i środowiska przyrodniczego, którego
jest on elementem2 ? Już znany geograf Gustaw Wuttke3 uczył spojrzenia przez dydaktyków [tj. nauczycieli
przedmiotu geograﬁi i historii - przyp. Z.K.] na zaje˛
ciach w terenie przy pomocy tzw. metody krajoznawczej.
Celowość i istot˛e metody krajoznawczej podkreśla w
nast˛epujacy
˛ sposób:
„Zagadnienia rodzace
˛ sie˛ z obserwacji rozrastaja˛ sie˛ i wia˛ża˛
z innymi – zdawałoby sie˛ nic niemajacymi
˛
wspólnego. Każdy
fakt tłumaczy sie˛ całym środowiskiem, a środowisko cze˛
ściowo i tym faktem dopasowanym do otoczenia, przystosowanym do niego. Dostrzec ten stosunek, ten ład – to jest
zrozumieć konsekwencje i odczuć piekno
˛
otoczenia, krajobrazu, poznać oblicze danego zakatka
˛
naszej ziemi. To jest
właśnie zadaniem krajoznawstwa”4 .

W tej metodzie – oprócz analizy i syntezy naukowej
– G. Wuttke dostrzegał piekno
˛
krajobrazów ojczystych,
twórców ich układów i struktury w bezpośrednim kontakcie z nimi. Pisał:
„Gdy w ten sposób młodzież zapozna sie˛ ze swoim środowiskiem – być może wzbudzi sie˛ w niej stosunek do kraju
uczuciowy, miły, miłosny. Dopiero wtedy można mówić o
miłości ojczyzny, o patriotyzmie. A nawet może nie mówić,
bo oczy samym swoim odmiennym błyskiem wyjawia˛ ten
intymny stosunek do ziemi i człowieka zamieszkujacego
˛
t˛e
5
rodzinna˛ ziemie˛ – ojczysta”
˛ .

Autor, zainspirowany tym przesłaniem, podjał˛
prób˛e opracowania (w zarysie) dla miasta Sieradza
ścieżki dydaktycznej, poprowadzonej wałami przeciwpowodziowymi dolin rzek Żegliny i Warty na odcinku
od ulicy Olendry Duże do ul. A. Mickiewicza. Dlaczego
taki wybór? Odpowiedź nasuwa sie˛ sama, bo tymi „nieoznakowanymi szlakami” poda˛ża wielu mieszkańców
miasta, ale też i turystów, odwiedzajacych
˛
Sieradz. Należy podkreślić, że rzeki te stanowa˛ ważny element sieradzkiego krajobrazu, przy nich powstawało i kształtowało si˛e miasto Sieradz. Zdaniem Autora istnieje potrzeba wyznaczenia tej ścieżki o charakterze geograﬁcznym i historycznym. Byłaby ona dobrym przykładem sposobu myślenia i postrzegania rzeki, nie tylko
jako elementu środowiska geograﬁcznego, ale też jako
miejsca i przestrzeni życia człowieka, a także roślin i
zwierzat.
˛ Ponadto istotnym niematerialnym elementem
sa˛ wartości krajobrazowe, uchwycone w przeszłości i
obecnie na zdj˛eciach i malowanych obrazach. Właśnie
wały przeciwpowodziowe stanowia˛ doskonałe miejsce
jako wyniesione ponad dno doliny punkty widokowe, z
których podziwiać możemy na 3,5 km odcinku walory
przyrodnicze, estetyczne, krajobrazowe, gospodarcze i
społeczno-kulturowe.
Właśnie tu możemy sie˛ zetknać
˛ bezpośrednio ze

42

środowiskiem przyrodniczym w skali przestrzennej i
czasowej oraz poznać zależności i zjawiska w nim zachodzace.
˛ Podczas spaceru ta˛ ścieżka˛ wykształcić też
możemy umiejetności
˛
analizowania informacji, rozumienia terminów, wyjaśniania zdarzeń, zjawisk, procesów oraz analizowania i rozwiazywania
˛
problemów.
Ponadto wśród uczestników kształtować możemy właściwe postawy, warunkujace
˛ sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnej rzeczywistości. Posługiwanie sie˛ podstawowym słownictwem geograﬁcznym
w toku opisywania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów,
zachodzacych
˛
w środowisku geograﬁcznym, identyﬁkuje zwiazki
˛ i zależności w środowisku przyrodniczym,
gospodarce i życiu społecznym w lokalnej skali przestrzennej tj. Miasta Sieradz. Wreszcie zrozumieć możemy wzajemne relacje człowiek – przyroda. Sugestia˛
Autora jest przesłanie dla władz i organizacji społecznych do kompleksowego opracowania i oznakowania
takiej ścieżki, a może nawet jej wydłużenia i rozszerzenia o nowe tereny godne uwagi turysty czy spacerowicza.
Wizerunek Sieradza, ogladany
˛
z poziomu wałów
przeciwpowodziowych, powinien być traktowany, jako
konstrukt poznawczy, jakim posługuje sie˛ osoba spostrzegajaca
˛ miejscowość lub przywołujaca
˛ jego obraz
z pamieci.
˛
Na obraz ten składaja˛ sie˛ przecież przeróżne elementy i aspekty, poczawszy
˛
od cech przestrzennych miasta, poprzez jego właściwości demograﬁczne, ekonomiczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe, aż po symboliczne. Treść tych przywołań może
być uwarunkowana zbiorowym lub indywidualnym doświadczeniem odnoszonym do miejsca, jak też przekazami, które różnymi kanałami informacyjnymi docieraja˛ do spostrzegajacych
˛
je uczestników.
Co możemy zobaczyć na proponowanej ścieżce
dydaktycznej?
Rzeki i zróżnicowanie sieci rzecznej, pradoline˛
Warty, park, historyczna˛ zabudow˛e miasta, obiekty
techniki – mosty drogowe i kolejowy, przepusty, wały
przeciwpowodziowe, obiekty: archeologiczne (grodzisko), kulturowe (skansen), obiekty obronne (bunkry,
fosa) i sportowo-rekreacyjne (basen, plaża, przystań kajakowa), przemysłowe, pomniki i tablice pamiatkowe.
˛
Powinniśmy też poznać zróżnicowanie środowiska
geograﬁcznego, głównych zjawisk i procesów oraz ich
uwarunkowań i konsekwencji. Powinniśmy również dostrzegać relacje miedzy
˛
elementami przestrzeni przyrodniczej, społeczno-gospodarczej i kulturowej w skali
lokalnej. Poznamy też główne procesy zewnetrzne,
˛
modelujace
˛ powierzchnie˛ Ziemi jak: erozja, transport, akumulacja oraz skutki rzeźbotwórczej działalności rzek
(poziom dna doliny, terasowy, wysoczyzny i ich stoki),
wiatru, ladolodu
˛
oraz wietrzenia.
Chociaż nasza w˛edrówka odbywać sie˛ bedzie
˛
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łem przeciwpowodziowym, to uświadomić musimy sobie, że jest on usytuowany na najniższym poziomie tj.
na terasie dennej – najmłodszej formie ukształtowanie
terenu. Poziom ten jest w znacznej cześci
˛
wykorzystywany przez rzeki Wart˛e i Żegline,
˛ starorzecza i torfowiska.
Obok poziomów terasowych, znaczac
˛ a˛ forma˛ terenu
sa˛ stoki. Zostały one podzielone na długie (łagodne)
oraz strome. Długie i stosunkowo łagodne stoki zajmuja˛ znaczna˛ cz˛eść powierzchni w krajobrazie, jaki be˛
dziemy ogladać.
˛
Cała trasa ma długość ok. 3500 m. Jest to teren
przystosowany do spacerowania i łatwy do przejścia,
zarówno dla małych dzieci jak i osób starszych. Czas
potrzebny do przejścia zależy od możliwości uczestników i ich zainteresowań, a także zwiedzania (skansen,
Wzgórze Zamkowe, Park Staromiejski i in.). Optymalnie należy zarezerwować ok. 3–4 godz.
Odcinek ulica Olendry Duże – ulica Podrzecze
(skansen)
(I etap – długość trasy 1,0 km)
Trasa ścieżki dydaktycznej rozpoczyna sie˛ w nietypowym miejscu, bo na wale przeciwpowodziowym przy
moście na rzece Żeglinie u wylotu ulicy Olendry Duże.
Patrzac
˛ na zachód (z lewej strony), widzimy zabudowania Olendrów Dużych o różnej architekturze. Interesujace
˛ jest usytuowanie topograﬁczne. Ulica ta przebiega ogólnie w kierunku wschodnim. Poczatkowo
˛
biegnie ona prostopadle do ulicy Krakowskie Przedmieście około 150 m, aby przy ulicy Opłotki skr˛ecić nieco
na południowy wschód.
Troch˛e historii. Ulica Olendry Duże6 metryka˛ nie
siega
˛ średniowiecza, lecz dopiero końca XVIII wieku,
kiedy była zapewne tworzac
˛ a˛ sie˛ podmiejska˛ struktura,˛ a nie wsia,˛ jak twierdził to A. Ruszkowski7 . Badania J. Jurka dowodza,˛ że teren ten był użytkowany
przez mieszczan sieradzkich już w XVI wieku. Nazwa
ulicy Olendry Duże zaczeła
˛ funkcjonować na poczatku
˛
XIX wieku. Pstrokoński tak pisał w 1810 lub 1811 r.
[pisownia oryginalna – red.]: „ad. 16. Ulica Nowa, teraz bez przyczyny Hollendrami Wielkiemi nazywana,
poczyna si˛e przed domami młynarzy, ciagnie
˛
sie˛ opłotkami ku Ł˛egowi”. Przyczyna,˛ dla której nazwa Holendry Wielkie (dopiero potem wyewoluowała do formy
Olendry Duże) była używana, nie był fakt zasiedlenia ulicy przez osadników holenderskich/olederskich.
˛
Zasiedlali ja˛ ludzie, wywodzacy
˛ sie˛ z najbliższej okolicy, np. Monic lub z samego Sieradza8 . Pierwsza nazwa umieszczona została na mapie z 1823 r. i zapisana jako Hollendry9 (Fot. 1). To właśnie miało miejsce
na obszarze nisko położonym niedaleko od średniowiecznego Sieradza. Wiazało
˛
sie˛ to z faktem najbardziej pożadanej
˛
umiejetności
˛
mieszkańców – osuszania zalewanych okresowo terenów w dolinie rzek ŻeNa Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

gliny i Warty. Szczególnym walorem Olendrów Dużych
jest otwarcie widokowe ulicy na łegi
˛ nadwarciańskie.

Fot. 1. Zabudowa ul. Olendry Duże, 1940 r. Fot. V. Becker

Fot. 2. Rzeka Żeglina u wylotu ul. Olendry Duże, 1966 r.
Fot. Z. Kamiński

Jeszcze na poczatku
˛
lat siedemdziesiatych
˛
XX w. na
ulicy Olendry Duże i przez rzek˛e Żegline˛ rano, w południe i wieczorem przechodziło stado krów z łegów
˛
(Fot. 2). W latach siedemdziesiatych
˛
powstała wspólnota łakowa
˛
z zamiarem rozwoju hodowli młodego
bydła opasowego. Powstał, tuż za mostem na Żeglinie,
po wschodniej stronie rzeki za wałem przeciwpowodziowym, murowany cieletnik,
˛
dziś już nieistniejacy.
˛
Zamiar rozwijania hodowli bydła był przyczyna˛ wybudowania w pobliżu wylotu ulicy Wincentego Witosa (dawniej Chabie) zlewni mleka, obecnie nieczynnej i zaniedbanej. Łegi
˛ sieradzkie, które dotad
˛ miały
naturalny charakter, postanowiono w latach siedemdziesiatych
˛
uporzadkować
˛
i zniwelować, dzielac
˛ je na
ogrodzone kwatery z drogami dojazdowymi, które obsadzono topolami, by hamowały wiatry dolinne. Kleska
˛
żywiołowa powodzi wielokrotnie dotkneła
˛ ulicy Olendry Duże. Na pewno wiemy o powodziach z 12 lipca
1903 r. czy wiosna˛ 1940 r. (uwidoczniono to na zachowanych zdjeciach).
˛
Natomiast wezbrania wód Żegliny z
1958 i 1997 r., choć groziły zalaniem ulicy, to skończyły
sie˛ jedynie podtopieniami.
Mało znanym faktem historycznym w tej okolicy
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było starcie 12 listopada 1905 r. trzytysiecznego
˛
tłumu
mieszkańców miasta i okolicznych wsi z kozakami,
gdzie byli zabici i ranni. W br. mija 115 rocznica tego
wydarzenia.
Olendry Duże – to teren ulicowej kolonii olenderskiej z XVII w., stanowiacy
˛ unikatowa˛ jednostk˛e o spójnym charakterze wiejskiego przedmieścia, harmonijnie
powiazanego
˛
z krajobrazem doliny Warty. Stanowia˛
one przedpole panoramy miasta od wschodu. Zachowana jest zasadnicza dyspozycja przestrzenna z nieznacznie zniekształconym układem działek (post˛epujaca
˛ parcelacja działek). Utrzymane sa˛ gabaryty ulic.
Poda˛żamy do trzyprzesłowego
˛
mostu drogowego
nad Żeglina˛ z rurowymi balustradami. Obecny obiekt
o trwałej stalowej konstrukcji powstał w końcu XX w.
Łaczy
˛
on wspomniane Olendry Duże i łegi,
˛ które stanowiły niegdyś pastwiska dla bydła, kóz, owiec i g˛esi.
Przed jego wybudowaniem istniała jedynie drewniana
kilkumetrowa kładka, po której mogła przejść jedna
osoba. Kładka cz˛esto ulegała zniszczeniu w okresie
zimowo-wiosennych wezbrań Żegliny, i okoliczni mieszkańcy musieli ja˛ ciagle
˛
naprawiać. Natomiast w okresie letnich intensywnych opadów rzeka czesto
˛
wyst˛epowała z koryta, a wtedy kładka nie zapewniała przejścia
sucha˛ stopa˛ na drugi brzeg. Ten obecny niewielki trzyprzesłowy
˛
most ma długość 12,5 m a szerokość 4,5 m.
Na dwuteowych belkach stalowych ułożona jest żelbetowa płyta pomostowa.
Rzeka Żeglina10 jest lewostronnym dopływem
Warty. Wypływa z okolic Złoczewa i ma długość 31,
76 m.11 Obecnie rzeka ma uregulowane koryto, którego przebieg ukształtowano w 1925 r., wykonujac
˛
także skrót – przekop wzdłuż usypanego wtedy Wzgórza Zamkowego. W granicach miasta usypano wówczas
wały przeciwpowodziowe.
Dawniej Żeglina miała inny przebieg, o czym dziś
przypominaja˛ zrekonstruowane niezbyt naturalnie starorzecza w dzielnicy Praga.
Dalej poda˛żamy lewostronnym wałem przeciwpowodziowym do ujścia małej rzeczki Krasawy, mijajac
˛
z lewej strony mały zbiornik wodny i duży plac. Na
nim przez krótki czas w latach siedemdziesiatych
˛
odbywały si˛e jarmarki (handlowano końmi, bydłem i innymi zwierz˛etami), a nawet rozstawiano tu namiot cyrkowy. Po prawej stronie za wałem rozciaga
˛ sie˛ widok na
łegi
˛ nadwarciańskie, obejmujace
˛ charakterystyczny element środowiska przyrodniczego Sieradza, utworzony
przez szeroki pas doliny Warty i Żegliny wraz z pozostałościami starorzeczy i topolowymi obsadzeniami
dróg gruntowych.
Nast˛epny przystanek znajduje sie˛ przy zakończeniu
ulicy Wierzbowej. W tym miejscu kiedyś miała ujście
rzeka Krasawa. Swój poczatek
˛
ma ona na łakach
˛
niedaleko Kłocka, dalej płynie przez teren dawnego browaru [Wójtostwo – przyp. Z.K.], gdzie powstał staw
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wójta. Przecina Krakowskie Przedmieście i płynie już
w kanale wzdłuż południowej cześci
˛
ulicy Wierzbowej, gdzie uchodzi do Żegliny. W ujściowym odcinku
rzeka tworzyła małe zabagnione rozlewiska, nazywane
przez mieszkańców „Jeziorem”. Tu obserwujemy lokalna˛ dominant˛e budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Krakowskim Przedmieściu 1. W latach sześćdziesiatych
˛
podczas intensywnych opadów w lecie Żegłina gwałtownie wezbrała i podtopiła ulice Wierzbowa˛
i Krakowskie Przedmieście. Aby zabezpieczyć sie˛ przed
podobnymi skutkami, wykonano kanał, cześciowo
˛
zakryty pod ulica˛ Krakowskie Przedmieście, a dalej biegnacy
˛ otwartym korytem i obwałowany, który skierować miał wody burzowe do Żegliny. Jego ujście wraz z
przepustem jest w wale przeciwpowodziowym. Po drodze, mijajac
˛ budynki na końcu ulicy Wierzbowej, dochodzimy do rozległej posiadłości jednego z sieradzkich przedsiebiorców
˛
z padokiem, gdzie możemy spotkać konie na wybiegu. W miejscu tym w dawnym budynku państwa Raszewskich mieszkał Antoni Cierplikowski „Antoine”– ’król fryzjerów i fryzjer królów’. W
tym czasie można go było spotkać spacerujacego
˛
w
sukmanie po wałach do ulubionego miejsca tj. Wzgórza
Zamkowego, na którym planował wznieść swoje fryzjerskie „Orle Gniazdo”.
Odcinek ulica Sienkiewicza – ulica Mickiewicza
(II etap – długość trasy 1,5 km)
Idac
˛ dalej, widzimy już zabudowania ulicy Podrzecze, Wzgórza Zamkowego i obiekty skansenu, gdzie dochodzimy do mostu mad Żeglina˛ (wylot ul. Podrzecze).
Poprzedni most o konstrukcji drewnianej nie spełnił już
technicznych wymogów, i dlatego w latach osiemdziesiatych
˛
podjeto
˛ starania o budow˛e nowej trwałej betonowej przeprawy do Sieradzkiego Parku Etnograﬁcznego. Obecny żelbetowy jednoprzesłowy
˛
most ma długość 22,5 m, a szerokość całkowita wynosi 7,6 m (jezdni
6,0 m). Zapewnia on teraz nie tylko dojazd do skansenu, ale też do łegów
˛
i pól, leżacych
˛
bliżej wsi Woźniki.
Należy tu podkreślić, że droga obok skansenu w kierunku Woźnik jest fragmentami zbliżona do dawnego
traktu przeprawy na Warcie w tej wsi. Stad
˛ wywodzi sie˛
nazwa miejscowości.
Skansen tj. Sieradzki Park Etnograﬁczny (oﬁcjalna
nazwa) utworzony został w 1973 r. Jeszcze w latach
sześćdziesiatych
˛
z ta˛ inicjatywa˛ wyszła Zoﬁa Nejman,
dyrektor Muzeum Okr˛egowego w Sieradzu. Pierwotne
plany zakładały zlokalizowanie tu kilkudziesieciu
˛
budynków z regionu sieradzkiego. Znajduja˛ sie˛ tu: Dom
Tkacza przeniesiony ze Zgierza, dom i zagroda Szczepana Muchy – rzeźbiarza ludowego ze wsi Szale (gmina
Klonowa), zagroda wiejska (chałupa szerokofrontowa)
z dawnej wsi Meka,
˛
stodoła ze wsi Ruda w gminie
Sieradz, obórka z wozownia,˛ podcieniowy spichlerz
– komora z Braszewic-Zabrodzia
˛
zwany sołkiem oraz
Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

wiata ze sprz˛etem rolniczym z maszynami i urzadze˛
niami wiejskimi (młocarnie, wialnie, przetaki, pługi i
inne). Zrekonstruowano piec chlebowy z Kopyści koło
Łasku. Na terenie skansenu postawiono tez kapliczk˛e.
26 czerwca 2010 r. pod głazem zakopano kapsuł˛e czasu
(skrzyni˛e czasu – z pamiatkami
˛
i wspomnieniami Sieradzan). Odbywaja˛ sie˛ też – w ramach programu Krzesiwo – warsztaty i spotkania z twórcami ludowymi,
przeglad
˛ kapel ludowych, promujacych
˛
kultur˛e ludowa˛
regionu sieradzkiego. Dokładny opis i wyposażenie
poszczególnych obiektów znajdziemy w Internecie12 .

łowań i fos oraz zgrupowaniu drzew na obwodzie stanowi silny akcent krajobrazowy doliny rzecznej w kontekście pozbawionych zwartej zieleni łegów.
˛
Rewitalizacja,˛ niestety, nie objeto
˛ drzewostanu wzgórza, a jedynie
dokonano oczyszczenia fosy, wyeksponowania bunkrów
z II wojny światowej i budowy ciagów
˛
komunikacji
pieszej z nawierzchniami utwardzonymi, oświetlenia,
mostów, tablic informacyjnych, ławek. Istniejacy
˛ drzewostan (na szczeście
˛
w całości) oszczedzono.
˛
Należy
dodać, że w 2014 r. w konkursie Łódzkiego Oddziału
Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowana˛ przestrzeń publiczna˛ w województwie
łódzkim w kategorii „Przestrzeń w zieleni” przyznano
główna˛ nagrode˛ za realizacje˛ projektu „Odtworzenie
naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budowa˛
ciagów
˛
pieszo-rowerowych w Sieradzu”. Rewitalizacja ta wpłyneła
˛ na ponowne szersze zainteresowanie
mieszkańców tym zapomnianym fragmentem miasta.

Fot. 3. Dawne koryto odnogi Warty tzw. Paradzianka,
2013 r. Fot. Ł. Piotrowski

W 2015 roku wykonano rewitalizacje˛ Wzgórza Zamkowego w ramach projektu „Od Elekcji królów Polski
do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym
i kulturowym dziedzictwem regionu”. Projekt realizowany był przez miasto Sieradz oraz partnerów: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konajacego
˛
w Sieradzu, Starostwo Powiatowe w Sieradzu, paraﬁ˛e
rzymsko-katolicka˛ p. w. Wszystkich Świetych
˛
w Sieradzu, Muzeum Okr˛egowe w Sieradzu oraz Sieradzkie
Centrum Kultury w Sieradzu.
Na obszarze „Parku Kulturowego Wzgórze Zamkowe”13 , który obejmował: Wzgórze Zamkowe, Przedmieście Praskie i starorzecze Żegliny zaprojektowano
platform˛e widokowa,˛ kładki dla pieszych i rowerzystów,
teatr plenerowy, na którego scenie odbywaja˛ sie˛ widowiskowe walki rycerskie, sa˛ tu też elementy małej architektury. Na wzgórzu urzadzono
˛
też szlak historii, po
którym prowadzi ciag
˛ spacerowy z głazami. Na nich
umieszczono edukacyjne informacje historyczne z rycinami. W obr˛ebie zamku znajduja˛ sie˛ – obecnie zasypane – relikty kaplicy św. Marcina, późnoromańskiej
rotundy. Miejsce to oznaczono głazami. Poniemieckie
bunkry nie zostały – jak zakładano – przeznaczone na
cele kulturalne.
Ulica Zamkowa stanowi ciekawa˛ oś kompozycyjna,˛
która jest historycznym szlakiem, łacz
˛ acym
˛
dawny zamek ze średniowiecznym założeniem urbanistycznym
sieradzkiej starówki. Dzieki
˛ czytelnemu zarysowi obwa-
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Fot. 4. Panorama Sieradza z okolic Wzgórza Zamkowego, okres miedzywojenny.
˛
Ze zbiorów Autora

Warto zboczyć z naszej trasy (wariant), aby zobaczyć cześć
˛ rekreacyjno-spacerowa˛ odtworzonego starorzecza, gdzie znajduja˛ sie˛ ścieżki spacerowe i rowerowe
oraz przyrodnicze z ławkami, siedziskami oraz widokowymi pomostami w najbardziej atrakcyjnych miejscach.
Z nich to można podziwiać sylwetk˛e starego miasta
i jego kościoły, zbiornik retencyjny przy wale, obeliski,
wyznaczajace
˛ miejsce historycznego mostu czy Wzgórze Zamkowe, na które z pomostów prowadza˛ dwie
nowe kładki piesze. Pierwsza z nich, prowadzaca
˛ nad
fosa˛ na Wzgórze Zamkowe od strony skansenu, była
zdemontowana w 2014 r. i zastapiona
˛
stalowa˛ jednoprzesłow
˛
a˛ konstrukcja˛ o rozpietości
˛
24 m o ciekawej
balustradzie. Druga – zachodnia – została zbudowana
od strony ulicy Zamkowej i zapewnia bezpośredni dost˛ep do wzgórza, ma podobny charakter. Ma dwa stalowe przesła
˛
o różnej rozpietości
˛
i długość 24 m.14
Po zwiedzeniu Wzgórza Zamkowego oraz skansenu,
nasz szlak w˛edrówki może dodatkowo sie˛ wydłużyć i
prowadzić dalej w kierunku parku Mickiewicza, pomnika grunwaldzkiego, na tereny łegowe
˛
i starorzecze
Warty tzw. „Paradziank˛e” (Fot. 3), by powrócić na wał.
Bed
˛ ac
˛ na wale, dochodzimy do ulicy Zamkowej15 i
mijamy z prawej strony ww. kładk˛e a z lewej strony –
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zabudowania przy ul. Zamkowej, Wschodniej16 i Stawowej. Dochodzimy do zbiornika wodnego, który został
w ramach rewitalizacji na nowo ukształtowany. Znajduje si˛e na nim miejsce, gdzie można spotkać odpoczywajace
˛ ptactwo wodne (czesto
˛
kaczki krzyżówki).
Przed regulacja˛ akwen był w stanie naturalnym i stanowił ślad pod dawnym meandrujacym
˛
korycie rzeki
Żegliny. Tu mamy najciekawsza˛ panorame˛ średniowiecznego Sieradza (Fot. 4). Ciekawostka˛ jest, że po
drugiej stronie rzeki – bliżej stadionu – pojawiły sie˛
bobry, które swój ślad zaznaczyły na drzewach (Fot. 5).

Fot. 5. Działalność bobrów w terasie zalewowej Żegliny.
Fot. sieradz.naszemiasto.pl

fakturze sukienniczej A. Harrera. Na pomysł jego utworzenia w 1836 r. wpadł hrabia Fryderyk Skarbek, ekonomista, historyk, artysta i działacz społeczny, który
postanowił w ten właśnie sposób wykorzystać obiekty
po spalonej manufakturze. Było to wówczas trzecie tak
nowoczesne wiezienie
˛
w Europie, bo wprowadzono tu
nietypowe, nowatorskie jak na owe czasy podejście do
sposobu odbywania kary. W nocy wieźniowie
˛
przebywali osobno w pojedynczych celach, w dzień zaś cie˛ żko
pracowali, przykuci do narzedzi
˛
i maszyn. Warunki,
w jakich odbywali kar˛e, były, delikatnie mówiac,
˛ spartańskie. Dostawali jeden posiłek bezmiesny
˛
dziennie i
wode.
˛ Mieli nakaz całkowitego milczenia, a jego złamanie było karane przez strażników. Kiedy w 1868 r. zakładem zarzadzali
˛
tylko Rosjanie, działały w nim: szpital, kaplica, fabryka płótna i przedzalnia.
˛
W 1906 roku
doszło do ucieczki Walerego Sławka, późniejszego premiera II RP i marszałka Sejmu.
Wyjatkowo
˛
tragiczne w historii wiezienia
˛
były lata II
wojny światowej, podczas których stało sie˛ ono jednym
z najlepiej strzeżonych miejsc odosobnienia. Wśród
osadzonych byli m. in. Czesi, Niemcy, Słowacy, Rosjanie, Bułgarzy, Belgowie i Holendrzy. Szacuje sie,
˛
że w tym czasie w wiezieniu
˛
zgineło
˛ kilka tysiecy
˛
osób. Niemcy do końca okupacji wykonywali tu wyroki
śmierci. W połowie stycznia 1945 r., a wiec
˛ tuż przed
wyzwoleniem miasta, skazano na śmierć przez ściecie
˛
toporem żołnierza AK Antonine˛ Chrystkowa˛ ps. „Tosia”. Po II wojnie światowej w grudniu 1989 r. w zakładzie doszło do najwiekszego
˛
w historii wieziennictwa
˛
buntu osadzonych.. Obiekty wiezienia były wykorzystywane do nakr˛ecenia scen w ﬁlmach: „Zezowate szcze˛
ście”, w obu cześciach
˛
„Vabanku”, w „Białej wizytówce”
i „Zabij mnie, glino”.
Ciag
˛ dalszy w nastepnym
˛
numerze kwartalnika
Przypisy:

Fot. 6. Widok na klasztor podominikański Fot. Z. Kamiński

Docieramy do ulicy Sienkiewicza, gdzie usytuowany
jest parking, a z niego roztacza sie˛ panorama na średniowieczny podominikański klasztor, zbudowany w
połowie XIII wieku i usytuowany na kraw˛edzi doliny.
Miejsce to w planach zostało uwzglednione
˛
jako chronione otwarcie widokowe (Fot. 6). Tu widzimy też zabudowania ul. Żabiej, która doświadczyła kleski
˛
powodzi
wiosna˛ 1940 r.
Widoczny jest też utworzony w 1836 r. Zakład
Karny, który powstał w budynkach po spalonej manu-
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1
Ścieżka dydaktyczna – to szlak pieszy wytyczony w taki sposób, aby na jego trasie znajdowały si˛e obiekty przyrodnicze, obiekty
architektury czy techniki. Charakteryzuje si˛e innym oznakowaniem,
niż szlak pieszy oraz podkreśla walor edukacyjny poprzez rozmieszczenie tablic informacyjnych (tzw. stanowiska edukacyjne),
wskazujacych
˛
interesujace
˛ obiekty, a także wyjaśniajacych
˛
zjawiska
przyrodnicze i antropogeniczne, które doprowadziły do ich powstania.
2
J. Angiel, W poszukiwaniu świata wartości poprzez geograﬁczne
okulary, Prace Uniwersytetu Warszawskiego, s. 34.
3
G. Wuttke (1887–1975) – geograf, przyrodnik i chemik; nauczyciel i badacz, zwolennik krajoznawstwa w nauczaniu geograﬁi;
dydaktyk geograﬁi zaliczany do grona mistrzów w tej dziedzinie;
utworzył pierwsza˛ w Polsce pracowni˛e dydaktyki geograﬁi.
4
G. Wuttke, Uwagi o metodach krajoznawczych w nauczaniu i
wychowaniu. [w:] S. Rodkiewicz (red.), Nauczyciel krajoznawca na
Mazowszu, Warszawa 1961, s. 21.
5
Tamże.
6
Źródło: Z. Kamiński, Olendry Duże – zapomniane sieradzkie
osiedle, [w:] „Na Sieradzkich Szlakach” nr 3/126/2016 s. 44.
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7

A. Ruszkowski, Wioski podmiejskie – zapomniane sieradzkie osiedla, które wchłonał˛ Sieradz (Górka, Olendry, M˛eka, Monice, Zapusty),
[w:] „Na Sieradzkich Szlakach”, nr 1/73/2004/XIX, s. 28–33.
8
Jakub Jurek – wg informacji przesłanej autorowi w dn.
30.01.2020 – stwierdza, że w 1803 r. władze pruskie wydzieliły tutaj
6 działek, za które osadzeni włościanie płacili czynsz – stad
˛ nazwa
Holendry, bo ci też nie byli pańszczyźnianymi, tylko czynszowymi
chłopami. Przed 1803 r., od połowy XVIII wieku były też nadania
tutaj ziemi pod budow˛e domów innym mieszkańcom miasta.
9
Osadnictwo ol˛ederskie, zwane też holenderskim zwiazane
˛
było
z tzw. ruchem kolonizacyjnym, trwajacym
˛
aż do rozbiorów. Zakładane wówczas wsie czy osady lokowane były przeważnie na nizinach nadrzecznych, obﬁtujacych
˛
w łaki
˛ i pastwiska sprzyjajace
˛ hodowli bydła. Osadnicy zajmowali si˛e głównie uprawa˛ roli, zwykle
też hodowali zwierzeta,
˛ głównie bydło mleczne. Ich gospodarstwa
były niewielkie i nie przekraczały kilku hektarów, a nawet miały
mniej niż 2 ha.
10
W Słowniku geograﬁcznym Królestwa Polskiego i innych krajów

słowiańskich (T. XIX z 1895 r., s.728) Żeglina nazywana jest „Zaglinna”.
˛ Józef Kobierzycki, Nieznane zakatki
˛ powiatu sieradzkiego,
Warszawa 1909 r., s. 50 nazywa ja˛ Żeglinna.˛ Prawdopodobnie nazwa rzeczki wywodzi si˛e od staropolskiego słowa „żeglenić”, co
znaczyło: kaprysić, dokuczać, naprzykrzać si˛e.
11
pl.wikipedia.org, [dost˛ep: 21.01.2020 r.]
12
muzeum-sieradz.com.pl , www.astra28.eu › Sieradz
pl.wikipedia.org wiki › Sieradzki Park Etnograﬁczny
13
Park Kulturowy powstał w latach 2013–2014 i jest dost˛epny
dla osób niepełnosprawnych, a w miejscach. gdzie sa˛ schody, istnieja˛ pochylnie dla wózków inwalidzkich.
14
http://sieradzkiemosty.blogspot.com/2015/02/mostnad%20fosa˛
15
W tym miejscu rozpoczyna si˛e szlak rowerowy, który biegnie
po wale, aż do ul. Wałowej.
16
Przy ul. Wschodniej stoi parterowy budynek mieszkalny, w
którym w latach sześćdziesiatych
˛
XX w. przez kilka lat mieszkały
rodziny Romów.

Łaskie żurawie

wana pompa pchała wode˛ do wieży ciśnień. Zgromadzona w zbiorniku wieży, na dużej wysokości, woda
spływała niesiona siła˛ grawitacji do kranów, ustawionych na torowisku, kranów zwanych żurawiami.

Janusz Ziarnik
Żurawie to ptaki, które... I tu powinien nastapić
˛ ciag
˛
określeń, odwołujacych
˛
sie˛ do ich koloru piór, siagu
˛
skrzydeł czy charakterystycznego głosu zwanego klangorem. Nic z tych rzeczy, te żurawie sa˛ wykonane z
metalu i od 80 lat stoja˛ na stacji PKP w Łasku.
Zacznijmy jednak od historii. Linia kolejowa z Warszawy do Kalisza powstała w 1902 roku. Powołany
do tego celu Zarzad
˛ Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej,
oprócz torowisk, zbudował cała˛ infrastruktur˛e, obsługujac
˛ a˛ kolej. W jej skład wchodziły: dworce, nastawnie, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze oraz
sieć urzadze
˛ ń, zasilajacych
˛
stacje˛ i parowozy w wode.
˛
Obsługujace
˛ ruch towarowy i pasażerski parowozy napedzane
˛
były para,˛ wytwarzana˛ w kotle maszyny, a
ten podgrzewany był w˛eglem. Zbiornik wody parowozu, tender, musiał być uzupełniany co pewien czas,
stad
˛ konieczność budowy pompowni i reszty sieci.

Koło zasuwy żurawia. Fot. J. Ziarnik

Sieć, zasilajaca
˛ żurawie, zaczynała sie˛ nad rzeka˛
(w wypadku Łasku była to Grabia), gdzie zamontoNa Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

Głowica żurawia. Fot. J. Ziarnik

I tu przechodzimy do szczegółów zwiazanych
˛
z Łaskiem. Istniejaca
˛ na stacji w Łasku sieć wodna jest
unikatem w okolicach Łodzi. Zbudowali ja,˛ a właściwie
unowocześnili, Niemcy w czasie drugiej wojny światowej. Należy przypuszczać, że i przed wojna,˛ a właściwie
przed obiema, kursowały parowozy – i one też musiały
być zasilane woda.˛ Skoro jednak interesuje nas to, co
widzimy, winniśmy zajać
˛ sie˛ Niemcami.
W roku 1940 powołali oni specjalna˛ komisje˛ do realizacji planu „Otto”. Plan zakładał połaczenie
˛
Trzeciej
Rzeszy z Rosja˛ Sowiecka˛ linia˛ kolejowa,˛ biegnac
˛ a˛ z Żagania przez Leszno, Ostrów, Łódź do Chełma.
Miała ona służyć przede wszystkim do celów militarnych (przypomnijmy, że Niemcy napadły na ZSRS
22 czerwca 1941 roku). Na potrzeby owego planu zmodernizowano m. in. linie˛ Łódź – Kalisz, w tym stacje˛
Łask. W Łasku zasilanie parowozów w wode˛ zaczynało sie˛ na Utracie. Istniał tu kiedyś na Grabi młyn,
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i powstały przed tama˛ zbiornik służył za zbiornik
wody pompowni. Stamtad
˛ tłoczono wode˛ do stoja˛
cej dziś w obr˛ebie stacji wieży ciśnień. Wieża jest
zbudowana z czerwonej cegły ma wysokość 9 metrów i mieści w sobie zbiornik o pojemności ok. 15
metrów sześciennych. Woda systemem rur rozprowadzana była z niego do czterech żurawi. Dwa z nich
stały przy wyjeździe ze stacji w kierunku Sieradza,
drugie dwa stoja˛ przy wyjeździe do Łodzi. Jeden z
dwóch żurawi, stojacych
˛
przy wyjeździe do Sieradza,
jest zdemontowany i leży koło nastawni wylotowej
na Zduńska˛ Wol˛e. Po czwartym żurawiu z tej strony
stacji pozostała betonowa podstawa (prawdopodobnie
koło jego zasuwy, leży obok zdemontowanego żurawia).

specjalnym pr˛etem. Na ramieniu umocowana jest latarnia, służaca
˛ do oświetlania terenu podczas napełniania tendra parowozu noca.˛ Niekiedy u podstawy
kolumny montowano piecyk na koks do podgrzewania wody w czasie zimy. Żuraw prawy (patrzac
˛ od
przodu) to typ DRG, jego sasiad
˛
pochodzi z ﬁrmy
niemieckiej Friedricha Wilhelma Krausego z Neusalz
(dzisiejsza Nowa Sól). Krause był producentem maszyn rolniczych, pracował też na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. Leżacy,
˛
trzeci z żurawi, również
wyprodukowano w fabryce Krausego. 21 lutego 2019
roku cały zespół stacji w Łasku został wpisany do
ewidencji zabytków gminy. Widnieja˛ w nim: dworzec,
domy nr 1A i 2, budynek gospodarczy, 2 nastawnie,
wieża ciśnień, pompownia i opisywane trzy żurawie.

Zdemontowany żuraw. Fot. J. Ziarnik

Żurawie stacji PKP Łask. Fot. J. Ziarnik

Żurawie ustawione sa˛ na żeliwnej płycie betonowej studzienki, w której jest zasuwa odcinajaca
˛ dopływ
wody, odpowietrznik i zasuwa żurawia, kończaca
˛ sie˛
na powierzchni kołem. Obok znajduje sie˛ studzienka,
odprowadzajaca
˛ nadmiar wody. Na wspomnianej płycie stoi również żeliwna kolumna, a na niej – obrotowa głowica z ramieniem kierowanym nad parowóz
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Żurawie lub jak kto woli krany badź
˛ pompy wodne,
stojace
˛ przy wjeździe na stacje˛ od strony Łodzi, obejrzeć można z dwóch stron, od ulicy Szadkowskiej badź
˛
Kolejowej. Pompy znajduja˛ sie˛ na miedzytorzu,
˛
na które
wst˛ep jest wzbroniony. Niemniej, nawet nie podchodzac
˛
do nich blisko, można docenić ich wartość historyczna.˛
Żurawie wymagaja˛ konserwacji, gdyż łuszczy sie˛ farba,
która˛ zostały pokryte, a cała˛ konstrukcje˛ nadwyr˛eżyła
rdza. Jednak, jak mówi chociażby przykład żurawia z
Łukowa, ich renowacja jest możliwa i przynosi dobre
efekty.
Literatura:
M. Jerczyński, Jak powstawała Kolej Warszawsko-Kaliska [w:]
„Świat Kolei”, Nr 11, Radom 2002.
M. Jerczyński, Kolejowe stacje wodne [w:] „Świat Kolei”, Nr 10,
Radom 2002.
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RECENZJE
Opowieści naszego lasu Janusza
Ziarnika
Grzegorz Brodacki
Opowieści naszego lasu Janusza Ziarnika zostały wydane przez Nadleśnictwo Kolumna jako wydawnictwo
okolicznościowe w roku jubileuszu 95 rocznicy powstania organizacji gospodarczej Lasy Państwowe i przyznać trzeba, że wydawca dokonał wyjatkowo
˛
trafnego
wyboru publikacji ksia˛żkowej.
Opowieści naszego lasu – jak wydawca zauważa – to
zbiór opowiadań o tematyce przyrodniczej, przybliżaja˛
cych tajemnice skrywane przez nasze lasy oraz uwrażliwiajacych
˛
na pi˛ekno niezwykłego, obecnego w nich,
świata roślin i zwierzat.
˛
Z kolei sam autor już we wst˛epie przyznaje, że
świat ten poznawał poczatkowo
˛
jako dziecko, gdy z ojcem wybierał si˛e na grzyby, a w okresie późniejszym
– podczas górskich i puszczańskich eskapad w towarzystwie przyjaciela Zbyszka i szeregu innych osób.

„Chciałem zrozumieć, co mówia˛ zwierzeta
˛ i drzewa,
o czym śpiewaja˛ ptaki. Doświadczyłem rześkości
chłodu poranka, snu pod debem
˛
w skwarze południa i
Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

umierania słońca nad lasem. Wszystko to starałem sie˛
zawrzeć w tej ksia˛żce. Jest ona próba˛ pokazania drogi
do rozumienia natury i nia,˛ teraz sie˛ z Toba,˛ Drogi
Czytelniku, dziele”.
˛
Kto t˛e ksia˛żk˛e uważnie przeczyta, przyzna, że autor
zamierzony cel osiagn
˛ ał.
˛
Publikacja Janusza Ziarnika składa sie˛ z 13 opowiadań. Ich wewnetrzna
˛
konstrukcja odbiega od tych,
które odnajdujemy w jego poprzednich ksia˛żkach: Opowieści dobrońskie (2014) i Ukryte w kronice Sieradza
(2017). Tym razem każde z opowiadań składa sie˛ z
dwóch cześci.
˛
W pierwszej, o charakterze w znacznej
mierze wspomnieniowym, a zarazem bed
˛ acej
˛ wprowadzeniem do każdego z opowiadań, znajdujemy obrazy
realistyczne, zwiazane
˛
z wymiana˛ myśli i wspólnymi
leśnymi wyprawami z przywołanym już przyjacielem,
Zbyszkiem. W drugiej zaś króluje ﬁkcja literacka, akcja
rozgrywa sie˛ w g˛estwinie drzew, krzewów i leśnych mokradeł. Bohaterami drugiej cześci
˛
opowiadań sa˛ zwierzeta
˛ leśne (głównie ptaki), szata roślinna, a także homo
sapiens, postrzegany od dobrej, złej i zabawnej strony.
Czytelnik z pewnościa˛ zastanowi sie,
˛ dlaczego w
każdym opowiadaniu jest obecny Zbyszek. Po przeczytaniu przedostatniego tekstu pt. Gajówka, staje sie˛ dla
nas jasne, że ksia˛żka, która˛ mamy przed soba,˛ jest także
wyrazem wdzieczności
˛
i świadectwem serdecznej przyjaźni wobec zmarłego przed kilku laty przyjaciela.
Przygladaj
˛ ac
˛ sie˛ trzem ostatnim pozycjom ksia˛żkowym Janusza Ziarnika, przyznać trzeba, że Opowieści
naszego lasu sa˛ najwybitniejszym osiagni
˛ eciem
˛
literackim autora, udanym i zasługujacym
˛
na szerszy rezonans czytelniczy – także poza ziemia˛ sieradzka.˛ Czytajac
˛ t˛e ksia˛żk˛e, wraz z autorem w˛edrujemy po lesie i
nie mamy watpliwości,
˛
że tu właśnie odnajdujemy jego
serce i wrażliwość twórcza.˛ Piszac
˛ jakiś czas temu o
zbiorze opowiadań Ukryte w kronice Sieradza wyraziłem żal, że „tak czesto
˛
spotykane w tej ksia˛żce ptaki
nie miały nam wiecej
˛
do powiedzenia, że [autor] »zabronił« im sie˛ pełniej wypowiedzieć”. W Opowieściach
naszego lasu jest dokładnie odwrotnie: przemówił las,
pisarz oddał głos jego mieszkańcom, a nawet wiatrowi,
natomiast ingerencja odautorska została znaczaco
˛ zredukowana. A mimo to twórca i tak znalazł możliwość
ukazania swego subtelnego humoru (także „czarnego”
np. w opowiadaniu Mikoryza), reﬂeksji nad losem ludzkim (Cmentarz leśny) czy surowych praw natury (Morderstwo w oku lasu).
Wydawca˛ ksia˛żki Opowieści naszego lasu Janusza
Ziarnika jest sieradzka ﬁrma „Prof-Art” Ryszarda Sierocińskiego. Opracowanie graﬁczne zapewnił Paweł Duraj, natomiast autorem rysunków jest, po raz kolejny
Aleksy Nowak.
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„To proste – bedziemy
˛
sie˛ bić...”
Paweł Jezierski
Prezentujemy ksia˛żk˛e Kamila Stepana i Andrzeja
Wesołowskiego: To proste – b˛edziemy si˛e bić. Polskie przygotowania obronne (marzec-sierpień 1939), Wydawca: Instytut Pamieci
˛ Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego przy współpracy: Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Akt Nowych, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Muzeum Wojska Polskiego,
Warszawa 2019, liczba stron: 515, [1], bibliograﬁa.

Pomimo upływu lat od momentu wybuchu II wojny
światowej nadal stanowi ona pewien wyznacznik końca
epoki. Lata badań, pionierskie monograﬁe, syntezy,
porzadkuj
˛
ace
˛ wiedze˛ i wspomnienia, czesto
˛
wydawane
przez pasjonatów historii w znikomych nakładach,
wszystko to pogł˛ebia nasza˛ wiedze˛ o najwiekszym
˛
konﬂikcie XX wieku. Tak jak nie wiemy wszystkiego o
II wojnie, tak samo kampania polska 1939 roku nadal skrywa przed nami wiele tajemnic. Druga wojna
światowa, jej konteksty i zrozumienie, sa˛ polem walki
ideologicznej i manipulacji, co widać od kilku lat w
bieżacej
˛ polityce.
Ważne jest, żeby docierać z przekazem do czytelnika, który nie jest profesjonalnym badaczem i nie „odbije” si˛e od publikacji napisanej hermetycznym jezy˛
kiem z wieloma przypisami źródłowymi.
Publikacja˛ przeznaczona˛ dla szerokiego grona zainteresowanych historia˛ Polski jest z pewnościa˛ album To
proste – b˛edziemy si˛e bić. Polskie przygotowania obronne
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(marzec-sierpień 1939 Kamila Stepana i Andrzeja Wesołowskiego. W dobie „macdonaldyzacji” historii przez
publicystów oraz tworzenia zawiłych ahistorycznych
konstruktów na pograniczu geopolityki i miejskich legend jest to ksia˛żka niezwykle potrzebna. Warto sie˛ z
nia˛ zapoznać z uwagi na zawarty w niej materiał źródłowy. Sa˛ to dokumenty, zdjecia,
˛
mapy, mniej i bardziej
znane w historycznej dyskusji. Ten materiał pozwala
uczciwie ocenić przygotowania obronne II RP, nie tylko
pod katem
˛
wysiłku wojskowego, ale przede wszystkim
pod katem
˛
mobilizacji społeczeństwa.
O poświeceniu
˛
narodu świadczy m.in. zapomniana
już dzisiaj kwestia tzw. żywych torped, czyli oddziałów składajacych
˛
sie˛ z osób zgadzajacych
˛
sie˛ poświecić
˛
swoje życie podczas misji o charakterze samobójczym.
Nabór do oddziałów prowadzony był poczatkowo
˛
w
formie spontanicznej akcji obywatelskiej, opisywanej w
prasie (zgłosiło sie˛ prawie 5000 osób obojga płci!); później nabór sformalizowano. Sama koncepcja była dyskusyjna do przeprowadzenia z uwagi na braki sprze˛
towe, w trakcie kampanii budziła jednak zrozumiałe
zaniepokojenie wśród niemieckiego dowództwa.
Oczywistym faktem jest, że kampania polska 1939
roku mogła zostać zaplanowana i przeprowadzona inaczej. Badacze już wielokrotnie podnosili błedy,
˛ zarówno
logistyczne jak i te dotyczace
˛ ściśle strategii. Zauważali
konkretne błedy
˛ dowódców i sztabu. Zwracali również
uwag˛e na kwestie˛ różnic technologicznych i mity, zakorzenione zarówno wśród samych historyków, jak i w
społeczeństwie.
Jakkolwiek byśmy analizowali zachowania poszczególnych jednostek czy zwiazków
˛
taktycznych, pewne
jest jedno: to mestwo
˛
i chwała polskiego or˛eża mimo
niesprzyjajacych
˛
warunków wyjściowych.
Koncepcja zaprezentowania przygotowań Polski do
nadchodzacej
˛ wojny w formie reprodukcji zachowanych
dokumentów pozwala wyrobić sobie obiektywny poglad
˛ na sytuacje,
˛ w jakiej znalazł sie˛ nasz kraj wiosna˛
1939 roku – po ostatecznym odrzuceniu niemieckich
żada
˛ ń właczenia
˛
II RP w sfer˛e junior-partnera III Rzeszy (czyli praktycznie zwasalizowania Polski). Obiektywny, czyli wolny od ideologicznych balastów PRL-u.
Obiektywny, czyli uwzgledniaj
˛
acy
˛ wysiłek zbrojny II RP
w kontekście całego konﬂiktu lat 1939–1945.
Prezentowana przez autora poniższego tekstu publikacja nie jest monograﬁa˛ ani wydawnictwem popularnym, wymaga natomiast pewnego przygotowania historycznego, o czym zreszta˛ można sie˛ przekonać po
analizie dokonań badawczych jednego z autorów – Andrzeja Wesołowskiego, znanego historyka wojskowości.
Koncepcja poznawania historii „od kuchni” poprzez
materiały źródłowe pozwala nie tylko zwrócić uwag˛e
na watki
˛ zwykle umykajace
˛ w innych pozycjach, jak
np. kwestie logistyczne i ich wpływ na polityk˛e II RP
podczas zajecia
˛
Zaolzia czy przygotowania skarbowe i
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administracyjne, ale także przez chwile˛ poczuć klimat
tamtych dni przed nawała˛ dziejowa.˛
Ksia˛żka jest wydana w formie albumu i zadowoli
każdego miłośnika, nie tylko historii wojskowości (w
ksia˛żce znajduja˛ si˛e obszerne fragmenty dotyczace
˛ dyplomacji), ale i socjologa, zajmujacego
˛
sie˛ badaniem
społeczeństwa. Atutem publikacji jest również przyst˛epna cena; niewielkim wysiłkiem można w internecie
znaleźć oferty poniżej ceny okładkowej, co przy staranności wydania i zgromadzonego materiału jest korzystna˛ opcja.˛
Zawartość publikacji:
Wst˛ep. Kryzys: Pierwsze propozycje, Monachium i Zaolzie,
Niemcy-Polska: od oferty do żada
˛ ń, Koniec Czecho-Słowacji,
Przyjazna granica, Kłajpeda – ostatnia pokojowa zdobycz,
Sygnały o zagrożeniu, Reakcje społeczeństwa polskiego, Nastroje w Niemczech, Punkt zwrotny. Bilans: Plan prowizoryczny, Studia terenowe, W obliczu Monachium, Plan mobilizacyjny „W”, Przemysł zbrojeniowy, Plan operacyjny „Zachód”. Decyzja: To proste: bedziemy
˛
sie˛ bić, Nowy „plan
prowizoryczny”, Utworzenie zala˛żków dowództw operacyjnych, Mobilizacja alarmowa, Prace sztabowe: Plany i roz-

kazy. W okresie wojny nerwów: Dalsze prace nad planem mobilizacyjnym, Obrona Wybrzeża, Obrona Narodowa,
Przygotowania mobilizacyjne Korpusu Ochrony Pogranicza,
Wzmocnienie Straży Granicznej, Poczty polowe, Aktualizacja planu operacyjnego „Wschód”, Przygotowania w terenie,
Szkolenie i doszkalanie, Kryzys nastrojów, „Jan” i „Adam”,
Problemy Armii „Kraków”. Przygotowania władz cywilnych: Mobilizacja cywilna, Przygotowania skarbowe, Plany
aprowizacyjne, Przygotowania administracji ogólnej, Pomoc
rodzinom rezerwistów, Gry dyplomatyczne, Plany wycofania. Gorace
˛ lato: W sztabach, Przygotowanie terenu, Na
południowej ﬂance, Zmiany kadrowe, Na pierwszej linii,
W 10 Brygadzie Kawalerii, Warszawska Brygada PancernoMotorowa, Próby modernizacji parku motorowego, Działka,
karabiny i... butelki z benzyna,˛ Łaczność
˛
i szyfry, Problemy
logistyczne, Plany transportowe. Warszawa-Paryż-Londyn:
Nad Sekwana,˛ Nad Tamiza,˛ Lotnictwo i obrona przeciwlotnicza: Lotnictwo, Obrona przeciwlotnicza, Końcowe
odliczanie: Korpus Interwencyjny, Nastroje społeczeństwa,
Pakt Ribbentrop-Mołotow, Stan czujności, Mobilizacja alarmowa, Układ polsko-brytyjski, Bezpośrednie przygotowania,
Koncentracja, Akcja wycofanie, Mobilizacja powszechna, Na
pierwszej linii, Przyjecie
˛
ugrupowania wyjściowego, Wykonać „Peking”, Wyjście lotnictwa na lotniska polowe, Ostatnie
godziny pokoju.

PRZEDRUKI
Leopold Colomann Maiditsch
opr. Andrzej St˛epień
W artykule tym chciałbym przybliżyć sylwetk˛e dra
Leopolda Colomanna Maiditscha, lekarza, dyrektora
Szpitala Powiatowego w Sieradzu w latach 1939–1944.
Głównie sa˛ to wspomnienia ludzi, którzy go znali. Ich
relacje sa˛ świadectwem tego, jakim był wspaniałym lekarzem i człowiekiem, który zapisał sie˛ w pamieci
˛ Sieradzan, którzy wraz z jego śmiercia˛ utracili wielkiego
przyjaciela i dobroczyńce.
˛
Urodził si˛e 7 sierpnia 1896 roku w Völkermarkt w
Austrii, w kraju zwiazkowym
˛
Karyntia, jako syn Leopolda i Heleny z d. Würﬂer. Był Austriakiem, najprawdopodobniej pochodzenia chorwackiego. Po ukończeniu studiów medycznych pracował jako chirurg w
szpitalu w Grazu. Do Sieradza przybył 24 grudnia
1939 r., przydzielony przez władze niemieckie do obje˛
cia stanowiska dyrektora szpitala powiatowego. Dr Leopold Maiditsch był nie tylko świetnym organizatorem
(sprowadził do sieradzkiego szpitala wysokiej jakości
sprzet
˛ medyczny). Od poczatku
˛
przejawiał niezwykle
życzliwy stosunek do Polaków, zarówno do personelu,
jak i pacjentów, wśród których cieszył sie˛ nieposzlakowana˛ opinia.˛ Nie tylko udzielał pomocy w leczeniu, dostarczajac
˛ lekarstw i środków opatrunkowych,
ale również pomagał mieszkańcom Sieradza, wykonujac
˛ bezpłatne prześwietlenia, badania laboratoryjne i
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kliniczne. Wspomagał ich również materialnie. Wraz z
lekarzem wieziennym
˛
dr Bernhardem Hartungiem wydawał korzystne zaświadczenia lekarskie, umożliwiajace
˛ wieźniom
˛
ich zwolnienie. Udzielał pomocy rannym
polskim jeńcom w szpitalu klasztornym, zatrudniał Polaków zagrożonych wywózka˛ do Niemiec.
20 września 1943 r. poślubił Else˛ Overlach z domu
Lindenzweig. Oboje nieśli różnorodna˛ pomoc polskim
mieszkańcom Sieradza. Jego przychylny stosunek do
ludności polskiej zwrócił uwag˛e miejscowych władz
okupacyjnych. W lipcu 1944 r. szef sieradzkiej NSDAP
wysłał mu pismo upominajace
˛ i grożace
˛ mu zwolnieniem. Wspierajac
˛ w dalszym ciagu
˛ Polaków, Maiditsch
został odwołany z funkcji naczelnego lekarza. Dr Leopold Maiditsch zmarł nagle, 2 grudnia 1944 r., na
kilka dni przed wyjazdem z Sieradza. Na uroczystości
pogrzebowe przyszły rzesze mieszkańców miasta, którzy rozpedzeni
˛
zostali przez policje.
˛ Pomimo to skradali sie˛ bocznymi ścieżkami, aby chociaż z daleka, z
ukrycia pożegnać najlepszego lekarza i przyjaciela. Pochowany został na cmentarzu ewangelickim w Sieradzu. W 1971 roku staraniem grona przyjaciół-Polaków
został ekshumowany i pochowany na cmentarzu katolickim. Grób szanowanego i zasłużonego dla Sieradza
lekarza znajduje sie˛ w pobliżu kwatery ss. urszulanek.
W roku 2008 ze środków Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oddział w Sieradzu został ufundowany nowy
granitowy nagrobek dra Leopolda Maiditscha – jako
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votum wdzi˛eczności lekarzy sieradzkich.
Kronika Okupacyjna Klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu1 (wybrane fragmenty)
Dr Leopold Colomann Maiditsch
„Lektura kroniki ukazuje jeszcze jedna˛ rzecz niezwykła,˛
zastanawiajac
˛ a˛ – ci wszyscy »dobrzy Niemcy«, jakby przypadkiem w takiej liczbie zgromadzeni w Sieradzu. Oto dr
Maiditsch, chirurg w stopniu porucznika Wehrmachtu, postać najbardziej niezwykła i zasługujaca
˛ na trwała˛ pamieć
˛
wśród pokoleń sieradzan; doktor Hartung – upominajacy
˛
si˛e u hitlerowskich władz w Poznaniu o lepsze warunki dla
sieradzkich wie˛ źniów i wynoszacy
˛ z klasztoru walizeczki z
żywnościa˛ dla nich. Reﬂeksja nad tym fenomenem wykracza
poza lokalny, historyczny wymiar ksia˛żki. Potwierdza oczywista˛ teze˛ , że ludzie, także ci ubrani w najbardziej nawet
nienawistne mundury, sa˛ różni, że w ostatecznym rachunku
decyzje moralne, stanowiace
˛ o człowieczeństwie, podejmuje
si˛e w głe˛ bi własnego sumienia i serca. Zdali oni egzamin
wspaniałego człowieczeństwa” – pisze w przedmowie Ita Turowicz2 .

26 stycznia 1940, piatek
˛
Któregoś dnia na poczatku
˛
stycznia rozległ sie˛
„alarm” w szpitalu, że przybyła nowa komisja na kontrole.
˛ Ranni w popłochu kładli sie˛ do łóżek, by ustrzec
sie˛ od wyjazdu do Niemiec. Jednak ta komisja okazała
sie˛ wcale niegroźna – w towarzystwie lekarza wojskowego Beckera przybył do nas z wizyta˛ nowy ordynator szpitala powiatowego, doktor Leopold Maiditsch.
Przepraszał naszych lekarzy, że nie przyszedł wcześniej, ale wcale nie wiedział o istnieniu tego szpitala.
Powiedział, że przybył do Sieradza w sama˛ wigilie˛ Bożego Narodzenia i zamieszkał w gościnie u państwa
Moszów. Doktor Maiditsch zorientowawszy sie,
˛ że w
naszym szpitalu nie ma już właściwie bardzo cie˛ żko
chorych, zaproponował doktorom Mosurowi i Felchnerowi prac˛e u siebie w szpitalu powiatowym. Obiecał też
zaopatrywać szpital przyklasztorny w niezbedne
˛
lekarstwa i środki opatrunkowe. W dniu dzisiejszym przybył
na ponowna˛ inspekcje,
˛ by zorientować sie˛ lepiej, jakie
sa˛ nasze potrzeby3 .
12 lutego 1940, poniedziałek
Przybył do szpitala doktor Maiditsch i dał nam delikatnie do zrozumienia, że szpital dla jeńców zostanie
wkrótce zlikwidowany. Zapewnił doktora Jana Felchnera, że b˛edzie si˛e starał o to, by mógł on pozostać
w Sieradzu i pracować jako chirurg w szpitalu powiatowym. Już przedtem doktor Maiditsch załatwił w komendanturze zwolnienie dla doktora Mariana Mosura
i mianowanie go lekarzem w szpitalu w Wieluniu4 .
29 lutego 1940, czwartek
Wrócił do Sieradza doktor Jan Felchner, zwolniony z
obozu na skutek interwencji doktora Leopolda Maidit-
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scha w Ortskommando. Od tygodnia trwa w Sieradzu
nowy dramat – Niemcy utworzyli getto. Około trzech
tysiecy
˛
Żydów naszego miasta i okolicznych wiosek
zostało wypedzonych
˛
ze swoich domów i mieszkań, i
wraz z całym dobytkiem stłoczonych w małym kwartale ulic: Zamkowej, Sukienniczej, Żabiej i Wodnej5 .

Dr Maiditsch, 1941 r. Fot. ze zbiorów H. Szturmy

16 maja 1940, czwartek
O godz. 5.30 wpadł do klasztoru zziajany chłopiec
z wiadomościa˛ od naszych sióstr z Monic, że zostały
wysiedlone! (...)
Wielka˛ pomoc okazał nam teraz doktor Maiditsch,
który powiadomiony przez siostry o wysiedleniu nas z
Monic, interweniował w landraturze, proszac
˛ o przydzielenie sióstr do pracy na oddziałach zakaźnych,
gdzie brakowało personelu6 .
15 czerwca 1941, niedziela
Po dwutygodniowym pobycie w szpitalu wróciła
do klasztoru siostra Stanisława Daabówna i po obiedzie pojechała do Meki.
˛ Przedtem jednak opowiedziała
nam, jak cie˛ żka˛ prace˛ maja˛ nasze siostry w szpitalu, i
jak czesto
˛
sa˛ szykanowane przez kierowniczk˛e kuchni,
Niemk˛e Angele.
˛ Jej zadaniem było wprawdzie zajmować sie˛ tylko kuchnia,˛ ale wszedzie
˛
było jej pełno –
szpiegowała nasze siostry, czy chorym dzieciom polskim nie daja˛ aby pełnego mleka, czy resztek ze stołówki lekarzy i pielegniarek
˛
niemieckich nie wynosza˛
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wymi słowami, potraﬁła nawet uderzyć albo poparzyć
r˛ek˛e rozpalonym do czerwoności haczykiem. Kilka razy
szef szpitala, doktor Maiditsch musiał interweniować,
gdyż siostry już nie mogły dać sobie z nia˛ rady, tak im
dokuczała, utrudniała prace˛ i życie7 .
19 czerwca 1941, czwartek
Ksiadz
˛
Aleksander Brzeziński, wielce zasłużony
dawny rektor kościoła klasztornego, bardzo życzliwy
naszemu Zgromadzeniu, został przewieziony w cie˛ żkim
stanie do szpitala. Doktorzy Maiditsch i Felchner otoczyli chorego bardzo troskliwa˛ opieka,˛ ale nie rokuja˛
nadziei na wyzdrowienie8 .
2 stycznia 1942, piatek
˛
Usłużne Niemki ze szpitala, wrogo nastawione do
Polaków, dały znać do Arbeitsamtu [Urzedu
˛
Pracy –
przyp. red.], że siostra Medarda Wróblewska została
zwolniona z pracy w szpitalu za to, że jest niegrzeczna
i hardo Niemkom odpowiada, wiec
˛ dziś otrzymała wezwanie do natychmiastowego stawienia sie˛ na wyjazd
do Niemiec. Na szczeście
˛
siostra Paulina Jaskulanka
wystarała si˛e o zaświadczenie u dobrego doktora Maiditscha, że siostra Medarda jest zatrudniona w klasztorze przy szyciu bielizny pościelowej dla szpitala, i jest
bardzo potrzebna na miejscu. W ten sposób udało sie˛
ja˛ wybawić od wyjazdu9 .
15 lipca 1942, środa
Siostry szpitalne opowiedziały nam, że rozwścieczona Angela, Niemka, zarzadzaj
˛
aca
˛ kuchnia,˛ pobiła i
podrapała do krwi siostr˛e Petronele˛ za to, że do kaszki
przeznaczonej dla polskich dzieci dolała mleka. Sam
szef szpitala, doktor Maiditsch, opatrzył rany na przedramieniu siostry Petroneli i rozmawiał z Angela˛ w tej
sprawie. Doktor udzielił siostrze czterodniowego zwolnienia i polecił Angeli odpowiednie zorganizowanie zajeć
˛ w kuchni, zobowiazuj
˛ ac
˛ do zastapienia
˛
chorej sio10
stry .
5 kwietnia 1943, poniedziałek
Siostra kierowniczka Remiszewska prosiła siostr˛e
przełożona˛ o umożliwienie pracy w szpitalu sieradzkim siostrze Józeﬁe Walczak. Została ona zabrana do
obozu w Bojanowie i wskutek złych warunków rozchorowała si˛e tam na płuca. Dyrektor obozu wysłał ja˛ do
domu rodzinnego z ostrzeżeniem, że nie wolno wracać
jej do klasztoru(...).
Zwróciłyśmy si˛e wiec
˛ z prośba˛ do doktora Maiditscha, który jak zawsze okazał wielkie zrozumienie i
bardzo ch˛etnie zgodził sie˛ zatrudnić siostr˛e Walczak
jako piel˛egniark˛e dyplomowana˛ do pracy na sali operacyjnej. Doktor Maiditsch zawsze wychodził Polakom
naprzeciw w różnych kłopotach i starał sie˛ im pomagać. Siostra Walczak przez cała˛ wojne˛ mieszkała na
terenie szpitala jako dyplomowana pielegniarka
˛
Maria
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Walczak i uchodziła za osobe˛ świecka.˛
23 października 1943, sobota
Dzieki
˛ Bogu po długich staraniach udało sie˛ uwolnić z wiezienia
˛
pana Stanisława Preissa, który przed
aresztowaniem pracował w administracji majatku
˛
koło
Łowicza. Udzielał pomocy wysiedlonym rodzinom polskim, co oczywiście nie podobało sie˛ Niemcom – został
wiec
˛ aresztowany i osadzony w wiezieniu
˛
pod zarzutem
działania na niekorzyść gospodarki wojennej Trzeciej
Rzeszy. Cześć
˛ kary odbywał w Sieradzu. Dzieki
˛ pomocy doktora Maiditscha pan Preiss [został] szczegółowo przebadany w czasie pobytu w szpitalu powiatowym i uzyskał „odpowiednie” orzeczenie lekarskie,
które stanowiło podstaw˛e zwolnienia go do domu jako
bardzo cie˛ żko chorego11 .
2 grudnia 1944, sobota
Wstrzasn
˛ eła
˛ nami wiadomość, że zmarł nagle, na
atak serca, dyrektor sieradzkiego szpitala dr Leopold
Colomann Maiditsch. Był wybitnym chirurgiem i bardzo dobrym organizatorem służby zdrowia w szpitalu,
bardzo życzliwym dla Polaków. Wielu polskich wieź˛
niów zawdziecza
˛
mu życie, gdyż dopomógł im przetrwać chorobe˛ w szpitalu lub umożliwił swoja˛ diagnoza˛
odroczenie kary, a nawet zwolnienie, jak w przypadku
dra Szymańskiego z Włocławka. Nie tylko klasztor, ale
i mieszkańcy Sieradza utracili wielkiego przyjaciela i
dobroczyńce˛ 12 .
5 grudnia 1944, wtorek
Dzień pogrzebu doktora Maiditscha. Wczoraj Oberon Selma powiedziała do naszych sióstr w szpitalu:
„Dzisiaj to możecie tu przy trumnie robić, co chcecie, choćby nawet tańczyć, ale jutro na pogrzeb wam
iść nie wolno”. Siostry oczywiście wybrały sie˛ na pogrzeb, jednak musiały wcześniej wrócić do domu, gdyż
tak wielkie tłumy sieradzan przybyły oddać ostatni
hołd wielkiemu dobroczyńcy Polaków, że policja niemiecka zaczeła
˛ wszystkich rozpedzać.
˛
Każdy pamietał,
˛
jak wiele usług doktor Maiditsch oddał Polakom, a czynił to wszystko bardzo cicho i bezinteresownie. Gdy
policjant zażadał
˛ od pewnej kobiety dwadzieścia marek
kary za to, że przybyła na pogrzeb doktora Maiditscha,
ta z zimna˛ krwia˛ wyjeła
˛ banknot dwudziestomarkowy i
dała mu, mówiac:
˛ »Weź to pan, jak chcesz, a ja i tak na
pogrzebie bed
˛ e,
˛ bo doktor był bardzo dobry i dziecko
mi wyratował«.13
***
Władze niemieckie w Sieradzu od dłuższego już
czasu przygladały
˛
sie˛ z rosnac
˛ a˛ podejrzliwościa˛ działalności dr Maiditscha, odnoszacego
˛
sie˛ z życzliwościa˛
do polskiego personelu szpitalnego i pacjentów. W
lipcu 1944 r. landrat [odpowiednik starosty powiatu –
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przyp. red.] Pfeiﬀer, pełniacy
˛ też funkcje˛ szefa sieradzkiego biura NSDAP, wystosował do dra Maiditscha list,
w którym sugerował zwolnienie go ze stanowiska lekarza powiatowego, jeśli ten nie zmieni swojej postawy.
Oto fragment tego listu:
Sieradz, 11 VII 1944
„Wielce Szanowny Panie Doktorze Maiditsch.
(...) Przykro mi, że musze˛ to przeciwko Panu powiedzieć,
że mój szpital powiatowy nie tylko w mieście i w powiecie, lecz także daleko poza nim ma przykra˛ reputacje,
˛ że
tam Polacy sa˛ szczególnie popierani. Jak dalece w tym Pańska osoba ponosi wine,
˛ nie chciałbym bliżej tego dochodzić;
musze jednak zwrócić na to uwag˛e, że kwestionowanie przez
Pana zatrudnienia niemieckiej siostry instrumentariuszki na
sali operacyjnej dało mnie samemu najwiekszy
˛
powód do
zastanowienia. Jeżeli znowu doniesiono mi, że za Pańskim
przyzwoleniem został upieczony tort na imieniny polskiej
siostry zatrudnionej na sali operacyjnej i że prawdopodobnie za Pana wiedza˛ personel polski jechał koniem i wozem
szpitalnym do polskiego kościoła na Wielkanoc i Zielone
Światki,
˛
to musza˛ także te inne krytykowane zjawiska odpowiadać prawdzie. W każdym razie jasnym jest, że wśród
całej ludności niemieckiej w powiecie mówi sie˛ o tym, że Polacy w szpitalu, a mianowicie nie tylko personel, ale również
pacjenci, doznaja˛ ze strony wszystkich lekarzy specjalnego
poparcia, które wykracza daleko poza zakres rzeczy dozwolonych i koniecznych, co ze wzgledu
˛
na nasza˛ walk˛e narodowa˛ – należy uznać za złe. Jako kierownikowi władz powiatowych, jak również jako zwierzchnikowi partii, jest dla
mnie niemożliwe przygladać
˛
sie˛ dłużej tym sprawom na milczaco.
˛ Zmiany tych stosunków spodziewam sie˛ jednak tylko
przez gruntowne przestawienie przez Pana swoich zapatrywań lub przez zmiane˛ osoby samego naczelnego lekarza (...).
Heil Hitler!
(-) Pfeiﬀer”14

Do zwolnienia dr Maiditscha ze stanowiska szefa
szpitala doszło w listopadzie 1944 r.
***
Szpital w okresie II wojny światowej (Fragment
wspomnień sióstr szarytek)15
Rok 1939. Szpital powiatowy pw. Św. Józefa (ul.
Warcka 18) na 120 łóżek, w którym pracowało 6 sióstr,
był jedynym szpitalem w „Kraju Warty”, w którym siostry miłosierdzia ostały sie˛ przez cały czas okupacji. W
sierpniu lekarze zostali powołani do wojska, personel
pomocniczy opuścił szpital, chorzy, z wyjatkiem
˛
kilku,
wypisani w celu przygotowania miejsc dla rannych.
1 września 1939 r. 3 spośród 6 sióstr wyjechały. Tego
dnia zostali przywiezieni pierwsi ranni ze zbombardowanego szpitala w Wieluniu. Nast˛epnego dnia, na skutek paniki, sianej przez uciekinierów, pozostali chorzy
poprosili o wypisanie. Na polecenie starostwa 3 pozostałe szarytki wyjechały tegoż dnia w poszukiwaniu
jednostki wojskowej dla pielegnowania
˛
rannych. Plan
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nie udał sie˛ i 11 września powróciły do Sieradza. Szpital został zajety
˛ przez wojsko niemieckie. W mieszkaniu sióstr leżeli ranni żołnierze – polscy jeńcy wojenni.
Nieliczni chorzy cywilni kierowani byli do prowizorycznego szpitala, mieszczacego
˛
sie˛ w domu pana Fiszera.
Tam siostry otrzymały mały pokoik 2x4 m, gdzie z trudem staneły
˛ 3 łóżka. Gdy 30 września 1939 r. przybyła
czwarta siostra Maria Pagowska,
˛
która dostała sie˛ tu
po drugiej w˛edrówce z Wielunia, jedna z sióstr spała na
podłodze na sienniku. Zaraz po przybyciu szarytki podzieliły pomiedzy
˛
siebie prace˛ w nast˛epujacy
˛ sposób:
Służebna s. Anna Majewska objeła
˛ aptek˛e, s. Helena
Modzelewska zajeła
˛ sie˛ polskimi jeńcami, a s. Klara
Idzik otoczyła opieka˛ chorych Polaków w prowizorycznym szpitalu. Do czasu przybycia szarytek polskimi
jeńcami właściwie nikt sie˛ nie zajmował. Gdy udała sie˛
do nich s. Modzelewska, zastała rannych w opłakanym
stanie: leżeli pokotem na podłodze we własnym ubraniu, przesiakłym
˛
krwia˛ i ropa.˛ „Brak było personelu
pomocniczego, bielizne˛ po kryjomu przed Niemcami
ściagałam
˛
z pralni – wspomina s. Modzelewska – ze
strychu, skad
˛ sie˛ tylko dało i w ten sposób sala po sali
przebierałam rannych i robiłam opatrunki, wieksze
˛
pokazujac
˛ lekarzowi wojskowemu, Niemcowi”.
Pod koniec września wśród jeńców w szpitalu pojawiła sie˛ epidemia czerwonki. Prawie wszyscy żołnierze i siostra Modzelewska chorowali. Siostra nie mogła sama podołać obowiazkom,
˛
wiec
˛ poprosiła szefa
szpitala, aby jej przysłał kogoś do pomocy. Przybyło
kilka urszulanek szarych, które wprawdzie nie były pielegniarkami,
˛
ale miały dużo dobrej woli. Czerwonk˛e
przechodziła s. Modzelewska, która chorowała przez
6 tygodni, podczas gdy inni chorowali znaczniej krócej, nawet tylko kilka dni. W czasie jej choroby Niemcy
zarzadzili
˛
przeniesienie jeńców do klasztoru urszulanek i s. Modzelewska straciła z nimi kontakt. W połowie grudnia 1939 r. wojsko niemieckie opuściło szpital, zabierajac
˛ wszystko, co sie˛ dało. Siostry zajeły
˛ sie˛
robieniem porzadków,
˛
zdobywaniem sprzetu
˛ i przenoszeniem chorych. Na Boże Narodzenie już była msza
św. w szpitalnej kaplicy. W styczniu 1940 został przysłany do szpitala nowy dyrektor. Był nim dr Leopold
Maydycz16 Austriak, z pochodzenia W˛egier, człowiek o
wybitnych zdolnościach i wielkim sercu, bardzo dobry
chirurg, dobry katolik. Urodzony i wychowany w Austrii, brzydził sie˛ hitlerowskimi metodami post˛epowania. Był lekarzem o wysokim poziomie etycznym. Uważał, że lekarz nie powinien kierować sie˛ przynależnościa˛ do narodowości, ale potrzeba˛ chorych i sprawiedliwościa.˛ Trzymajac
˛ sie˛ tej zasady, bardzo sie˛ nieraz
narażał. Gdy mu nawet Polacy ostrożność zalecali, odpowiadał: »Życie nie jest najważniejsze, najważniejsze
jest sumienie i obowiazek«.
˛
Dzieki
˛ niemu zwolniono z
obozu jednego z lekarzy szpitalnych, dr Jana Felchnera,
który już na stałe pozostał w szpitalu. Potem przybyło
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jeszcze dwóch lekarzy. W sumie, oprócz dyrektora, było
4 lekarzy: 2 Polaków, 1 Ukrainiec i 1 Żyd.
W szpitalu utworzono oddziały niemieckie, na których pracowały pielegniarki
˛
Niemki. Było ich 10. Szarytki pracowały na oddziałach polskich. Siostra Majewska miała ogólny zarzad
˛ sióstr i aptek˛e, s Idzik –
oddział kobiecy, s. Modzelewska – odział meski,
˛
a s.
Pagowska
˛
pracowała w kuchni. Na oddziałach polskich
pracowały jeszcze trzy Niemki, urodzone i wychowane
w Polsce. Selma Hoﬀman była przełożona˛ pielegniarek
˛
i nienawidziła Polaków, by pozbyć sie˛ szarytek, oczerniała je przed dyrektorem. Korzystajac
˛ ze swej pozycji w szpitalu, tak pokierowała sprawami, że s. Modzelewska i s. Idzik miały opuścić szpital 1 marca 1940
r. Tymczasem dyrektor zarzadził,
˛
że od tego właśnie
dnia dwie wspomniane szarytki obejma˛ oddział zakaźny na ok. 40 chorych. I tu siostry spotkały sie˛ z zemsta˛ Oberschwester [przełożonej pielegniarek
˛
– przyp.
red.], która pozostawiła tylko jedna˛ osobe˛ świecka,˛ salowa.˛ Jedna z sióstr objeła
˛ prace˛ w dzień, druga – dyżury nocne. Siostry były obarczone praca˛ ponad siły,
gdyż oprócz opieki nad chorymi, musiały w zimie palić w 8 piecach, prać 30–40 podkładów dziennie, rano
pomyć chorych, przesłać łóżka, zmierzyć temperatur˛e
i dopiero można było zejść z oddziału. Oto relacja s.
Modzelewskiej:
„Kiedyś wieczorem szef spotkał mnie, jak nosiłam sobie
w˛egiel na oddział, żeby w nocy mieć już gotowy do palenia. Szedł właśnie na wizyt˛e wieczorna˛ z doktorem asystentem Perkalem i przełożona˛ Selma.˛ Pyta mnie, dlaczego nosze˛
w˛egiel? Powiedziałam, że w nocy pale˛ w piecach, ponieważ
mamy tylko jedna˛ pomoc, nie dałaby sobie rady. Ogromnie
si˛e zdziwił. Zaraz na drugi dzień przydzielono nam 2 siostry urszulanki, które w ogóle dyrektor zatrudnił, jako pomoc. W sumie dyrektor Maydycz zaangażował do szpitala
ok. 30 sióstr urszulanek. Pracowały na wszystkich oddziałach, w pralni, w kuchni, a także w kancelarii”.

***
Dr Leopold Maiditsch – wspomnienia zamieszczone w „Tygodniku Polskim”.
Byli Niemcami17 .
Redaktor Ryszard Wójcik, publikujacy
˛ na łamach
„Tygodnika Polskiego” cykl artykułów m.in. o dr. Maiditschu, ukazujacych
˛
sie˛ na przełomie 1985/1986 roku
wymienia nazwiska niektórych osób. Dzieki
˛ ich relacjom mogliśmy bliżej poznać postać tego zacnego człowieka. Dziennikarz notuje:
„Nazwisko dr-a Maiditscha wyłowiłem w zanotowanych
relacjach Zoﬁi Lewickiej, Tadeusza Brzezińskiego, Wandy
Kopcińskiej, Władysława Podsiadłego i in. – zawsze w aurze dzie˛ kczynnego wspomnienia. Przechowuje sie˛ w pamieci
˛
sieradzan jego niewysoka, korpulentna postać o łagodnej jowialnej twarzy, me˛ żczyzny skorego bardziej do żartu, niźli do
Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

marsowych pouczeń, lekarza witajacego
˛
sie˛ z polskim personelem codziennym zmiekczonym
˛
»cz’eść!«”.

Ze wspomnień siostry Pauliny Jaskulanki
Na polskiej sali dla dzieci jedno dziecko krzyczy
długo i nieznośnie, nikt nie może go uspokoić, mimo że
jest przewiniete
˛ i suche. Mijaja˛ godziny, a dziecko płacze. Przed dziesiat˛ a˛ zjawia sie˛ jak zwykle dr Maiditsch
i, słyszac
˛ ten płacz, wypytuje, co jest temu dziecku.
– Niech siostra poda mi je z poduszka,˛ ja je zabieram –
mówi i wychodzi z betem. Przez okno jego gabinetu widać, jak chodzi z maleństwem po pokoju i wyśpiewuje,
kołyszac
˛ becik, w końcu płacz cichnie, doktor kładzie
zawiniatko
˛ na swym tapczanie i, żeby nie budzić innych
dzieci na sali – zostaje na noc ze swym podopiecznym aż do rana. Ta nic nieznaczaca
˛ scenka zagościła
w pamieci
˛ wielu osób, które ja˛ widziały i dziwna rzecz:
wspominajac
˛ doktora, mówiono czesto
˛
o tym płacza˛
cym dziecku. Mówiono o mleku, które kazał zabierać
ze stołówki na polska˛ sale.
˛ Mleko było zakazane dla
nas, Polaków, do tego jeszcze – pełne mleko! Personel
niemiecki patrzył na to złym okiem i na pewno niejeden donos o tych »przest˛epstwach« pow˛edrował do
landrata Pfeiﬀera.
U dentysty Kołodziejskiego, volksdeutscha, pracowała jako pomoc techniczna Halina Ciborska, ale tylko
niedługi czas pracowała, bo zwolnił ja˛ bez uprzedzenia.
Miała zaledwie 13 lat, mimo to groziło jej wywiezienie
do Rzeszy. Zajeły
˛ sie˛ nia˛ siostry (urszulanki) i przyprowadziły do dra Maiditscha. Ten zaraz przydzielił ja˛ do
opieki nad dziećmi. Była wspaniała˛ piastunka,˛ nuciła,
śpiewała, potraﬁła zjednać sobie każde dziecko, nawet
Niemki wołały, by zajeła
˛ sie˛ ich dziećmi. W ten sposób
ta Halinka uratowała sie.
˛ Po wojnie była znana˛ w Łodzi lekarka,˛ publikowała swe prace naukowe w obcych
jezykach...
˛
Relacja Jadwigi Kozłowskiej z lat okupacji18
Jeśli chodzi o spotkania w Szpitalu, musiałam uważać, aby przy wejściu nie zetknać
˛ sie˛ z przełożona˛
Sióstr – Niemka˛ Selma˛ Hoﬀman. Patrzyła na mnie złym
okiem, a mnie zależało, aby nie wzbudzić jej podejrzeń.
Natomiast czułam sie˛ bardzo pewnie, gdy spotykałam
dra. Maiditscha. Wiedział, do kogo ide˛ i już z dala witał
mnie swym sakramentalnym »Serwus« i szybkim, życzliwym skinieniem głowy i r˛eki dawał znak, że oczywiście mog˛e wejść.
Wiem, że dr Maiditsch, m.in. za pośrednictwem
Włady udzielał pomocy rodzinom polskim, ale – nie
chcac
˛ być niedyskretna˛ – nie dopytywałam, komu,
zreszta˛ z uwagi na moje zaangażowanie w pracy konspiracyjnej, nie chciałam wiedzieć zbyt wiele. Po wojnie
dowiedziałam sie,
˛ że współdziałały siostry urszulanki, a
ucieczki dotyczyły wieźniów
˛
i dr Maiditsch był w tych
sprawach zorientowany. Wiedziałam tylko od Włady,
że dr Maiditsch i Jego żona Elsa – to serdeczni przy-
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jaciele Polaków oraz, że pozostały personel lekarski, tj.
dr Jan Felchner, dr Jerzy Krzywiec i dr Roman [Switłyk – przyp. A.S.] robia˛ wiele dobrego dla Polaków.

Miejsce pierwszego pochówku dr Maiditscha. Fot ze
zbiorów H. Szturmy

Relacja Władysławy Kedzierskiej
˛
z okresu oku19
pacji
W Szpitalu Powiatowym dr Maiditsch zatrudnił cały
dawny polski personel i przyjał˛ jeszcze nowy – przeważnie Polaków. Na sali operacyjnej byłam ja, jako instrumentariuszka i dyplomowana siostra Maria Walczak – urszulanka, która sie˛ ukrywała. Starsza Siostra
Maria Majewska –szarytka prowadziła aptek˛e – prawie do końca okupacji. Poza tym przy chorych pracowały wszystkie siostry szarytki i wiele sióstr urszulanek. Dobrał sobie też lekarzy Polaków: dra Jana Felchnera, którego wyciagn
˛ ał˛ z obozu jenieckiego i dra Jerzego Krzywca. Trzeci lekarz, to był Ukrainiec wprawdzie – dr Roman Świetlik, ale kończył studia w Poznaniu i w stosunku do Polaków był bez zarzutu. Aż do
czwartego kwartału 1943 r. instrumentariuszka˛ byłam
wyłacznie
˛
ja. Dr Maiditsch dowiedziawszy sie,
˛ że przyjeżdża Niemka, bardzo sie˛ zmartwił. Powiedział wtedy
do mnie ze smutkiem: »Władysława, unsere Rache ist
schon vorbei«20 , oraz tłumaczył sie˛ i przepraszał, że
on tego nie chciał, ale narzuciło gestapo. Niemka Luisa (?) przej˛eła zaraz inwentarz i oznajmiła mi, że w
szpitalu nie wolno nam mówić po polsku. Nikt z nas,
poza lekarzami, prawie nie znał niemieckiego, wiec
˛ zapanowało zrozumiałe przygnebienie.
˛
Pożaliłam sie˛ dr
Maiditschowi, który przyrzekł, że spraw˛e załatwi i rzeczywiście słowa dotrzymał. Po dawnemu też prawie zawsze mnie brał do operacji, a Niemk˛e bardzo rzadko,
pomimo iż niejednokrotnie zwracano mu uwag˛e i czyniono wymówki, ze przy operacjach nawet u Niemców
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bierze mnie jako Polk˛e. Musiał sie˛ tłumaczyć, ale z mej
pracy nie zrezygnował.
Przytocze˛ jeszcze pewne fakty, świadczace
˛ o wielkim
sercu dra Maiditscha dla nas Polaków i jego oddaniu
bez reszty naszym sprawom i potrzebom. Niejednokrotnie przetrzymał w szpitalu chorych Polaków dłużej, niż
wymagało tego leczenie. Ze znajomej mi rodziny Pawlińskich trzymał długo w szpitalu Mieczysława Pawlińskiego po operacji wyrostka robaczkowego. Pod pretekstem prezentów dla mnie dawał pieniadze,
˛
zaznaczajac,
˛ że na pewno dobrze je zużyje.
˛ Wiedzac,
˛ o co chodzi zanosiłam je rodzinom szczególnie potrzebujacym,
˛
a przede wszystkim rodzinom pracowników aresztowanych i osadzonych w obozach koncentracyjnych. Chodziło m.in. o rodziny Ludwika Laszczyka, sanitariusza
oraz Ignacego Pawełczyka, kierowcy Szpitala.
Zdaje sie,
˛ że jesienia˛ 1944 r. zwróciła sie˛ do mnie Jadwiga Kozłowska z prośba˛ o zainteresowanie sie˛ cie˛ żko
chora˛ młoda˛ dziewczyna.˛ Uciekła z Niemiec z robót i
leżała ukryta u jakiejś biednej kobiety na Pradze. Na
moja˛ prośbe˛ wybrał sie˛ ze mna˛ pod wskazany adres
dr Jerzy Krzywiec, który stwierdził, że dziewczyna jest
chora na gruźlice.
˛ Należało ja˛ zaraz umieścić w szpitalu, ale przecież była zbiegiem i nie miała dowodu.
Odwiedzałam ja˛ 2–3 razy zanoszac
˛ jedzenie, a dr Krzywiec powiedział o dziewczynie dr Maiditschowi. Bardzo
go zabolało, że nie zwróciłam sie˛ do niego sama bezpośrednio, gdyż z wymówka˛ powiedział: „Władysława,
czy nie ma Pani do mnie zaufania? Dlaczego Pani nie
mówi mi o tym, że ma takie kłopoty, przyjmiemy chora˛
do szpitala, niech sie˛ Pani nie martwi”. Została umieszczona na oddziale zakaźnym pod opieka˛ dra Krzywca,
a dr Maiditsch dawał dla niej cytryny, pomarańcze i polecił dawać specjalne wyżywienie. Niestety, dziewczyny
nie udało sie˛ uratować, zmarła.
Dr Leopold Maiditsch pozostał w naszej wdziecznej
˛
pamieci
˛ na zawsze, jako lekarz i człowiek wyjatkowo
˛
prawy i życzliwy. Dla nas Polaków był najlepszym opiekunem i wiernym przyjacielem do końca swego życia.
Właśnie tym naraził sie˛ władzom niemieckim i Landrat zwalniajac
˛ go ze szpitala podał w uzasadnieniu
zbyt życzliwy stosunek do Polaków.
Relacja dr Felchnera – Szpital Powiatowy w Sieradzu w okresie okupacji 1939–1945 r.21
W pierwszej dekadzie stycznia 1940 r. przyszedł
do naszego szpitala z wizyta˛ dr Leopold Maiditsch.
Przedstawiwszy sie,
˛ wyjaśnił, że został przysłany do
Szpitala Powiatowego w Sieradzu na stanowisko dyrektora, które objał˛ dwa tygodnie temu. Przyjechał w
dniu 24 grudnia 1939 r. i wigilie˛ spedził
˛
u państwa
Moszów, do których został zaproszony. Nie wiedział
o istnieniu w klasztorze szpitala z rannymi oﬁcerami
i żołnierzami polskimi, i dlatego przyszedł tak późno,
za co bardzo nas przepraszał. Nast˛epnie poprosił o
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pokazanie mu chorych i zadeklarował stała˛ pomoc
przy nich, jak również materiały opatrunkowe i leki.
Dr Maiditsch był wtedy w wieku 41 lat, narodowości austriackiej, prawdopodobnie pochodzenia chorwackiego, został on skierowany do naszego miasta
z Grazu. W ci˛eżkim okresie okupacji był opatrznościowym człowiekiem i lekarzem dla Sieradza i nie
tylko Sieradza, bo całego powiatu i ludzi, których los
rzucił na jego teren. Od samego poczatku
˛
pracy u
nas wsz˛edzie był widoczny jego niezmiernie życzliwy
i wprost serdeczny stosunek do Polaków. Zaraz po zabraniu ze szpitala powiatowego rannych Niemców dr
L. Maiditsch przeniósł do niego tymczasowy szpital,
zorganizowany (w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r.), i znajdujacy
˛ sie˛ w domu Fiszera przy ul.
Warckiej 13. Przebywali tam chorzy ze szpitala cywilnego dla ludności polskiej. Z dniem 24 maja 1940 r.
– z uwagi na dobra˛ znajomość jezyka
˛
niemieckiego –
dr L. Maiditsch przyjał˛ mnie do pomocy. Dotrzymujac
˛
obietnicy, udzielał wiele pomocy rannym jeńcom Polakom w szpitalu przy klasztorze i czesto
˛
ich odwiedzał.

Pogrzeb dr Maiditscha. Fot. ze zbiorów H. Szturmy

Po zlikwidowaniu tego szpitala i wywiezieniu w dniu
19 lutego 1940 r. lekarzy i rannych do obozów w Niemczech (wywieziono 105 oﬁcerów i żołnierzy) – uratował
mnie z obozu w Ostrzeszowie i z dniem 2 kwietnia 1940
r. zostałem mu przydzielony do pomocy jako chirurg.
Obdarzał mnie, właśnie jako Polaka, ogromnym zaufaniem i życzliwościa,˛ a nawet przyjaźnia.˛ Dzielił sie˛ swa˛
rozległa˛ wiedza˛ fachowa,˛ starajac
˛ sie,
˛ abym w pracy z
nim jak najwi˛ecej skorzystał. W ogóle w szpitalu otaczał
sie˛ przede wszystkim Polakami i zabiegał o stworzenie
dla nich możliwie najlepszych warunków i atmosfery.
Zatrzymał w pracy wszystkie siostry szarytki, które
pracowały w tym szpitalu przed wojna,˛ a wiec
˛ Siostr˛e
Przełożona˛ Mari˛e Majewska,˛ siostr˛e Helene˛ Modzelewska,˛ obecnie Przełożona˛ sióstr szarytek w Warszawie,
na Tamce, oraz siostry Marie˛ Pagowsk
˛
a˛ i Klar˛e Idzi.
Za jego wiedza˛ ukrywała sie˛ w pokoju sióstr w szpitalu
w cywilnym ubraniu siostra urszulanka Maria Walczak. Zatrudnił też kilka sióstr urszulanek, a Siostr˛e
Przełożona˛ Antonine˛ Tyszkiewicz i siostr˛e Aniele˛ Ja-
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skulank˛e darzył szczególnym zaufaniem. Na ich prośbe˛
współdziałał w uwolnieniu kilku wieźniów.
˛
Z wielka˛
życzliwościa˛ i zaufaniem odnosił sie˛ do siostry Władysławy K˛edzierskiej, pielegniarki-instrumentariuszki
˛
operacyjnej.
Zwolnienie z pracy i śmierć dra Maiditscha były dla
nas Polaków prawdziwym ciosem. Skrzywdzono szlachetnego człowieka, naszego serdecznego przyjaciela,
który narażał sie˛ dla nas Polaków i przypłacił to swoim
życiem z powodu zawału serca. Tyle razy nas ratował
w chwilach, gdy byliśmy bezradni i bezsilni. Wraz ze
swa˛ żona˛ Elsa˛ pomagali Polakom w różny sposób i
w różnych sytuacjach, udzielajac
˛ bezinteresownie porad lekarskich, wykonujac
˛ badania laboratoryjne, prześwietlenia, badania kliniczne, a także udzielajac
˛ pomocy materialnej. Czesto
˛
mówił: „Niech Niemcy płaca˛
za wszystko, bo oni Polakom wszystko zabrali”. Nienawidził hitlerowców, co podkreślał w rozmowie ze mna.˛
Brzydził sie˛ volksdeutschami i pogardzał nimi w najwyższym stopniu, szczególnie, gdy sie˛ przekonał, jak
dobrze było Niemcom w Polsce. Sukcesy Niemców na
froncie przyjmował jako osobista˛ klesk˛
˛ e. Jeśli chodziło
o Polaka, nie odmawiał żadnej prośbie, również bardzo dobrze traktował Żydów, również im nie odmawiał
pomocy. Chorzy Żydzi leżeli w szpitalu wraz z innymi
pacjentami. Hitlerowcy znali życzliwy stosunek dra Maiditscha do Polaków i patrzyli na to złym okiem. Miał
z tego powodu wiele uwag i przykrości. W Urzedzie
˛
Stanu Cywilnego w Klavengrund jest informacja o tym,
że 20 września 1943 r. poślubił Else˛ Overlach z d. Lindenzweig22 . Potajemnie przygotowywał sie˛ do zawarcia
ślubu kościelnego w Sieradzu. Przeszkodziły temu otaczajaca
˛ go wroga atmosfera podejrzeń ze strony personelu niemieckiego i władz hitlerowskich, a nast˛epnie
zwolnienie oraz śmierć, która nastapiła
˛
przed samym
wyjazdem doktora do Austrii. Już miał swoje rzeczy
w skrzyniach. Polaków, których wielu przybyło na pogrzeb, bito i karano grzywnami. Pomimo to skradali sie˛
bocznymi ścieżkami, aby chociaż z dala, z-za płotu lub
innego ukrycia pożegnać najlepszego lekarza i przyjaciela.
***
Pani Leokadia Duszyńska zapamietała
˛
dr Maiditscha jako osobe˛ niezwykle serdeczna,˛ miła i grzeczna,˛
przechadzajacego
˛
sie˛ po terenie szpitala zawsze z r˛ekami założonymi do tyłu. Ogrodem szpitalnym zajmował sie˛ dyplomowany ogrodnik, pan Józef Abrysiewicz.
Oprócz warzyw w szklarni hodowano piekne
˛
kwiaty. Dr
Maiditsch posyłał swojej żonie Elsie cały bukiet kwiatów, który zanosiła właśnie pani Leokadia, otrzymujac
˛
w zamian od pani Maiditsch cukierki i pół pfenniga.
Uczestniczac
˛ w pogrzebie dra Maiditscha 5 grudnia
1944 roku, pani Leokadia niosła wieniec z kwiatów ze
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szpitalnej szklarni. Jego postać zachowała do dziś w
swojej pami˛eci23 .
Pani Aurelia Ozimek wspomina, że dr Maiditsch
bardzo lubił kaw˛e, która˛ czesto
˛
pił z dodatkiem koziego mleka. Pami˛eta, że Pani Elsa Maiditsch wysyłała
ja˛ cze˛ sto do m˛eża – do szpitala po pieniadze.
˛
Były potrzebne jej, aby mogła zakupić cukierki i obdarować
nimi polskie dzieci24 .
***
Na koniec tego artykułu chciałbym przytoczyć jeszcze jakże znamienne słowa, jakie wypowiedziała o doktorze Leopoldzie Colomannie Maiditschu siostra urszulanka Paulina Jaskulanka w artykule zamieszczonym w „Tygodniku Polskim” Byli Niemcami:
„Ten człowiek zasłużył na pomnik w Sieradzu i na
ulice˛ jego imienia... Pomnik w naszych sercach wystawił swym czynem i swa˛ śmiercia,˛ która spadła nań,
jako kara za dobroć okazana˛ nam, Polakom. Wprawdzie
przybył do nas jako Austriak, co znaczyło coś innego,
niźli Niemiec z Reichu, ale dopiero świadectwo czynu
daje wymiar człowieczeństwa”25 .

Do słów tych przyłaczam
˛
sie˛ także ja. Myśle,
˛ że bardzo wielu Sieradzan podziela moja˛ opinie˛ i zwróci sie˛
z apelem do władz miasta Sieradza o wcielenie w życie słów siostry Pauliny Jaskulanki. Miała ona szczeście
˛
w tych nieludzkim okresie okupacji niemieckiej spotkać
na swej drodze życia tak szlachetnego człowieka, jakim
był dr Leopold Colomann Maiditsch.
Cześć Jego pamieci!
˛
Przypisy:
1
Paulina Aniela Jaskulanka USJK, Kronika okupacyjna Klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu: (zapiski kronikarskie i wspomnienia) 1939–1945 ); Opracowanie, przedmowa, przypisy, kalendarium
Ita Turowicz. Edycja św. Pawła, Cz˛estochowa, 2017.
2
Dz. cyt., s. 14.
3
Dz. cyt., s. 75.
4
Dz. cyt., s. 77–78.
5
Dz. cyt., s. 82.
6
Dz. cyt., s. 91.

Cmentarzysko pogańskie we wsi
Włocinie
opr. Rafał Bogusławski
We wrześniu 1874 roku dziedzic Włocina Jan Nepomucen Bogusławski udost˛epnił swoje dobra do badań
archeologicznych. Znaleziono bowiem na terenie wsi
Włocin szereg szczatków
˛
dawnego cmentarzyska, datowanego na wczesny okres wpływów rzymskich. Artykuł na ten temat został opublikowany 24 czerwca 1876
roku w „Tygodniku Ilustrowanym”. Badania były potem
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7

Dz. cyt., s. 145–146.
Dz. cyt., s. 147.
9
Dz. cyt., s. 191–192.
10
Dz. cyt., s. 217.
11
Dz. cyt., s. 294-295.
12
Dz. cyt., s. 337.
13
Tamże.
14
Dz. cyt., s. 401.
15
Historia szpitala i ludności w okresie II wojny światowej w latach 1939–1945 oczami naocznych świadków tych wydarzeń Sióstr
Miłosierdzia Anny Majewskiej, Heleny Modzelewskiej i Marii Pa˛
gowskiej, które pracowały w tym okresie w sieradzkim szpitalu Św.
Józefa. Wspomnienia zostały zamieszczone w ksia˛żce Anny Jurczak Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo Sług
Ubogich i Chorych Prowincja Warszawska Archiwum sióstr zostało
udost˛epnione dzi˛eki uprzejmości Siostry Jadwigi Kisielewskiej.
16
Polacy, wspominajac
˛ dr. Maiditscha, używali jego spolszczonej
wersji nazwiska Maidycz, Mejdycz.
17
Wszystkie fragmenty wspomnień wykorzystane w tym artykule zamieszczone zostały na łamach „Tygodnika Polskiego”, którego egzemplarze znajduja˛ si˛e w czytelni Biblioteki Powiatowej
imienia Władysława Broniewskiego w Sieradzu.
18
Jadwiga Kozłowska pseudonim „Jagna”, „Kora”, była komendantka˛ Wojskowej Służby Kobiet i Zwiazku
˛
Walki Zbrojnej-Armii
Krajowej na miasto Sieradz. W latach siedemdziesiatych
˛
XX wieku
spisywała relacje z okresu, okupacji, które znajduja˛ si˛e w Archiwum Państwowym w Łodzi oddział w Sieradzu, zespół Zwiazek
˛
Walki Zbrojnej, Armia Krajowa Obwód Sieradzki, teczka nr 2.
19
Władysława K˛edzierska – instrumentariuszka w szpitalu św.
Józefa od 1938 roku. W okresie okupacji działała w Armii Krajowej, pseudonim „Brzoza”. Jej relacje z okresu okupacji spisała
Jadwiga Kozłowska. Archiwum Państwowe w Łodzi oddział w Sieradzu, zespół Zwiazek
˛
Walki Zbrojnej, Armia Krajowa Obwód Sieradzki, teczka nr 2.
20
Nasza zemsta już si˛e skończyła – przyp. red.
21
Relacja dr J. Felchnera „Szpital Powiatowy w Sieradzu w okresie okupacji 1939 -1945 r.” Archiwum Państwowe w Łodzi oddział
w Sieradzu, zespół Zwiazek
˛
Walki Zbrojnej, Armia Krajowa Obwód
Sieradzki, teczka nr 2.
22
Notatk˛e z ta˛ informacja˛ udost˛epniła Jadwiga Kozłowska na
łamach „Tygodnika Polskiego”. Nr 1 z dnia 5 stycznia 1986 roku.
23
Pani Leokadia Duszyńska była skierowana jako pietnastolet˛
nia dziewczyna do pracy w szpitalu, w którym pracowała od 1 lipca
1943 roku do 24 stycznia 1945 roku.
24
Babcia pani Aurelii była kucharka˛ i zajmowała sie˛ domem
żony dr Maiditscha, Elsy. Pani Aurelia, wówczas kilkunastoletnia
dziewczynka, mieszkała z babcia˛ w tym samym domu, co Elsa Maiditsch, cz˛esto była gońcem i wysyłana do miasta na zakupy, na
poczt˛e itp.
25
„Tygodnik Polski” Nr 50 z dnia 15 grudnia 1985 roku.
8

kontynuowane przez Muzeum Archeologiczne i Etnograﬁczne w Łodzi w 1946 roku.
„Tygodnik Ilustrowany”, Warszawa 1876, nr 26, s.
414.
Cmentarzysko pogańskie we wsi Włocinie1
Dowiedziawszy sie˛ od p. Nepomucena Bogusławskiego, właściciela dóbr Włocin v. Wloczyn, położonych w guberni kaliskiej, powiecie sieradzkim, że w
majatku
˛
jego, przy wydobywaniu kamieni, traﬁaja,˛ sie˛
odłamki starych naczyń glinianych, a domyślajac
˛ sie,
˛ że
takowe zapewne stanowia˛ czastki
˛
urn z dawnego cmenNa Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020

tarzyska pogańskiego – dnia 18 września 1874 r., w towarzystwie pp. Bonawentury Moszyńskiego, Stanisława
Górskiego, Teodora Olszewskiego i samego właściciela
dóbr Włocin, udałem sie˛ o godzinie 9 rano na punkt
wskazany, dla zbadania miejscowości i przekonania sie,
˛
czy rzeczywiście mogła ona być starożytnem, przedhistorycznem cmentarzyskiem.
Pole, na którem znalazłem rozrzucone czastki
˛
urn,
leży przy drodze prowadzacej
˛ do miasteczka Grabowa
(w w. ks. [Wielkim Ksiestwie
˛
– przyp. red.] poznańskiem), w odległości półtorej wiorsty2 od Włocina, naprzeciwko niewielkiego lasku; tworzy piaszczyste wzgórze, lekko wznoszace
˛ sie,
˛ i zawiera przestrzeni około 5
morgów. U dołu tego wzgórza ciagn
˛ a˛ sie˛ łaki,
˛ przerzniete
˛ wysychajacym
˛
dziś strumieniem, który dawniej
prawdopodobnie zawierał w sobie wieksz
˛ a˛ ilość wody.
Przystapiwszy
˛
do rozkopywania powyższego wzgórza, do czego użyłem czterech włościan, w głebo˛
3
kości pół łokcia natraﬁłem na kamienie i poleciwszy zgarniać uważnie ziemie˛ z wierzchu, dostrzegłem przestrzeń jakby zabrukowana,˛ chociaż kamienie nie były systematycznie i szczelnie układane.
Po odwaleniu kilku kamieni, ukazały sie˛ kawałki
rozbitych urn, które, przez kamienie ułożone nad
niemi i obok nich, a wiecej
˛
jeszcze przez korzenie
drzew lasu, dopiero pieć
˛ lat temu na tem miejscu
wyrabanego,
˛
zgniecione i rozsadzone być musiały.

Wykopalisko we wsi Włocinie. Tygodnik Ilustrowany,
Warszawa 1876, nr 26, rycina: s. 404

Kopiac
˛ gł˛ebiej z najwieksz
˛ a˛ ostrożnościa,˛ znajdowałem ciagle
˛ rozbite urny, napełnione popiołem i niedopalonemi kośćmi. Po parogodzinnej robocie, w głebo˛
kości jednego łokcia, natraﬁłem w piasku na cztery tak
zwane bransolety bronzowe4 , przedstawione w drzeworycie pod n. n. 4, 5, 6, 7, (wielkość naturalna), obok
których leżały dwa przedmioty także bronzowe, zamieszczone pod n. 1 i 2 (wielkość naturalna), zbliżone
kształtem do szpil lub iglic. Bransolety pod n. n. 4, 5,
6, 7 dość kształtnej sa˛ roboty, ozdobione każda innemi
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nacieciami
˛
i pra˛żkami.
Prowadzac
˛ dalej rozpoczete
˛ kopanie jednocześnie w
kilku miejscach, po zebraniu wierzchniej warstwy kamieni, wszedzie
˛
natraﬁałem na rozbite urny, napełnione popiołem i kośćmi. Urny te były rozmaitych
kształtów i w ogólności znacznych rozmiarów; glina, z
której te urny sa˛ ulepione, pomieszana jest, jak zwykle,
z tłuczonym granitem.
Dnia tego udało mi sie˛ tylko wydobyć, jakkolwiek
troche˛ uszkodzona,˛ mała˛ urne˛ koloru popielatego, z
jednem uszkiem, której wizerunek zamieszczony jest
pod n. 8, wysokości 11 centymetrów i 2 milimetry, obwodu 40 centymetrów i 5 milimetrów.
Znalazłem również na spodzie urny rozbitej, grubego bardzo r˛ecznego wyrobu i znacznych wymiarów,
kolczyk prawdopodobnie bronzowy, czesto
˛
spotykany
w tego rodzaju wykopaliskach, a zamieszczony w drzeworycie pod n. 10.
Z powodu ciagłego
˛
deszczu dnia tego i nast˛epnych,
poszukiwania zawiesić musiałem, i dopiero po upływie
tygodnia, przybywszy w tem samem towarzystwie na
wyż[ej] wzmiankowane cmentarzysko, przystapiłem
˛
do
robót, których rezultatem było wydobycie jednej całkowitej maleńkiej urny koloru czerwonego, z dwoma
uszkami, napełnionej kośćmi grubemi, a zatem dorosłego człowieka, w tak znacznej ilości, iż ja˛ dokoła otaczały. Zamieszczona jest w drzeworycie pod n. 9, wysokości 6 cent. i 8 1/2 mil., obwód 25 cent. Nieopodal tej urny znalazłem druga,˛ której jednak przy najwiekszej
˛
ostrożności nie udało mi sie˛ wydobyć całkowicie, lecz tylko pojedyncze jej cześci,
˛
zamieszczone w
rysunku pod n. n. 12, 13. Świadcza˛ one o nieco już lepszym smaku5 niektórych ówczesnych glinianych wyrobów. Na samym spodzie pod popiołem i kośćmi znalazłem w tej rozbitej urnie maleńki bronzowy kolczyk,
który w drzeworycie zamieszczony jest pod n. 11, w naturalnej wielkości.
Pora słotna, trwajaca
˛ cała˛ niemal jesień roku przeszłego, nie dozwoliła mi robić dalszych poszukiwań na
nowoodkrytem cmentarzysku. Musiałem je odłożyć na
później. W roku bieżacym
˛
jednak, w ciagu
˛ lata, cmentarzysko w Włocinie zbadam jak najstaranniej, a rezultatów tej pracy nie omieszkam podać do wiadomości
osób interesujacych
˛
sie˛ sprawami archeologicznemi w
kraju naszym. B. H. Szaniawski”.
Przypisy:
1

Została zachowana pisownia oryginalna – przyp. red.
Dawna rosyjska miara długości, od końca XVIII wieku stanowiaca
˛ 1,0668 km – przyp. red.
3
Jeden łokieć – to 0,5955 m – przyp. red.
4
Z brazu
˛ – przyp. red.
5
Guście, kunszcie – przyp. red.
2
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Z ŻYCIA PTTK
44 Rajd Powstańców 1863 r. „Śladami
Łuki Bakowicza”
Witold Drozd

Komandor Rajdu

W dniu 27 kwietnia 2019 r. odbył sie˛ 44 Rajd Powstańców 1863 r. „Śladami Łuki Bakowicza”. Impreza organizowana jest od 1975 roku z inicjatywy Andrzeja Ruszkowskiego, krajoznawcy, Honorowego Członka PTTK,
byłego wojewody sieradzkiego, zast˛epce˛ redaktora naczelnego kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”. Trasa
tegorocznego rajdu przebiegała przez malownicze tereny gminy Klonowa, leżace
˛ na obszarze Leśnictw Klonowa i Grzyb, należacych
˛
do Nadleśnictwa Złoczew.
Rajd organizowany jest dla uczczenia pamieci
˛ Powstańców Styczniowych oraz Teodora Goździkiewicza, autora powieści historycznej pt. „Sprawy Łuki Bakowicza”, w której pisarz ukazał dzieje powstańczego zrywu
na terenie ziemi sieradzkiej.
Turyści w liczbie ok. 200 osób wyruszyli na szlak z
Kuźnicy Błońskiej, miejscowości znanej m.in. z istnieja˛
cego tu w wiekach XVII i XVIII zakładu, gdzie produkowano żelazo pozyskiwane z rud darniowych. Z Kuźnicy pochodził Eugeniusz Gałka, jeden z sieradzkich
zakładników, który został rozstrzelany wraz z synem
przez Niemców w dniu 14 listopada 1939 roku na cmentarzu żydowskim w Sieradzu. Z miejscowościa˛ zwia˛
zany był także Józef Spychalski, nauczyciel, komendant
POW na powiat sieradzki, zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej.
Nast˛epna˛ odwiedzona˛ miejscowościa˛ był Grzyb,
gdzie podczas powstania styczniowego Rosjanie spalili
żywcem powstańców, ukrywajacych
˛
sie˛ w jednej z drewnianych chałup. W 1974 roku z inicjatywy tutejszych
mieszkańców powstała kapliczka, upamietniaj
˛
aca
˛ poległych. Zakończenie rajdu miało miejsce w Klonowej,
gdzie na miejscowym cmentarzu spoczywa zmarły w
1921 roku weteran powstania styczniowego Teodor Karol Hertz. Od 2006 roku działa w Klonowej Klonowska
Izba Regionalna, gdzie zgromadzono kilkaset eksponatów zwiazanych
˛
z życiem i praca˛ dawnych mieszkańców
wsi. W ramach Izby funkcjonuje Kuchnia Klonowska,
wyposażona w piec chlebowy i inne dawne sprzety
˛ do
przyrzadzania
˛
posiłków. W Kuchni odbywaja˛ sie˛ m.in.
pokazy pieczenia chleba.
Podczas rajdu odbyły sie˛ dwa konkursy: wiedzy
nt. znajomości ksia˛żki T. Goździkiewicza, życiorysu
autora, trasy rajdu i przebiegu powstania styczniowego oraz na scenk˛e teatralna˛ zwiazan
˛ a˛ z treścia˛
ksia˛żki „Sprawy Łuki Bakowicza”. W konkursie wiedzy I miejsce zdobyła Weronika Klimczak z drużyny
„Czerwone Trampki” ze Szkoły Podstawowej nr 1
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im. Władysława Reymonta w Sieradzu, II miejsce
– Maja Wyszkowska, reprezentantka drużyny „Słoneczny Patrol” ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu,III miejsce – Julia Górecka z drużyny „Kloniki” z Zespołu Szkół w Klonowej. W konkursie na scenk˛e teatralna˛ zwycie˛ żyła drużyna „Słoneczny Patrol” ze Szkoły Podstawowej nr
6, zapewniajac
˛ sobie tym samym zwyciestwo
˛
w klasyﬁkacji generalnej rajdu.
Głównymi organizatorami rajdu byli: Zarzad
˛ Oddziału PTTK w Sieradzu, Gmina Klonowa i Nadleśnictwo Złoczew przy wsparciu Urzedu
˛
Miasta Sieradza, Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej, Zespołu Szkół
w Klonowej, Koła Gospodyń Wiejskich „Leliwianki” z Leliwy oraz Koła Turystyczno- Krajoznawczego „2” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu.
Szczególne podziekowania
˛
za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu rajdu należa˛ sie˛ nast˛epujacym
˛
osobom i instytucjom: Marcinowi Golanowskiemu, Wójtowi Gminy Klonowa, Wiesławowi Sworowskiemu,Przewodniczacemu
˛
Rady Gminy Klonowa,
Agnieszce Musialskiej, Dyrektor GOK w Klonowej,
Grzegorzowi Gonerze, pracownikowi GOK w Klonowej, Renacie Wiezowskiej,
˛
Dyrektor ZS w Klonowej,
Annie P˛edziwiatr, nauczycielce historii w ZS w Klonowej, Edwardowi Januszowi, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Złoczew, Piotrowi Kamoli, Leśniczemu Leśnictwa Grzyb, Ryszardowi Nowakowi, Leśniczemu
Leśnictwa Klonowa, Janowi Leszczyńskiemu, Sołtysowi wsi Grzyb, Pawłowi Sójce, mieszkańcowi wsi
Grzyb, st. asp. Waldemarowi Skrobale, Komendantowi Komisariatu Policji w Złoczewie, Sławomirowi
Gozdalikowi, Prezesowi PKS w Sieradzu, ks. Wojciechowi Przybylskiemu, Proboszczowi Paraﬁi Klonowa,
Rodzinie Goździkiewiczów, Pawłowi Osiewale, Prezydentowi Miasta Sieradza, Mariuszowi Badziorowi,
˛
Staroście Powiatu Sieradzkiego, redaktorowi Pawłowi
Gołebiowi,
˛
Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej z
Kuźnicy Błońskiej i Klonowej, Członkom Sieradzkiego
Klubu Krótkofalowców SP7KZK w Sieradzu, Członkom Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy”, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich „Leliwianki”
z Leliwy, Członkom KTK „2” ze SP nr 1 w Sieradzu,
Samorzadowi
˛
Przewodników Turystycznych PTTK
Województwa Łódzkiego za objecie
˛
rajdu Patronatem Honorowym, Wiesławie Sujeckiej, Prezes Oddziału PTTK w Sieradzu, Przemysławowi Serwecie,
Zast˛epcy Komandora Rajdu, Członkom Zarzadu
˛ Oddziału PTTK w Sieradzu.
Do zobaczenia na trasie 45 Rajdu Powstańców 1863
r. „Śladami Łuki Bakowicza” w roku 2020!
Na Sieradzkich Szlakach, wydanie 1/2020
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