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Szanowni Państwo,
z radością przekazujemy Państwu „Rocznik Skierniewicki” — 
pierwszy tom wydawnictwa, które narodziło się z idei odkry-
wania słabo rozpoznanych lub zgoła zapomnianych kart historii 
naszego miasta. Jest to wyjątkowa pamiątka dziejów Skierniewic, 
do której powstania przyczyniło się liczne grono osób repre-
zentujących różnorodne środowiska, połączonych troską o pie-
lęgnowanie wiedzy o przeszłości i przekazywanie rodzimych 
tradycji. Co więcej, to owoc wysiłku ogółu mieszkańców, któ-
rzy w ramach budżetu obywatelskiego wsparli projekt ich zda-
niem kluczowy w umacnianiu naszej samorządowej tożsamości. 
Jestem niezmiernie zaszczycony i dumny z tego, że dzięki wspól-
nym staraniom Miasto Skierniewice doczekało się tak chlubnego 
pomnika.

Życząc Państwu miłej i owocnej lektury, mam głęboką 
nadzieję, że przyczyni się ona do dalszego zgłębiania wiedzy 
o przeszłości naszego miasta i zainspiruje do poszukiwań w nie-
przebranym bogactwie skierniewickiej historii.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Jażdżyk

Prezydent Miasta Skierniewice





Od Redaktora „Rocznika Skierniewickiego”

Wspólna inicjatywa społeczności miasta Skierniewice, Towarzystwa 
Przyjaciół Skierniewic oraz Muzeum Historycznego Skierniewic za-
owocowała nowym periodykiem  łączącym naukę i jej popularyza-
cję — „Rocznikiem Skierniewickim”. Zgodnie z treścią podtytułu 
„Rocznika” pragniemy na łamach pisma popularyzować wiedzę do-
tyczącą zarówno miasta Skierniewice, jak i całego regionu. Bogata 
przeszłość miasta, niegdyś wchodzącego w skład domeny arcybisku-
pów gnieźnieńskich, a dziś prężnie działającego także na niwie kultu-
ry dzięki m.in. Muzeum, jest i będzie kanwą dla naszego pisma.

Rozpoczynamy wydawanie periodyku od prezentacji ważnych wy-
darzeń dotyczących wojska i wojny. Skierniewice przez lata były zwią-
zane ze stacjonującymi tu oddziałami wojskowymi, ta rola militarna 
miała swoje odzwierciedlenie także w czasie kampanii wrześnio-
wej. Te chwile zostały zaprezentowane w kilku artykułach, a także 
wspomnieniach.

Genealogia — można by rzec najstarsza nauka, jeśli spojrzeć przez 
pryzmat Biblii i wiedzy, kto jest czyim potomkiem, stała się także 
pretekstem do ukazania istotnych postaci z dziejów miasta — poety 
Tadeusza Sułkowskiego i rodziny Marcelego Strakacza.

Związek z Muzeum — bez którego aktywności nie mógłby zaist-
nieć „Rocznik”, to teksty poświęconego wydarzeniom kulturalnym 
w Skierniewicach, których jakże ważnym animatorem jest właśnie 
ta instytucja. Muzeum nie tylko prezentuje, ale także chroni zabytki, 
o czym przeczytacie Państwo w tekście poświęconym remontowi za-
bytkowego dworku Konstancji Gładkowskiej.

W mieście działa szkoła wyższa, o której dokonaniach i planach już 
teraz i w przyszłości będziemy się starali informować.

Dziękuję PT Recenzentom za ważkie uwagi do tekstów i całej Redakcji 
oraz Komitetowi Redakcyjnemu za pomoc w pracy nad tomem

Sławomir Górzyński





 Anna Majda-Baranowska,  Jacek Stępowski

 DZIEJE 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ 

SKIERNIEWIC

Streszczenie: Artykuł przybliża historię powstania pierwszego w mieście stowa-
rzyszenia zajmującego się zarówno przeszłością Skierniewic, jak i zachęcającego do 
dbania o estetykę swojej „małej ojczyzny”. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic dzia-
ła z przerwami od 1937 r., realizując zadania związane z ochroną zabytków, kulturą 
i edukacją. Dzieje TPS zostały opracowane na podstawie materiałów publikowanych 
oraz dokumentów stowarzyszenia z lat 1990–2020.

Słowa kluczowe: Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, kultura, zabytki, historia, or-
ganizacja pozarządowa

Summary: The article presents the history of the establishment of the fi rst association 
in the city dealing with both the past of Skierniewice and encouraging people to care 
for the aesthetics of their „small homeland”. The Society of Friends of Skierniewice has 
been operating with breaks since 1937, carrying out tasks related to the protection 
of monuments, culture and education. The history of TPS was prepared on the basis 
of published materials and the association’s documents from 1990–2020.

Keywords: Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, culture, monuments, history, non-
-governmental organization, non profi t organisation

* * *

Dzieje Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic (TPS) w latach 1937–1991

W pierwszym numerze „Głosu Skierniewic i Okolicy” z lipca 1937 r. Tadeusz 
Sułkowski, sekretarz nowo powstałego Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic 
i Okolicy (TPSO), apelował:

Nie godzić się na tę ważność miasta czy wsi, gdzie żyjemy i gdzie poznajemy 
rzeczywistość, to nie godzić się na ważność najmniejszego uczynku każde-
go z nas i na to, że ten uczynek codzienny zdolny jest łączyć człowieka z po-
rządkiem wyższej natury 1.

1 T. S., *
*
*, „Głos Skierniewic i Okolicy” 1937, nr 1, s. 1
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Ta myśl przyświecała grupie zapaleńców, którzy na zebraniu odbytym 
w pierwszej połowie 1936 r., poświęconemu sprawie ratowania jednego 
z cenniejszych skierniewickich zabytków — Bramy Parkowej, podjęli decy-
zję o powołaniu stowarzyszenia. Idea ziściła się w 1937 r., a na pierwszym 
Walnym Zgromadzeniu, 16 czerwca tegoż roku, został wybrany zarząd zło-
żony z najważniejszych ówczesnych obywateli — m.in. burmistrza miasta 
Franciszka Filipskiego, lekarza powiatowego Wiktora Łabęckiego, miejskiego 
architekta Czesława Witkowskiego, radnego Ignacego Olczakowskiego i po-
ety Tadeusza Sułkowskiego2.

Z tego grona szczególnie zapisał się w historii Teofi l Wiktor Łabęcki, któ-
ry został pierwszym prezesem Towarzystwa. Był to wybitny społecznik, le-
karz ceniony w środowisku medycznym przedwojennej Polski. Urodził się 
w Warszawie w 1882 r., od 1917 r. był lekarzem powiatowym w Skierniewicach. 
Od początku swojej pracy starał się podnosić higienę i poziom zdrowia skier-
niewiczan. W 1920 r. brał udział jako ochotnik w stopniu kapitana w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Dzięki stypendium Fundacji Rockefellera przeby-
wał kilkanaście miesięcy w USA, gdzie zapoznawał się z tamtejszą higieną 
publiczną. Po powrocie zorganizował w 1925 r. Powiatowy Dom Zdrowia. 
Dr Łabęcki specjalizował się w internie i pediatrii, był również współauto-
rem ustawy przeciwgruźliczej z 1933 r. Współpracował blisko z Samorządem 
Miejskim. Dał się poznać jako założyciel ogródka jordanowskiego i inicja-
tor renowacji Bramy Parkowej. Był jednym z fundatorów sztandaru skier-
niewickiego Pułku Artylerii Lekkiej oraz pomysłodawcą budowy pomnika 
Jana Kozietulskiego. Pisywał artykuły do „Głosu Skierniewic i Okolicy” oraz 
„Gazety Skierniewickiej”, opracował również rozdział o ośrodkach zdrowia 
w powiecie skierniewickim, w wydanej w 1928 r. pracy zbiorowej Ośrodki 
zdrowia w Polsce. We wrześniu 1939 r. sprawował opiekę nad rannymi żoł-
nierzami. Los zawiódł go do Grójca, gdzie w marcu 1940 r. został areszto-
wany, uwięziony na Pawiaku, a następnie 21 czerwca tego roku uznany za 
„wroga Rzeszy” i „niepewnego politycznie”, Teofi l Łabęcki został rozstrzelany 
przez Niemców w Palmirach, w ramach Nadzwyczajnej Akcji Pacyfi kacyjnej, 
którą hitlerowcy przeprowadzili w celu wyeliminowania przedstawicieli pol-
skich elit politycznych i intelektualnych3.

Franciszek Filipski, jeden z najbardziej zasłużonych dla miasta burmi-
strzów, funkcję tę sprawował w latach 1931–1944. Za jego kadencji wy-
budowano Szkołę Podstawową nr 2, remizę strażacką i stadion sportowy. 
Pozyskał pieniądze na rozbudowę Gimnazjum im. B. Prusa, wyremonto-
wał i unowocześnił elektrownię. Dbał o jakość dróg i chodników. Mówiono, 
że codziennie szedł do pracy inną trasą, żeby dokładnie przyjrzeć się swo-
jemu miastu. W trosce o rozwój Skierniewic zlecił opracowanie planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta. Już wtedy zamierzał wybudować 
wiadukt nad torami, którego projekt został przygotowany we współpracy 

2 Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy — co robi i co ma zamiar robić?, „Głos Skiernie-
wic i Okolicy” 1937, nr 1, s. 2.
3 J. B. Gliński, Słownik biografi czny lekarzy i farmaceutów ofi ar drugiej wojny światowej, War-
szawa 1999, t. II, s. 268–269.
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z architektem Janem Łukasikiem. Zlecił też opracowanie planu kanalizacji 
Skierniewic. Niestety, wiele z jego zamierzeń zniweczyła wojna.

Oprócz sprawowania funkcji burmistrza był też posłem na Sejm, człon-
kiem rady naczelnej Związku Miast Polskich, przewodniczył Związkowi 
Zawodowemu Pracowników Samorządu Terytorialnego RP, był współzałoży-
cielem i wiceprezesem Związku Gmin Wiejskich, działał w kilku innych ogól-
nopolskich oraz lokalnych organizacjach społecznych. Odznaczony Złotym 
i Brązowym Krzyżem Zasługi. Cieszył się powszechnym szacunkiem jako 
niekwestionowany autorytet w dziedzinie samorządowości.

We wrześniu 1939 r., razem ze skierniewickimi strażakami brał udział 
w obronie Warszawy, zorganizował też w stolicy biuro pomocy skierniewi-
czanom. W czasie okupacji niemieckiej angażował się w działalność konspi-
racyjną, w skierniewickiej Armii Krajowej miał pseudonim „Snop”. Był też 
członkiem zarządu Rady Głównej Opiekuńczej4.

Inną wybitną postacią był wspomniany już Tadeusz Tomasz Sułkowski, 
sekretarz Towarzystwa, który już przed II wojną światową apelował o utwo-
rzenie w Skierniewicach muzeum. Urodzony w Skierniewicach w 1907 r. po-
eta, dziennikarz gazet „Głosu Skierniewic i Okolicy”, „Gazety Skierniewickiej” 
oraz „Brzasku Skierniewickiego”. Przed 1939 r. ogłosił drukiem niewiele 
wierszy i wydał tylko jeden tomik List do dnia. Do swojego rodzinnego mia-
sta na odczyty zapraszał znanych pisarzy, m.in.: Marię Dąbrowską i Jana 
Parandowskiego. W trakcie wojny obronnej 1939 r. walczył jako podpo-
rucznik skierniewickiego 18. Pułku Piechoty. Ranny pod Sochaczewem był 
więźniem obozów jenieckich w Hadamar i Murnau. Po wyzwoleniu przez 
wojska amerykańskie wyjechał do Włoch, a następnie do Wielkiej Brytanii. 
Związany z emigracyjnym życiem kulturalnym, był również współpracow-
nikiem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, która nadawała jego felie-
tony poświęcone sztuce, muzyce, teatrowi czy historii. W 1956 r. otrzymał 
nagrodę poetycką Roku Mickiewiczowskiego, przyznaną przez Towarzystwo 
Przyjaciół Kultury Polskiej w Glasgow. Zmarł w Londynie w 1960 r. i tam 
został pochowany. Już po jego śmierci Ofi cyna Malarzy i Poetów wydała 
dwa tomiki, ilustrowane przez Feliksa Topolskiego: poemat Tarcza i wiersze 
Dom złoty. W 1983 r. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic ufundowało tabli-
cę pamiątkową na domu, w którym mieszkał, a 22 stycznia 1997 roku Rada 
Miasta Skierniewice nadała mu Honorowe Obywatelstwo. Jego imieniem na-
zwano też jedną z ulic w mieście5.

Działający w takim składzie zarząd realizował postanowienia statutu, 
w którym zawarto punkty dotyczące dbania o historię i krajobraz miasta, 
o estetykę ulic, a także zieleń miejską. TPS miał również inicjować budo-
wę pomników, zakładanie ogródków działkowych (przeznaczonych dla osób 
bezrobotnych i ich rodzin) i jordanowskich oraz zachęcać do nadawania 

4 M. Lipska-Szpunar, 1 sierpnia mija 125. urodzin Franciszka Filipskiego, burmistrza Skiernie-
wic w latach 1931–1944 <https://skierniewice.naszemiasto.pl/1-sierpnia-mija-125-urodzin-
-franciszka-fi lipskiego/ar/c1-4742169> [dostęp: 26 kwietnia 2021].
5 Artyści Skierniewic 1918–2018. Katalog wystawy, oprac. zbior., Muzeum Historyczne Skier-
niewic 2018, s. 108.
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ulicom nazw o znaczeniu regionalnym, „rozbudzając w ten sposób przywią-
zanie obywateli do swego miasta ”6.

Towarzystwo rozpoczęło publikowanie własnego czasopisma, wydawane-
go dość nieregularnie „Głosu Skierniewic i Okolicy”, które ukazywało się 
w latach 1937–1938. Na jego łamach omawiane były zarówno sprawy bie-
żące miasta, jak na przykład przebudowa sieci elektrycznej oraz wydarzenia 
kulturalne, jak i propagowano dzieje Skierniewic. Głosząc potrzebę powoła-
nia muzeum, przybliżano sylwetki wybitnych skierniewiczan, postaci związa-
nych z miastem oraz piękne okolice. W myśl statutu Towarzystwo ogłaszało 
liczne konkursy m.in. na najładniejszą fasadę domu, najbardziej ukwiecony 
balkon, najschludniejszy sklep spożywczy, zakład masarski czy piekarnię7.

Tuż przed II wojną TPSO zawiesiło swą działalność na znak protestu prze-
ciwko zmianom administracyjnym kraju, według których Skierniewice miały 
znaleźć się w województwie łódzkim, co, zdaniem mieszkańców, było nie-
korzystne gospodarczo, społecznie i burzyło wielowiekowe związki z woje-
wództwem warszawskim. Mimo petycji, apeli podpisywanych przez władze 
samorządowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia i zwykłych obywateli refor-
ma stała się faktem. W kwietniu 1939 roku Skierniewice weszły w skład wo-
jewództwa łódzkiego, a TPSO przestało istnieć.

Czas wojny i powojenny komunistyczny marazm nie sprzyjały zorganizo-
wanym działaniom społecznym, mimo iż w Skierniewicach dobrze pamięta-
no działalność TPS, a zwłaszcza hasła o krzewieniu patriotyzmu lokalnego, 
poszanowaniu spuścizny dziejowej, nazewnictwie ulic. Pierwsze próby re-
aktywowania przedwojennego stowarzyszenia odbyły się w 1957 roku przy 
okazji obchodów 500-lecia nadania praw miejskich Skierniewicom. Dążenia 
te jednak nie powiodły się. Dopiero czternaście lat później udało się zorgani-
zować towarzystwo przy poparciu władz lokalnych 8. W pierwszym założyciel-
skim zjeździe Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Skierniewickiej 29 maja 1971 r., 
uczestniczyło około 350 osób. Zebrani, oprócz skupienia się na programie, 
który obejmował głównie działania dotyczące kultury i turystyki, podjęli de-
cyzję o powołaniu we wszystkich szkołach podstawowych i średnich kół 
przyjaciół, żeby propagować wśród młodych cele stowarzyszenia 9. Prezesem 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Skierniewickiej (TPZS) został wówczas Tadeusz 
Zwierzchowski, a wśród członków znajdują się nazwiska osób piastujących 
publiczne funkcje, jak choćby ówczesny wiceminister oświaty i wychowa-
nia Waldemar Winkiel, dyrektor Instytutu Warzywnictwa, późniejszy wi-
cepremier Zbigniew Gertych, członek komitetu naczelnego Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego Józef Zawadzki oraz związanych z mediami: redak-
tor „Zielonego Sztandaru” Feliks Starzec oraz pracownik TV Tadeusz Kurek. 
W lutym 1973 r. TPZS liczyło 93 członków, w tym 26 kobiet 10. Nowe stowarzy-

6 Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy — co robi i co ma zamiar robić?, „Głos Skiernie-
wic i Okolicy” 1937, nr 1, s. 2.
7 Z Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, tamże, nr 6, s. 7.
8 F. Małkus, Towarzystwo przyjaciół skierniewic. Kronika z lat 1971–1996, Skierniewice 1996, 
s. 11.
9 Tamże, s. 12.
10 Tamże, s. 14.
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szenie włączało się w różne akcje na terenie miasta — m.in. w porządkowanie 
parku, zadrzewianie ulic, budowę pomników upamiętniających wydarzenia 
historyczne i ważne postaci.

Działalność TPZS znowu przerwała polityka. W 1975 r. po reformie ad-
ministracyjnej kraju i zlikwidowaniu powiatów powstało województwo 
skierniewickie. Nowe władze, a zwłaszcza ówczesny I sekretarz wojewódz-
ki PZPR, Maria Milczarek, zażądały zmiany statutu i nazwy (negując istnie-
nie ziemi skierniewickiej) Towarzystwa, które na znak sprzeciwu przestało 
funkcjonować11.

Popularne powiedzenie głosi, że do trzech razy sztuka, co w przypad-
ku Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic sprawdziło się. W 1977 r., wyko-
rzystując funkcjonujące w latach 1974–1976 przy Instytucie Warzywnictwa 
Koło Przyjaciół Ziemi Skierniewickiej, które głównie zajmowało się dzia-
łalnością kulturalną, organizując koncerty i odczyty, utworzono nowe 
TPS. Reaktywowane stowarzyszenie skupiło się głównie na działalności 
o charakterze kulturalnym i edukacyjnym (koncerty wybitnych muzyków 
w cyklu Skierniewickie pałacowe wieczory muzyczne oraz odczyty), kon-
tynuując niejako idee poprzedników. Oczywistym nawiązaniem do przed-
wojennego Towarzystwa było wpisanie do statutu działań zmierzających 
do utworzenia w Skierniewicach muzeum. Wśród członków ponownie zna-
leźli się ci, którzy dwa lata wcześniej należeli do TPZS, zmienił się jedy-
nie zarząd. Większość funkcji objęły w nim osoby związane z działającym 
w Instytucie Warzywnictwa Kołem Przyjaciół. Prezesem został zastępca dy-
rektora Instytutu Witold Lenkiewicz, a stanowisko wiceprezesa przypadło 
ówczesnemu prezydentowi Skierniewic Tadeuszowi Zakrzewskiemu12.

Od początku powstania TPS zabiegało o własną siedzibę, dzięki której nie 
tylko mogłoby skuteczniej funkcjonować, ale również gromadzić zbiory dla 
przyszłego skierniewickiego muzeum. W roku 1980 władze miasta przeka-
zały na rzecz Towarzystwa drewniany dom, w którym ostatnie lata swojego 
życia spędziła śpiewaczka operowa Konstancja z Gładkowskich Grabowska, 
pierwsza młodzieńcza miłość Fryderyka Chopina. Od tego momentu przyszłe 
muzeum zaczęło przybierać całkiem realne kształty. Ofi cjalne otwarcie Izby 
Historii Skierniewic w wyremontowanych, dzięki fi nansowej pomocy urzędu 
miejskiego, pokojach — salach wystawowych — nastąpiło 18 lutego 1987 r., 
z okazji 530. rocznicy nadania praw miejskich. Przez kilka następnych lat 
Towarzystwo borykało się jednak z kłopotami fi nansowymi. Wobec braku 
własnych środków na prowadzenie działalności muzealnej, zwracało się 
o nie do władz miejskich. Ogromnym ułatwieniem było to, że już od 1982 r. 
funkcję prezesa objął ponownie, pochodzący ze starej skierniewickiej rodzi-
ny, cieszący się dużym autorytetem Tadeusz Zwierzchowski, będący jedno-
cześnie przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej. Nawet po roku 1989, 
po zmianach ustrojowych i w nowej rzeczywistości gospodarczo-politycznej, 
szacunek, jakim był otaczany prezes, niejednokrotnie ułatwiał pozyskiwa-
nie funduszy z kasy miejskiej na prowadzenie muzeum, mimo iż Tadeusz 

11 Tamże, s. 15.
12 Tamże, s. 20.
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Zwierzchowski nie był już przewodniczącym rady. Ostatecznie ciężar utrzy-
mania i prowadzenia Izby Historii przejął w 1991 r. samorząd miejski, pozo-
stawiając Towarzystwu duży wpływ na działalność merytoryczną placówki.

Spokojne o przyszłość swojego najważniejszego osiągnięcia Towarzystwo 
mogło od tej pory skupić się na pozostałych określonych statutem celach.

1.2. Dzieje TPS od 1991 r.13

Towarzystwo działające głównie na niwie historycznej i kulturalnej zajmuje 
się zabytkami, inicjuje wystawianie bądź samo wystawia pomniki lub tablice 
upamiętniające wydarzenia i ludzi, wydaje książki, organizuje lub współor-
ganizuje wydarzenia kulturalne. Do najważniejszych działań w tym zakresie 
należy zaliczyć wieloletnie starania o remont zabytkowego barokowego ko-
ściółka św. Stanisława. Z inicjatywy Towarzystwa zabezpieczono budynek, 
a po utworzeniu tam parafi i kolejni proboszczowie przeprowadzili jego grun-
towną renowację. Towarzystwo odniosło także duże sukcesy w ratowaniu 
nagrobków na zabytkowym, już nieczynnym, cmentarzu św. Stanisława. Od 
kilkudziesięciu lat trwające prace pozwoliły „ocalić od zapomnienia” około 
150 grobów. Towarzystwo pozyskuje na ten cel fundusze z kwesty odbywają-
cej się co roku 1 listopada, otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta oraz środki fi -
nansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opieką nad tym 
cmentarzem TPS zajmuje się nadal, a przez kilkanaście lat miało pieczę nad 
pozostałościami po cmentarzach żydowskich (doraźne prace remontowe, ko-
szenie trawy, ogrodzenie terenu z pozostałymi macewami).

Wśród działań związanych z upamiętnianiem osób i wydarzeń do najważ-
niejszych należy zaliczyć uczczenie powstańców styczniowych pamiątkową 
płytą w 1993 roku, odsłonięcie kilku tablic przypominających wydarzenia 
z czasów ostatniej wojny czy wreszcie zainicjowanie i doprowadzenie do wy-
budowania w 2007 r. pomnika niepodległości, nawiązującego do tego, któ-
ry stał w okresie międzywojennym w skierniewickich koszarach. W 2018 r. 
Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic w 240. rocznicę urodzin płk. Jana 
Kozietulskiego wzniosło pomnik poświęcony temu bohaterowi. Przyczyniły 
się do tego środki TPS, składki mieszkańców miasta, fi rm skierniewickich 
oraz wsparcie fi nansowe ze środków Izby Historii Skierniewic.

Mając piękne tradycje w prowadzeniu działalności koncertowej, TPS 
współorganizowało wraz z Izbą Historii i innymi placówkami kulturalny-
mi wiele takich muzycznych wydarzeń. Przez kilkanaście lat współtworzy-
ło Festiwal Muzyki Romantycznej, którego powstanie związane jest z muzą 
Chopina i „patronką” Towarzystwa Konstancją Gładkowską. Oprócz poza-
muzycznych imprez należy wspomnieć o odbywającym się do 2012 r. kon-
kursie poetyckim im. Tadeusza Sułkowskiego, przedwojennego sekretarza 
TPS, poety. Członkowie Towarzystwa zasiadali w jury tego konkursu.

W 2017 r. TPS zrealizowało dwa projekty kulturalno-edukacyjne: 
„Skierniewce — historie niezapomniane” (dzieci tworzyły 3 krótkie fi lmy 

13 Działalność TPS została opracowana na podstawie protokołów z walnych zgromadzeń oraz 
protokołów z posiedzeń zarządu z lat 1991–2020, przechowywanych w siedzibie stowarzyszenia.
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animowane, ilustrujące skierniewickie legendy) oraz „Skierniewcerzy, czyli 
sąsiedzi”, poświęcony historii i kulturze skierniewickich Żydów i twórczości 
Estery Karp, urodzonej w naszym mieście malarki. W 2018 r. kolejna edycja 
„Skierniewcerów, czyli sąsiadów” była związana z życiem i twórczością Eddiego 
Vitcha, karykaturzysty, mima i aktora, urodzonego w naszym mieście.

Wśród kilkunastu wydawnictw należy zwłaszcza wspomnieć: Dzieje 
Skierniewic w latach 1359–1975 Jana Józefeckiego, Stary cmentarz 
w Skierniewicach Jana Chańki, Z dziejów Żydów skierniewickich Edwarda 
Włodarczyka, Jan Kozietulski, Konstancja w Raduczu, obie książki autor-
stwa Franciszka Małkusa czy Marii Anackiej-Łyjak Kościół św. Jakuba 
w Skierniewicach. Przeszłość i teraźniejszość.

TPS współpracuje ze szkołami przy organizacji konkursów dotyczących 
historii miasta. Mieszkańcom przypomina o ważnych rocznicach i ta funk-
cja stowarzyszenia została szczególnie doceniona. Prezes TPS jest głównym 
prowadzącym imprezy patriotyczne, niejednokrotnie ma też duży wpływ na 
ich organizację.

W 2018 r. prezes TPS Jacek Stępowski był inicjatorem zaprezentowa-
nia skierniewiczanom historycznego sztandaru Związku Byłych Ochotników 
Armii Polskiej 1914–1921. Ufundowany w międzywojniu, ukryty podczas 
okupacji, został odnaleziony w latach 70., obecnie jest w zbiorach Muzeum 
Historycznego Skierniewic. Sztandar ten był zaprezentowany 11 listopada 
2018 r. podczas 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez poczet sztan-
darowy Wojsk Obrony Terytorialnej i od tamtej daty jest honorowym uczest-
nikiem każdej uroczystości patriotycznej.

TPS od lat utrzymuje kontakty z podobnymi stowarzyszeniami, a jego pre-
zes uczestniczy w obradach kolejnych Sejmików Stowarzyszeń Regionalnych 
Województwa Łódzkiego.

W ramach budżetu obywatelskiego TPS w 2019 r. wystąpiło z projektem 
budowy ławeczek multimedialnych. Jedna z nich, która będzie stać w par-
ku miejskim, opowiadać będzie bajki Ignacego Krasickiego, druga umieszczo-
na w ogrodzie Muzeum Historycznego informować będzie o historii miasta. 
Projekt został skierowany do realizacji, niestety przedłuża się ona ze względu 
na pandemię Covid-19. W 2020 r. TPS zgłosiło do Budżetu Obywatelskiego 
projekt wydania „Rocznika Skierniewickiego”, który również uzyskał akcepta-
cję i realizowany będzie przy współudziale Muzeum Historycznego Skierniewic.

W ramach stowarzyszenia działają dwa kluby. Od 2014 r. Skierniewicki 
Odprysk Poezji Ewentualnie Literatury SOPEL, do 2021 r. kierowany przez 
Bożennę Witkowską a obecnie przez Joannę Jaworek, który tradycyjnie wio-
sną prezentuje wiersze, fragmenty prozy, wspomnienia członków Klubu oraz 
muzykę w wykonaniu zaprzyjaźnionych zespołów.

W 2016 r. powołany został Skierniewicki Klub Genealogów. Jego inicjato-
rem był Jarosław Chęcielewski, a współzałożycielami: Kinga Chęcielewska, 
Anna Majda-Baranowska, Robert Adamczyk oraz Jacek Stępowski. 
Spotkania klubu gromadzą grono sympatyków genealogii oraz lokalnej hi-
storii. Podczas spotkań warsztatowych członkowie wymieniają się doświad-
czeniami, a osoby zainteresowane genealogią i debiutujące w tej dziedzinie 
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uczą się, jak poszukiwać i badać źródła pozwalające odkryć dzieje własnych 
rodzin. Klub stworzył trzy drzewa genealogiczne znanych skierniewiczan: 
Jana Kozietulskiego, Konstancji Gładkowskiej i Władysława Strakacza. 
Cele, które stawia sobie klub, to wykształcenie nowej grupy adeptów gene-
alogii, rozwijanie własnego warsztatu pracy i rozbudowa narzędzi do poszu-
kiwania źródeł genealogicznych.

Działalność TPS jest promowana w lokalnych mediach oraz na portalach 
społecznościowych, w tym przede wszystkim na własnej stronie interneto-
wej, stronie Muzeum Historycznego Skierniewic oraz na profi lach Facebook 
Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic i Muzeum Historycznego Skierniewic.

Prezesi TPS od 1937 r.:

Teofi l Wiktor Łabęcki
Witold Lenkiewicz
Tadeusz Zwierzchowski
Kazimierz Figat
Andrzej Charzewski
Jacek Stępowski

Prezesi honorowi:
Kazimierz Figat
Andrzej Charzewski

Obecny zarząd:

Jacek Stępowski — prezes
Anna Majda Baranowska — wiceprezes
Wiesława Caban — skarbnik
Małgorzata Duda — sekretarz
Bożenna Witkowska — członek
Agata Niedziółka — członek
Bartłomiej Wójcik — członek
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 RYS HISTORYCZNY WOJSKOWEJ KOMENDY 
UZUPEŁNIEŃ W SKIERNIEWICACH

Streszczenie: Artykuł jest opisem powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Skierniewicach oraz jej 100-letniej historii na tym terenie. Opisuje przemiany ad-
ministracyjno-wojskowe komendy w latach II i III Rzeczypospolitej Polskiej oraz po II 
wojnie światowej.

Słowa kluczowe: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach, Rejonowa 
Komenda Uzupełnień w Skierniewicach, Powiatowa Komenda Uzupełnień 
w Skierniewicach, Powiatowy Sztab Wojskowy w Skierniewicach, Wojsko Polskie

Summary: The article describes the creation of the Military Replenishment Command 
in Skierniewice and its 100-year history in this area. It describes the administrative 
and military transformations of the Command in the years of the Second and Third 
Polish Republic and after the Second World War.

Keywords: Military Replenishment Command in Skierniewice, District Replenishment 
Command in Skierniewice, County Replenishment Command in Skierniewice, 
County Military Staff in Skierniewice, Polish Army.

* * *
Wraz z odrodzeniem się państwa polskiego w 1918 r. rozpoczęto proces for-
mowania Wojska Polskiego, w tym również tworzenie terenowych organów 
administracji wojskowej. W listopadzie powołano do życia Okręgi Generalne. 
Jednemu z nich, tj. Okręgowi Generalnemu Łódź, przypisano następujące 
okręgi wojskowe: VIII Łódzki Okręg Wojskowy, IX Kaliski Okręg Wojskowy, X 
Łowicki Okręg Wojskowy oraz XI Włocławski Okręg Wojskowy. Na mocy rozka-
zu kierownika Ministerstwa Spraw Wojskowych — płk. Jana Wroczyńskiego, 
w dniu 27 listopada 1918 r., na obszarze X Łowickiego Okręgu Wojskowego 
została ustanowiona Powiatowa Komenda Uzupełnień w Łowiczu. W sprawach 
poboru objęła ona swoją jurysdykcją powiaty łowicki, łęczycki, kutnowski, go-
styniński, sochaczewski, grójecki, rawski, błoński oraz skierniewicki1.

W dniu 21 sierpnia 1919 r. dokonano reorganizacji w strukturze po-
borowej na obszarze Okręgu Generalnego Łódź. Z dotychczasowo funk-
cjonujących czterech komend ustanowiono na nowo osiem Powiatowych 
Komend Uzupełnień m.in. PKU 10. pułku piechoty w Łowiczu (uzupeł-
niała 4. Dywizję Piechoty) obejmującą powiat gostyniński, łowicki, socha-
czewski oraz PKU 30. pułku piechoty z siedzibą w Brzezinach (uzupełniała 

1 Rozkaz Kierownika Ministerstwa Spraw Wojskowych płk. Jana Wroczyńskiego z dnia 27 XI 
1918 (Dz. Rozp. MSWojsk. 1918 nr 7 poz. 144).
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10. Dywizję Piechoty) obejmującą powiat brzeziński, rawski oraz skiernie-
wicki2. Powyższa struktura służby poborowej przetrwała do końca funkcjo-
nowania Okręgu Generalnego Łódź, tj. do 14 listopada 1921 r.

W związku z zakończeniem działań zbrojnych w 1920 r. oraz podpisaniem 
pokoju ryskiego w 1921 r. rozpoczęto proces przechodzenia Sił Zbrojnych z do-
tychczasowej organizacji na organizację pokojową. Na mocy rozkazu tajnego 
nr 99 z 14 listopada 1921 r., zamiast zlikwidowanego Okręgu Generalnego Łódź 
został powołany do życia Okręg Korpusu IV z dowództwem w Łodzi. Wszelkie 
dowództwa, oddziały oraz formacje wojskowe znajdujące się na obszarze nowo 
utworzonego OK IV przeszły z dniem 15 listopada 1921 r. pod rozkazy dowód-
cy OK IV3. Jednocześnie z utworzeniem Okręgu Korpusu IV radykalnym zmia-
nom uległa także dotychczasowa struktura Okręgu Generalnego Łódź. W myśl 
pokojowej struktury Sił Zbrojnych organami wykonawczymi Okręgu Korpusu 
w kwestii poboru były Powiatowe Komendy Uzupełnień. Funkcję nadzoru nad 
nimi sprawowało z kolei Szefostwo Poboru4. 

W listopadzie 1921 r. cały obszar państwa został podzielony na 103 po-
wiatowe komendy uzupełnień. Istniejące dotychczas PKU na terenie Okręgu 
Generalnego Łódź przekształcono w drugiej fazie reorganizacji (6 XI–30 XI) 
planu przejścia armii na stopę pokojową, która polegała w głównej mierze na 
redukcji składu oraz przemianowaniu z komendy danego pułku na komendę 
uzupełnień noszącą nazwę właściwego miasta5. 

2 W. Jarno, Zarys wojskowych dziejów Tomaszowa Mazowieckiego w latach II Rzeczypospolitej, 
„Przegląd Nauk Historycznych” 2015, nr 2, s. 153.
3 W. Jarno, Struktura Dowództwa Okręgu Generalnego Łódź i jej reorganizacja w związku z po-
wstaniem Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV Łódź w 1921 r., „Acta Universitatis Lodziensis. Fo-
lia Historica” 1998, nr 2, s. 146.
4 W. Jarno, Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918–1939, Łódź 2001, s. 102.
5 Tamże, s. 102.

 Fot. 1. Powiatowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach, 28 stycznia 1925 r.
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Datą umowną przeniesienia PKU 10. pp. w Łowiczu i zarazem przekształ-
cenia jej w Powiatową Komendę Uzupełnień w Skierniewicach uznać należy 
wspomniany 15 listopada 1921 r. Nowo ustanowiona PKU objęła swoim te-
renem powiat rawski, skierniewicki oraz łowicki.

Pierwszego lipca 1938 r. weszła w życie nowa organizacja służby po-
borowej, zgodnie z którą dotychczasowa Powiatowa Komenda Uzupełnień 
w Skierniewicach została przemianowana na Komendę Rejonu Uzupełnień 
Skierniewice, przy czym nazwa ta zaczęła obowiązywać od dnia 1 września 
1938 r. z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o po-
wszechnym obowiązku wojskowym6. Wdrożone zmiany przetrwały do lata 
1939 r., a ostateczna liczba komend rejonów II Rzeczypospolitej zamknęła 
się w liczbie 127 wedle stanu na luty 1939 r.7

W związku ze zbliżającym się końcem II wojny światowej w Europie, 
w 1944 r. po utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, nowo 
ustanowione władze cywilne i wojskowe zaczęły stopniowo powoływać na 
ziemiach polskich rejonowe komendy uzupełnień.

Rejonowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach ofi cjalnie rozpoczęła 
funkcjonowanie z końcem stycznia 1945 r. Na mocy wydanego we współ-
udziale ministra obrony narodowej oraz ministra administracji publicznej 
rozporządzenia, nowo utworzona skierniewicka komenda została przypo-
rządkowana województwu warszawskiemu. Swoimi pracami objęła powiat 

6 Art. 5 ust. 1, art. 193 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 8 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku 
wojskowym (Dz. U. 1938 nr 25 poz. 220).
7 Załącznik nr 1 do § 4 rozporządzenia Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych 
i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1939 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. 1939 
nr 20 poz. 131).

 Fot. 2. Siedziba Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach, sierpień 2021 r.
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skierniewicki, grójecki, rawski oraz błoński. Ze względu na liczebność obsa-
dy etatowej, komendę zaklasyfi kowano do I kategorii8.

Natomiast już w sierpniu 1945 r. dokonano nowelizacji prawa wykonaw-
czego w zakresie stanowienia terenowej administracji wojskowej. Na mocy 
przepisów Rejonowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach została tym ra-
zem przypisana administracyjnie województwu łódzkiemu. Swoimi zasięgiem 
objęła teren złożony z powiatu skierniewickiego, łowickiego oraz rawskiego. 
RKU Skierniewice nadano II kategorię (liczebność obsady etatowej wyno-
siła 22–28 osób). Z końcem sierpnia 1945 r., na terenie Polski działały już 
122 Rejonowe Komendy Uzupełnień9.

W omawianym okresie do głównych zadań rejonowych komend uzupeł-
nień można było zaliczyć:
• wcielenie rekrutów do armii;
• przenoszenie żołnierzy do rezerwy;
• szeroko pojęta ewidencja personalna — ewidencja zasobów ludzkich 

z uwzględnieniem podziału na roczniki, rodzaje broni, stopni i specjalno-
ści wojskowych;

• prowadzenie kartoteki i wykazów statystycznych według rodzajów broni 
i służb;

• prowadzenie osobnej ewidencji dezerterów;
• prowadzenie z podziałem na poszczególne powiaty ksiąg ewidencyjnych 

koni, wozów i uprzęży nadających się do użytku w wojsku, z podziałem 
w rejestrze na kategorie wojskowe10.
Kolejne zmiany w terenowej administracji wojskowej przyniosła ustawa 

z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym. Zmieniła ona 
dotychczasową nazwę RKU na Wojskowe Komendy Rejonowe (WKR)11, które 
obejmowały swoim zasięgiem od jednego do czterech powiatów lub dzielnic 
miejskich. W wyniku przeprowadzonych zmian ogólna struktura organiza-
cyjna wojskowej komendy rejonowej prezentowała się następująco:
• komendant;
• Sekcja I — mobilizacji i administracji rezerw;
• Sekcja II — poborowa;
• Sekcja III — rezerw ofi cerskich;
• kancelarie tajna i jawna12.

W okresie powojennym Wojskowe Komendy Rejonowe tak samo jak jej 
poprzedniczki (RKU) były bezpośrednio podporządkowane dowództwom 

8 Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Admi-
nistracji Publicznej z dnia 20 stycznia 1945 r. o utworzeniu Rejonowych Komend Uzupełnień — 
R. K. U.– i ustaleniu ich zasięgu terytorialnego (Dz. U. 1945 nr 4 poz. 15).
9 Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Ad-
ministracji Publicznej z dnia 21 sierpnia 1945 r. o utworzeniu nowych, o zmianach istnieją-
cych dotychczas rejonowych komend uzupełnień i o ustaleniu ich zasięgu terytorialnego (Dz. U. 
1945 nr 33 poz. 196).
10 R. Szandrocho, 90 lat terenowych organów administracji wojskowej w Polsce, Wrocław 2011, 
s. 106–107.
11 Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. 
1950 nr 6 poz. 46).
12 R. Szandrocho, dz. cyt., s. 136.
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okręgów wojskowych. Na początku lat 50. liczba okręgów wojskowych zosta-
ła zredukowana z sześciu do czterech. W konsekwencji przyczyniło się to do 
poszerzenia terytorialnej odpowiedzialności nad podległymi im wojskowymi 
komendami rejonowymi i administrowanymi zasobami rezerw osobowych, co 
znacznie utrudniło funkcjonowanie systemu mobilizacji i uzupełnień. Taki 
stan rzeczy wymusił wkrótce potrzebę wdrożenia pośredniego szczebla kie-
rowania pomiędzy Okręgiem Wojskowym a Wojskową Komendą Rejonową.

Minister Obrony Narodowej w dniu 17 grudnia 1951 r. wydał zarządze-
nie nr 76 w sprawie utworzenia wojskowych komend wojewódzkich, które 
de facto zaczęły funkcjonować z początkiem 1952 r., przekazując pod swoją 
jurysdykcję wszystkie wojskowe komendy rejonowe na terenie województwa 
bądź miasta stanowiącego województwo miejskie (np. m. Łódź).

W 1967 r. na mapie terenowych organów administracji wojskowej widniało 
18 Wojskowych Komend Wojewódzkich oraz pokaźna liczba 255 Wojskowych 
Komend Rejonowych, co podsumowując dawało liczbę 273 urzędów13. W na-
stępnym roku, z dniem 20 stycznia 1968 r. Minister Obrony Narodowej wy-
dał zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich 
i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) sztabów wojskowych14. Na jego 
podstawie powołano do życia Powiatowy Sztab Wojskowy w Skierniewicach 
(PSzW), który zastąpił dotychczasową nazwę Wojskowej Komendy Rejonowej. 
PSzW swoim zasięgiem objął teren powiatu skierniewickiego. Powyższe za-
rządzenie zostało z kolei poprzedzone wejściem w życie nowej ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony15. Skutkiem tej ustawy wydanej w 1967 r. 
oraz sukcesywnie wdrażanych zmian w systemie obronności państwa mia-
ła być także docelowa liczba placówek Terenowych Oddziałów Administracji 
Wojskowej (TOAW), która w ówczesnym okresie osiągnęła stan 322 instytu-
cji (SzW, WSzW, PSzW, MSzW, DSzW)16. Z dniem 1 stycznia 1975 r. teren 
administrowany przez PSzW w Skierniewicach uległ zwiększeniu. Otóż do 
administrowanego dotychczas przez PSzW Skierniewice powiatu skiernie-
wickiego dodano powiaty łowicki oraz rawski. Przyczyną tych działań było 
wydanie 16 grudnia 1974 r. zarządzenia Ministra Obrony Narodowej17.

Kolejna istotna zmiana nastąpiła 1 czerwca 1975 r., kiedy to wprowadzo-
no dwustopniowy podział administracyjny państwa18. Ze względu na nową 
organizację kraju nastąpiła jednocześnie powtórna potrzeba reorganizacji 

13 Załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 1966 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie siedzib oraz zasięgu terytorialnego Wojskowych Komend Wo-
jewódzkich i Wojskowych Komend Rejonowych (Dz. U. 1967 nr 2 poz. 6).
14 Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 1968 r. w sprawie 
terytorialnego zakresu działania wojewódzkich i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) szta-
bów wojskowych (M. P. 1968 r. nr 5 poz. 30).
15 Ustawa z dnia listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej (Dz. U. 1967 nr 44 poz. 220).
16 Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 1968 r. w sprawie 
terytorialnego zakresu działania wojewódzkich i powiatowych...
17 Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 1974 r. w sprawie 
terytorialnego zasięgu działania sztabów wojskowych (M. P. 1974 nr 42 poz. 255).
18 Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz 
zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. 1975 r. nr 16 poz. 91).
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terenowej administracji wojskowej. Zamiast dotychczas funkcjonujących 
17 województw ustanowiono 49 województw, co zdecydowanie różnicowa-
ło tereny odpowiedzialności, na których dotychczas pracowały instytucje 
TOAW. Zatem zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustop-
niowym podziale administracyjnym państwa dokonano korekty w już obo-
wiązującej ustawie o powszechnym obowiązku obrony19.

W myśl nowych rozwiązań wdrożoną ustawą miast dotychczas funk-
cjonujących sztabów wojskowych powołano do życia Wojskowe Komendy 
Uzupełnień. Tym samym z dniem 1 czerwca 1975 r. ofi cjalnie swoje pra-
ce rozpoczęła Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach (WKU). Na 
mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej swoim zasięgiem objęła te-
ren nowo utworzonego województwa skierniewickiego20. Ostatecznie zamiast 
terenowych sztabów wojskowych różnych szczebli powołano 135 nowych 
wojskowych komend uzupełnień, nadzorowanych od tej pory przez 49 woje-
wódzkich sztabów wojskowych.

W 1998 r. przed TOAW stanęło ważne zadanie — zapowiedź zmian w po-
dziale administracyjnym państwa. Początek funkcjonowania administracji 
wojskowej w nowych warunkach podziału administracyjnego poprzedziło 
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 1998 r. w spra-
wie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wo-
jewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Powyższe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., powo-
łując 16 Wojewódzkich Sztabów Wojskowych oraz 140 Wojskowych Komend 
Uzupełnień. Na mocy tego aktu prawnego WKU w Skierniewicach przypisa-
no teren administrowany, składający się z powiatów: skierniewickiego, ło-
wickiego, rawskiego oraz miasta Skierniewice21.

Rok 2002 okazał się kolejnym rokiem przemian w działalności 
Wojewódzkich Sztabów Wojskowych oraz Wojskowych Komend Uzupełnień, 
szczególnie w odniesieniu do struktur oraz obsad etatowych i zakresu wyko-
nywanych przez nie zadań. Efektem tych zmian było wejście w życie z dniem 
1 września 2002 r. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej22, które przy-
dzieliło Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Skierniewicach do admini-
strowanego terenu powiat kutnowski po Wojskowej Komendzie Uzupełnień 
w Kutnie, która uległa rozwiązaniu. 

Zebrał i opracował: por. Bartosz Pawlik

19 Tamże, art. 25 ust. 4 lit. a.
20 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 37 z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie terytorial-
nego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień 
(M.P. 1975 r. nr 20 poz. 120).
21 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia 
oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych 
i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. 1998 r. nr 153 poz. 1003).
22 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie utworzenia 
oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych 
i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. 2002 r. nr 73 poz. 670).
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Streszczenie: W artykule autor przedstawił postacie dowódców Piechoty Dywizyjnej 
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* * *
Do 1921 r. w planach organizacji piechoty Wojska Polskiego (WP) nie prze-
widywano utworzenia związku taktycznego o takim numerze. Zakładano 
bowiem, iż na stopie pokojowej WP będzie liczyć 21 dywizji piechoty oraz 
7 brygad jazdy1, dyslokowanych w 7 okręgach generalnych (OG) — zasad-
niczo po 3 dywizje piechoty i 1 brygadzie jazdy w każdym z nich. Każda 

1 Na początku lat 20. używano określenia „jazda”, a nie kawaleria.
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z dywizji piechoty miała składać się z 2 dwupułkowych brygad piecho-
ty i brygady artylerii, także dwupułkowej (po jednym pułku artylerii polo-
wej i ciężkiej). W 1921 r. w organizacji WP zaszły jednak istotne zmiany. 
Wiązało się to z podpisaniem w dniach 19 i 21 lutego tegoż roku polsko-
-francuskiej konwencji wojskowej. W wyniku zawartego w Paryżu porozu-
mienia WP miało liczyć 30 dywizji piechoty i dziesięć brygad jazdy. Zmienić 
się też miała organizacja dywizji. Zrezygnowano z organizacji czteropuł-
kowej. Odtąd związki taktyczne2 piechoty miały się składać z dowództwa, 
3 pułków piechoty oraz 1 pułku artylerii polowej. Zlikwidowano zatem 
w ich strukturach organizacyjnych szczebel brygadowy, wyłączając jed-
nocześnie ze składu dywizji piechoty artylerię ciężką, kawalerię dywizyj-
ną3 oraz formacje wojsk saperskich. Jednocześnie całe terytorium Polski 
zostało podzielone na 10 okręgów korpusu (OK)4. W każdym z nich miały 
stacjonować 3 dywizje piechoty oraz jedna brygada jazdy i służby podległe 
Dowództwu Okręgu Korpusu (DOK). W ten sposób na wypadek wojny, wy-
korzystując siły stacjonujące w OK, można było sformować Korpus bądź 
Grupę Operacyjną (GO)5.

Formalnie Okręg Generalny Łódź (OGŁ) został zlikwidowany 15 XI 1921 r. 
Tego samego dnia na jego miejsce utworzono OK IV Łódź. Terytorialnie róż-
nił się znacznie od OGŁ, jako że punkt ciężkości nowo powstałego okręgu 
przesunął się na południowy wschód6. Nowo utworzony OK IV obejmował 
17 powiatów: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, rawski, 
sieradzki i skierniewicki z dawnego OGŁ oraz częstochowski, konecki, lubli-
niecki, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, wieluński i włoszczowski 
ze zlikwidowanego OG Kielce. W 1927 r. powiat lubliniecki włączono w skład 
OK V Kraków7.

Reorganizacja związków taktycznych w 1921 r. była jednym z najważniej-
szych elementów przejścia WP na stopę pokojową. Na obszarze OK IV miały 
stacjonować dwie już istniejące dywizje piechoty: 7. i 10. Dywizja Piechoty 

2 Do 1939 r. używano nazwy „wielkie jednostki” — w niniejszej pracy będę używał terminologii 
współczesnej. Zob.: J. Solarz, Doktryny militarne XX wieku, Kraków 2009, s. 513–514.
3 Jej funkcję do 1924 r. w przypadku mobilizacji miały pełnić pułki strzelców konnych. Później 
zrezygnowano z tego rozwiązania. Do września 1919 r. nazywano ich dragonami, ale przyjęto 
określenie strzelcy konni jako lepiej brzmiące. Zob.: A. Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Pol-
skiej w okresie od 12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r., Toruń 2000, s. 302–303; C. Leżeński, L. Ku-
kawski, O kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 57.
4 Były to: OK I Warszawa, OK II Lublin, OK III Grodno, OK IV Łódź, OK V Kraków, OK VI Lwów, 
OK VII Poznań, OK VIII Toruń, OK IX Brześć nad Bugiem, OK X Przemyśl.
5 M. Cieplewicz, Przejście Wojska Polskiego w 1921 r. na stopę pokojową oraz jego kadry i budżet 
w pierwszej połowie lat dwudziestych, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” (SMHW), 
t. XXXI, 1988, s. 280–282; E. Krawczyk, Demobilizacja i pokojowa organizacja Wojska Polskiego 
w latach 1920–1921, Warszawa 1971, s. 140–42; J. Ciałowicz, Polsko-francuski sojusz wojsko-
wy 1921–1939, Warszawa 1970, s. 43–5; J. Kukułka, Francja a Polska po traktacie wersalskim 
(1919–1922), Warszawa 1970, s. 484–496; M. Cieplewicz, P. Stawecki, Wojskowość polska w la-
tach 1921–1926 [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864–1939, red. P. Stawec-
ki, Warszawa 1990, s. 414–415; P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921–1926, Warszawa 
1981, s. 68–70.
6 Szerzej: W. Jarno, Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918–1939, Łódź 2001, s. 89–96.
7 Tamże, s. 89–91; W. Jarno, Skierniewicka 26 Dywizja Piechoty w latach 1921–1939. Organi-
zacja, wyszkolenie i życie codzienne, „Mars” 2001, t. 10, s. 94–96.
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(DP) i nowo formowana 26. DP. Z dawnym OGŁ związana była jedynie 10. 
DP, natomiast 7. DP weszła w skład OK. IV z rozwiązanego OG Kielce. Z ko-
lei podlegająca do tej pory Dowództwu Okręgu Generalnego Łódź (DOGŁ) 
4. DP została po zakończeniu reorganizacji podporządkowana DOK VIII 
w Toruniu8. Z czterech pułków piechoty (pp) w jej składzie pozostał jedynie 
14. pp, natomiast 10., 18. i 37. pp weszły w skład nowo formowanego związ-
ku taktycznego, jakim miała być 26. DP9. Z uwagi na fakt, iż poza nowym 26. 
pułkiem artylerii polowej (pap), aż 3 oddziały wchodziły w skład 4. DP, warto 
pokrótce poznać historię tego związku taktycznego.

4. DP powstała w kwietniu 1919 r.10 na obszarze Małopolski Wschodniej. 
Jej pierwszym dowódcą był gen. ppor. Franciszek Aleksandrowicz11, a zde-
cydowana większość oddziałów 4. DP została sformowana poza obszarem 
OGŁ. W jej skład wchodziły: VII Brygada Piechoty (10., 14. pp), VIII BP (18., 
37. pp)12 oraz 4. pap i 4. dywizjon artylerii ciężkiej (dac)13.

Na czele dywizji piechoty stał dowódca, podległy bezpośrednio dowód-
cy okręgu korpusu, na obszarze którego stacjonował dany związek taktycz-
ny. Sam natomiast sprawował władzę nad oddziałami wchodzącymi w skład 
dywizji, kierował także szkoleniem w zakresie przysposobienia wojskowe-
go na podległym mu terenie. Należy podkreślić, że jego głównym zadaniem 
było jak najlepsze wyszkolenie dywizji, jej oddziałów i pododdziałów. W okre-
sie pokoju nie sprawował natomiast władzy terytorialnej, nie posiadał rów-
nież władzy administracyjnej. Właściwie jedynym wyjątkiem od tej zasady 

8 W. Jarno, Okręg Korpusu..., s. 108–109.
9 K. A. Czernielewski, Powstanie, organizacja i dyslokacja 26 Dywizji Piechoty, „Muzealny Rocz-
nik Historyczny” 2013, t. 2, s. 59 i n.
10 Tak podaje to W. Jarno (Okręg Korpusu..., s. 61–62), powołując się na rozkaz Naczelne-
go Dowództwa WP (NDWP) o formowaniu 4. DP z 12 IV 1919 oraz na rozkaz NDWP z 24 V 
1919 o reorganizacji 4. DP. Identyczne informacje w opracowaniu: 4 Dywizja Piechoty Zmotory-
zowana 1808–1994. Zarys dziejów, red. G. Nowik i T. Rawski, Warszawa 1994, s. 60–61 oraz 
u E. Włodarczyk, Z dziejów 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach, b.m. i d.w., s. 13. Natomiast 
W. Kozłowski (Generałowie — dowódcy 4 Dywizji Piechoty 1919–1921. Portret zbiorowy, „Mars” 
t. 13, 2002, s. 46) podaje, iż rozkaz o powstaniu 4. DP wydano 16 V 1919 r. Należy przypusz-
czać, że w maju 1919 r. podjęto jedynie decyzję o ostatecznym składzie nowo formowanego 
związku taktycznego. Zob.: Centralne Archiwum Wojskowe w Wojskowym Biurze Historycznym 
(CAW WBH), Oddział I NDWP, sygn. I.301.7.2. Rozkaz o organizacji 4. DP z 24 V 1919 r. Zob.: 
M. Wrzosek, Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 1918–1921, Białystok 1988, s. 192 i n.
11 CAW WBH, Oddz. I. NDWP, sygn. I.301.7.2. Sformowanie 4. DP — 12 IV 1919 r. Dokument 
ów potwierdza, że rozkaz wydano w kwietniu 1919 r. Pierwszymi dowódcami brygad piechoty 
4. DP byli: VII — płk Witold Jarosz-Kamionka, VIII — urodzony w Czechach, gen. ppor. Franci-
szek Krajowski (Kraliczek). Z. Grużewska, Dowództwa brygad piechoty [w:] Spis władz wojsko-
wych 1918–1921, Warszawa 1936, s. 9. O gen. Kraliczku mówiło się, iż był to dowódca obda-
rzony „fantazją i sukcesami”. Zob.: M. Porwit, Spojrzenie poprzez moje życie, Warszawa 1986, 
s. 238. Autor był w okresie maj–wrzesień 1920 r. ofi cerem w sztabie VII BP 4. DP. U. Olech, 
A. Rzepniewski, Ppłk dypl. Marian Porwit 1895–1988. Z żałobnej karty, „Wojskowy Przegląd Hi-
storyczny” R. XXXIII, 1988, nr 2, s. 292–295.
12 CAW WBH, Oddział I ND WP, sygn. I.301.7.3. Rozkaz o nowym podziale terytorialnym kraju 
na pułkowe okręgi uzupełniające i organizacji piechoty z 21 V 1919 r.; sygn. I.301.7.2. Rozkaz 
o organizacji 4. DP z 24 V 1919 r.; DOK IV, sygn. I.371.4.3. Plan przejścia OG Łódź z organizacji 
obecnej na organizację pokojową i przemianowanie na OK IV z 26 IX 1921 r.
13 Wiosną 1921 r. wszystkie istniejące pułki artylerii ciężkiej przekształcono w samodzielne dy-
wizjony artylerii ciężkiej o numerach porządkowych macierzystej dywizji.
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były przypadki wystąpienia niepokojów czy rozruchów na obszarze okrę-
gu. Wówczas — w ramach tzw. asystencji wojskowej — dowódca Okręgu 
Korpusu mógł przekazać część władzy dowódcy dywizji. Ten zaś w miejscu 
swojej siedziby pełnił również funkcję komendanta garnizonu jako najstar-
szy starszeństwem i zazwyczaj stopniem, ofi cer stacjonującego w garni-
zonie związku taktycznego. Analogicznie w innych miastach, w których 
 dyslokowane znajdowały się oddziały dywizji, komendantami garnizonów 
byli dowódcy pułków.

Stanowisko dowódcy dywizji było jednym z najbardziej cenionych 
w Wojsku Polskim. Dawało możliwość samodzielnego dowodzenia związkiem 
taktycznym i stanowiło „odskocznię” do dalszej kariery wojskowej. Była to 
przecież elitarna grupa 3014 ofi cerów kadry dowódczej w całej Polsce. Trzeba 
też pamiętać, iż po 1926 r. znacznie zmniejszono uprawnienia dowódców 
okręgów, którym odebrano kompetencje nadzoru nad wyszkoleniem podle-
głych im de iure związków taktycznych. Wzrastała tym samym rola dowód-
ców dywizji, a pośrednio również dowódców Piechoty Dywizyjnej (PD) jako 
ich zastępców. Dowódcom okręgów pozostawiono bowiem właściwie rolę 
administratorów.

Drugą osobą w hierarchii dywizji po jej dowódcy był dowódca PD, niekie-
dy potocznie zwany „pedekiem”. Był on de facto zastępcą dowódcy dywizji 
sprawującym władzę nad pułkami piechoty wchodzącymi w skład związku 
taktycznego. Głównym jego zadaniem było nadzorowanie procesu szkole-
nia piechoty, w myśl ogólnych przepisów oraz wytycznych bezpośredniego 
przełożonego. Jego rolą było też opiniowanie wszystkich ofi cerów pułków 
piechoty, a co za tym idzie — przedstawianie ewentualnych wniosków o ich 
odznaczenie. W dziejach 26. DP funkcję tę sprawowało 8 ofi cerów w stop-
niach pułkowników. Dodać należy, że pełnienie funkcji dowódcy PD mogło 
być początkiem drogi do objęcia stanowiska dowódcy dywizji.

W latach 1921–1939 dowódcami PD w 26. DP było 8 ofi cerów w stopniach 
pełnych pułkowników, z czego 4 ostatni to ofi cerowie dyplomowani, a więc 
mający wyższe studia wojskowe, ukończone w Polsce bądź we Francji — jak 
płk Władysław Bortnowski.

14 Tyle bowiem dywizji piechoty było w latach 1921–1939.

Tabela 1. Dowódcy 26. dywizji piechoty w latach 1921–1939

Początek służby 
wojskowej Dane personalne Okres sprawowania 

funkcji
Austro-Węgry
Austro-Węgry
Rosja
Rosja
Legiony Polskie
Legiony Polskie

gen. ppor. Edmund Hauser
płk SG/gen. bryg. Rudolf Prich
gen. bryg. Władysław Bejnar
płk/gen. bryg. Mieczysław Mackiewicz
płk/gen. bryg. Stanisław Kozicki
płk. dypl. Adam Brzechwa-Ajdukiewicz

2 X 1921–I 1922 
15 II 1922–8 IX 1923

26 XI 1923–28 V 1926
23 V 1926–22 III 1935
22 III 1935–14 III 1938

26 III 1938–IX 1939
Źródło: CAW, 26 DP, sygn.: I.313.26.2; I.313.26.3; I.313.26.4; I.313.26.5; 

P. Stawecki, Ofi cerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1997.
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Skierniewicką 26. DP dowodziło 6 ofi cerów w stopniach generałów 
bądź pułkowników, z których większość, poza Edmundem Hauserem 
i Władysławem Bejnarem, awansowała na pierwszy stopień generalski pod-
czas służby w 26. DP. Pierwsi dwaj dowódcy skierniewickiej dywizji wywodzili 
się z armii austro-węgierskiej, dwaj kolejni z rosyjskiej, a ostatni z legionów. 
Było to naturalne zjawisko, że ofi cerów wywodzących się z armii zaborczych, 
zastępowali ludzie z polskich organizacji niepodległościowych i paramilitar-
nych — w okresie I wojny światowej walczących w Legionach Polskich.

Podobnie było w przypadku dowódców PD 26. DP. Pierwsi dwaj przed 
1918 r. służyli w armii carskiej, ich następca był dawnym ofi cerem cesarsko- 
-królewskiej armii. Kolejni to dawni legioniści, z pewnym wyjątkiem — bo-
wiem Bohdan Hulewicz wywodził się z szeregów armii niemieckiej. Pamiętać 
należy, że w 1918 r. miał zaledwie 26 lat i stopień podporucznika. Nawiasem 
mówiąc, w armii cesarskich Niemiec Polacy bardzo rzadko robili kariery woj-
skowe, chyba że byli całkowicie zgermanizowani.

Pierwszym dowódcą PD skierniewickiej jednostki był płk Adolf Dąbrowski 
(1877–po 1934). Był rosyjskim ofi cerem piechoty, absolwentem Szkoły 
Junkrów w Wilnie. Przed objęciem funkcji w 26. DP dowodził w 1919 r. 
19. pp oraz w zastępstwie 5. DP, a od sierpnia 1920 r. do lutego 1921 r. 
X BP tejże dywizji15.

W dniu 2 października 1921 r. Dąbrowski został dowódcą PD 26. DP. Na 
pewno wraz ze swoim pierwszym przełożonym, gen. Edmundem Hauserem 
wnieśli spory wkład pracy w sformowanie dywizji, która powstała szybko 
i sprawnie, choć przypomnieć trzeba, iż w jej skład weszły oddziały „sta-
rej” piechoty 4. DP — de facto więc 26. DP była nową jednostką z nazwy. 
Niemniej sama zmiana dyslokacji, sformowanie nowego pułku artylerii po-
lowej oraz przejście jednostki na stopę pokojową wymagało sporo pracy. 
W materiałach archiwalnych niewiele zachowało się informacji o dalszych 
losach płk. Dąbrowskiego. Z dywizji odszedł 31 XI 1922 r.16 Na początku lat 
20. był w tzw. Rezerwie Ofi cerów Sztabowych na etacie 10. pułku piecho-
ty (pp), a od 1924 r. został ofi cerem nadetatowym w 24. pp17. Przed 1928 r. 
przeniesiono go w stan rezerwy. W latach 30. mieszkał w Warszawie18.

Drugim dowódcą PD 26. Dywizji był płk Leon Łada Zawistowski 
(1873−1944), absolwent rosyjskiej Szkoły Junkrów w Czugujewie (gubernia 

15 Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Archiwum Józefa Piłsudskiego (IJPA AJP), Referat 
personalny GISZ, sygn. 701/1/121. Wykaz ofi cerów, którzy dowodzili brygadami i dywizjami, 
k. 37/1/2; W. Hujda, Zarys historji wojennej 19-go pułku piechoty „Odsieczy Lwowa”, Warsza-
wa 1928, s. 13 i n.
16 CAW WBH, 26 DP, sygn. I.313.26.2. Rozkaz nr 33 z 31 XII 1922 r. W. Jarno (Okręg Korpu-
su..., s. 161) podaje inną datę odejścia — 31 XII 1921 r., ale stoi w sprzeczności z zachowanymi 
aktami 26. DP. W cytowanym rozkazie zawarto informację, iż płk Dąbrowski miał zostać dowód-
cą PD 27. DP, ale jeśli nie była to pomyłka płk. Rudolfa Pricha (nowego dowódcy 26. DP), to być 
może wycofano nominację Dąbrowskiemu.
17 Rocznik Ofi cerski 1923, Warszawa 1923, s. 152, 396; Rocznik Ofi cerski 1924, Warszawa 
1924, s. 145, 339.
18 Rocznik Ofi cerski 1928, Warszawa 1928, s. 883; Rocznik Ofi cerski Rezerw 1934, Warszawa 
1934, s. 323, 842. Dalsze losy A. Dąbrowskiego nieznane.
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charkowska)19. Był uczestnikiem I wojny światowej, a służbę w armii car-
skiej zakończył w stopniu kapitana. W październiku 1918 r. wstąpił do WP, 
awansowany do stopnia majora. Został przydzielony do 1. pp legionów i objął 
komendę placu w Zambrowie. Tam organizował Kowieński Pułk Strzelców, 
późniejszy 77. pp Był uczestnikiem wojny z Rosją. Po zdaniu dowództwa 77. 
pp, został dowódcą: III BP 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej oraz był p.o. do-
wódcy 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Pod koniec wojny dowodził XXXIX 
BP 20. DP20.

W dniu 31 grudnia 1922 r. ppłk Zawistowski objął dowództwo PD 
26. DP21. Wkrótce po nominacji wysłano go na kurs wyższych dowódców 
Wyższej Szkoły Wojennej22. Odchodząc ze stanowiska PD skierniewickiej 
dywizji, otrzymał pochlebną opinię od swego bezpośredniego przełożone-
go. Generał Władysław Bejnar 12 czerwca 1924 r. napisał: „W odchodzą-
cym płk. Zawistowskim tracę bardzo dobrego dow. piech. i mego zastępcę. 
Jakkolwiek niezbyt długo byłem świadkiem Jego pracy, to jednak muszę 
podkreślić wielkie oddanie się płk. Zawistowskiego pracy nad szkoleniem tak 
ofi cerów, jak i szeregowych 26. Dyw. Piech.”23 Bardzo dobrą opinię wystawili 
mu z kolei w 1932 r. dowódca 19. DP płk. Michał Tokarzewski-Karaszewicz 
i jego szef sztabu mjr SG Aleksander Myszkowski. Znali nowego dowódcę PD 
26. DP z okresu jego służby w 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej24. Wracając 
do dalszych etapów jego kariery: w połowie 1924 r. płk Zawistowski objął 
dowództwo PD w 23. DP stacjonującej w Katowicach. Po zdobyciu doświad-
czenia na stanowisku zastępcy dowódcy wielkiej jednostki piechoty w latach 
1922–1926, 3 listopada 1926 r. stanął na czele 5. DP, której macierzystym 
garnizonem był Lwów. Niecały rok później Zawistowskiego awansowano na 
pierwszy stopień generalski. Dywizją dowodził niedługo, bowiem z dniem 

19 CAW WBH, 26 DP, sygn. I.313.26.2. Rozkazy nr 33 z 31 XII 1922 r. i nr 1 z 3 I 1923 r.
20 T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991, s. 187.
21 Awans na stopień podpułkownika w korpusie ofi cerów piechoty otrzymał 3 V 1922 r. ze star-
szeństwem od 1 VI 1919 r. Rocznik Ofi cerski 1923, Warszawa 1923, s. 395.
22 CAW WBH, 26 DP, sygn. I.313.26.2. Rozkaz nr 2 z 12 I 1923 r.
23 Tamże, Rozkaz dzienny nr 16 z 12 VI 1924 r.
24 Tamże, Rozkaz dzienny nr 3 z 20 I 1923 r.

Tabela 2. Dowódcy Piechoty Dywizyjnej 26. DP 1921–1939
Początek służby 

wojskowej Dane personalne Okres sprawowania 
funkcji

Rosja
Rosja
Austro-Węgry
Legiony Polskie
Legiony Polskie
Legiony Polskie
Niemcy
Legiony Polskie

płk Adolf Dąbrowski
płk Leon Łada-Zawistowski
płk Emanuel Hermann
płk Czesław Młot-Fijałkowski
płk dypl. Władysław Bortnowski
płk dypl. Maksymilian Milan-Kamski
płk. dypl. Bohdan Hulewicz
płk. dypl. Tadeusz Parafi ński

2 X 1921–31 XII 1922
31 XII 1922–12 VI 1924
13 VI 1924–5 VI 1926
21 VIII 1926–28 II 1928

28 II 1928–VI 1930
7 IX 1930–31 III 1934
12 IV 1934–29 VII 1938
15 VIII 1938–IX 1939

Źródło: CAW, 26 DP, sygn.: I.313.26.2; I.313.26.3; I.313.26.4; I.313.26.5; 
P. Stawecki, Ofi cerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1997.
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30 czerwca1928 r. został przeniesiony w stan spoczynku, w wieku 55 lat. 
Zmarł 12 października 1944 r.25

W dniu 13 czerwca 1924 r. dowódcą PD 26. Dywizji został płk Emanuel 
Robert Hermann (1871−po 1939)26. W armii austro-węgierskiej doszedł do 
stanowiska dowódcy pułku, a pierwszym stanowiskiem, jakie objął w WP, 
było dowództwo 26. pp 7. DP. Jego dowódcą został 12 stycznia 1919 r., 
przejmując pułk po płk. Janie Rządkowskim, kontynuując dzieło poprzed-
nika — formowania oddziału27. W lecie 1920 r. dowodził XIII BP 7. DP, 
osłaniając w sierpniu linię Bugu. Zdaniem Lecha Mastalskiego, autora mo-
nografi i 7. DP, był dowódcą „mało zdecydowanym”, nienadającym się do 
prowadzenia szybkich akcji uderzeniowych, które miały odciążać wycofu-
jące się pod naporem rosyjskim oddziały polskie28. Czy taka była też opinia 
przełożonych ppłk. Hermanna? Przeczy temu jego awans na stanowiska 
dowódcy piechoty dywizyjnej 11. oraz 7. DP, a następnie 23. DP oraz — 
o czym już wspomniano — 26. DP. Służbę w Skierniewicach płk Hermann 
zakończył w czerwcu 1926 r., przechodząc w stan spoczynku w wieku 
57 lat. Bardzo wysoko oceniał go Inspektor Armii gen. Stanisław Szeptycki: 
„jako dowódca wymagał dyscypliny od podwładnych, więc może dlatego nie 
był bardzo lubiany. Na dowódcę dywizji nadaje się stanowczo, na które za-
sługuje charakterem, wiedzą i energią”29. Po odejściu z 26. DP do 30 kwiet-
nia 1927 r. pozostawał w dyspozycji dowódcy OK nr IV w Łodzi. Następnie 
zamieszkał w Warszawie, na początku lat 30. pozostając w dyspozycji do-
wódcy OK I30. Niestety, na tym kończą się informacje o E. Hermannie. 
Zmarł prawdopodobnie po 1939 r.31

W dzień po odejściu płk. Hermanna jego następcą został płk Czesław 
Młot-Fijałkowski (1892–1944), jedna z nietuzinkowych postaci w dzie-
jach skierniewickiej dywizji. Od wczesnej młodości Fijałkowski był zwią-
zany z ruchem niepodległościowym, należąc do Organizacji Młodzieży 
Niepodległościowej „Zarzewiacy”. Od 1909 r. należał do tajnej drużyny skau-
towej w Skierniewicach, gdzie po ukończeniu Prywatnej Szkoły Miejskiej zdał 
maturę w 1912 r.32 Naukę kontynuował w Belgii, studiując nauki przyrodni-
cze na uniwersytecie w Liège, działając jednocześnie w Polskich Drużynach 
Strzeleckich (PDS). W 1913 r. był instruktorem, a następnie dowódcą 

25 P. Stawecki, Słownik biografi czny generałów..., s. 366.
26 Rocznik Ofi cerski 1923, s. 96. W początkach 1919 r. był jeszcze podpułkownikiem.
27 L. Mastalski, 7 Dywizja Piechoty w latach 1918–1939, Częstochowa 2012, s. 53; W. Kozłow-
ski, Generalski konterfekt. Biografi a zbiorowa dowódców częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty 
1921–1939, Łódź 2007, s. 25.
28 L. Mastalski, 7 Dywizja Piechoty..., s. 201.
29 IJPA AJP, Referat personalny GISZ, sygn.701/1/121, Wykaz ofi cerów, którzy dowodzili bry-
gadami i dywizjami, k. 39/1–2; Rocznik Ofi cerski 1923, s. 203, 395; Rocznik Ofi cerski 1924, 
s. 77, 189, 339; Rocznik Ofi cerski 1928, s. 884; W. Jarno, Okręg Korpusu..., s. 161.
30 Rocznik Ofi cerski Rezerw 1934, s. 323 i 844.
31 L. Mastalski, Bohaterowie Częstochowy, „Gazeta Częstochowska”, nr 16 (1415), 2019, s. 12.
32 C. Fijałkowski urodził się w Okalewie koło Rypina. Zob.: <http://pl.wikipedia.org./wiki/
Okalewo [dostęp: 5 maja 2021]. 
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kompanii oraz komendantem Okręgu V PDS w Liège. Po powrocie do Polski 
ukończył szkołę ofi cerską PDS w Nowym Sączu33.

Po wybuchu I wojny światowej Fijałkowski walczył w szeregach 1. i 5. pp 
I Brygady Legionów Polskich, przechodząc kolejne szczeble dowódcze — od 
dowódcy plutonu do batalionu, awansując od stopnia podporucznika (9 X 
1914) do kapitana (3 VI 1915)34. Walczył dzielnie, zwracając na siebie uwa-
gę samego Józefa Piłsudskiego. Pisząc o bojach I Brygady pod Korczynem 
i Opatowcem we wrześniu 1914 r., Marszałek stwierdził: „Pozostałych kilku 
ludzi, z Młotem-Fijałkowskim (ofi cerem) na czele, dziko już pracując, gdyż 
straty zmniejszyły siły placówki o połowę, trzymało wiernie straż aż do wie-
czora, gdy Moskale się cofnęli”35.

W dniu 22 sierpnia 1917 r. Młot-Fijałkowski został internowany 
w Beniaminowie36. Po wyjściu z obozu został ofi cerem Polskiej Siły Zbrojnej 
(Polnische Wehrmacht), obejmując 1 IV 1918 r. dowództwo batalionu 1. pp 
Polskiej Siły Zbrojnej (PSZ). Jednocześnie działał konspiracyjnie w szeregach 
Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Przyszły dowódca PD skierniewickiej 
uważał, iż lepiej przyda się Polsce znów zakładając mundur, nawet w formacji 
podporządkowanej Radzie Regencyjnej zależnej od okupanta niemieckiego. 
Podobnie myśleli także i inni legioniści: Kazimierz Fabrycy, Jan Kruszewski, 
Włodzimierz Maxymowicz-Raczyński czy Aleksander Narbut-Łuczyński37. 
Należy dodać, iż postanowienie części internowanych o opuszczaniu obozów 
zbiegło się z decyzją komendanta POW płk. Edwarda Śmigłego-Rydza, naka-
zującą ofi cerom wstępowanie do POW bądź PSZ38.

Od 10 listopada 1918 r. Fijałkowski dowodził III batalionem 7. pp 
w Zagłębiu Dąbrowskim. Zadaniem podległego mu pododdziału było osła-
nianie granicy z Niemcami, a także udział w akcji asystencyjnej (antystraj-
kowej) i rozbrajaniu oddziałów komunistycznych — tworzącej się w Zagłębiu 
tzw. Czerwonej Gwardii. Sytuacja była tak napięta, iż rząd premiera Jędrzeja 
Moraczewskiego był zmuszony wprowadzić na tym obszarze z dniem 6 stycz-
nia 1919 r. stan wyjątkowy, początkowo na okres trzech miesięcy, a następ-
nie przedłużony na dalsze miesiące przez kolejny gabinet premiera Ignacego 
Paderewskiego39.

33 P. Stawecki, Słownik biografi czny generałów..., s. 112; Z. Mierzwiński, Generałowie II Rze-
czypospolitej, Warszawa 1990, s. 179; A. Kuprianis, Generał brygady Czesław Młot-Fijałkowski 
(1892–1944), Warszawa 2004, s. 26, 29 i n.
34 A. Wojtaszek, Generalicja Wojska Polskiego 1921–1926, Szczecin 2005, s. 37–38.
35 J. Piłsudski, Moje pierwsze boje. Wspomnienia spisane w twierdzy magdeburskiej, Warszawa 
1925, s. 84. Fijałkowski był wówczas podporucznikiem.
36 A. Wojtaszek, dz. cyt., s. 37–38; P. Stawecki, Słownik biografi czny generałów..., s. 112.
37 Por.: A. Kuprianis, dz. cyt., s. 90.
38 Tamże, s. 91.
39 L. Mastalski, Bohaterowie Częstochowy..., s. 37–38; P. Stawecki, Słownik biografi czny gene-
rałów..., s. 112; H. Zieliński, Historia Polski 1914–1939, wyd. II, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź 1985, s. 67; P. Stawecki, Sytuacja polityczno-społeczna w Zagłębiu Dąbrowskim 
w końcu 1918 r. i początku 1919 r. w oświetleniu akt wojskowych, „Teki Archiwalne” t. 10, 
1966, s. 13 i n.; A. Czubiński, Komunistyczna Partia Polski (1918–1938). Zarys historii, Warsza-
wa 1985, s. 45–46.
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W niektórych opracowaniach40 znajduje się informacja, iż od połowy grud-
nia 1918 r. do początków maja następnego roku kpt. Młot-Fijałkowski wraz 
ze swoim batalionem uczestniczył w walkach z Czechami o ziemię cieszyń-
ską, ale dowodzący wówczas frontem cieszyńskim płk. Franciszek Latinik 
podał, iż pod jego rozkazami walczył tylko II batalion 7. pp41.

W okresie od maja do listopada 1919 r. Młot-Fijałkowski walczył ze swym 
batalionem na froncie wschodnim. W dniu 1 listopada objął dowództwo ba-
talionu zapasowego 42. pp, które zdał w lipcu 1920 r. Został inspektorem 
piechoty Dowództwa Okręgu Generalnego Poznań (DOG), ale już w paździer-
niku objął dowództwo 13. pp (od marca 1921 r. stacjonującego w Pułtusku). 
Pozostawał na tym stanowisku do września 1926 r. W międzyczasie (1922) 
ukończył miesięczny kurs dowódców pułków piechoty i piechoty dywizyjnej 
w Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia w Rembertowie42.

W maju 1926 r. opowiedział się po stronie Piłsudskiego. Być może to, 
oraz fakt, że marszałek znał Fijałkowskiego z lat służby w I Brygadzie i bar-
dzo go cenił jako ofi cera, zdecydowało o jego mianowaniu na dowódcę PD 
26. DP. Stanowisko to objął 21 sierpnia 1926 r.43 Dywizją nie dowodził już 
odwołany pod koniec maja gen. Bejnar, ale gen. Mieczysław Mackiewicz. 
Od początku ich wzajemne relacje układały się nie najlepiej. Świadczy to 
o dość trudnym charakterze gen. Mackiewicza, który prawdopodobnie nie 
bardzo umiał nawiązać współpracę z najbliższymi podwładnymi. Zapewne 
to spowodowało, iż płk Fijałkowski tylko do końca lutego 1928 r. słu-
żył w skierniewickiej dywizji, a więc de facto nieco ponad półtora roku. 
Zdaniem Włodzimierza Kozłowskiego, wkrótce po grze wojennej z udzia-
łem obydwu adwersarzy, a przeprowadzonej przez Piłsudskiego w Nowym 
Sączu w dniach 30 stycznia–1 lutego 1928 r., przesunięto Fijałkowskiego 
na równorzędne stanowisko w 7. DP w Częstochowie. Dowodził nią gen. 
bryg. Mieczysław Dąbkowski, zupełne przeciwieństwo charakterologiczne 
Mackiewicza44.

Zdaniem Artura Kuprianisa Fijałkowski jako dowódca PD 26. DP był 
„przełożonym srogim, ale sprawiedliwym”45. Czasami też za nadto pedan-
tycznym jak w czasie ćwiczeń na obozie w Raduczu pod Skierniewicami 
w sierpniu 1927 r. Z okazji Święta Żołnierza Polskiego zaplanowano wiele 
imprez: defi ladę, mszę oraz uroczysty obiad z okazji rocznicy zwycięstwa pol-
skiego oręża pod Warszawą w 1920 r. Jako główny odpowiedzialny za prze-
bieg uroczystości dowódca PD 26. DP zadbał, aby wojsko nie nudziło się. 
Przeprowadzono rozgrywki sportowe między pułkami dywizji, zaplanowano 
też koncert z udziałem zaproszonych artystów operowych. Młot-Fijałkowski 
zadbał nawet o szczegóły stroju ofi cerów, wydając ku temu stosowne rozkazy. 

40 P. Stawecki, Słownik biografi czny generałów..., s. 112; M. Krwawicz, Młot-Fijałkowski Cze-
sław [w:] Polski słownik biografi czny, t. XXI/1, z. 88, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
1976, s. 440.
41 A. Kuprianis, dz. cyt., s. 101–102.
42 P. Stawecki, Słownik biografi czny generałów..., s. 112; A. Kuprianis, dz. cyt., s. 121–142.
43 W. Jarno, Okręg Korpusu..., s. 160–161.
44 W. Kozłowski, Generalski konterfekt..., s. 173.
45 A. Kuprianis, dz. cyt., s. 144.
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Jako że wprowadzono bilety wstępu, część dochodu z imprezy miała być 
przekazana na Polski Fundusz Olimpijski46.

Dowódca dywizji, wraz z dowódcą OK nr IV wystawili zastępcy gen. 
Mackiewicza dość wyważoną opinię. Uznali, iż Fijałkowski ma wyrobiony cha-
rakter, ale jest zamknięty w sobie. Jest bardzo ambitny i łatwo uprzedza się 
do podwładnych. Jako podwładny jest trudnym współpracownikiem, często 
zbyt samodzielnym i pewnym siebie. W sumie jednak wystawili ocenę — bar-
dzo dobry. Zaś dowódca okręgu, gen. Stanisław Nałęcz Małachowski, wnio-
skował nawet o awans na stopień generalski i przyznanie Fijałkowskiemu 
dowództwa dywizji. Uzasadniał to jego sukcesami w szkoleniu dywizji oraz 
pułków piechoty, a także znakomitymi kwalifi kacjami zawodowymi47.

Na stanowisko dowódcy dywizji płk Młot-Fijałkowski musiał jednak 
jeszcze poczekać. Przez bowiem prawie rok, bo od 2 marca 1928 r. do 4 II 
1929 r. był znów dowódcą PD, tym razem 7. DP w Częstochowie. W 1929 r. 
objął wreszcie stanowisko dowódcy 18. Dywizji Piechoty w Łomży. W 1930 r. 
 został generałem48.

W trakcie dowodzenia dywizją często był źle oceniany. Zarzucano mu 
zbytni pociąg do alkoholu. Józef Kuropieska w swych wspomnieniach wręcz 
stwierdził, że Młot-Fijałkowski nawet na służbie bywał pod „dobrą datą”49. 
Bardzo surową opinię wydał mu płk dypl. Stefan Rowecki. W 1939 r. pisał, 
że nie nadaje się wyżej niż na dowódcę dywizji: „Obecnie znudzony (dowo-
dzi dywizją ponad 10 lat), na wojnie byłby dobry. Pije, nic nie pracuje nad 
sobą, horyzonty ograniczone”50. Niestety, o skłonności Młot-Fijałkowskiego 
do alkoholu wspomina też gen. Burhardt-Bukacki, oceniając go dwa lata 
wcześniej. Dodał jednak, iż jest to: „Doskonały dowódca, bardzo dobrze or-
ganizuje pracę wyszkoleniową. Decyzja trafna, pewna i szybka. Taktycznie 
przygotowany do wyższego dowodzenia”51.

W dniu 23 marca 1939 r. dostał nominację na dowódcę Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej (SGO) „Narew”. Jego dowodzenie tym związkiem opera-
cyjnym we wrześniu 1939 r. oceniane jest na ogół źle w literaturze histo-
rycznej52. Autor biografi i Młota-Fijałkowskiego, Artur Kuprianis — widząc 
wszystkie wady i błędy dowódcy SGO „Narew” — podkreślał jego zaangażo-
wanie, a w tym i to, iż nie porzucił on swoich żołnierzy: „Sam, mimo wielu 
niepokojów i rozterek, jakie przeżywał, starał się dodać otuchy swoim żołnie-
rzom. Często bywał w szeregach 18. DP, do której z racji wcześniejszego nią 
dowodzenia miał szczególny sentyment”53.

46 CAW WBH, 26 DP, sygn. I.322.26.2. Rozkazy: nr 4 z 10 VIII 1927 r., nr 5 z 12 VIII 1927 r.
47 A. Kuprianis, dz. cyt., s. 143.
48 Dziennik Pers. MSWojsk., nr 5 z 20 II 1930 r.
49 J. Kuropieska, Wspomnienia ofi cera sztabu 1934–1939, Warszawa 1972, s. 82.
50 S. Rowecki, Wspomnienia i notatki autobiografi czne (1906–1939), wybór A. K. Kunert, J. Szy-
rmer, Warszawa 1988, s. 101.
51 IJPA AJP, Referat Personalny GISZ — opinie inspektorskie o ofi cerach, sygn. 701/1/120, 
Opinie dowódców piechoty za 1937 r., k. 144.
52 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 1, Kampania wrześniowa 1939, cz. 3, Prze-
bieg działań od 9 do 14 września, Londyn 1986, s. 85; P. Dymek, Samodzielna Brygada Opera-
cyjna „Narew” 1939 w polskiej historiografi i wojskowej, Poznań 1999, s. 106.
53 A. Kuprianis, dz. cyt., s. 247.
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Trzeba jednak stwierdzić, że wieloletni dowódca 18. DP okazał się ge-
nerałem nieprzygotowanym do dowodzenia związkiem operacyjnym. Tylko 
dzięki umiejętnościom dowódców części wielkich jednostek wchodzących 
w skład SGO „Narew” nie zostały one całkowicie rozbite pomiędzy Narwią 
a Bugiem. Generał Młot-Fijałkowski 12 września 1939 r. rozwiązał do-
wództwo SGO „Narew”, ponieważ jego wojska zostały przekazane w pod-
porządkowanie innym dowódcom, a on sam — niestety — stał się biernym 
obserwatorem przebiegu działań wojennych, nie wykazując najmniejszej 
inicjatywy. Można przypuszczać, że Młot-Fijałkowski nadawał się na do-
wódcę szczebla dywizji, a więc związku taktycznego, a związek operacyjny 
przerastał jego możliwości intelektualne.

Do niewoli niemieckiej gen. Młot-Fijałkowski dostał się po bitwie pod 
Kockiem. Był więźniem ofl agów: IV A Hohnstein, IV B Königstein, VIII E 
Johannisbrunn i VII A Murnau. Zmarł na atak serca w Murnau 17 kwiet-
nia 1944 r.54

W dniu 28 lutego 1928 r. dowódcą PD 26. DP został płk dypl. W. Bortnowski 
(1891–1966), który chyba ze wszystkich ofi cerów służących w 26. DP zaszedł 
najwyżej w swej karierze wojskowej. Działalność niepodległościową rozpo-
czął już podczas nauki w gimnazjum w Żytomierzu. Podczas studiów na 
Uniwersytecie Jagiellońskim wstąpił do „Strzelca” i w 1913 r. ukończył niż-
szą szkołę ofi cerską. Od sierpnia 1914 r. walczył kolejno w szeregach 1., 
5. i 7. pp I Brygady Legionów Polskich — a pod Łowczówkiem został ciężko 
ranny55. W rozkazie wydanym po tej bitwie 3 stycznia 1915 r. Piłsudski na-
pisał: „Podporucznik Bortnowski, pomimo bolesnej rany w szczękę, pozostał 
w szeregu i kierował plutonem dalej”56. Niedoszły lekarz, przeszedł kolejne 
szczeble dowodzenia — plutonem i kompanią. Po kryzysie przysięgowym zo-
stał internowany w Beniaminowie. Zwolniono go w kwietniu 1918 r. Został 
wówczas dowódcą Okręgu Krakowskiego POW57.

Do odrodzonego WP por. Bortnowski wstąpił 31 października 1918 r. 
Był jednym z organizatorów 5. pp Legionów, dowodząc kompanią i bata-
lionem. W maju następnego roku, już w stopniu kapitana, skierowany 
został do Szkoły Wojennej Sztabu Generalnego. Od grudnia 1919 r. do 
października 1920 r. pełnił wiele funkcji sztabowych — m.in. szefa sztabu 
3. Armii. Jako wyróżnienie należy uznać wysłanie w listopadzie tegoż roku 
ppłk. Bortnowskiego do Paryża na studia w elitarnej Ecole Supérieure de 
Guerre. Z Francji powrócił jesienią 1922 r., obejmując stanowisko ofi ce-
ra sztabu Inspektoratu Armii nr I w Wilnie. W dniu 15 sierpnia 1924 r. 
otrzymał awans na pułkownika. Od kwietnia 1925 r. był zastępcą sze-
fa Oddziału IIIa (Operacyjnego) Biura Ścisłej Rady Wojennej58. Z dniem 
31 grudnia 1925 r. objął dowództwo 37. pp w Kutnie. Będąc jego dowódcą, 

54 Tamże, s. 249–270. W Murnau zmarli też generałowie: Juliusz Zulauf i Franciszek Alter.
55 Na stopień podporucznika został awansowany 9 X 1914 r. Zob.: A. Wojtaszek, dz. cyt., s. 37.
56 J. Piłsudski, dz. cyt., s. 25.
57 T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, dz. cyt., s. 33; P. Stawecki, Słownik biografi czny genera-
łów..., s. 85.
58 P. Stawecki, Słownik biografi czny generałów..., s. 85.
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w dniach przewrotu majowego opowiedział się zdecydowanie po stronie 
marszałka Piłsudskiego59.

Zapewne to w dużej mierze zadecydowało o dalszych awansach Bortnow-
skiego. W sierpniu 1926 r. przeszedł do Inspektoratu Armii w Warszawie, zaś 
dokładnie w rok po zamachu został szefem Oddziału III Sztabu Generalnego. 
W dniu 28 lutego 1928 r. wrócił do 26. DP, ale już jako dowódca PD tego związ-
ku taktycznego60. W dniach 8–10 lutego 1929 r. uczestniczył w grze wojennej 
w Dęblinach. Jego umiejętności jako ewentualnie przyszłego dowódcy dywizji 
bardzo wysoko ocenił Piłsudski: „Jasno i krótko wyraża swe myśli, dobrze roz-
wiązuje zadanie odwodu, jest wyjątkowo dobry w dbałości o łączność”61.

W sierpniu 1930 r. Bortnowski opuścił Skierniewice, zostając dowódcą 
PD kolejnej wielkiej jednostki, 14. DP w Poznaniu. Rok później został już 
dowódcą 3. DP Legionów stacjonującej w Zamościu, awansując 1 stycznia 
1932 r. na pierwszy stopień generalski. Po czterech latach dowodzenia związ-
kiem taktycznym został generałem do prac przy Generalnym Inspektorze Sił 
Zbrojnych. Jesienią 1938 r. objął dowództwo GO „Śląsk”, której zadaniem 
było zajęcie Zaolzia. W wojsku zaczął być wówczas postrzegany jako na-
stępca marszałka Śmigłego-Rydza. Bardzo wysoko oceniał go płk Rowecki 
w 1939 r.: „Ma opinię bardzo tęgiego dowódcy armii. Myślę, że się nie mylą 
ci, którzy na niego stawiają!”62 W dniu 3 marca 1939 r. został generałem dy-
wizji, a dwadzieścia dni później powierzono mu dowództwo Armii „Poznań”63.

Niestety, tak dobrze zapowiadający się dowódca, nie sprawdził się we 
wrześniu 1939 r. Trzeba jednak z całą mocą stwierdzić, że Bortnowski otrzy-
mał zadanie, które było bardzo trudne do wykonania. Zaplanowane użycie 
Korpusu Interwencyjnego w Wolnym Mieście Gdańsku64 zmusiło tego nie-
wątpliwie zdolnego ofi cera do przyjęcia niekorzystnego ugrupowania wstęp-
nego, które miało stanowić silną podstawę wyjściową do działań Korpusu 
Interwencyjnego i jednocześnie ubezpieczać jego działania. Z tego powodu 
nastąpiło tak niefortunne nagromadzenie wojsk Armii „Pomorze” w Borach 
Tucholskich, czyli na terenie określanym przez Niemców mianem kory-
tarza pomorskiego. W rezultacie doszło do klęski sił polskich w Borach 
Tucholskich i rozbicia dużej części wielkich jednostek Armii „Pomorze”, już 
w pierwszych pięciu dniach wojny. Stanowiło to niewątpliwie wstrząs psy-
chiczny dla gen. Bortnowskiego, z którego nie zdołał się już otrząsnąć do 

59 O roli w 1926 r. 37. pp: K. A. Czernielewski, 37 Łęczycki Pułk Piechoty a postawa pozostałych 
oddziałów 26 Dywizji w maju 1926 roku, „Studia i Materiały z Dziejów Kutna i Powiatu” 2013, 
t. III, s. 86–99.
60 P. Stawecki, Słownik biografi czny generałów..., s. 85; W. Jarno, Okręg Korpusu..., s. 161.
61 IJPA AJS, Opinie o ofi cerach, sygn. 701/1/111, Opinie o ofi cerach piechoty, k. 7.
62 S. Rowecki, dz. cyt., s. 97.
63 P. Stawecki, Słownik biografi czny generałów..., s. 85. W. Bortnowski po II wojnie świato-
wej utworzył Związek Piłsudczyków w USA. Następnie zamieszkał w stolicy Wielkiej Brytanii, 
gdzie był inicjatorem powołania Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Do USA powrócił 
w 1954 r., gdzie politycznie związał się z Ligą Niepodległości Polski i został działaczem Instytu-
tu Piłsudskiego, pełniąc funkcję prezesa i wiceprezesa. Zmarł 22 XI 1966 r. w Glencove, Long 
Island, pochowany w tzw. amerykańskiej Częstochowie.
64 Zob.: R. Michulec, Korpus Interwencyjny — polski wkład w wybuch II wojny światowej, 
„Dzieje Najnowsze”, R. 41, 2009, z. 3, s. 241–249.
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końca kampanii. Tym należy tłumaczyć jego niepowodzenia w późniejszym 
okresie kampanii. Gdy 12 września 1939 r. gen. Kutrzeba powierzył mu mi-
sję zdynamizowania natarcia polskiego na Głowno, generał ten był cieniem 
dawnego Bortnowskiego, a jego apatia, upadek ducha i niewiara w szanse 
tego natarcia wpływały destrukcyjnie na jego podwładnych.

Było to niebezpieczne, bowiem w II fazie bitwy nad Bzurą, gen. Tadeusz 
Kutrzeba postanowił uderzyć na Skierniewice. Zadanie to powierzono Armii 
„Pomorze” w składzie: 26. DP, Grupa Operacyjna gen. Mikołaja Bołtucia, 
4. i 16. DP65.

W dniu 14 września gen. Bołtuć odbił z rąk niemieckich Łowicz, silnie 
obsadzony przez Niemców. Po krwawych walkach udało mu się sforsować 
Bzurę i zagrozić niemieckim pozycjom. Tragicznie natomiast zakończył się 
atak 26. DP na wschód od Łowicza. Rozwijające się pod ciężkim ogniem na-
tarcie 26. DP płk. dypl. Adama Brzechwy-Ajdukiewicza zostało wstrzymane 
przez gen. Bortnowskiego nadmiernie bojącego się rzekomo nadciągających 
niemieckich jednostek pancernych. Część ofi cerów sztabu Bortnowskiego 
podejrzewała swego dowódcę o załamanie nerwowe. Generał Bołtuć wnio-
skował nawet o odebranie dowództwa Bortnowskiemu. Autor niniejszego 
tekstu rozmawiał z ofi cerami polskimi przebywającymi w ofl agu Murnau, 
którzy stwierdzali zgodnie, że gen. Bortnowski winił się za powziętą wówczas 
decyzję o zatrzymaniu natarcia i mocno tę sprawę przeżywał. Generał Jerzy 
Kirchmayer, wówczas w stopniu pułkownika jako zastępca szefa Oddziału III 
(Operacyjnego) sztabu Armii „Pomorze”, wspominał w 1962 r.: „Oceniłem tę 
decyzję gen. Bortnowskiego wówczas i oceniam ją dzisiaj jako produkt naj-
wyższego zdenerwowania. W tym stanie psychicznym generał pozostawał na 
początku kampanii, przy czym zdenerwowanie to doszło do punktu szczy-
towego raz w okresie bitwy w Borach Tucholskich i drugi raz właśnie teraz, 
gdy trzeba było znowu dowodzić armią w niezmiernie trudnym położeniu”66.

Dodajmy, iż autor powyższej opinii — wówczas major, zastępca szefa 
Oddziału III Operacyjnego sztabu Armii „Pomorze” — mógł to obserwować 
z bliska.

Odpowiedzialny był też płk Adam Brzechwa-Ajdukiewicz, który z kolei po 
wykorzystaniu ostatnich odwodów, nie mogąc utrzymać pozycji, nakazał roz-
poczęcie odwrotu za Bzurę. Nie poinformował jednak o tym dowódcy armii, 
a jednocześnie odsłonił wschodnie skrzydło 16. DP. Z kolei gen. Bortnowski 
pod koniec 15 września podjął, niekonsultowany z gen. Kutrzebą, defensyw-
ny rozkaz odwrotu całości sił Armii „Pomorze” na lewy brzeg Bzury67.

Następcą Bortnowskiego na stanowisku skierniewickiego „pedeka” został 
płk dypl. Maksymilian Milan-Kamski (1895–1979). Przed 1914 r. należał do 
„Zarzewia”, harcerstwa i tajnej uczniowskiej Polskiej Drużyny Strzeleckiej. 
W Krakowie studiował rolnictwo i prawo. W pierwszych dniach sierpnia 1914 r. 

65 K. A. Czernielewski, Kampania 1939 roku. Przebieg, kulisy, mity..., Łódź 2019, s. 27.
66 J. Kirchmayer, Pamiętniki, Warszawa 1962, s. 586.
67 Do niewoli gen. Bortnowski dostał się 21 września. K. A. Czernielewski, Kampania 
1939 roku..., s. 28; idem, Adam Brzechwa-Ajdukiewicz — ostatni dowódca 26 Dywizji Piechoty, 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2019, z. 105, s. 103–123.
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wstąpił do kompanii podhalańskiej, z której przeniesiono go do szkoły pod-
chorążych Legionów Polskich. Po jej ukończeniu został jej instruktorem, na-
stępnie przydzielono go do formującego się 6. pp. Odbył z nim kampanię jako 
dowódca 1., a potem 5. kompanii. Podczas kryzysu przysięgowego na własną 
prośbę zwolnił się z Legionów. W rezultacie tej decyzji jako obywatel austro-
-węgierski został wcielony do austriackiego 32. pp stacjonującego w Nowym 
Sączu. Został tam jednocześnie komendantem miejscowego Okręgu POW. We 
wrześniu 1918 r. E. Śmigły-Rydz wysłał go na Kubań do organizującego się 
tam WP. Początkowo pełnił służbę sztabową, po czym w styczniu 1919 r. objął 
dowództwo I batalionu 13. pułku strzelców (ps) 4. Dywizji Strzelców (DS) gen. 
Lucjana Żeligowskiego. Po połączeniu 13. ps z łódzkim 28. pp został dowódcą 
II batalionu 28. pułku Strzelców Kaniowskich (pSK)68.

W lutym 1920 r. przeszedł do Departamentu Personalnego MSWojsk., a na-
stępnie do Oddziału V Sztabu Generalnego. W latach 1924–1925 ukończył 
kurs dowodzenia Wyższej Szkoły Wojennej. Wystawiono mu w miarę dobrą 
opinię: „decyzja zawsze logiczna, lecz czasem trochę za powolny z tendencją 
do drobiazgowości. Charakter prosty, sumienny i energiczny”69. Zauważono 
jednak, iż Milan-Kamski to ofi cer: „Chorowity, nerwowy, wobec czego le-
piej nadaje się na stanowisko nieliniowe”70. W 1925 r. został szefem sztabu 
DOK nr II Lublin, a w maju 1927 r. objął dowództwo 49. Huculskiego Pułku 
Strzelców w Kołomyi. W 1929 r. został komendantem Szkoły Podchorążych 
Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. W dniu 7 września 1930 r. objął stanowi-
sko dowódcy PD w Skierniewicach. Sprawował to stanowisko dłużej niż jego 
poprzednicy, bo ponad cztery lata. Niestety, tradycji stało się zadość — także 
Milan-Kamski miał nie najlepsze stosunki z gen. Mackiewiczem71.

Pod koniec marca 1934 r. odszedł z 26. DP, przechodząc do OK III Grodno, 
najpierw na stanowisko nieetatowego dowódcy okręgu, a od września 
1935 r. — pomocnika Okręgu72. W dniu 6 kwietnia 1936 r. objął dowództwo 
17. Wielkopolskiej DP73, by w 1937 r. ukończyć kurs dla wyższych dowód-
ców w Centrum Wyszkolenia Piechoty. Generałem brygady został 19 marca 
1939 r. Mimo wykształcenia, jakie zdobył Milan-Kamski, bardzo krytycz-
nie ocenił go płk. Rowecki: „Jako dowódca dywizji bardzo słaby obecnie, nie 
lepszy pewnie byłby na wojnie. Zrobił niespodziankę, że został generałem”74.

68 P. Stawecki, Słownik biografi czny generałów..., s. 158–159.
69 Tamże, s. 159.
70 P. Stawecki, Ofi cerowie dyplomowani Wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1997, s. 165.
71 W. Jarno, Okręg Korpusu..., s. 161; W. Włodarczyk, dz. cyt., s. 121, B. Hulewicz, dz. cyt., 
s. 175.
72 CAW WBH, 26 DP, sygn. I.313.26.2. Rozkazy dzienne z 1934 r.; P. Stawecki (Słownik biogra-
fi czny generałów..., s. 159) podaje, że przeszedł już w maju 1933 r., co jest niemożliwe w świetle 
zachowanych rozkazów 26. DP.
73 IJPA AJP, Referat Personalny GISZ — opinie inspektorskie o ofi cerach, sygn. 701/1/120, Opi-
nie dowódców dywizji piechoty za 1936 r., k. 72. Podczas ćwiczeń aplikacyjnych w 1936 r. otrzy-
mał dobre opinie od generałów: Orlicza-Dreszera, Norwida-Neugebauera i Burhardta-Bukackiego.
74 S. Rowecki, dz. cyt., s. 101. Należy jednak zauważyć, że Rowecki źle ocenił na przykład do-
wódcę OK IV Łódź gen. Wiktora Thommée, uznając, że „dowodzenie ma za sobą”, a który świet-
nie dowodził we wrześniu 1939 r. Nie sprawdziła się też jego wysoka ocena Rydza-Śmigłego.
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Dodajmy jednak, iż w 1938 r. w trakcie ćwiczeń aplikacyjnych, podczas 
których Milan-Kamski był dowódcą grupy operacyjnej, dowódca 17. DP wy-
padł dobrze. Gen. Kutrzeba podkreślił jego zaangażowanie i pracowitość 
oraz duże zdolności taktyczne. Z kolei gen. Antoni Szylling zwrócił uwagę 
na: „Dobre skupienie rozporządzalnych sił i środków”75.

W sierpniu 1939 r. został zastępcą gen. Władysława Langnera, dowódcy 
OK nr VI we Lwowie. Z polecenia swego przełożonego 14 września rozpoczął 
formowanie GO „Dniestr”, której zadaniem miała być obrona 170-kilome-
trowego odcinka Dniestru. Do jego dyspozycji oddano jedynie batalion sa-
perów, pułk Korpusu Ochrony Pogranicza „Podole” i pułk kawalerii ppłk. 
Włodzimierza Gilewskiego. W skład tej grupy miały wejść także ośrodki 
lwowskiego i przemyskiego DOK. Siedemnastego września podległe mu od-
działy, zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza, nie podjęły walki, a w dniu 
następnym, w południe GO „Dniestr” przekroczyła granicę rumuńską76. Po 
kampanii 1939 r. został internowany w Rumunii, w obozie Baile Herculane, 
z którego uciekł w 1940 r. na Bliski Wschód. W latach 1941–1947 przeby-
wał w Ośrodku Zapasowym Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, 
a potem w tzw. 2 grupie w Palestynie. Żadnego przydziału nie dostał, co 
było smutnym udziałem wielu generałów, uznawanych przez zwolenników 
Władysława Sikorskiego za piłsudczyków77. Po demobilizacji w 1947 r. przy-
był do Wielkiej Brytanii, a w 1952 r. wyemigrował do USA, by we wrześniu 
1958 r. powrócić do Polski. Zamieszkał w Warszawie, gdzie zmarł w 1979 r.78

Kolejnym dowódcą PD skierniewickiej dywizji był Bohdan Hulewicz 
(1888–1968)79, postać niezwykle barwna, bo był to nie tylko wojskowy, ale 
i zdolny literat. Jako mieszkaniec zaboru niemieckiego obowiązkową służ-
bę wojskową odbył w I Batalionie Piechoty Morskiej w Kilonii, kończąc ją 
w stopniu kaprala. Studiował fi lozofi ę i historię sztuki na uniwersytetach we 
Wrocławiu, Kilonii i Monachium. W stolicy Bawarii, jako instruktor tamtej-
szej organizacji PDS złożonej głównie z polskich studentów, współpracował 
z Kazimierzem Fabrycym, późniejszym generałem WP. W latach I wojny świa-
towej walczył w szeregach armii cesarskich Niemiec. Był m.in. uczestnikiem 
walk o Antwerpię, w czasie których został ranny. Służbę zakończył w stopniu 
podporucznika. Po buncie marynarzy w Kolonii zdezerterował z armii nie-
mieckiej i wyjechał do Poznania. Był uczestnikiem powstania wielkopolskie-
go, w czasie, którego awansowano go dwukrotnie. Walki w Wielkopolsce kpt. 
Hulewicz zakończył jako szef sztabu 3. Dywizji Strzelców Wielkopolskich. 
W 1920 r. rozpoczął naukę w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego, którą 
zakończył we wrześniu następnego roku. W międzyczasie odbył też praktykę 

75 IJPA AJP, Referat Personalny GISZ — opinie inspektorskie o ofi cerach, sygn. 701/1/120, 
Opinie dowódców dywizji piechoty za 1938 r., k. 230.
76 C. K. Grzelak, Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, War-
szawa 2001, s. 316–318. 
77 Takie były chociażby losy ostatniego dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 r. Zob.: 
A. Kralisz, Na straży wschodnich rubieży. Biografi a dowódcy KOP gen. bryg. Wilhelma Orlik-Rüc-
kemana (1894–1986), Warszawa 1999, s. 119 i n.
78 P. Stawecki, Słownik biografi czny generałów..., s. 159.
79 CAW, 26 DP, sygn. I.313.26.5. Rozkaz dzienny nr 39 z 19 IV 1934 r.
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w Sztabie Naczelnego Wodza. Po 1921 r. był m.in. szefem Wydziału Ogólnego 
Oddziału III SG, a od 1925 r. attaché wojskowym w Waszyngtonie. W sierp-
niu 1926 r. mianowano go dowódcą 64. pp w Grudziądzu. Dwa lata później 
został komendantem Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych80. 
W czerwcu 1933 r. objął stanowisko dowódcy PD 26. DP81. 

O płk. dypl. Hulewiczu jako dowódcy PD w sumie niewiele wiadomo. On 
sam w swoich wspomnieniach ogranicza się raczej do stwierdzeń, iż była 
to dobra dywizja oraz do narzekań na swoich przełożonych. W 1936 r. gen. 
Kutrzeba, jako inspektor, tak ocenił jego osiągnięcia służbowe: „wydaje mi 
się, że płk Hulewicz nie stoi jeszcze na poziomie wymaganym od dowódcy 
połączonych broni w polu”82. Podkreślał przy tym bardzo wysoką inteligen-
cję dowódcy skierniewickiej PD, jego duże zdolności, ale jednocześnie brak 
większego zaangażowania w wykonywane zadania.

Z 26. DP Hulewicz odszedł do OK III Grodno. Został pomocnikiem dowód-
cy okręgu, gen. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego. Po grze wojennej przeprowa-
dzonej w Toruniu, w czerwcu 1938 r. gen. Stanisław Miller stwierdził, iż jest 
to średnio uzdolniony ofi cer, a gen. A. Szylling napisał, że Hulewicz „bardziej 
nadaje się do pracy sztabowej”83.

W dniu 1 września 1939 r. mianowano go dowódcą obszaru Warownego 
„Grodno”, a dziewięć dni później Grupy „Grodno”, z którą wycofywał się na 
południe w kierunku granicy z Rumunią. W Rumunii został internowany, 
a po przejęciu władzy w tym kraju przez gen. Iona Antonescu polscy ofi ce-
rowie zostali przekazani Niemcom. Pułkownik Hulewicz był więźniem ofl a-
gu VI E w Dorsten, a następnie do VI B Doessel — obydwa znajdowały się 
w Nadrenii Północnej-Westfalii. Tam spotkał się ze swoimi dwoma były-
mi przełożonymi — generałami: Mackiewiczem i Stanisławem Kozickim84. 
Po wyzwoleniu powrócił do Polski, zajmując się pracą literacką i pisaniem 
wspomnień85. Zmarł w 1968 r.

Ostatnim „pedekiem” 26. DP był płk dypl. Tadeusz Parafi ński (1896–1939)86. 
W młodości studiował w krakowskiej Akademii Handlowej, podobnie jak jego 
późniejszy przełożony płk Brzechwa-Ajdukiewicz był członkiem konspiracyj-
nych organizacji młodzieżowych. Działał w ruchu skautowym, strzeleckim, 
był też członkiem Polowych Drużyn Sokolich. W latach I wojny światowej był 
żołnierzem 2. pp Legionów, a od marca 1915 r. 3. pp II Brygady Legionów. 
Dowodził plutonem, a następnie kompanią. W 1917 r. był już kapitanem.

W pracy niepodległościowej brał czynny udział od 1911 r. — w drużynach 
harcerskich zorganizowanych przez Drużyny Strzeleckie. Później należał 

80 Lista starszeństwa ofi cerów zawodowych piechoty. 1 Lipiec 1933 r., Warszawa 1933, s. 5.
81 Wielkopolski słownik biografi czny, red. J. Topolski, Warszawa–Poznań 1981, s. 261–262, 
W. Jarno, Okręg Korpusu..., s. 161.
82 IJPA AJP, Referat Personalny GISZ — opinie inspektorów o ofi cerach, sygn. 701/1/120, Opi-
nie dowódców piechoty dywizyjnej za 1936 r., k. 58.
83 Tamże, k. 293.
84 B. Hulewicz, dz. cyt., s. 224.
85 Oprócz często cytowanej pozycji Wielkie wczoraj w małym kręgu warto wymienić: Wspomnie-
nia ze służby w Biurze Personalnym MSWojsk. w latach 1929–1933, WPH, R. XXVI, 1981, nr 2, 
s. 197–203.
86 CAW WBH, 26 DP, sygn. I.313.26.4. Rozkaz dzienny nr 20 z 15 IX 1938 r. 
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do Polowych Drużyn Sokolich. W Legionach Polskich służył od 8 sierpnia 
1914 r. do 15 lutego 1918 r. Wyruszył na front w Karpatach w 1914 r. jako 
podchorąży w 2. pp II Brygady Legionów Polskich. Wraz z II Brygadą zło-
żył przysięgę na wierność władcom państw centralnych, zostając ofi cerem 
Polskiego Korpusu Posiłkowego. Od 15 lutego 1918 r. służył w II Korpusie 
Polskim na Ukrainie, z którym wziął udział w bitwie kaniowskiej (11 V 1918). 
Po trwającej cały dzień bitwie, po kapitulacji okrążonego Korpusu, został 
wzięty następnego dnia do niewoli niemieckiej, z której uciekł 28 czerwca 
1918 r. We wrześniu i październiku pod zmienionym nazwiskiem praco-
wał w Komisji Wojskowej (Departament Wojskowy Rady Regencyjnej) płk. 
Mariana Januszajtisa-Żegoty jako sekretarz Wydziału Prasowego wspomnia-
nej komisji. Do WP wstąpił 1 listopada. Od 1 czerwca 1919 r. do 3 stycz-
nia 1920 r. dowodził II batalionem 31. pułku Strzelców Kaniowskich. Dwa 
dni później został słuchaczem Szkoły Sztabu Generalnego w Warszawie. 
Ze względu na toczącą się wojnę z Rosją bolszewicką odwołano go z kursu 
szkolnego i skierowano jako adiutanta dowódcy do XXXII Brygady Piechoty 
(BP) 16. DP. Ze swą jednostką wziął udział 16 sierpnia w kontruderzeniu 
znad Wieprza na tyły rosyjskiego Frontu Zachodniego. Następnie służył 
w sztabie 16. DP, a od 21 września do 7 listopada był szefem oddziału ope-
racyjno-informacyjnego i zastępcą szefa sztabu 15. DP na froncie białoru-
skim. Do 3 grudnia pełnił w zastępstwie obowiązki szefa sztabu tej dywizji87.

Podpułkownik T. Parafi ński 7 X 1921 r. został mianowany zastępcą sze-
fa sztabu DOK IV w Łodzi (do 15 września 1922). Następnie przeniesiono go 
służbowo do 10. DP na stanowisko szefa sztabu (do 15 X 1923). Jego kolej-
nym szczeblem w karierze wojskowej było stanowisko kierownika Wydziału 
II Ewidencyjnego Oddziału II Sztabu Generalnego, następnie został kierow-
nikiem Referatu „Zachód”88.

Od 1928 r. służył w DOK nr VIII w Toruniu, następnie został pomocni-
kiem dowódcy OK I w Warszawie89. Od 15 sierpnia 1938 r. był „pedekiem” 
skierniewickiej dywizji. Po dwóch miesiącach dowodzenia PD 26. DP gen. 
Szylling stwierdził, iż płk. Parafi ński zabrał się do pracy z wielkim zapałem, 
ale ma jeszcze „braki”, choć rokuje nadzieje na dobrego dowódcę90. 

87 CAW WBH, Akta personalne, sygn. 1769/89/3876 — Tadeusz Parafi ński; Akta Krzyża Nie-
podległości, sygn. 12.05.1931 — Tadeusz Parafi ński; Odznaka Pamiątkowa Więźniów Ide-
owych, sygn. OPWI/2521; Wyższa Szkoła Wojenna, sygn. I.340.I.229, Album ofi cerów dyplo-
mowanych absolwentów W.S.Woj. Roczn. 1919/1921, karty bez paginacji. Słuchaczami tego 
samego kursu byli: Adam Brzechwa-Ajdukiewicz, ostatni dowódca 26. DP oraz mjr Mieczysław 
Rawicz Mysłowski szef sztabu 26. DP w latach 1921–1923. Zob.: Lista ofi cerów dyplomowanych 
(stan z dn. 15.IV.1931 r.), Warszawa 1931, s. 4.
88 A. Woźny, Sprawozdanie ppłk. Sztabu Generalnego Tadeusza Parafi ńskiego z pracy ewiden-
cyjnej Referatu „Zachód” Oddziału SG z 1924 roku [w:] Wywiad i kontrwywiad a bezpieczeń-
stwo Polski odrodzonej po 1918 roku, red. H. Ćwięk i M. Siewier, Warszawa 2019, s. 182–
183; K. Czernielewski, W. Jarno, Garnizon łódzki Wojska Polskiego w latach 1918–1939, Toruń 
2008, s. 137 i 141.
89 Z dniem 1 I 1931 r. awansowano go na stopień pułkownika. CAW WBH, Akta personalne, 
sygn. 1769/89/3876 — Tadeusz Parafi ński.
90 IJPA AJP, Referat Personalny GISZ — opinie inspektorskie o ofi cerach, sygn. 701/1/120, 
GISZ — Biuro Inspekcyj, k. 243; Opinie pułkowników piechoty, k. 299.
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W marcu 1939 r. po zakończeniu tajnej mobilizacji alarmowej, która 
objęła oprócz jednostek Okręgu Korpusu IX w Brześciu nad Bugiem tak-
że 26. DP, część jej sił przewieziono do rejonu Wągrowiec-Żnin. Pułkownik 
Parafi ński był odpowiedzialny za taktyczne przygotowanie głównej pozy-
cji obrony dywizji nazwanej „Żnin”. Dowódca 26. DP gen. A. Brzechwa-
Ajdukiewicz wyznaczył go jednocześnie na dowódcę głównej pozycji obrony 
i podporządkował mu: III batalion 37. pp, 2. batalion 18. pp i dwie baterie 
26. pułku artylerii lekkiej (pal)91. Od 4 września Parafi ński dowodził na głów-
nej pozycji obrony odcinkiem „Łabiszyn”, dysponując następującymi siła-
mi: III batalionem 37. pp, 6. batalionem strzelców (bs), batalionem Obrony 
Narodowej (ON) „Kcynia”, I batalionem 10. pp, I batalionem 18. pp, 2. dy-
wizjonem 26. pal, 67. dywizjonem artylerii lekkiej bez 3. baterii oraz 3. ba-
terią 26. pal. Zadaniem Parafi ńskiego było zablokowanie dostępu do lasu 
Nadleśnictwa Nakło, a także przygotowanie pozycji ryglowej na dwa bata-
liony i dwa plutony ciężkich karabinów maszynowych (ckm) na północnym 
skraju Nadleśnictwa Nakło (na odcinku: Kołaczkowo–Drogosław) oraz na li-
nii Kanału Noteckiego (frontem na północny wschód) na jeden batalion92. 

Wieczorem 6 września — ze względu na niekorzystny rozwój sytuacji na 
innych odcinkach frontu — 26. DP otrzymała rozkaz wycofania się w rejon 
Inowrocławia. Żołnierze z żalem opuszczali dobrze przygotowane nieatakowa-
ne pozycje. Dopiero po kilku dniach forsownych nocnych marszów skiernie-
wicka dywizja przystąpiła do działań ofensywnych w ramach bitwy nad Bzurą. 
Ich celem było przełamanie obrony niemieckiej pod Łowiczem i zdobycie lasów 
skierniewickich, skąd miała osłaniać marsz Armii „Poznań” na Warszawę93.

Do jednych z najbardziej krwawych walk doszło wówczas w Sochaczewie 
z udziałem II batalionu skierniewickiego 18. pp pod dowództwem mjr. Feliksa 
Kozubowskiego, który po zaciętych walkach chciał wycofać swój batalion, 
ale na rozkaz płk. dypl. Parafi ńskiego zawrócił. Andrzej Wesołowski napi-
sał: „Liczne szeregi mogił żołnierskich na cmentarzu w Trojanowie, dzielnicy 
Sochaczewa, świadczą o tym, że batalion ten — szkolony przed wojną pod 
czujnym okiem płk. Parafi ńskiego — razem ze swoim dowódcą do końca wy-
pełnił powierzone mu zadanie”94.

W dniu 15 września w sztabie Armii „Poznań” zapadła decyzja o przerwa-
niu bitwy i przebijaniu się do Warszawy. Południowe skrzydło Armii „Poznań” 
miało osłaniać zgrupowanie płk. Parafi ńskiego w składzie: trzech batalionów 
10. pp i II batalionu 37. pp. Po przebiciu się z resztkami swych pododdziałów 

91 CAW WBH, Kampania wrześniowa, sygn. II/13/27, Wytyczne dowódcy 26. DP do działań 
osłonowych, k. 72–74; Zob.: W. Rezmer, Polskie przygotowania obronne nad Notecią (marzec–
sierpień 1939), „Acta Universitatis Nocolai Copernici. Historia”, nr 21 (167), 1986, s. 133.
92 Instytut Historyczny im. Gen. W. Sikorskiego w Londynie, Kampania wrześniowa, sygn. 
B.I.340, k. 2; W. Rezmer, Armia „Poznań” 1939, Warszawa 1992, s. 132.
93 A. Wesołowski, Płk. dypl. Tadeusz Parafi ński. Legioniści polegli pod Łomiankami, Bitaz pod 
Łomiankami 1939, Łomianki 2014, s. 5.
94 Tamże, s. 5; W. Rezmer, dz. cyt., s. 370; B. Korzeniowski, Gorąca ziemia polska. Szlakiem 
bojowym 1939 roku. Wspomnienia Aleksandra Kuncewicza, „Rocznik Lubelski” 2014, nr 40, 
s. 231; J. Korczak, Cóżeś ty za pani... O walkach Armii „Poznań” 12–19 września 1939 r., Po-
znań 1983, s. 305; K. Ciechanowski, Armia „Pomorze” 1939, Warszawa 1983, s. 360; A. Ko-
zubowski poległ w walkach o Sochaczew.



Dowódcy Piechoty Dywizyjnej 26. Dywizji Piechoty w Skierniewicach 45

Parafi ński dotarł do Puszczy Kampinoskiej i dołączył do 1. dywizjonu 16. pal. 
Dowództwo nad całością objął gen. Bołtuć, który mianował swym zastępcą 
płk. Parafi ńskiego. Wraz z 14. pp i siłami 1. dywizjonu 16. pal dotarli wie-
czorem 20 września do Modlina. Generał Wiktor Thommée, dowódca twier-
dzy Modlin, powierzył Bołtuciowi dowództwo nad zgrupowaniem „Palmiry”95. 
Tadeusz Parafi ński poległ 22 września 1939 r. w boju pod Łomiankami — 
starciu, które zakończyło epopeję bitwy nad Bzurą. Pod Łomiankami zginę-
ło około 800 polskich żołnierzy, w tym oprócz płk. Parafi ńskiego także gen. 
Bołtuć oraz kwatermistrz 26. DP kpt. dypl. Julian Serwatkiewicz96.

Trzeba podkreślić, iż funkcje dowódców PD pełniło wielu wybitnych ofi -
cerów WP. Niewątpliwie jedną z najciekawszych postaci był Władysław 
Bortnowski. Niestety, jego karierę przekreśliły wydarzenia pierwszych dni 
września 1939 r.97 Do wysokich stanowisk dowódczych doszli także Czesław 
Młot-Fijałkowski oraz Maksymilian Milan-Kamski. Z żalem należy stwierdzić, 
że bardzo dobry jako dowódca PD 26. DP, a potem dobrze dowodzący 18. DP 
Młot-Fijałkowski całkowicie zawiódł jako dowódca SGO „Narew”. Przypuszczać 
należy, że jego awans był przedwczesny. Zdarzało się w dziejach wielu armii, 
że dobry dowódca batalionu nie sprawdził się, dowodząc pułkiem, świetny do-
wódca pułku nie nadawał się na dowódcę dywizji, a dowodzący dywizją nie 
poradził sobie jako dowódca związku taktycznego, nie mówiąc o związku ope-
racyjnym98. Oceniając postawę polskich dowódców, należy wziąć pod uwa-
gę z kim w 1939 r. przyszło im walczyć, pamiętać o kompromitującej klęsce 
wojsk francuskich w 1940 r., uznawanych za najlepsze siły zbrojne oraz póź-
niejszych sukcesach Wehrmachtu na polach bitew całej Europy.

Ciekawą postacią był także B. Hulewicz, chociaż raczej intelektualista niż 
dowódca wojskowy. W ciągu swej kariery wojskowej był m.in. attaché woj-
skowym w USA. Stanowiska takiego nie obejmowali ofi cerowie „nijacy”, choć 
Hulewicz pełnił tę funkcję jedynie rok. Z kolei na chimeryczność i brak zain-
teresowania szkoleniem żołnierzy ze strony Hulewicza zwracali uwagę także 
jego bezpośredni przełożeni. Na uwagę zasługuje niewątpliwie T. Parafi ński, 
w połowie lat 20. pracownik wywiadu wojskowego. Był świetnym szkole-
niowcem i bardzo dobrym dowódcą PD. Podkreślić należy także jego walecz-
ną postawę w 1939 r. zakończoną śmiercią na polu chwały w Łomiankach.

Reasumując niniejsze rozważania, warto zaznaczyć, że dzięki stacjono-
waniu w Skierniewicach 26. DP przez to miasto przewinęło się wiele nietu-
zinkowych postaci, zarówno w historii naszych sił zbrojnych, jak w dziejach 
politycznych Polski. W artykule była mowa tylko o „pedekach”, ale rów-
nie ciekawymi postaciami byli szefowie sztabu czy dowódcy poszczegól-
nych pułków. Warto wymienić chociażby ppłk. dypl. Tadeusza Klimeckiego, 
późniejszego szefa sztabu Władysława Sikorskiego czy ppłk. Włodzimierza 
Maxymowicza-Raczyńskiego — dowódcę Broni Pancernych Ministerstwa 

95 W. Rezmer, dz. cyt., s. 458; A. Wesołowski, dz. cyt., s. 6.
96 K. Ciechanowski, dz. cyt., s. 360; J. Korczak, dz. cyt., s. 305.
97 Zresztą po II wojnie światowej ofi cerom takim jak Bortnowski pozostawała jedynie emigracja.
98 Związek taktyczny to brygada bądź dywizja (przed 1939 r. określane mianem „wielkich jed-
nostek”), natomiast związki operacyjne to armie oraz fronty.
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Spraw Wojskowych. Obydwaj wcześniej dowodzili 18. pp w Skierniewicach. 
Ofi arami terroru stalinowskiego byli: ppłk Stanisław Wecki były dowódca 
10. pp w Łowiczu oraz mjr Aleksander Krzyżanowski, dowódca I dywizjonu 
skierniewickiego 26. pułku artylerii lekkiej — w 1944 r. dowodzący Akcją 
„Burza” na Wileńszczyźnie99.
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 Piotr Paradowski

 SKIERNIEWICKI WRZESIEŃ 1939 

Streszczenie: Artykuł jest opracowaniem działań wojennych w Skierniewicach 
w dniach od 1–10 września 1939 r. Opracowanie ukazuje skutki bombardowań miasta 
Skierniewice, mobilizacji jednostek wojskowych oraz zniszczeń i strat wojennych.

Słowa kluczowe: wrzesień 1939, koszary wojskowe w Skierniewicach, 18. pułk piecho-
ty, bombardowania, zniszczenia wojenne

Summary: The article is a study of military operations in Skierniewice from 
September 1–10, 1939. The study shows the effects of bombing the city of Skierniewice, 
mobilization of military units, as well as war damage and losses.

Keywords: September 1939, military barracks in Skierniewice, 18th Infantry Regiment, 
bombing, war damage

* * *
Skierniewice, blisko 22-tysięczne miasto, we wrześniu 1939 r. znalazło się na 
osi natarcia 8. armii niemieckiej gen. Johannesa Albrechta Blaskowitza. Od 
pierwszych dni konfl iktu stało się ono również celem niemieckiego lotnictwa. 
Miasto było bombardowane ze względu na bardzo ważny strategicznie węzeł 
kolejowy, znajdujący się w tak zwanym głębokim zapleczu Armii Łódź.

Pierwsza niemiecka bomba na miasto została zrzucona z 2 na 3 września 
1939 r.1 Spadła na ul. Młynarskiej. Wybuch jej nie wyrządził żadnych szkód. 
Jednak w literaturze Luftwaffe nad Polską 1939 podano, że 1 września w go-
dzinach 7:25–10:40, pod osłoną dwusilnikowych Messerschmittów Bf 110, 
wystartowało w rejon Warszawy 30 dwusilnikowych bombowców Heinkel 
He 111H. Samoloty 6. Staffel zagubiły się podczas przebijania przez chmury 
w okolicy Mińska (na wschód od Warszawy). Tym samym klucz nr 2 zbom-
bardował dworzec kolejowy w Skierniewicach2 [Jest to najprawdopodobniej 
pomyłka, jak powszechnie wiadomo pierwsze bomby spadły na miasto w go-
dzinach nocnych z 2 na 3 września — przyp. P.P.]. Kolejny raz Niemcy wspo-
mnieli w raportach o Skierniewicach, gdy zbombardowali lotnisko 30–40 km 

1 2 IX godz. 23:55 nalot 1 samolotu nieprzyjacielskiego, który zrzucił kilka bomb burzących. 
Po zrzuceniu 2 bomb na płd. od Skierniewic światło obramowujące dworzec kolejowy zapaliło 
się trzykrotnie — zachodziła możliwość dywersji. Pierwsze dni września 1939 r. w meldunkach 
sieci polskiego dozorowania przeciwlotniczego, „Rocznik Archiwalno-Historyczny CAW”, s. 261. 
2 M. Emmerling, Luftwaffe nad Polską 1939, cz. 2, Kampfl ieger, Gdynia 2006, s. 20, 21.
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na wschód od Łodzi. W godzinach 04:35–06:40 zbombardowali 3 hangary, 
kwatery koszarowe i pole startowe. Jest to jednak pomyłka, co Niemcy sami 
stwierdzili (prawdopodobnie chodziło o Skierniewice)3. Warto jednak zazna-
czyć, iż w czasie II RP, w latach 1937–1939 planowano wybudować lotnisko 
operacyjne w okolicy Skierniewic, lecz inwestycja ta nie została zrealizowana4.

Skierniewice przed nalotami Luftwaffe starano się bronić za pomocą cięż-
kich karabinów maszynowych. Broń, karabiny maszynowe na podstawach 
przeciwlotniczych, rozstawione były w strategicznych dla miasta punktach. 
Taki wniosek można postawić, gdyż od samego początku ciężkie karabiny 
maszynowe były rozlokowane w okolicy koszar wojskowych. Następnie, jed-
no stanowisko obrony przeciwlotniczej przesunięto w rejon dworca kole-
jowego, na wieżę ciśnień. W trakcie mobilizacji ośrodek zapasowy 18. pp 
zmobilizował 47. kompanię ciężkich karabinów maszynowych wz. 14. (grupa 
brązowa, podgrupa 2, G2 + 30)5. 

Miasto i jego okolice, pod koniec sierpnia i na początku września, stały się 
również jednym z punktów koncentracji wielkich jednostek dla pierwotnie 
zakładanej, największej armii odwodowej — „Armii Prusy”. Od 26 sierpnia 
do 31 sierpnia na stacjach między Łowiczem a Sochaczewem została wyła-
dowana 19. DP (na 1 września stan bez 3. bat. 85. pp). Następnie oddziały 
przemieściły się 20–25 km na południe i stanęły na zachód od Skierniewic, 
w rejonie Pszczonowa i Makowa. Sztab dywizji został rozwinięty w nadleśnic-
twie Skierniewice6.

W dniach 29 sierpnia–3 września 1939 r. koleją przetransportowano w re-
jon Skierniewic jednostki 29. Dywizji Piechoty (bez 41. pp) z rejonu Grodna7. 
Pierwszego września 1939 r., do godziny 12:00, przez Kutno i Skierniewice 
przetransportowano koleją Podolską Brygadę Kawalerii8. Kolejno, z 1 na 
2 września 1939 r. na stacjach kolejowych w Radziwiłłowie i Skierniewicach 
wyładowano z pociągów 29. batalion saperów, szwadron kawalerii dywizyj-
nej 29. DP, 29. dac9.

Pierwszego września dowódca Armii „Prusy” otrzymał rozkaz z Naczelnego 
Dowództwa, by przenieść pierwszy rzut sztabu do folwarku Kamień, niedaleko 
Skierniewic. Około południa kolumna pierwszego rzutu kołowego sztabu ru-
szyła w stronę folwarku Kamień (najprawdopodobniej chodzi tu o miejscowość 
i folwark w Kamionie). W trakcie jazdy skierowano ją jednak do koszar 18. 
pp w Skierniewicach. Część sztabu została nadal w Rembertowie, w budyn-
kach Centrum Wyszkolenia Piechoty (CWP). W samym Rembertowie nie wszy-
scy ofi cerowie znali skład Armii „Prusy”. Dopiero w Skierniewicach dowiedzieli 
się, iż największa armia odwodowa składała się wówczas tylko z 19. i 29. DP 

3 Tamże s. 31.
4 H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1920–1939, s. 410.
5 M. Kopczewski, Z. Moszumański, Polska obrona przeciwlotnicza w latach 1920–1939, Prusz-
ków 1996, s. 168. 
6 J. Wróblewski, Armia „Prusy” 1939, Warszawa 1986, s. 47. 
7 Kolejnictwo w polskich przygotowaniach obronnych i kampanii wrześniowej, t. 1. Opracowania 
i dokumenty, Warszawa 2011, s. 121, 122. 
8 Tamże, s. 256. 
9 J. Wróblewski, dz. cyt. s. 66. 
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i Wileńskiej BK. To właśnie na pierwszym etapie w okolicy Rawy Mazowieckiej, 
Skierniewic, Brzezin miały ześrodkować się jej wojska10. W drugim dniu wojny 
przetransportowano do Skierniewic pododdziały łączności, które zostały skie-
rowane do Spały w celu zorganizowania łączności na stanowisku dowodzenia11.

W dniu 2 września, do dowódcy garnizonu w Skierniewicach, zosta-
ła wysłana wiadomość od komendanta pow. z Rawy Mazowieckiej o nie-
mieckim desancie w okolicy Koluszek12. Trzeciego września z Tłuszcza do 
Skierniewic skierowano pociąg pancerny nr 5513. Tego samego dnia, o godzi-
nie 2:00 w nocy, wiadomo było, że 41. pp z I dyw. 29. pal, dowództwo 41. pp 
oraz dowództwo dywizjonu z 1. baterii wyładowano w Skierniewicach z 2 na 
3 września o godzinie 7:0014, 41. pp plus 1. dyw. 29. pal. wyładowano w cało-
ści w Skierniewicach i w Warszawie15. W dniu tym również pod miastem wy-
ładowano 1. dyw. 3. pac, lecz bez jednej baterii16.

Trzeci dzień wojny przyniósł nadzieję. Anglia i Francja wypowiedziały wojnę 
III Rzeszy. Społeczeństwo w całej Polsce odetchnęło z ulgą, każde miasto okazy-
wało wdzięczność na swój sposób. Np. w Warszawie ludność przemaszerowała 
pod ambasadę angielską. W Skierniewicach odprawiono mszę świętą, podczas 
której ludność modliła się zarówno za żołnierzy walczących w obronie ojczy-
zny, jak i za pomoc, której mieli udzielić nam sojusznicy. W czasie trwającego 
nabożeństwa odprawianego w Kościele św. Jakuba, nad Skierniewicami poja-
wiło się (według zeznań świadków) kilkadziesiąt bombowców. Bombardowanie 
miasta rozpoczęło się o godzinie 15:40. Bomby spadły na Kościół św. Jakuba, 
zabijając od 14 do 25 osób17. Tak ten moment ataku opisała skierniewiczanka, 
Helena Karmańska: „Znalazłam się, po wyjściu z apteki Strzeleckiego, na środ-
ku ulicy Senatorskiej. Nagle usłyszałam warkot samolotów, a za moment z sa-
molotu spadła bomba na Kościół św. Jakuba. Potężny wybuch spowodował, że 
cała ulica znalazła się w tumanach pyłu. Jezdnia i chodnik pokryły się szkłem 
z okien kamienic. Z tych tumanów kurzu wyłoniła się bryczka, którą ciągnęły 
dwa wystraszone, rozpędzone konie, wlokąc ją do góry nogami. Konie nie prze-
rwały szalonego biegu. Na jezdni przed Kościołem znajdował się duży, żelazny 
krzyż, który spadł z frontu Kościoła. Drzwi główne, wysadzone podmuchem, 
leżały na schodach wejściowych. Z oddali zobaczyłam starą kobietę, ubraną na 
czarno, słaniającą się i krzyczącą z przerażenia... Od strony fi gury na cmenta-
rzu leżał mężczyzna, którego podmuch bomby wyrzucił przez okno. Weszłam 
do Kościoła przez wyrwane drzwi. Fronton Kościoła był odchylony w stronę 
ulicy. Bomba przebiła kopułę podczas południowych nieszporów. Zniszczenia 

10 Tamże, s. 63. 
11 Tamże, s. 66.
12 Przygotowania obronne państwa 1935–1939, t. 6, Prawo i administracja, Warszawa 2014, 
s. 510. 
13 Kolejnictwo w polskich przygotowaniach..., s. 60. 
14 Tamże, s. 267.
15 Tamże, s. 272. 
16 J. Wróblewski, dz. cyt., s. 68.
17 Ustalenie zabitych w samym kościele w trakcie nalotów jest bardzo trudne, w swoim pamiętni-
ku felczer Ignacy Olczakowski wymienia 14 osób, które zginęły 3 września. Natomiast K. Zwierz-
chowski w swojej publikacji podaje, iż w tym dniu zginęło w mieście ok. 25 osób. K. Zwierzchow-
ski, Skierniewice w czasie II Wojny Światowej, Izba Historii Skierniewic 2016, s. 17.
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i straty były znaczne, w środku na posadzce leżał gruz, tynki i części ciał za-
bitych osób. Słychać było jęki rannych. Pomnik arcybiskupa Ostrowskiego, 
wprawdzie niezburzony, ale jakoś zmienił położenie w stosunku do kościo-
ła. Zjawili się ludzie, aby udzielić ratunku. Pierwszej pomocy potrzebującym, 
z wielką ofi arnością, udzielał felczer p. Ignacy Olczakowski, zorganizował też 
dalszą nad nimi opiekę. Widziałam jak rannych, a może i zabitych, ładowano 
na furmankę i wywożono z kościoła. Szczątki ludzkie, których nie można było 
zidentyfi kować, zabierano razem z gruzem i zakopano je na przykościelnym 
cmentarzu przed fi gurą Matki Boskiej”18.

Było to jedno z największych bombardowań Skierniewic. Poważnie został 
zniszczony zarówno Kościół św. Jakuba, jak i okoliczne zabudowania: osa-
da pałacowa i szpital skierniewicki. Zniszczeniu uległy domy przy ulicach: 
Jagiellońskiej, Reymonta, Bielańskiej oraz Rawskiej. Nalot niemiecki spo-
wodował znaczne zniszczenia części szpitala — oddziału zakaźnego i inter-
nistyczno-chirurgicznego. W rejonie dworca PKP również byli zabici i ranni. 
O tym fakcie wspomina doktor Franciszek Krawczyk, który przyłączywszy 
się na ochotnika do personelu ambulatorium kolejowego, udzielał pierwszej 
pomocy ludności cywilnej19. 

Samoloty niemieckie, które pojawiły się nad miastem, potencjalnie mo-
gły pochodzić z 3. Staffel, która wykonywała ataki w godzinach 15:45–17:50, 
w sile 27 Dornierów Do-17Z. Tym razem bombardowano cele w rejonie 
dworca w Piotrkowie, w Koluszkach i dworzec kolejowy Skierniewice–Lipce 
Reymontowskie20. W godzinach 16:10–18:55 niemiecki samolot Do 17Z, F1 + 
EA z załogą obs. Olt. Fichtnera fotografował cele w rejonie Wieluń–Piotrków–
Skierniewice–Dęblin–Tomaszów. Zdjęcia miały pomóc ocenić bombardowa-
nia przeprowadzone przez samoloty I i III Gruppe21. Trzeciego września na 
trasie kolejowej Skierniewice–Piotrków samoloty z 1. Staffel zbombardowały 
pociąg składający się z 35 wagonów22. 

W dniu 4 września, z Warszawy do Skierniewic przesunięto 4 działa 
przeciwlotnicze Boforsa 40 mm23. Do 5 września ludność cywilną i zabudo-
wę miasta chronili żołnierze z 47. kompanii karabinów przeciwlotniczych 
typu „B” (CKM wz. 14). 

Z meldunku sytuacyjnego „B” nr 5 Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu 
Dowodzenia Ogólnego MSWojsk., można się dowiedzieć, że Komenda Główna 
Straży Granicznej 4 września o godz. 19:20 przekazała informację, iż drogi 
z Łodzi do Jeżowa były wolne od broni pancernej; droga Rawa Mazowiecka–
Skierniewice patrolowana była przez straż graniczną pod dowództwem podkomi-
sarza Rossa24. W dniu tym, w Skierniewicach, wyładowano dowództwo 3. pac. 2. 
dyw. 3. pac., który w późniejszym okresie uczestniczył w obronie Warszawy25. 

18 Tamże. 
19 F. Krawczyk, Wspomnienia lekarza skierniewickiego, Skierniewice 1993, s. 63. 
20 M. Emmerling, dz. cyt., cz. 2, s. 76.
21 Tamże, s. 75
22 Tamże, cz. 3, Stukafl ieger, s. 50. 
23 L. Wyszczelski, Warszawa 1939 r., Warszawa 2009, s. 168.
24 Przygotowania obronne państwa..., s. 496. 
25 Kolejnictwo w polskich przygotowaniach..., s. 273. 
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O bombardowaniu miasta, nierównej walce z niemieckim bombowcami 
3 września, wspomina w swojej książce Edward Włodarczyk: „Ostrzał nie-
mieckiego nalotu prowadziła między innymi obsługa ciężkich karabinów 
maszynowych. Jedno stanowisko, usytuowane przed naszym rodzinnym do-
mem przy ulicy Poniatowskiego, drugie — na terenie przyległego do domu 
ogrodu. Trzecie na kopcu strzelnicy wojskowej 18. pp, a czwarte na szczycie 
wieży ciśnień w koszarach. Ryk samolotów, wybuchy bomb, jazgot karabi-
nów i salwy lotniczych działek były początkiem wojennego dramatu”26.

Niezwykle cenne wspomnienia spisała również uczennica Krysia, 
z Powszechnej Szkoły nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach: 
„4 września, 12 godz. w południe. Obecnie siedzę w schronie. Każdy sku-
pia się na modlitwie. Młodzi udają zuchów i mają zamiar grać w karty. Lada 
chwila może spaść bomba — a ile już ich naspadało! O, już alarm odwoła-
ny, można wychodzić; lecz u nas nikt nie ma zamiaru wyjść. Tak, mamy tro-
szeczkę teraz spokoju. Mój Boże! Czego my się doczekaliśmy! A wczoraj to 
istny front. Nad głowami to kule tak latały! Nikt nie był życia pewien. Z sobo-
ty na niedzielę, z 2 na 3, punktualnie o godzinie 24 w nocy, przeleciały nad 
Skierniewicami niemieckie bombowce i jak zaczęły w nas prażyć! Na szczę-
ście ofi ar w ludziach nie było, tylko trochę szkód.

Zaraz objęłam służbę w OPL, [dziewczynce chodziło tu zapewne o objęcie 
służby w punkcie obserwacyjnym lub służbach alarmowania przyp. P.P.]. 
Długo jej dotąd nie miałam, bo była ważniejsza robota: musieliśmy kopać 
rów. A teraz obecnie w nim siedzimy. Potem był już spokój, aż do 3 po po-
łudniu. Właśnie kończyliśmy obiad, kiedy mamusia woła nas do okopów: 
znów nalot. Ale nasze LKM i RKM (lekkie karabiny maszynowe, ręczne ka-
rabiny maszynowe) odpędziły samoloty i przeszło wszystko bez większych 
szkód. Ale, dodać trzeba, że w sobotę z rana w Skierniewicach była ra-
dość — strącony samolot! Taki triumf dla Skierniewic! Jakież było roz-
czarowanie, gdy dowiedzieliśmy się, że jest to polski samolot. Jaki wstyd, 
no trudno się mówi.

A również w radio mówili, że 18. pułk piechoty i 26. odniosły sukces; 
zdobyły Gdańsk [Zapewne chodziło o 26. pułk artylerii lekkiej, który stacjo-
nował w Skierniewicach. Wiadomo, że pułki 26. Dywizji Piechoty nie znajdo-
wały się w korytarzu pomorskim. Opisane przez dziewczynkę wydarzenia to 
zapewne plotki zasłyszane na ulicy, które w pewien sposób podtrzymywały 
mieszkańców na duchu — przyp. P.P.] Ponownie w krótkim czasie zaczęły 
nadlatywać bombowce. Teraz to był doprawdy istny front. A na dodatek ma-
musia prawie nam zemdlała. Przez pierwszy nalot przesiedziałam z Ludką 
przy chorej mamie, ja z książeczką i medalionikiem, a Ludka z różańcem, za-
topione w gorliwej modlitwie. Nareszcie mamusi zrobiło się lepiej.

Jazda do okopów! Po drodze nad nami świstały kule. Nasze karabiny usi-
łowały strącić samoloty niemieckie, ale gdzie tam! Szły wysoko i było opan-
cerzone. Doprawdy nie szczędzili granatów i bomb. Życie nasze po prostu 
było policzone. Pociski padały od nas o 80 metrów. To była zgroza. Ale jed-
nakz pomocą Bożą wyszliśmy cało. Teraz już były zrobione poważniejsze 

26 E. Włodarczyk, Oby nasz krzyk nigdy nie ustawał, Skierniewice 2011, s. 10. 
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szkody. W pobliżu spaliło się kilka domów. Kościół jest poważnie uszkodzo-
ny: wejście i kruchta rozwalone, mury porysowane. Uszkodzono linię kolejo-
wą i budynki koszarowe. Trwało to do wieczora. Noc była spokojna [opis ten 
wskazuje na bombardowanie z 3 września, które również relacjonowała Pani 
Helena Karmańska — przyp. P.P.]”27. 

Bombardowanie miasta powtarzało się jeszcze kilkakrotnie. Z 3 na 4 wrze-
śnia została zablokowana linia kolejowa Koluszki–Skierniewice28. Po atakach 
Luftwaffe odcinek ten pracował nierytmicznie29. W trakcie odpierania ataku 
lotnictwa niemieckiego, w pobliżu wieży ciśnień zginęło 2 żołnierzy i 3 zosta-
ło rannych. Piątego września wojsko opuszczało Skierniewice30, były to od-
działy z 44. DP i z 54. pal31. Piątego września 1939 r., po przełamaniu frontu 
Armii „Łódź”, upadku Piotrkowa Trybunalskiego i wyjściu broni pancernej 
nieprzyjaciela na tyły Armii „Prusy”, w rejon Skierniewic wycofano pociąg 
pancerny numer 53. Od rana 6 września już dwa pociągi — nr 53 i 55 — 
znajdowały się w rejonie Skierniewic. Siódmego dnia wojny stacja kolejowa 
została dotkliwie zbombardowana. Nadlatujące samoloty zostały zauważone 
przez załogę pociągu „Śmiały” i szybko zajęły stanowiska bojowe. Niemieckie 
samoloty zostały najprawdopodobniej przywitane ostrzałem, który nie po-
zwalał obniżyć pułapu, co utrudniało przeciwnikowi celne zrzucenie bomb. 
W bombardowaniu załogi pociągu pancernego „Śmiały” zginęło trzech żoł-
nierzy. Zaatakowany pociąg stał kilkaset metrów przed stacją, krył się za-
pewne w zaroślach, gdzie dzisiaj znajduje się park miejski32.

Szóstego września rejon Skierniewic był atakowany przez samoloty z I/
StG 2 Sturzkampfgeschwader — pułk myśliwców nurkujących, między 
godziną 06:14 a 07:10 — 30 samolotów Junkers Ju 87 B zbombardowa-
ło linie kolejowe na północny wschód i południowy zachód od Skierniewic 
oraz rozjazdy torów w kierunku zachodnim od miasta. Nurkujące Ju 87B 
zniszczyły 3 lokomotywy; 8 Messerschmitów Bf 109E (samoloty myśliw-
skie) z 2. Staffel miały osłaniać atakującą formację, lecz wystartowały do 
zadania o 7:18. O godzinie 10:30 ponownie z 1. Staffel wystartował klucz 
Junkersów, aby zaatakować cele kolejowe w obrębie Skierniewic33. W go-
dzinach 05:45–07:30, 8 samolotów Ju 87B z 2. Staffel operowało w rejonie 
Piotrków–Skierniewice, między miejscowościami Marianów Rogowski i Lipce 
Reymontowskie. Eskadra była eskortowana przez 20. Bf 109D z dywizjonu 

27 „Biuletyn Informacyjny Solidarność Region Mazowsze”, Zakłady Transformatorów Radio-
wych T-19, Skierniewice 1 IX 1981 r., nakład 99 egz.
28 J. Józefecki, Dzieje Skierniewic 1359–1975, Warszawa 1988, s. 321. 
29 Kolejnictwo w polskich przygotowaniach.., s. 251, 252. 
30 Odejście oddziałów z miasta mogło być powiązane z rozkazem, który otrzymał gen. bryg. Mie-
czysław Ryś-Trojanowski, którego zadaniem była obrona mostów na Wiśle od Modlina po Dę-
blin. Do wykonania tego zadania miał wykorzystać formujące się oddziały gen. Waleriana Czu-
my, a także wojsko z ośrodków zapasowych: Łowicz, Kutno, Skierniewice, Rembertów, Modlin, 
Garwolin i Mińsk Maz. J. Wróblewski, dz. cyt., s. 114. 
31 J. Józefecki, dz. cyt., s. 316.
32 T. Krawczak, J. Odziemkowski, Polskie pociągi pancerne w wojnie 1939 roku, Warszawa 
1987, s. 316.
33 M. Emmerling, dz. cyt, cz. 3, s. 83.
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niszczycieli I/ZG 234. Kolejno, w godzinach 13:35–15:22, 8 samolotów my-
śliwskich Bf 109D z 1. Staffel przeprowadziło wolne polowania w rejonie 
Łódź–Tomaszów–Skierniewice–Piotrków–Kutno–Zduńska Wola35.

W dniu tym również wyładowano pod Skierniewicami trzeci rzut szta-
bu Armii „Prusy”, który otrzymał wytyczne, by przemieścić się przez Grójec 
i Warkę do Puław. Rano 7 września tę część sztabu przewieziono samocho-
dami do Cecylówki na południe od Głowaczowa36. 

Siódmego września, w rejon Skierniewice–Łowicz, wystartowały samoloty 
z I/StG 77. W akcji brało udział łącznie 19 samolotów Ju 87 B. Czas lotu trwał 
w godz. 8:25–09:3037. Tego samego dnia w godz. 8:35–9:50 klucz sztabowy 
wysłał 2. Ju 87B w rejon Skierniewice–Warszawa. Natomiast w tym samym 
czasie, 9. Ju 87B z 4. Staffel zbombardowało cele w rejonie Skierniewice–
Żyrardów38. Po południu samoloty z 6. Staffel 9. Ju 87B wykonywały ak-
cje bojowe na północny wschód od Skierniewic. Czas lotu bojowego wynosił 
13:25–16:30.39 W godzinach 16:00–17:35 2 samoloty myśliwskie Bf 109E 
z 3. Staffel wykonały wolne polowanie na trasie Tomaszów–Skierniewice–
Końskie [w akcji brali udział: dowódca eskadry Olt. Franz Eckerle i Ofw. 
Johann Klein — przyp. P.P.]. Niemieccy piloci natrafi li na polski bombowiec 
PZL P-23 B Karaś. Polska maszyna została strącona o godzinie 16:45 na tra-
sie Biała Rawska–Mszczonów40. 

Ósmego września, wobec zagrożenia Warszawy przez 4. Dywizję Pancerną, 
pociągi pancerne nr 53 i 55 patrolowały odcinek Skierniewice–Żyrardów, 
wzajemnie się ubezpieczając, następnie odjechały do Warszawy41. 

Z siódmego na ósmego września miasto opuściła Straż Pożarna i Policja. 
Została również przerwana łączność Krajowej Sieci Polskiego Dozoru 
Przeciwlotniczego. Ostatni meldunek z sieci pochodzi z dnia 6 września, z go-
dzin 12:25–13:00 (Warszawa — „Skierniewice zbombardowane, palą się”)42. 

Do ostatniego nalotu doszło 8 września — miasto płonęło. Ludność wpa-
dła w panikę, nie było Straży Pożarnej ani Policji, nie było komu gasić poża-
rów i pilnować porządku. Dziewiątego września przez miasto wycofywały się 
oddziały z Armii „Łódź”. Wkroczenie poprzedzone było krwawą bitwą stoczo-
ną w godzinach porannych pod Przyłękiem przez 30. DP. Pod Skierniewicami, 
po zażartych walkach, wszędzie był porzucony sprzęt i uzbrojenie od karabi-
nów ręcznych i maszynowych po armaty43. 

Miasto również dwukrotnie było ostrzelane przez artylerię. Pierwszy 
ostrzał przeprowadzony został z ósmego na dziewiątego września. 
Dokonały tego niemiecka artyleria maszerująca na Warszawę szosą Rawa 

34 Tamże, s. 84.
35 Tamże, cz. 1, s. 95.
36 Tamże, s. 163.
37 Tamże, cz. 3, s. 92.
38 Tamże, s. 94. 
39 Tamże, s. 101 
40 Tamże, cz. 1, s. 105, załogą dowodził ppor. Witalis Brama. 
41 T. Krawczak, J. Odziemkowski, dz. cyt., s. 156, 157. 
42 Pierwsze dni września 1939 r. w meldunkach..., s. 286.
43 J. Józefecki, dz. cyt., s. 321. 
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Mazowiecka–Mszczonów. Kolejny ostrzał przeprowadzony był przez artyle-
rię z niemieckiej 10. DP, która posuwała się w ślad za wycofującą się 2. DP. 
z rejonu wsi Święte Laski. Ostrzał miasta prowadzony był przez całą noc44. 

Dziewiątego września, w godzinach 07:20–08:25, 8 samolotów Henschel Hs 
123 z 6. Staffel operowało w rejonie Łowicz–Sochaczew–Skierniewice–Błonie45. 

W dniu 9 września, o godzinie 15:00, do Skierniewic, w poszukiwa-
niu Wołyńskiej BK, przybył gen. Wiktor Thommée, jednak jej tam nie 
było. Wyjechał w kierunku marszu 30. DP, gdzie o godzinie 17:00, pod 
Julkowem, spotkał kolumny dywizji. Gen. Leopold Cehak — zdał relację gen. 
W. Thommée z przebiegu walki pod Przyłękiem. Po wysłuchaniu meldun-
ku rozkazał, by marsz był kontynuowany na Rawkę, a rannych kazał ode-
słać do szpitala w Skierniewicach. Następnie wyjechał do Skierniewic, skąd 
udał się do Makowa. Na drodze, na południe od Mokrej Lewej, w lesie, spo-
tkał dowódcę piechoty dywizyjnej 28. Dywizji Piechoty, płk. dypl. Stefana 
Broniowskiego, który zrelacjonował położenie dywizji oraz zameldował o wy-
jeździe do Warszawy gen. Władysława Bończy-Uzdowskiego z szefem sztabu.

W tym czasie przyjechał również ze sztabu 2. DP ofi cer łącznikowy, któ-
ry poinformował gen. W. Thommée o sytuacji i położeniu oddziałów oraz 
o opuszczeniu dywizji przez jej dowódcę, płk. Edwarda Dojana-Surówkę. 
W tym czasie również gen. W. Thommée przeprowadził odprawę z ofi cerami 
oddziałów, które były ześrodkowane w lesie, na południe od wsi Mokra Lewa. 
W trakcie odprawy poinformował ich o zajęciu przez Niemców Krakowa, 
Kielc, Radomia oraz o fakcie podejścia Niemców pod Warszawę. Wydał roz-
kaz podległym dywizjom, by w nocy przegrupowały się i przeszły do obrony 
na wschodnim brzegu rzeki Rawki. W nocy, z 9/10 września, 2. DP mia-
ła przejść w rejon Budy Grabskie nad rz. Rawką i obsadzić odcinek Budy 
Grabskie do wsi Ruda; 28. DP otrzymała odcinek od wsi Ruda do wsi Kamion; 
30. DP miała przejść przez Suliszew do lasów Karolinów; jako ubezpieczenie 
pozostawiono 1. batalion. Zdaniem generała nad rzeką należało utrzymać 
się cały dzień, 10 września, a następnie wycofać się po zapadnięciu zmroku. 
Wieczorem gen. W. Thommée nakazał przegrupować się Kresowej Brygadzie 
kawalerii w rejon Suliszewa.

Na wschodnim brzegu rzeki Rawki generał nakazał ustawić obronnie 
Grupę Operacyjną w dwóch rzutach. Pierwszy to 2. i 28. DP, kolejny to 
30. DP i Kresowa BK. Ustawienie w drugim rzucie pod Karolinowem 30. 
Poleskiej DP i KBK miało zabezpieczać grupę operacyjną przed uderzeniem 
31. DP z 16. KPanc. operowała w odległości od 14 do 20 km na szosie: 
Lubochnia–Konopnica–Mszczonów–Nadarzyn. Rzeka Rawka stanowiła od 
czoła potencjalną przeszkodę terenową; szerokość rzeki to 18 m i 1 m głę-
bokości. Obszar nad rzeką w całości był zalesiony, co zapewniało oddziałom 
możliwość ochrony przed niemieckim rozpoznaniem lotniczym46. 

Przejście oddziałów Armii „Łódź” przez Skierniewice rozpoczęło się w godzi-
nach 20:00–21:00. Wejście dwóch wielkich jednostek do miasta i przecinanie 

44 Tamże, s. 322. 
45 M. Emmerlinge, dz. cyt., cz. 3 s. 111.
46 J. Wróbel, Armia Łódź 1939 r., Warszawa 1975, s. 245.
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się kierunków marszu spowodowało zatory. W jednym kierunku podążano 
jedną lub dwoma kolumnami obok siebie. Zdarzało się również, że niektóre 
oddziały próbowały podążać pod prąd, tak jak np. 2. dyw. 4. pac. Z pobli-
skich bocznych uliczek dołączały lub próbowały się włączyć do ruchu inne 
oddziały.

Przegrupowanie 2. i 28. DP w nocy spowodowało, iż stanowiący straż tyl-
ną dla 28. DP 78. bat. wyszedł ze wschodniego skraju Mokra Lewa o świcie. 
Z relacji dowódcy 4. pp wynika, że przeciskając się 3 km, stracił 6 godzin. 
Przechodzące przez miasto oddziały 2. i 28. DP, jej pierwsze kolumny na wy-
znaczone pozycje nad Rawką dotarły dopiero o świcie. Na wschodniej stronie 
miasta 3. dyw. 30. pal. oderwany został od 30. DP. i podporządkowany 2. DP47.

Po wyjściu z miasta wojskowe kolumny napotkały duże zatory na dro-
gach. By unormować sytuację, został wysłany ofi cer z rozkazem dowódcy 
dywizji celem uregulowania przemarszu W tej sytuacji kolumna maszero-
wała 100 m i co jakiś czas zatrzymywała się na kilkanaście minut. Wiele na 
to wskazuje, że wydane przez gen. W. Thommée decyzje o przemarszu nie 
uwzględniały tego, iż trasa 2. i 28. DP i innych jednostek z Armii „Łódź” będą 
się ze sobą krzyżowały. Warto również podkreślić, że wysiłek fi zyczny, jaki 
ponieśli żołnierze, maszerując z 9 na 10 września, gdzie 2. i 28. DP pokonały 
ponad 40 km, 30. DP ponad 60 km, natomiast Kresowa BK — 55 km, dopro-
wadził do fi zycznego wyczerpania wojska i rozluźnienia zwartości oddziałów.

Przez miasto na lewą wschodnią stronę przeszedł również 30. pp bez 3. 
kom. W stronę Bolimowa udały się przemieszane oddziały 10. DP, mianowi-
cie: dowódca GO gen. Franciszek Dindorf-Ankowicz ze sztabem 28. pp, od-
działy artylerii dywizyjnej, kawaleria dywizyjna część 2. bat. 31. pp, resztki 
wieluńskiego batalionu Obrony Narodowej, 4. bat. Strzel., grup żołnierzy 30. 
pp i tabory48. Przez miasto wycofywały się, m.in., 41. Samodzielna Kompania 
Czołgów Rozpoznawczych. W trakcie przejazdu przez miasto czołgistom 
udało się znaleźć na jednej z bocznic kolejowych pełną cysternę z paliwem. 
Jadąca na resztkach paliwa kompania zatankowała czołgi i wyruszyła w dal-
szą drogę na wschód49. Przez miasto również kontynuował swój odwrót 21. 
dywizjon pancerny mjr. Stanisława Glińskiego. Przeszedł z pojazdami w go-
dzinach nocnych, z 9 na 10 września 1939 r. W trakcie odwrotu do lasów 
pod Bolimowem utracił wszystkie czołgi rozpoznawcze50. 

Na uwagę zasługuje opis miasta, jaki przedstawił por. Zenon Janiak 
z 31. pp strzelców kaniowskich: „Około północy wkraczamy do Skierniewic. 
Trudno sobie wyobrazić, jak przygnębiające wrażenie robiły Skierniewice 
w nocy. Miasto płonęło. Po obu stronach drogi buchały strzeliste płomienie. 
Z kamienic zostały nagie mury, wewnątrz których dogorywały resztki mebli 
i sprzętu domowego. Z ziejących pustką okien wyłaniały się czerwone języki 
ognistych płomieni. Wśród płonących murów szliśmy jak widma. Żar palił, 
dym gryzł oczy. Żołnierze z trwogą spoglądali na boki, czy czasem nie runie 

47 Tamże, s. 247. 
48 Tamże, s. 250.
49 J. Figura, A. Wesołowski, Dymy na przedpolach, Warszawa 1988, s. 102–103.
50 R. Szubański, Polska broń pancerna 1939, Warszawa 1982, s. 173.
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która z kamienic. Szliśmy ulica za ulicą. Wszędzie te same sceny piekła dan-
tejskiego. Potężne doły obok kamienic wskazywały, że pożoga ta i zniszcze-
nia są dziełem lotnictwa niemieckiego. Z ognia i żaru wchodziliśmy w ciemne 
ulice. Okropniej i upiorniej wyglądały wówczas płonące kamienice, gdyśmy 
znów wchodzili w ich żar.

Nie było rozkazu do zachowania ciszy. Mimo to rumowiska i czerwień roz-
bitego miasta zmuszały ludzi do milczenia. Słychać było bicie własnego ser-
ca. Nawet konie nastroszyły uszy. Woźnice poschodzili z wozów i trzymali za 
uzdy poddenerwowane konie. Każdy chciał jak najszybciej opuścić ten kosz-
marny krajobraz. Kolumna ruszyła raźniej. Bardziej bojaźliwi zdejmowali 
czapki i żegnali się. Naraz kolumna zatrzymała się. Przerażeni woźnice wido-
kiem zgliszcz zaczęli wyjeżdżać z kolumny, a każdy pchał do przodu. Powstał 
zator. Na chodnikach i ulicach stały zbite w kupę pojazdy konne. Nie spo-
sób było przecisnąć się piechurowi przez tą zwartą masę. Słyszę płacz dzie-
ci. Oglądam się i widzę kilka wozów chłopskich z uciekającymi rodzinami. 
Cywile, widząc trwożne tłoczenie się wojska, zaczęli podcinać batami konie. 
Co za bezmyślność powstała u ludzi. Przecież mysz nie mogła się przecisnąć, 
a oni pchali się na grandę do przodu. Wyglądało jakby cywile chcieli utoro-
wać sobie przejście na głowach ludzkich i łbach końskich”51. 

Do skierniewickiego szpitala w tym czasie trafi ło 50 żołnierzy, 200 ran-
nych rozmieszczono w budynkach gimnazjum nr 29, Domu Zdrowia, bursie 
SGGW i lazarecie 18. pp52. Armia „Łódź” wycofała się przez miasto i przema-
szerowała okolicznymi wioskami na wschód53.

Do regularnych starć nie doszło w samym mieście, lecz po jego wschod-
niej stronie. W dniu 10 września gen. W. Thommée miał na linii rzeki Rawki, 
między wioską Kamion a Prochowym Młynkiem, całą swoją grupę. W skład 
jej wchodziły: 2., 28., 30. DP. Mimo że dowódcy 2. i 28. DP opuścili swoje jed-
nostki i odeszła Wołyńska BK, to nadal była to znacząca realna siła. W dniu 
tym nieprzyjaciel wykonał niewielkie natarcie na kierunku wsi Ruda, które 
zostało odparte ogniem I dywizjonu 28. pal. i 5. baterii 2. pal. leg.

Gdy oddziały piechoty zajmowały pozycje opóźniania, niebezpieczna sytu-
acja wytworzyła się w okolicy Kamiona, gdzie zmotoryzowany oddział zasko-
czył 28. dac., wybijając niemal wszystkie konie w zaprzęgach. W tej sytuacji 
tylko jedno działo dalekonośne kal. 105 mm. z I bat. kpt. A. Szarejki otworzy-
ło ogień. Ostrzał artyleryjski został również poprowadzony przez I dyw. 28. 
pal. spod Rudy. Chwilę zamieszania wśród Niemców wykorzystał dowódca 
28. dac. ppłk Władysław Bednarski. Zebrał wokół siebie swoich artylerzy-
stów i wykonał przeciwuderzenie na bagnety. Niemcy bali się walki na białą 
broń i nie podjęli jej w tej sytuacji. Po niemieckim wypadzie na polu pozostał 
tylko sprzęt motorowy. W trakcie walki zginął ppłk W. Bednarski, pośmiert-
nie został odznaczony orderem Virtuti Militari IV klasy54.

51 B. Rosiński, M. Bednarek, K. Zając, Wrześniowe wspomnienia porucznika Zenona Janiaka, 
Łódź– Kozienice 2018, s. 88. 
52 J. Józefecki, dz. cyt., s. 322. 
53 R. Szubański, Polska broń pancerna 1939, Warszawa 1982, s. 173.
54 A. Zawilski, Bitwy polskiego września, cz. 1, Łódź 1989, s. 268. 
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Na uwagę zasługuje jeszcze jedno wydarzenie, związane z największą bi-
twą wojny obronnej Polski — Bitwą nad Bzurą. W jej drugim etapie, ude-
rzeniu 14 września 1939 roku na kierunku Skierniewice, dzisiejszego 
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, wzięła udział w natarciu 26. DP, 
gdzie w czasie pokoju jej pułki: 18. pp, 26., pal. i 26. dac. stacjonowały 
w Skierniewicach, 10. pp w Łowiczu, 37. pp w Kutnie.

We wrześniu, w Skierniewicach, Niemcy w koszarach 18. pp założyli przej-
ściowy obóz jeniecki. Więzieni żołnierze w znacznej większości pochodzili 
z Armii „Łódź”, „Poznań” i „Pomorze”. W obozie jenieckim przetrzymywany 
był również dowódca 26. Dywizji Piechoty, płk Adam Brzechwa-Ajdukiewicz. 
Dowódca Armii „Pomorze” gen. Władysław Bortnowski. W pierwszych ty-
godniach obóz znajdował się na stadionie sportowym 18. pp. Otoczony był 
drutem kolczastym, drewnianym płotem, a od zachodu otaczała go rzeka 
Łupia. Więzieni nie zostali zostawieni sami sobie, z pomocą pospieszył miej-
scowy Czerwony Krzyż. Dzięki aktywności członków organizacji powstał 
w koszarach również szpital dla rannych i chorych. W trakcie działania szpi-
tala wyleczono około 1000 osób, natomiast uratowano 300 żołnierzy pozo-
rujących zgon. Obraz obozu jenieckiego opisała w swych wspomnieniach 
uczennica Szkoły Powszechnej nr 2 w Skierniewicach, Krysia (nazwisko 
nieznane): „23 września wieczór. Dziś cały dzień pomagałam bliźnim. Tak, 
mamy w Skierniewicach polskich jeńców. Jak dużo ich jest! Noszę im żyw-
ność i bieliznę. Jacy oni biedni! Stoją tak nieruchomo, noc i dzień, o chłodzie 
i głodzie. Strasznie nad nimi ubolewamy, choć oni nie tracą nadziei, śpiewa-
ją biedacy religijne pieśni — wierzą! Pocieszamy ich na duchu, bo Niemcy 
gadają im straszne rzeczy. Mówimy im: to plotki, mówią wam tak, abyście 
utracili ducha. Trzeba przyznać, że spisują się dzielnie. Są to jeńcy z wielkiej 
bitwy pomiędzy Wisłą a Bzurą. 

Biedni ci jeńcy, tak jest ich dużo! Podobno 18 000. Niemcy kazali żywić 
ich na koszt mieszkańców Skierniewic, ale skąd tu brać żywności dla tylu 
ludzi?”55.

Czasowo stan osobowy obozu wynosił około 10 000 jeńców. Szacuje 
się, że przez obóz przeszło od 55 do 60 000 żołnierzy Wojska Polskiego56. 
Przetrzymywani w obozie jeńcy byli brutalnie traktowani, dotkliwie bici. 
Kilku żołnierzy zostało zastrzelonych na terenie obozu, który został zlikwi-
dowany 15 grudnia 1939 roku57. 

Skierniewice w działaniach wojennych, w dniach od 1–10 września 
1939 r., w wyniku bombardowań ostrzału artyleryjskiego utraciły 10% za-
budowy. Spalonych zostało 100 domów, 25 budynków nie nadawało się do 
odbudowy. Najwięcej znajdowało się w pobliżu linii kolejowej. Zginęło blisko 
150 osób, 200 zostało rannych58. 

55 „Biuletyn Informacyjny Solidarność...”
56 J. Józefecki, dz. cyt. s. 322. 
57 Tamże, s. 325. 
58 Tamże, s. 322.
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 Łukasz Saptura

 ZBRODNIA W SKIERNIEWICACH . 
RELACJE PRASOWE O MORDERSTWIE 

DOKONANYM 3/4 MARCA 1938 R.

Streszczenie: w artykule starałem się zrekonstruować przebieg morderstwa z po-
czątku marca 1938 r. Bronisław Janowski, ordynans generała Stanisława Kozickiego, 
zamordował w willi wynajmowanej przez Kozickiego, jego żonę, córkę oraz dwie słu-
żące. Potem uciekł ze Skierniewic. Na podstawie ówczesnej prasy (czterech wybra-
nych dzienników) przedstawiłem wyniki policyjnego śledztwa dotyczącego samego 
morderstwa oraz pościgu za mordercą i jego samobójczą śmierć. Samobójstwo jed-
nak nie kończyło śledztwa. Po zatrzymaniu przesłuchano żonę Janowskiego. W ar-
tykule przedstawiam także sposób relacjonowania przez dziennikarzy morderstwa.

Słowa kluczowe: Stanisław Kozicki, Bronisław Janowski, morderstwo, prasa polska 
1938, Skierniewice

Summary: iIn the article I tried to reconstruct the course of the murder at the begin-
ning of March 1938. Bronisław Janowski, the orderly of general Stanisław Kozicki, 
murdered the general‘s wife, his daughter and two maids in a villa rented by Kozicki. 
Then he escaped from Skierniewice. On the basis of the press at that time (four se-
lected dailies), I presented the results of the police investigation into the murder itself 
and the pursuit of the murderer and his suicide. The suicide, however, did not end 
the investigation. After his arrest, his wife was questioned. The article also presents 
the way journalists reported the murder.

Keywords: Stanisław Kozicki, Bronisław Janowski, murder, Polish Press 1938, 
Skierniewice

* * *
Na początku marca 1938 r. w Skierniewicach doszło do makabrycznej zbrodni. 
Zamordowane zostały cztery osoby, w tym kilkuletnie dziecko. Przestępstwa 
dokonano w elitarnej części miasta, w dzielnicy willowej, zamieszkałej przez 
zamożnych mieszkańców. „Bodajże w roku 19371, przeżył [generał Stanisław 
Kozicki — przyp. Ł.S.] koszmarną tragedię. Ordynans — zwyrodnialec, żeby 

1 Bohdan Hulewicz błędnie podał datę morderstwa. Do zabójstwa doszło rok później, w 1938 r.
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zatrzeć kradzież, wymordował jego rodzinę i domowników: żonę i pięcioletnią 
córeczkę, jej nianię i kucharkę. Ponura ta zbrodnia wywołała w Skierniewicach 
i w całej armii wstrząsające wrażenie. Generał, który był w tym czasie w szpi-
talu, w następstwie zapadł na chorobę serca; po ciężkim zawale płk dr Belina-
Prażmowski wywiózł go do Rumunii2” — pisał w swoich powojennych 
wspomnieniach Bohdan Hulewicz3.

W skali II Rzeczypospolitej, choć to brutalnie zabrzmi, skierniewicka 
zbrodnia nie wyróżniała się. W świadomości historycznej okres między dwie-
ma wojnami światowymi jawi się często jako oaza spokoju i praworządno-
ści, jednak nie była to do końca prawda. Nie trzeba sięgać do dokumentów 
sądowych, aby się o tym przekonać. Wystarczy prześledzić ówczesne dzien-
niki. Prasa bardzo często sięgała po tematy zaczerpnięte z komisariatów 
policji oraz sal sądowych. W moim artykule posłużę się pracą ówczesnych 
dziennikarzy i prześledzę, jak prasa relacjonowała zbrodnię oraz śledztwo. 
Do rekonstrukcji wydarzeń posłużą cztery gazety: „Ech”, „Gazeta Polska”, 
„Ilustrowany Głos Trybunalski” oraz „Robotnik”.

Droga generała Stanisława Kozickiego do Skierniewic

Stanisław Józef Kozicki urodził się w 1893 r. jako obywatel austro-węgier-
ski. Dzieciństwo i młodość spędził we Lwowie. Ukończył Wydział Inżynierii 
Politechniki Lwowskiej. Działał w najstarszej polskiej organizacji gimnastycz-
nej „Sokole” oraz niepodległościowych Polskich Drużynach Strzeleckich. 
Obowiązkową służbę wojskową odbył w armii austriackiej. W czasie I wojny 
światowej walczył w oddziałach Józefa Piłsudskiego, który mianował go do-
wódcą plutonu 1. pułku piechoty I Brygady Legionów Polskich. Po kryzysie 
przysięgowym został wcielony do armii austriackiej. Zwolniono go na dwa 
miesiące przed zakończeniem wojny ze względu na zły stan zdrowia.

Szybko znalazł się w szeregach powstałego po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r. Wojska Polskiego. Jego pierwszymi działaniami frontowymi była 
walka o Lwów. W 1920 r. objął dowództwo 6. pułku piechoty Legionów. 
Na stanowisku tym pozostawał do 1927 r. Wtedy został dowódcą piecho-
ty dywizyjnej 8. Dywizji Piechoty. W Skierniewicach pojawił się w 1935 r., 
w związku z objęciem dowództwa 26. Dywizji Piechoty4. Odznaczenia 
uzyskane przez generała Kozickiego wymienia łódzkie „Echo” z 7 marca 

2 Tenże, Wielkie wczoraj w małym kręgu, Warszawa 1973, s. 194–195.
3 Bohdan Hulewicz (1888–1968) — urodził się w wielkopolskiej wsi Kościanki. Po wybuchu 
I wojny światowej został powołany do armii niemieckiej jako kapral. Walczył na fl andryjskim 
odcinku frontu zachodniego. Tuż przed zakończeniem wojny zdezerterował z armii i przeniósł 
się Poznania. Tam też zastało go powstanie wielkopolskie, w którym wziął udział. W niepodle-
głym państwie polskim kontynuował karierę wojskową. W 1933 r. wyznaczony został na stano-
wisko dowódcy piechoty dywizyjnej 26. Dywizji Piechoty w Skierniewicach. Wtedy też spotkał po 
raz pierwszy generała Stanisława Kozickiego. Przed wybuchem II wojny światowej został prze-
niesiony do Grodna, w którego okolicach walczył, do czasu przekroczenia granicy rumuńskiej. 
Tam został internowany, potem został przeniesiony do niemieckiego ofl agu, gdzie spędził całą 
wojnę. Do Polski wrócił w 1945 r. Zmarł w Gdańsku.
4 Kozicki Stanisław Józef [w:] P. Stawecki, Słownik biografi czny generałów Wojska Polskiego 
1918–1939, Warszawa 1994, s. 176.
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1938 roku: „Jest jednym z najwaleczniejszych ofi cerów. Odznaczony jest 
pięciokrotnie: krzyżem Virtuti Militari V klasy, krzyżem Niepodległości, or-
derem Polonia Restituta IV klasy, czterokrotnie krzyżem Walecznych i zło-
tym Krzyżem Zasługi”5.

Do Skierniewic generał Kozicki przeprowadził się wraz z żoną Heleną 
(z domu Michoń) oraz dwuletnią wówczas córką Alicją. Mieszkali w dzielnicy 
zwanej przez skierniewiczan „willową”, ponieważ na przełomie XIX i XX w. 
budowali w tej części Skierniewic swoje domy bogaci mieszkańcy miasta.

Rodzina Kozickich wynajęła dom od wdowy Leonii Mazaraki przy ulicy 
noszącej imię dawnego dowódcy generała, Józefa Piłsudskiego. Budynek zo-
stał zbudowany pod koniec XIX w. Jego właścicielka na co dzień mieszkała 
w miejscowości Żelazna pod Skierniewicami. To była jedna z dwóch skier-
niewickich willi należąca do Leonii Mazaraki. Druga znajdowała się niedale-
ko na ulicy Kozietulskiego. W tej wynajętej przez rodzinę Kozickich w latach 
1919–1920 działał pensjonat dla ozdrowieńców walczących w wojnie polsko-
-bolszewickiej. Nosił on imię zmarłego w 1913 r. Aleksandra Mazaraki, męża 
Leonii6. Jak widać willa od kilkunastu lat związana była z wojskiem. Z woj-
skiem były związane również Skierniewice.

Skierniewice w drugiej połowie lat 30. XX w.

Drugie dziesięciolecie dwudziestolecia międzywojennego upłynęło pod zna-
kiem wielkiego kryzysu gospodarczego, który co prawda rozpoczął się pod 
koniec 1929 r. w Stanach Zjednoczonych na Wall Street, ale wpłynął znaczą-
co na cały świat, zwłaszcza Europę, jej mieszkańców i ich codzienne sprawy. 
Nie inaczej było w przypadku skierniewiczan. 

Spis powszechny z 1931 r. podaje, że miasto zamieszkiwało 15 265 osób. 
Od pierwszego spisu w niepodległej Polsce minęło dokładnie 10 lat. Przez 
dekadę liczba skierniewiczan wzrosła o 4878 osób. Wzrost liczby mieszkań-
ców wynikał nie tylko z dużego przyrostu naturalnego. W latach przedwojen-
nych do miasta zostało przyłączonych kilka przylegających do Skierniewic 
wsi. Nie bez wpływu był również dodatni bilans migracyjny. Najczęściej 
w Skierniewicach decydowali się zamieszkać mieszkańcy okolicznych wsi, 
ale zdarzali się również przyjezdni z innych miast. Choć był to zdecydo-
wanie mniejszy procent nowych mieszkańców. Oczywiście ruch migracyjny 
działał w obie strony — ze Skierniewic wyprowadzano się głównie do miej-
scowości w powiecie skierniewickim, ale były rodziny, które jako nowe miej-
sce zamieszkania obierały sobie okolice Warszawy i samą stolicę. Mimo że 
o przedwojennych Skierniewicach mówi się jako o mieście żołnierzy i kole-
jarzy, jednak to kobiety stanowiły większość mieszkańców. I to znaczącą. 
Skierniewiczanek było o niemal 1000 więcej niż mężczyzn (według spisu 
z 1931 r.). Podobna tendencja w strukturze ludnościowej pod względem płci 
widoczna była również dziesięć lat wcześniej. Większość skierniewiczan była 

5 „Echo” 7 III 1938, s. 1.
6 M. Lipska-Szpunar, Po drugiej stronie rzeki. Spacer po dawnej dzielnicy willowej w Skiernie-
wicach, Skierniewice 2015, s. 23.
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wyznania rzymskokatolickiego (76,86%). Drugą w kolejności grupę religijną 
stanowili Żydzi (22,06%, czyli 4445 osób)7.

Miasto było siedzibą dwóch władz — miejskich z burmistrzem na czele 
oraz powiatowych, którym przewodniczył starosta. Od 1931 r. w skiernie-
wickim Ratuszu zasiadał Franciszek Filipski, wówczas 38-letni samorzą-
dowiec, mający za sobą już zasiadanie na fotelu wójta pobliskiej gminy 
Grzymkowice. W 1938 r., z ramienia Obozu Zjednoczenia Narodowego, zo-
stał wybrany do Sejmu (wówczas prawo nie zakazywało łączenia stanowisk 
publicznych). Był to ostatni, piątej kadencji Sejm w przedwojennej Polsce. 
Został rozwiązany 2 października 1939 r. mocą dekretu nowego prezy-
denta, wybranego już na uchodźstwie — Władysława Raczkiewicza. Od 
tego czasu Filipski był już tylko burmistrzem Skierniewic. Pełnił tę funk-
cję również w czasie okupacji niemieckiej, do swojej śmierci — 25 kwiet-
nia 1944 roku.

Trzy lata przed wyborem Filipskiego na burmistrza, władzę w powiecie 
objął Jan Łazarz. Zasiadł on w gabinecie, w oddanej dwa lata wcześniej no-
wej siedzibie starostwa. Z jego okiem widać było ulicę Sienkiewicza, która 
prowadziła do dworca kolejowego.

W Skierniewicach przed drugą wojną światową funkcjonowało kilka za-
kładów przemysłowych, dzięki którym większość mieszkańców znajdowała 
pracę — były dwie cegielnie, browar, tartak, fabryka sklejki drewnianej oraz 
huta szkła. Kryzys gospodarczy nie pozostał bez wpływu na pracę tych przed-
siębiorstw i tym samym poziom zatrudnienia. Pierwsze większe zwolnienia 
zaczęły się w połowie 1930 r. Część z wymienionych zakładów przerwała pro-
dukcję — huta, jedna z cegielni. Miasto, żeby pomóc osobom pozbawionym 
środków do życia, organizowało akcje dożywiania. Na początku lat 30. Akcja 
ta obejmowała 800 rodzin, czyli ponad 3 tysiące osób. Magistrat zajął się 
również budową baraków przeznaczonych dla bezdomnych, w których dach 
nad głową znalazło kilkadziesiąt rodzin. Ale to i tak była kropla w morzu po-
trzeb. Po 1935 r. sytuacja ekonomiczna na tyle się unormowała, że nastą-
pił wzrost zatrudnienia. Mimo to w 1936 r. doszło do redukcji zatrudnienia 
w fabryce sklejek. Wtedy pracę straciło 97 osób8.

Zdecydowanie najbardziej stabilną pracą w przedwojennych Skierniewi-
cach była praca na kolei lub w wojsku. Sytuacja z żołnierzami była nieco 
inna, ponieważ część z nich nie była rodowitymi skierniewiczanami, a jedy-
nie zostali przedzieleni do skierniewickich koszar. Takim przypadkiem był 
właśnie Stanisław Kozicki, który przybywając do Skierniewic, nie spodziewał 
się, że spotka go w tym spokojnym mieście rodzinna tragedia.

O roku ów, kto ciebie widział w naszym... mieście

„Gazeta Polska” 5 marca informowała o wizycie premiera Feliksa Sławoja-
-Składkowskiego, pełniącego wówczas równocześnie funkcję ministra spraw 
wewnętrznych, na terenach wiejskich powiatu skierniewickiego i rawskiego. 

7 J. Józefecki, Dzieje Skierniewic 1359–1975, Warszawa 1988, s. 256–258.
8 Tamże, s. 259–261.



Zbrodnia w Skierniewicach 65

Związana ona była z kontrolą pomocy dla rolników dotkniętych klęską su-
szy. Po konferencji w starostwie, w Rawie Mazowieckiej, szef rządu odwiedził 
gminę Żelechlin i Budziszewice, gdzie najbardziej poszkodowanym rodzinom 
podarował łącznie 500 złotych. Było to 3 marca9.

Między spotkaniem w rawskim urzędzie a pojawieniem się artykułu na 
ten temat w „Gazecie Polskiej” w niedalekich Skierniewicach, w jednej z wil-
li, doszło do zbrodni.

Informacja o makabrycznym morderstwie dotarła do Warszawy jeszcze 
tego samego wieczoru, kiedy generał Stanisław Kozicki przybył do domu 
i odnalazł zwłoki domowników. W redakcji „Gazety Polskiej” zdecydowano 
się wydrukować artykuł dotyczący tej zbrodni na pierwszej stronie, pomię-
dzy korespondencją z Berlina a relacją z wizyty ministra spraw zagranicz-
nych Józefa Becka w Rzymie. Nic nie przyciągnie czytelnika, tak jak krwawa 
historia. Polska prasa również odczuła skutki kryzysu gospodarczego, więc 
ratowała się na różne sposoby.

Wspomniana gazeta jako jedna z pierwszych podała informację o mor-
derstwie w artykule Straszna zbrodnia w Skierniewicach. Tego samego dnia 
informacja na ten temat pojawiła się również w łódzkim „Echu”, w któ-
rym tytuł brzmiał zdecydowanie dokładniej: Potworne morderstwo 4 osób. 
Żonę, córeczkę i dwie służące znalazł wracający ze szpitala generał — bez 
życia. Dzień później, 8 marca, kiedy pojawiły się pierwsze podejrzenia od-
nośnie do sprawcy, wiadomość o morderstwie przekazały swoim czytelni-
kom piotrkowski „Ilustrowany Głos Trybunalski” (Potworne wymordowanie 
rodziny gen. Stan. Kozickiego w Skierniewicach. Pościg za ordynansem do-
mniemanym mordercą) oraz „Robotnik” (Cztery ofi ary zbrodni. Rodzina gene-
rała wymordowana przez ordynansa). We wspomnianych tytułach artykuły 
o zbrodni w Skierniewicach pojawiły się na pierwszej stronie. Wyjątkiem był 
„Robotnik”, który umieścił artykuł na ten temat (dopiero) na 5 stronie.

„Straszna zbrodnia w Skierniewicach”

Pierwsze relacje prasowe dotyczące zbrodni na rodzinie generała Kozickiego 
i jego służbie skupiały się na odkryciu makabrycznego morderstwa przez 
wojskowego oraz widoku, jaki zastał, dostawszy się do środka willi.

Łódzkie „Echo” na początek podawało szczegóły odnośnie do nieobec-
ności generała Stanisława Kozickiego w domu, w czasie morderstwa. 
Mianowicie przebywał on w szpitalu wojskowym im. Marszałka Piłsudskiego 
w Warszawie na leczeniu ręki. Według gazety generał sam pojawił się pod 
domem, a nie mogąc otworzyć drzwi, wezwał ślusarza. W łódzkiej gaze-
cie nie podano szczegółów zbrodni, natomiast padło nazwisko Tchórzewski. 
Był on dyrektorem miejscowej Komunalnej Kasy Oszczędnościowej i sąsia-
dem Kozickich. Mieszkał na pierwszych piętrze willi przy ulicy Piłsudskiego, 
ale niestety, w wieczór zbrodni nie doszły do niego żadne podejrza-
ne odgłosy z dołu. Dramatyzmu opowieści dodała informacja, że jedna 

9 „Gazeta Polska” 5 III 1938, s. 1.
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z zamordowanych służących została zatrudniona przez Helenę Kozicką 
cztery dni przed morderstwem, a do pracy przyjechała z Mystkowic, wsi po-
łożonej pod Łowiczem10.

W poniedziałkowej „Gazecie Polskiej” można było przeczytać: „Generał 
Stanisław Kozicki powrócił wczoraj o godzinie 17tej z Warszawy, gdzie bawił 
na tygodniowej kuracji. Drzwi willi (Piłsudskiego 14) były zabarykadowane. 
Okiennice pozamykane od zewnątrz. Kiedy po dłuższym dobijaniu się, nikt 
nie otwierał, generał Kozicki polecił towarzyszącemu mu szeregowcowi wy-
ważyć drzwi11”. 

Kiedy udało im się wejść do środka, w kuchni odkryto martwą kuchar-
kę, 26-letnią Józefę Olczakównę. W kolejnym pomieszczeniu, do którego we-
szli, w jadalni z raną ciętą głowy znajdowało się ciało żony generała, Heleny. 
W pokoju dziecięcym znaleziono martwe dziecko oraz jego opiekunkę, 15-let-
nią Zofi ę Piotrowską. „Echo” i „Gazeta Polska” rozmijały się w kwestii zamor-
dowanych służących. Łódzki dziennik podawał, że Józefa Olczakówna miała 
18 lat, natomiast piastunka była 16-latką.

W mieszkaniu panował „okropny nieład”, pootwierane szufl ady i szafy, 
porozrzucane ubrania i inne przedmioty (wszystko poplamione krwią ofi ar) 
sugerowały motyw rabunkowy zbrodni.

Dalej w tym samym artykule „Gazeta Polska” przybliżyła prawdopodobny 
przebieg morderstwa. Pojawiło się także narzędzie zbrodni: „W czasie pier-
wiastkowego śledztwa stwierdzono, że zabójca zamordował siekierą najpierw 
kucharkę, następnie wpadł do jadalnego pokoju, gdzie ofi arą jego padła żona 
generała, następnie zaś wtargnąwszy do pokoju dziecinnego, zabił tą samą 
siekierą córeczkę generała i usiłującą ją bronić piastunkę”12. 

Do morderstwa miało dojść w nocy z 3 na 4 marca. Policja wytypowa-
ła również pierwszego podejrzanego. Był to 21-letni szeregowy Bolesław 
Janowski z Łodzi. Nie wykluczono, że mógł mieć pomocnika lub pomocni-
ków. Aresztowano jednego z potencjalnych wspólników, a właściwie wspól-
niczkę — przyjaciółkę Janowskiego mieszkającą w Skierniewicach. „Gazeta 
Polska” nie podała jeszcze jej personaliów.

W kolejnym, wtorkowym numerze „Gazeta Polska” opisała pierwsze go-
dziny przybycia generała do domu po pobycie w warszawskim szpitalu. 
(Czytelnik dowiedział się, że Kozicki złamał rękę w Zakopanem i dlatego zo-
stał poddany leczeniu). Kiedy nie udało mu się dostać do domu, pojechał do 
kasyna wojskowego. Trudno stwierdzić, czy ta wersja jest bardziej wiarygod-
na, ponieważ powinien przynajmniej zastać dwie służące i swoją córkę, któ-
re raczej nie poszłyby z Heleną Kozicką późnym popołudniem do garnizonu. 
Dlatego zastanawia fakt, że wojskowy zdecydował się poszukać żony poza 
domem. Od żołnierzy dowiedział się, że kilka dni temu ordynans genera-
ła wspominał, że generałowa wspólnie z dzieckiem wyjechały do Warszawy.

W tym momencie generał zaczął coś podejrzewać, ponieważ jego najbliż-
sza rodzina nie odwiedziła go w szpitalu, a to właśnie był cel ich rzekomej 

10 „Echo” 7 III 1938, s. 1.
11 „Gazeta Polska” 7 III 1938, s. 1.
12 Tamże.
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wyprawy. Wrócił na ulicę Piłsudskiego wspólnie z adiutantem kapitanem 
Dratwą. Poprosili dozorcę Franciszka Zielińskiego, żeby wyważył drzwi: „Po 
zapaleniu światła spostrzeżono w pierwszym pokoju niezwykły nieład. Drzwi 
do korytarza wiodącego do kuchni były uchylone. Generał, przeczuwając 
nieszczęście, wpadł do korytarza i tam zobaczył na progu, leżące w kałuży 
krwi, owinięte w pled, ciało swojej żony, 40-letniej Heleny. Twarz zamordo-
wanej była zmasakrowana; na progu i na ścianach widniały szczątki mó-
zgu i plamy krwi. Obok zwłok na podłodze leżało duże, oprawne w ciężką 
srebrną ramę lustro, którym prawdopodobnie zamordowana usiłowała bro-
nić się przed napastnikiem. Generał, na widok zwłok swej żony, zemdlał. 
Towarzyszący mu ofi cer przeniósł do gabinetu, a następnie zawiadomił tele-
fonicznie posterunek policji i władze wojskowe”13.

Na miejsce zbrodni przybyli funkcjonariusze, którzy z pomocą psa po-
licyjnego rozpoczęli śledztwo. Wkrótce pojawili się komendant policji, 
funkcjonariusze żandarmerii wojskowej oraz sam starosta skierniewicki. 
Wieczorem w Skierniewicach pojawili się Motoczyński, zastępca komendan-
ta policji państwowej, prokurator Sądu Okręgowego w Warszawie14 i rejono-
wy sędzia śledczy.

Według wstępnych ustaleń policjanci odtworzyli prawdopodobny prze-
bieg zbrodni. Kucharka, zbudzona hałasem, wstała sprawdzić, co się dzie-
je. Kiedy zobaczyła mężczyznę z siekierą, próbowała ratować się ucieczką. 
Otrzymała cios w tył głowy. Generałowa słysząc krzyki, narzuciła na siebie 
pled i wyszła z sypialni. Zabrała ze sobą do obrony lusterko. Morderca praw-
dopodobnie znajdował się blisko drzwi sypialni i zaskoczył kobietę silnym 
uderzeniem rączką siekiery. Kiedy Helena Kozicka upadła, dostała śmiertel-
ny cios w głowę. Ten sam los spotkał uciekającą piastunkę Zofi ę Piotrowską. 
Na końcu morderca udał się do pokoju córeczki generała. Dziewczynka spa-
ła. Siła uderzenia była tak silna, że ostrze siekiery rozdarło nawet poduszkę, 
na której spoczywała główka dziewczynki15.

Po ochłonięciu generał stwierdził, że z szafy zniknęły palto jego żony, na-
leżące do niego długie wojskowe buty oraz spodnie. Zbrodniarz nie ukradł 
ani biżuterii wartości kilku tysięcy złotych, ani 1300 złotych, do których 
miał łatwy dostęp. Pod łóżkiem w sypialni znaleziono okrwawiony mun-
dur ordynansa Janowskiego. Brak guzików oraz rozerwania świadczyły 
o szarpaninie.

Pierwszym podejrzanym o dokonanie zbrodni był dozorca — Franciszek 
Zieliński — który miał działać wspólnie z posługaczką Teofi lą Józefską 
mieszkająca na ul. Rynek 5 w Skierniewicach. Okazało się, że oboje mają 
mocne alibi i zostali zwolnieni z aresztu. Kolejne podejrzenie padło na or-
dynansa, Bolesława Janowskiego. Bez wątpienia pomogły w tym zezna-
nia Tchórzewskiego. Mężczyzna słyszał hałasy dochodzące od sąsiadów: 
„Mieszkający o piętro wyżej pp. Tchórzewscy słyszeli w nocy z czwartku na 

13 Tamże, 8 III 1938, s. 8
14 W 1938 r. Skierniewice znajdowały się w województwie warszawskim, dlatego śledztwo pro-
wadziła prokuratura warszawska.
15 „Gazeta Polska”, 8 III 1938, s. 8..
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piątek jakieś podejrzane hałasy w mieszkaniu generała. W piątek rano przy-
szedł do nich Janowski i oświadczył, że generałowa spakowała w nocy wa-
lizy i z dzieckiem oraz ze służbą wyjechała do chorego męża, którego stan 
jakoby pogorszył się znacznie. Następnie Janowski udał się do mieszkania 
i widziano o godz. 10-ej rano, jak zamykał okiennice, sprawdzał drzwi fron-
towe i wreszcie z walizą generałowej w ręku udał się do miasta. O godz. 22-ej 
Janowskiego widziano w cywilnym ubraniu i cyklistówce naciśniętej na 
oczy w towarzystwie kobiety i małego dziecka na stacji w Skierniewicach. 
O godz. 22 min 22 wsiadł on do pociągu odjeżdżającego do Katowic”16. Na 
koniec artykułu podano informacje o dacie pogrzebów ofi ar Janowskiego, 
które miały się odbyć 8 marca.

Dużo miejsca tematowi zbrodni poświęciło także „Echo”, ale w odróżnie-
niu od „Gazety Polskiej” artykuł ukazał się na pierwszej stronie ze zdjęciem 
„domu zbrodni”. Już z tytułu czytelnik mógł się dowiedzieć o losie zabójcy: 
„Potworny morderca sam wymierzył sobie sprawiedliwość. Osaczony przez 
pościg pod Mińskiem Mazowieckim, ordynans Janowski popełnił samobój-
stwo”. Artykuł specjalnego wysłannika dziennika do Skierniewic pisany był 
na gorąco, ponieważ na jego początku opisana jest sytuacja jeszcze sprzed 
samobójstwa Janowskiego: „W obecnej chwili trwają energiczne poszukiwa-
nia za sprawcą mordu, którym według wszelkiego prawdopodobieństwa jest 
21-letni Bronisław Janowski, ordynans gen. Kozickiego”17.

Przybyły do miasta dziennikarz dowiedział się, że generał podczas po-
bytu w stołecznym szpitalu próbował dodzwonić się do domu. Jednak, kie-
dy to mu się nie udało, zdecydował się na skrócenie kuracji i przyjazd do 
Skierniewic. W relacji nie ma informacji o zamkniętych drzwiach, ich wywa-
żeniu czy pomocy ślusarskiej. Do willi Kozicki wszedł z ofi cerami. Pierwsze 
co rzuciło im się w oczy to nieład. Zmieniła się również godzina zbrodni. Nie 
był to środek nocy, ale piątkowy poranek (godzina 9).

W dalszej części artykułu opisany jest przebieg morderstwa. Pierwsza zgi-
nęła służąca Olczakówna, której zadane zostały dwa ciosy siekierą. Następna 
zginęła żona Kozickiego uderzona w głowę. Potem opiekunka dziecka i na 
końcu 5-letnia dziewczynka.

Podczas przeszukania mieszkania przyjaciółki Janowskiego przy uli-
cy Ogrodowej znaleziono jego zakrwawiony mundur, co było podstawą 
aresztowania kobiety. Dziennikarz rozmawiał również z matką jednej z za-
mordowanych kobiet, Zofi ą Olczakówną. Nie miał daleko z willi przy ulicy 
Piłsudskiego, ponieważ jego rozmówczyni mieszkała przy ulicy Senatorskiej: 
„Ze łzami w oczach opowiada nam o zadowoleniu śp. Zofi i z racji otrzymania 
nowego zajęcia u generałowej, co rozumiała jako awans. Awans jednak był 
tak tragiczny”18. Artykuł kończy się informacją wspomnianym już samobój-
stwie Janowskiego.

Ósmego marca informacja o morderstwie ukazała się po raz pierwszy na 
łamach „Ilustrowanego Głosu Trybunalskiego”. Według dziennika generał 

16 Tamże.
17 „Echo” 8 III 1938, s. 1.
18 Tamże.
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Kozicki do Skierniewic przyjechał o 15.30 („Gazeta Polska” podawała godzinę 
17). Drzwi pomogli mu otworzyć wezwani na miejsce ofi cerowie i żołnierze. 
Z relacji dziennika wynika, że widok jaki zastał generał Kozicki, spowodo-
wał, że zemdlał.

Ciała Olczakówny oraz Kozickiej znaleziono w pomieszczeniu łączącym 
kuchnię z jadalnią, martwe dziecko było w swoim pokoju, a piastunka w in-
nym. Pada też nazwisko Bronisława Janowskiego jako mordercy, który zbrod-
ni miał dokonać w piątek o godzinie 4 rano. Jego pierwszą ofi arą była Józefa 
Olczakówna, która po pierwszym zadanym ciosie obudziła się i zaczęła ucie-
kać w stronę spiżarni, gdzie planowała się schronić przed mordercą. Jednak 
nie zdążyła tam się ukryć. Dalej czytamy: „Przeraźliwy krzyk i szamotanie 
się mordowanej, zbudziły generałową, która owinęła się kołdrą i chwyciła 
ciężkie lusterko w metalowej oprawie, biegnąc na pomoc z sypialni do sionki 
kuchennej. Tutaj stanęła oko w oko ze zbrodniarzem, który jednym uderze-
niem siekierą w lewą skroń pozbawił generałową życia. Zwłoki generało-
wej znaleziono w przedpokoju, obok leżało lusterko. Wychowawczyni Zofi a 
Piotrowska, śpiąca w sąsiednim pokoju, usłyszawszy przedśmiertne krzy-
ki mordowanych, wyskoczyła z łózka i uciekła do ostatniego pokoju. Tutaj 
dopadł ją morderca i pozbawił siekierą życia. Pozostała tylko 5-letnia Lili. 
Ordynans wszedł do pokoju dziecka, które spało w łóżeczku, znacząc swą 
drogę krokami krwi ściekającymi z ostrza siekiery. Nie oszczędził i dziecka, 
masakrując mu główkę tą samą siekierą”19.

W piotrkowskiej gazecie pojawiła się również postać sąsiada 
Tchórzewskiego oraz przyjaciółka Janowskiego, która została aresztowana. 
Z dalszej części artykułu czytelnik mógł się dowiedzieć o ucieczce mordercy 
pociągiem do Warszawy (odchodzącym o 10.22). Według świadków miał przy 
sobie dużą walizkę i jak przypuszcza dziennikarz, w środku mogły znajdo-
wać się zrabowane przedmioty (w tym biżuteria oraz 200 zł). Potem czytamy, 
że przed willą przychodziły tłumy skierniewiczan. Przed budynkiem pojawili 
się żandarmi oraz policjanci, którzy mieli pilnować porządku.

Na koniec „Ilustrowany Głos Trybunalski” wydał wyrok: „Nie ulega naj-
mniejszej wątpliwości, że zbrodni dokonał ordynans generała Bronisław 
Janowski. Po dokonanym mordzie, zabrawszy cenną biżuterię oraz pew-
ną ilość gotówki, znalezionej w torebce zamordowanej generałowej, opuścił 
mieszkanie w 20 minut po zbrodni, udając się na dworzec. W godzinę po mor-
derstwie wyjechał ze Skierniewic. Udał się on do Warszawy. Obecnie władze 
śledcze są już na jego tropie i zbrodniarz lada godzina będzie schwytany”20.

Ósmego marca artykuł o zdarzeniach w Skierniewicach pojawił się również 
na łamach prasowego organu Polskiej Partii Socjalistycznej — „Robotnik”. 
Artykuł zaczynał się od motywu powrotu do domu po pobycie w szpitalu. 
Nowością jest to, że został przywitany przez wojskową delegację na dwor-
cu kolejowym. Generał nie mogąc dostać się do domu, postanowił udać się 
do kasyna. Tam według niego mogła znajdować się jego żona. Kiedy w tym 
miejscu nie znalazł małżonki, z adiutantem udał się do willi. Po wyważeniu 

19 „Ilustrowany Głos Trybunalski” 8 III 1938, s. 1
20 Tamże.
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drzwi weszli do środka: „oczom obu ofi cerów przedstawił się straszliwy wi-
dok. Na podłodze w różnych pokojach leżały porąbane straszliwie trupy żony 
generała, 42-letniej Heleny Kozickiej, 5-letniej córki — Lili, jej wychowaw-
czyni 18-letniej Zofi i Piotrowskiej oraz służącej, 18-letniej Zofi i Olczakówny. 
Ustalono, że zbrodni dokonał ordynans Bronisław Janowski”21.

„Robotnik” w swojej relacji podał, że do zbrodni doszło w nocy z piąt-
ku na sobotę. Kolejność zbrodni jest podobna jak w innych gazetach — 
Olczakówna, generałowa Kozicka, Piotrowska i córka generała. Z miejsca 
zbrodni Janowski miał uciec z kobietą: „Ustalono, że wraz z mordercą zbiegła 
kobieta, używająca tego samego nazwiska, uchodząca powszechnie za jego 
żonę. Ostatnio pracowała w kuchni pułkowej jako obieraczka kartofl i. Miała 
3-letniego synka. Bezpośrednio po zbrodni we troje opuścili Skierniewice”22.

Czy w czasie pomiędzy dokonaniem morderstwa a wyjazdem 
ze Skierniewic Bronisław Janowski pojawił się jeszcze raz na miejscu zbrod-
ni? „Echo” z 9 marca sugeruje, że tak i cytuje rozmowę pomiędzy ordynan-
sem a (rzekomą) żoną, jaka odbyła się w mieszkaniu Biernacika przy ulicy 
Wspólnej: „W pewnej chwili Kwiatkowska uchodząca za żonę Janowskiego 
odezwała się.

— Mam koślawe i dziurawe trzewiki. Nie mogłeś przynieść jakichś pantofl i?
A na to Janowski do p. Biernacika:
— Polecę do generałowej, może pożyczy jakichś butów!
Jakoż istotnie morderca udał się do willi. Otworzył główne drzwi i po 

chwili wyszedł, niosąc jakieś zawiniątko. Widział to dozorca — nie powziął 
jednak żadnych podejrzeń. Janowski powrócił do żony i wręczył jej parę no-
wych żółtych półbucików oraz krótkie boty — deszczówki, które stanowiły 
własność śp. generałowej”23.

Kim był Bronisław Janowski i jak zginął?

„Gazeta Polska” przybliżyła życiorys ordynansa: „Janowski pochodził z oko-
licy Łodzi. Jest synem rolnika. Nie umie ani czytać, ani pisać. W pułku miał 
opinię niedołęgi. Ordynansem u generała Kozickiego był przez półtora roku. 
Niedawno ożenił się. Kobieta, którą widziano w jego towarzystwie jest praw-
dopodobnie jego żoną, 24-letnią Władysławą Janowską vel Kwiatkowską, 
dzieckiem zaś — dwuletni synek”24. W tekście pojawia się również wypo-
wiedź dozorcy Franciszka Zielińskiego dla gazety: „Janowski nie utrzymy-
wał z nim bliższych stosunków. Kilkakrotnie zachodził do niego, pożyczając 
drobne sumy, które zawsze oddawał. Był mrukliwy, wyrażał się niejasno, 
często jąkał się i jakby zapominał, co przed chwilą mówił. Sprawiał wrażenie 

21 „Robotnik” 8 III 1938, s. 6.
22 Tamże.
23 „Echo” 9 III 1938, s. 1.
24 „Gazeta Polska” 8 III 1938, s. 8.



Zbrodnia w Skierniewicach 71

spokojnego i uczciwego człowieka. Przed wojskiem Janowski praktykował 
jako rzeźnik w sklepie masarskim w Łodzi”25.

Czytelnicy „Echa” dowiedzieli się ze środowego numeru, że Bronisław 
Janowski był „wychowankiem ulicy”. Urodził się we wsi Chojny26. Jeszcze 
przed jego przyjściem na świat zmarł jego ojciec. Po kilku latach zmarła mu 
matka. Został sierotą. Opiekować się nim miało starsze rodzeństwo. Przez 
jakiś czas pasł bydło w Gałkówku. „Chłopiec odwiedzał rodzinę w Chojnach. 
I od tego czasu radykalnie zmienił się na niekorzyść. Porzucił służbę u go-
spodarza. Po tym służbę zmieniał bardzo często, a raz nawet okradł swego 
gospodarza. Po tym ożenił się z córką wieśniaka i dostał parę morgów ziemi 
i trochę pieniędzy. Roztrwonił to wszystko, toteż jego teść zabrał córkę do 
domu, a Bronisław Janowski poszedł do wojska. Podobno nawet przez jakiś 
czas miał się ukrywać przed służbą wojskową”27. Według gazety odnalazł się 
w wojsku. Miał dobrą opinię u swoich przełożonych.

W „Gazecie Polskiej” można było przeczytać o relacjach rodzinnych ordy-
nansa generała Kozickiego:

„W czasie urlopów Janowski wyjeżdżał do rodziny na wieś. Często bawił 
u swojej żony, która od pewnego czasu zamieszkała w Skierniewicach i pra-
cowała w kuchni pułkowej. Wszyscy byli przekonani, że Janowski jest bar-
dzo przywiązany do generała i jego rodziny. Często bawił się z małą Lili28. 
Często był spotykany w Hucie Kufl ewskiej, która odegra istotną rolę w cią-
gu zdarzeń związanych ze skierniewicką zbrodnią: „Przed wojskiem bywał 
on częstym gościem u młodego Sadowskiego, z którym przyjaźnił się w cza-
sie wspólnej pracy na folwarku Mienia. Żonę swą, pochodzącą z Celigowa, 
Janowski poznał przed czterem laty również w Mieni, gdzie pracowała jako 
dójka. Ślub wzięli przed czterema laty”29.

W środowym numerze „Gazeta Polska” na pierwszej stronie informowała 
o samobójstwie „potwornego mordercy ze Skierniewic”: „Wczoraj [8 marca — 
przyp. Ł.S.] Janowski został otoczony przez policję mundurową i śledczą 
w domu Jana Safowskiego, właściciela 6-hektarowego gospodarstwa we wsi 
Huta Kufl ewska, pow. mińsko-mazowieckiego. Morderca widząc, iż znajdu-
je się w położeniu bez wyjścia, wystrzałem z rewolweru w skroń pozbawił 
się życia”30.

Szczegółowy opis ostatnich dni życia Bronisława Janowskiego był konty-
nuowany na stronie 8 „Gazety Polskiej”, w którym pojawiają się zdjęcia córki 
właściciela zagrody oraz chaty, w której się ukrywał. Relację sporządził spe-
cjalny wysłannik dziennika, który pojawił się Hucie Kufl ewskiej.

25 Tamże, s. 8. Wątek sklepu masarskiego w kontekście Bronisława Janowskiego pojawił się 
również w artykule łódzkiego „Echa” 10 III, który można nazwać bardziej ogłoszeniem. Właści-
ciel zakładu Michał Janowski kategorycznie odcinał się od związków z Bronisławem i jego bra-
tem Józefem, którzy nie pracowali nigdy u niego. Nie byli także ze sobą spokrewnieni.
26 Jak informowało „Echo” z 9 III do aresztowań w związku z morderstwem w Skierniewicach 
doszło w rodzinnej miejscowości Janowskiego. Wśród nich znalazł się brat mordercy, Józef Ja-
nowski.
27 „Echo” 9 III 1938, s. 1.
28 „Gazeta Polska” 8 III 1938, s. 8
29 Tamże, 9 III 1938, s. 8.
30 Tamże, s. 1.
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W swoim artykule przybliżył on czytelnikom trasę ucieczki Bronisława 
Janowskiego. Ze Skierniewic wspólnie z żoną i dzieckiem udali się do wuja 
Stadziaka, do Mińska Mazowieckiego. Sobotę i niedzielę spędzili w Cegłowie, 
gdzie mieszkała macocha Janowskiej. W niedzielę wrócili do Mińska 
Mazowieckiego. „W poniedziałek w godzinach wieczornych mordercę oraz 
jego żonę i dziecko zauważono na ulicy w pobliżu stacji. Janowski był ubra-
ny w spodnie bryczesy i długie ofi cerskie buty, należące do gen. Kozickiego. 
O spostrzeżeniu tym zawiadomiono policję”31. O tym, że Janowski został 
rozpoznany przez świadków, dowiedzieli się czytelnicy „Ilustrowanego Głosu 
Trybunalskiego”: „w Mińsku Maz. zauważono wychodzące z pociągu trzy 
osoby. Był to mężczyzna niskiego wzrostu, szczupły, o krzywych nogach, 
ubrany w jasnoniebieską krótką bekieszę. Towarzyszyła mu kobieta i dwu-
letnie dziecko. Rysopis przyjezdnych odpowiadał wyglądowi mordercy rodzi-
ny generała Kozickiego oraz jego rzekomej żony i ich dziecka. Spostrzeżono 
się jednak dopiero, gdy podejrzana para opuściła stację”32.

Janowski, który nie zorientował się, że został rozpoznany przez przypad-
kowego przechodnia, wyjechał do Cegłowa, a potem do Huty Kufl ewskiej. Tam 
mieszkał Władysław Sadowski, syn ojca chrzestnego dziecka Janowskiego. 
W tym samym czasie za mordercą podążali policjanci, którzy pojawili się 
w Cegłowie oraz Mińsku Mazowieckim, aż dotarli do kryjówki Janowskiego. 
Zastali domowników, kiedy ci jeszcze spali. „Jeden z policjantów rzucił roz-
kaz, by zapalić w chacie światło, Janowski zerwał się z posłania, wybiegł 
do sieni i przez uchylone drzwi wystrzelił kilkakrotnie do policjantów, na 
szczęście chybiając33. Policja zdecydowała się wezwać posiłki. Towarzyszący 
im syn sołtysa pojechał rowerem na posterunek do Cegłowa, stamtąd za-
dzwoniono po funkcjonariuszy z policji powiatowej w Mińsku Mazowieckim. 
Tymczasem Janowski ukrył się na strychu chaty, skąd rozpoczął ostrzał. 
Jednak ordynans widząc, że znalazł się w beznadziejnej sytuacji, posta-
nowił odebrać sobie życie: „O godz. 7 m. 30 na strychu rozległ się strzał. 
Janowski przypuszczał, że po strzale policjanci, myśląc, że popełnił on sa-
mobójstwo, wejdą na strych. Kiedy jednak strzał nie wywołał spodziewa-
nego efektu, Janowski widząc beznadziejność sytuacji, drugim strzałem 
w prawą skroń pozbawił się życia”34. Kiedy policjanci pojawili się na stry-
chu, Janowski jeszcze żył. Próbowano go przewieźć do mińskiego szpitala, 
jednak ordynans zmarł po drodze.

Nieco inaczej ostatnie minuty życia Janowskiego przedstawiło „Echo”. 
Według łódzkiego dziennika dom, w którym ukrył się ordynans, należał do 
Matrowej, macochy Kwiatkowskiej-Janowskiej35: „Na wezwanie złoczyńca 
nie chciał się poddać dobrowolnie, lecz otworzył drzwi i strzelił dwukrotnie 
do policjantów. Po czym zatrzasnął drzwi i ukrył się na strychu. Ponieważ 

31 Tamże, s. 8.
32 „Ilustrowany Głos Trybunalski” 9 III 1938, s. 1.
33 „Gazeta Polska” 9 III 1938, s. 8.
34 Tamże.
35 Informację, że Bronisław Janowski popełnił samobójstwo u swojej teściowej, podał również 
„Ilustrowany Głos Trybunalski” z 9 III 1938, z tym, że macocha żony ordynansa nosiła nazwi-
sko Matronowa.
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zachodziła obawa, że morderca będzie się nadal ostrzeliwał, nie chcąc więc 
narażać uczestników obławy na niebezpieczeństwo utraty życia, naczelnik 
woj. urzędu śledczego podinspektor Stanisław Chmaj polecił osaczyć dom 
do czasu przywiezienia z Warszawy hełmów stalowych, pancerzy i tarcz”36.

Potem opis zgadzał się z tym przedstawionym w „Gazecie Polskiej” — 
Janowski strzela w górę, chcąc w ten sposób symulować samobójstwo, żeby 
na strych weszli policjanci. Kiedy fortel się nie udaje, strzela sobie w prawą 
skroń. Umiera w drodze do szpitala. „W godzinach wieczornych z polecenia 
władz prokuratorskich, dokonano sekcji zwłok mordercy. Z rana Janowski 
został pogrzebany na miejscowym cmentarzu na koszt miasta”37.

Dalsze śledztwo po samobójstwie Janowskiego

Mimo samobójczej śmierci Bronisława Janowskiego śledztwo trwało na-
dal. Dziewiątego marca została przesłuchana w Mińsku Mazowieckim 
żona Janowskiego. Do zeznań dotarła „Gazeta Polska”: „Morderca mówił 
jej przed 6 tygodniami, iż właściwie skończył już rzekomo służbę w woj-
sku i zostanie jeszcze tylko przez pewien czas w domu generałostwa rzeko-
mo na prośbę gen. Kozickiego. Generał jakoby życzył sobie, by Janowski 
pełnił obowiązki do jego przyjazdu ze szpitala w Warszawie. Wyjeżdżając 
ze Skierniewic, Janowski zwierzył się, że powrócą za kilka dni, gdyż otrzy-
mał tylko krótki urlop”38.

W czasie przesłuchania wyszło na jaw, że Janowski już wcześniej 
złamał prawo. Kilka dni przed morderstwem w Skierniewicach ukradł 
50 złotych. O kradzieży wiedziała Olczakówna. Niestety, gazeta nie poda-
ła, komu skradzione zostały pieniądze. Artykuł w „Gazecie Polskiej” koń-
czył się stwierdzeniem, że Janowska nie wiedziała o zbrodni dokonanej 
przez swojego męża.

W kolejnym numerze „Gazeta Polska” relacjonowała przebieg wizji lokal-
nej przeprowadzonej w willi w Skierniewicach. Prowadził je okręgowy sędzia 
śledczy Latosiński z Łowicza. Do Łowicza została zawieziona Władysława 
Kwiatkowska-Janowska, która 9 marca została przetransportowana 
z Mińska Mazowieckiego do Skierniewic: „Janowska może być pociągnięta 
do odpowiedzialności jedynie za ukrywanie i niepowiadomienie władz o do-
mniemanym przez Janowskiego morderstwie. Decyzję w tej sprawie poweź-
mie w najbliższym czasie sędzia Latosiński”39. 

Przesłuchanie w Łowiczu miało trwać sześć godzin: „Do czasu zakończe-
nia przesłuchań wszystkich świadków, sędzia Latosiński zastosował wobec 
Janowskiej tymczasowy areszt prewencyjny. Janowska została wczoraj osa-
dzona wraz z dzieckiem w osobnej celi w więzieniu łowickim”40.

36 „Echo” 9 III 1938, s. 1.
37 Tamże,10 III 1938, s. 1.
38 „Gazeta Polska” 10 III 1938, s. 8.
39 Tamże.
40 Tamże.
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O przesłuchaniu Władysławy Janowskiej-Kwiatkowskiej, będącej w szó-
stym miesiącu ciąży, czytelnicy przeczytali również na łamach „Echa”. Jak 
donosiła gazeta: „Nie jest wykluczone, że nawet sam projekt zbrodni i rabun-
ku powstał z inicjatywy Kwiatkowskiej, a w każdym razie z powodu jej żą-
dań. Dalsze dochodzenie jest prowadzone obecnie zarówno na terenie Łodzi, 
jak i w miejscu zamieszkania rodziny Kwiatkowskiej, celem ustalenia szcze-
gółów pożycia Janowskiego z Kwiatkowską”41. 

To relacja łódzka, natomiast skierniewicka, która pojawiła się na końcu 
artykułu przedstawiała sytuację kobiety zupełnie inaczej: „Janowska zała-
mała się psychicznie. Mówi, że zabije dziecko, a następnie popełni samobój-
stwo. Poprzednie zeznania podtrzymuje w dalszym ciągu, twierdząc, iż nic 
nie wiedziała o zbrodni, popełnionej przez męża. Powiedział jej o tym dopie-
ro w pociągu, gdy jechali do Mińska Mazowieckiego. Z całkowitą pewnością 
stwierdzono, iż Janowski sam bez niczyjego współudziału dokonał potwor-
nej zbrodni”42. Artykuł kończył się stwierdzeniem, że nie znaleziono moc-
nych dowodów na udział Janowskiej w zbrodni.

O tym, że Janowski działał sam, dowiedzieli się również czytelnicy 
„Robotnika”: „Śledztwo niezbicie stwierdziło, że mordu dokonał jedynie ordy-
nans Janowski. Żona jego może być pociągnięta jedynie do odpowiedzialno-
ści za ukrywanie i niepowiadomienie władz policyjnych o dokonanym przez 
męża jej morderstwie”43. 

W „Robotniku” poruszono także kwestię załamania się przesłuchiwanej: 
„Załamanie jej psychiczne jest tak duże, że nosi się z zamiarem zabicia dziec-
ka i popełnienia samobójstwa. Jest ona również analfabetką, nawet nie umie 
się podpisać”44.

Śledztwo wobec Janowskiej nie było prowadzone bez powodu. W jego 
trakcie pojawił się wątek kobiety, która miała rzekomo pomóc Janowskiemu 
w zbrodni. „Włosy kobiece w dłoni zamordowanej śp. generałowej” krzyczała 
pierwsza strona „Echa” z 9 marca 1938 roku. Ekspertyzie poddano również 
krew: „żandarmeria przekazała do Instytutu Medycyny sądowej w Warszawie 
próbki krwi ofi ar oraz krew z plam na podłodze celem ich zbadania. Ponadto 
przesłano do Zakładu pasmo długich blond włosów, znalezione w zaciśnię-
tej dłoni śp. generałowej. Być może są to włosy kobiety. A więc wspólniczka 
zbrodniarza?45

Jednak, jak informowała „Gazeta Polska”, 10 marca została przepro-
wadzona ekspertyza włosów znalezionych w zaciśniętej dłoni generałowej. 
Należały one do zamordowanej. Wcześniej policja podejrzewała, że kobieta 
stoczyła walkę z napastniczką. Wątek ten podjęły inne gazety, między in-
nymi „Robotnik”: „Kilkanaście włosów, jakie znaleziono w zaciśniętej dło-
ni śp. gen, Kozickiej — jak ustalono — są jej włosami i tym samym należy 

41 „Echo” 10 III 1938, 1.
42 Tamże.
43 „Robotnik” 11 III 1938, s. 2.
44 Tamże, 10 III 1938, s. 2.
45 „Echo” 9 III 1938, s. 1.
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wyłączyć, by generałową miała stoczyć przedśmiertną walkę z jakąś kobietą, 
która miałaby współdziałać z Janowskim”46.

Pogrzeb ofi ar Bronisława Janowskiego

„Trumny ze zwłokami śp. generałowej Kozickiej, jej 5-letniej córeczki, małej 
Lili, przewieziono do kaplicy wczoraj [8 marca — przyp. Ł.S.] w późnych go-
dzinach popołudniowych. W smutnym obrzędzie wzięły udział liczne rzesze 
mieszkańców Skierniewic”47 — donosiło łódzkie „Echo”. Oprócz skierniewi-
czan wstrząśniętych zbrodnią, w pogrzebie wzięli udział ofi cerowie.

Z gazety wiadomo było również o pochówkach pozostałych ofi ar 
Janowskiego: „Trumna ze zwłokami służącej Piotrowskiej przywieziona zo-
stała do kaplicy później, już w nocy, bowiem zwłoki jej poddano na polecenie 
prokuratura sekcji. Natomiast trumnę ze zwłokami wychowawczyni małej 
Lili, Józefy Olczakówny, zabrali wieczorem rodzice. Zwłoki jej zostaną prze-
wiezione do rodzinnej wsi Mystkowice pod Łowiczem”48.

Zakończenie

W swojej pracy starałem się przede wszystkim przedstawić przebieg wy-
darzeń w Skierniewicach na początku marca 1938 r. W moich badaniach 
źródłem wiedzy z kilku powodów były gazety codzienne. Przede wszystkim 
wówczas było to jedyne dostępne źródło informacji dla ogółu społeczeń-
stwa. Niewielu, a właściwie wąska grupa osób miała dostęp do dokumen-
tów prokuratury i policji. Dlatego powszechna wiedza na temat morderstwa 
pochodziła właśnie z prasy. To media były twórcami opinii, którymi potem 
posługiwano się w codziennych rozmowach.

Bronisław Janowski jednoznacznie został określony negatywnie. Żaden 
dziennikarz nie ośmielił się stanąć po jego stronie. Trudno też się dziwić ta-
kiej postawie — zabił niewinne kobiety, i dziecko. Nigdy się nie dowiedzia-
no, czy to on był mordercą i jakie motywy kierowały mordercą, kimkolwiek 
by był i czy zbrodniarz był tylko jeden.

Inną kwestią jest częste podejmowanie tematyki zbrodni i przestępstw przez 
ówczesną prasę. Każdego dnia pojawiały się artykuły dotyczące przestępstw 
różnego rodzaju, a relacje pochodziły z każdego zakątka Polski. Dlaczego mor-
derstwem w Skierniewicach zainteresowano się tak szczegółowo? Z jednej 
strony wynikać to mogło z płci ofi ar i w przypadku córki państwa Kozickich, 
wieku. Z drugiej — zbrodnia została dokonana na rodzinie polskiego ofi cera. 
Należy pamiętać, że wojsko w ówczesnym czasie miało duży prestiż, a dawni 
piłsudczycy piastowali ważne stanowiska państwowe, ale nie tylko.

„Gazeta Polska” był pismem silnie związanym z obozem sanacyjnym i krę-
gami wojskowymi. W interesującym nas czasie redaktorem naczelnym był 

46 „Robotnik” 11 III 1938, s. 2.
47 „Echo” 9 III 1938, s. 1.
48 Tamże.
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Bogusław Miedziński, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego. Co cieka-
we, w tym czasie stanowisko zastępcy redaktora naczelnego piastował inny 
wojskowy — Mieczysław Starzyński. Urodził się w Warszawie, ale kiedy miał 
5 lat przeniósł się z rodziną do Łowicza, do kamienicy przy ulicy Zduńskiej 
34. Tam skończył szkołę realną, nawet brał udział w strajku w 1905 r. 
Musiał znać Skierniewice. Być może to on wpłynął na decyzję, żeby wysłać 
korespondenta na miejsce zbrodni. Mógł być nim nawet on sam.

Dwie inne gazety, którymi posłużyłem się podczas rekonstrukcji zda-
rzeń z początku 1938 r., to prasa lokalna — łódzkie „Echo” oraz piotrkow-
ski „Ilustrowany Głos Trybunalski”. Ostatnia ze wspomnianych gazet nosiła 
podtytuł: „Niezależny dziennik polityczny”, ale w redakcji nie zajmowano się 
jedynie sprawami politycznymi. Tematy zbrodni również pojawiały się w ga-
zecie z Piotrkowa Trybunalskiego. Bez wątpienia mocno polityczny charakter 
miał „Robotnik”, organ Polskiej Partii Socjalistycznej.

Tak jak szybko morderstwo w Skierniewicach pojawiło się na łamach pra-
sy, tak szybko zniknęło ze stron gazet, zastąpione innymi. Zwłaszcza że za-
czynała się komplikować sytuacja międzynarodowa w wyniku działań Adolfa 
Hitlera. Trudno stwierdzić, czy wśród skierniewiczan ten temat pozostał na 
dłużej. Z pewnością przez kilka tygodni rozmawiano o zbrodni, ponieważ 
Skierniewice były spokojnym mazowieckim miasteczkiem i do takich tra-
gicznych sytuacji nie dochodziło często. Poza tym morderstwo związane było 
ze środowiskiem wojskowych i tym samym elitarnym. Doszło do niego rów-
nież w elitarnej części miasta. Powodem, dlaczego zapomniano o zbrodni, 
jest fakt, że większość ofi ar ordynansa Janowskiego, jak i on sam, nie byli 
rodowitymi skierniewiczanami. Wyjątkiem jest służąca Zofi a Olczakówna, 
która mieszkała przy ulicy Senatorskiej. Faktem jest również to, że ani wcze-
śniej, ani później w czasie pokoju, w Skierniewicach nie doszło do tak ma-
kabrycznej zbrodni.



 Andrzej Paszke

 STACJA NA SKRAJU CESARSKICH 
OGRODÓW

Streszczenie: artykuł opisuje prace przy budowie linii kolejowej — Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej — między Warszawą a granicą południową Królestwa 
Polskiego. W artykule przedstawiono różne warianty projektowe przebiegu trasy. 
Pokazano również problemy techniczne i fi nansowe jakie wynikały w trakcie budowy. 
Opisano dyskusje związane z wyborem miejsca dla stacji kolejowej w Skierniewicach 
a także przyjazdy pierwszych pociągów parowych do miasta w 1845 r. 

Słowa kluczowe: kolej, Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska, Skierniewice, dwo-
rzec cesarski

Summary: the article describe s the works on the construction of the railway 
line — the Warsaw-Vienna Railway — between Warsaw and the southern border 
of the Kingdom of Poland. The article presents various design variants of the route. 
Technical and fi nancial problems that arose during the construction are also shown. 
Discussions related to the choice of a place for the railway station in Skierniewice 
were described, as well as the arrival of the fi rst steam trains to the city in 1845.

Keywords: railway, Warsaw–Vienna Railway, Skierniewice, imperial station

* * *
Dnia 10 stycznia 1885 r. Henryk hr. Łubieński — wiceprezes Banku 
Polskiego — instytucji, która oprócz działalności bankowej, w dużym 
stopniu zajmowała się fi nansowaniem rozwoju krajowego handlu i prze-
mysłu, przedstawił „pierwszy ogólny projekt pobudowania drogi żelaznej 
między Warszawą a granicą południową Królestwa”1. Wkrótce ruszy-
ły prace mające określić możliwości i sposób przeprowadzenia przedsię-
wzięcia. W ciągu kilku tygodni Bank Polski powierzył zbadanie sprawy 
Stanisławowi Wysockiemu — swojemu naczelnemu inżynierowi i Teodorowi 
Urbańskiemu — inspektorowi generalnemu komunikacji wodnych. 
Wysocki miał przedstawić sposób rozłożenia prac przygotowawczych do 
budowy, Urbańskiemu polecono zaś zbadać jak „najprościej, najdokładniej 

1 H. Hilchen, Historya Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (1835–1848–1898), Warszawa 
1912, s. 5, 7, 58. 
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i najoszczędniej” można zaprojektować linię kolejową z Niwki w Zagłębiu 
do Warszawy2. Obydwa opracowania wymagały zaproponowania przebie-
gu trasy. Inżynierowie zdawali sobie sprawę, że biegnąca optymalnie dro-
ga żelazna musi unikać gwałtownych spadków, a jednocześnie przebiegać 
w terenie mającym jak najmniej przeszkód naturalnych. Wstępnie za-
proponowane warianty przebiegu linii nie uwzględniały jeszcze kolejowej 
przyszłości Skierniewic3.

Dnia 13 czerwca 1838 r. Piotr Steinkeller — przemysłowiec i kupiec, któ-
ry na początku roku dołączył do grona osób zabiegających o budowę ko-
lei — przedłożył rządowi Królestwa Polskiego (czyli Radzie Administracyjnej) 
prośbę o wydanie koncesji na wybudowanie drogi żelaznej „od Warszawy 
przez Skierniewice i Piotrków aż do połączenia z drogą żelazną austriacką, 
prowadzącą do Wiednia”. Koszt budowy ocenił na 20 mln złp4. Wniosek po-
parł dyrektor Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, tajny radca Roman 
Fuhrman, który przesyłając do Rady Administracyjnej własną ocenę pro-
jektu budowy, podkreślał niewielkie ryzyko dla Skarbu w przypadku porę-
czenia fi nansowego oraz znaczne korzyści wynikające z rozwoju krajowego 
przemysłu i handlu. Przedstawiał także dogodności płynące z połączenia 
polskiej drogi żelaznej z portami Adriatyku przy wykorzystaniu powstającej 
sieci kolejowej Austro-Węgier. Namiestnik Paskiewicz (namiestnik cesarski 
w Królestwie Polskim) i Rada Administracyjna korygując koszt budowy przy-
szłej drogi żelaznej na 21 mln złp5, uwzględnili prośbę, o czym Paskiewicz 
poinformował zainteresowanego 9 lipca 1838 r.6 Mając upragnioną zgodę na 
działanie, Piotr Steinkeller oraz współdziałający z nim Tomasz hr. Łubieński 
(brat Henryka) przystąpili do organizowania dalszych prac koncepcyjnych 
i projektowych. 

Aby Banku Polskiego nie angażować w niemającym dotychczas prece-
densu pionierskim przedsięwzięciu i aby w przyszłości mógł on być stro-
ną udzielającą kredytów na sfi nansowanie budowy, postanowiono utworzyć 
towarzystwo akcyjne, które występowałoby samodzielnie, zajmując się 
wszelkimi sprawami związanymi z urzeczywistnieniem planu. Jesienią, 25 li-
stopada 1838 r., przed notariuszem warszawskim Aleksandrem Engelke spi-
sano akt założycielski Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 
(Towarzystwo DŻWW)7.

Ponieważ w następnym roku zamierzano ruszyć z budową linii, okaza-
ło się, że konieczne jest powołanie instytucji mającej za zadanie kierowanie 
budową drogi. Powołanie takiego ciała było również uzgodnione w kontr-
akcie zawartym z Bankiem Polskim. Siódmego grudnia 1838 r. Tomasz 
hr. Łubieński i Piotr Steinkeller powołali Administracyę Drogi Żelaznej 

2 Tamże, s. 4, 8.
3 Tamże — mapka na wklejce.
4 Tamże, s. 13.
5 „Kurier Warszawski” nr 31 z 1839 r. oraz P. P. Pawlicki „Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeń-
ska w 50-letnim okresie swego istnienia, Warszawa 1897, s. 32, 45.
6 H. Hilchen, dz. cyt., s. 14.
7 Tamże, s. 2, 32.
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Warszawsko-Wiedeńskiej, jednocześnie mianując się jej dyrektorami „posia-
dającymi głos stanowczy” w decydowaniu o sprawach budowy.

Jaki przebieg, po wielu studiach, dyskusjach i sprawdzaniu możliwości, 
miała trasa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej? Stanisław Wysocki — 
bo w tej fazie prac on zajmował się projektowaniem — przedstawił dwa projek-
ty. Pierwszy kierował trasę z Warszawy do Błonia, która następnie docierała 
do Skierniewic, cały czas biegnąc w terenie równinnym. Od Skierniewic linia 
miała biec przez Płyćwię i Rogów w kierunku Rokicin, a dalej prawie dokład-
nie na południowy zachód przez Tuszyn do miejscowości Grocholice. W ten 
sposób trasa zbliżała się do fabrycznej osady Łódź, w owym czasie dopiero 
szykującej się do roli stolicy przemysłu włókienniczego. Od Grocholic kolej 
miała prowadzić w kierunku południowym — przez Przyrów do Żarek. Dalej 
łukiem, od wschodu przez Włodowice i Nieganowice omijała górny bieg i źró-
dła Warty. Ostatni odcinek, do Niwki, miał prowadzić wzdłuż trasy zbliżonej 
do zaprojektowanej przed dwoma laty przez Urbańskiego8.

W drugim projekcie Wysocki skracał linię, prowadząc ją od Skierniewic 
bardziej na wschód, przez Przyrów i Wolbórz do Piotrkowa. W pozostałych 
fragmentach, tj. w początkowym i w końcowym biegu, trasa była zgodna z li-
nią prowadzoną w pierwszym projekcie9. 

Powstał jeszcze trzeci, ostateczny już wariant, przygotowany także przez 
Wysockiego. W tej wersji została utrzymana koncepcja przejścia linii przez 
Skierniewice, ale teraz kolej miała docierać z Warszawy w linii prostej, przez 
Grodzisk i Rudą Guzowską, gdzie od 1833 r. działała przędzalnia lnu fi nan-
sowo powiązana z Bankiem Polskim. Linia na odcinku Skierniewice–Rogów 
w zasadzie pokrywała się z przebiegiem proponowanym w pierwszym projek-
cie Wysockiego. Od Rogowa trasa miała biec przez Rokiciny i Baby tak, żeby 
dotrzeć do Piotrkowa (kolej dla Piotrkowa przewidywał Wysocki także w dru-
gim projekcie). Dalszy kierunek został teraz wytyczony przez Radomsko 
i Częstochowę, miejscowości znaczące w swoich okolicach. Liczono wi-
docznie na tak duży ruch, że warto było nadkładać drogi i budować mosty, 
by dwukrotnie przekroczyć Wartę. 

Z Częstochowy droga miała docierać do Poraja, jeszcze raz pokonywać 
Wartę, a następnie przez Ząbkowice dochodzić w pobliże południowej gra-
nicy Królestwa Polskiego — gdzieś przy styku granicy pruskiej z granicą 
Rzeczypospolitej Krakowskiej10. Brak ostatecznej decyzji o końcowym prze-
biegu trasy był podyktowany koniecznością znalezienia optymalnego miej-
sca na połączenie z kolejami zagranicznymi.

Zarówno dwa pierwsze projekty, jak i trzeci, ostateczny, uwzględniały 
przejście kolei przez Skierniewice. Można sądzić, że władze Królestwa miały 
w tym interes, gdyż w mieście znajdowały się pałac i park należące do dóbr 
cesarskich, a używane przez namiestnika Królestwa Polskiego. Zamiary ła-
twego dowozu zboża z okolicznych pól do wiślanej przystani w Warszawie 
albo rysująca się możliwość szybkich i wygodnych przejazdów namiestnika 

8 Tamże, s. 9 oraz mapka na wklejce.
9 Tamże, s. 9.
10 Tamże, s. 9, 25 oraz mapka na wklejce.
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cesarskiego (czasami także samego cesarza) na polowania do pobliskiego 
Zwierzyńca, mogły powodować ciche naciski na projektujących przebieg ko-
lei11. Natomiast wydaje się, że samo tyczenie linii w okolicy miasta, leżało 
całkowicie w polskich rękach. Taki wniosek można wysnuć, czytając frag-
menty listu skierowanego przez Franciszka hr. Potockiego do Henryka hr. 
Łubieńskiego. „przy każdej sposobności musimy łączyć wszystkie nasze wy-
siłki i środki, aby otoczyć najgłębszym szacunkiem i największą pieczą na-
maszczonego Dostojnego i Ukochanego Władcy, również i tego, który ma Go 
zaszczyt u nas zastępować. Z tego to względu zależy, zdaje mi się, bardzo na 
tym, ażeby wybrać stronę prawą Skierniewic i w ten sposób przeprowadzić 
linję pod oknami apartamentu Cesarskiego tuż, naprzeciw ogrodu, mając 
na oku zaprojektowany dworzec, biuro i inne budynki, elegancko zbudowa-
ne w tym miejscu (...). Czyż bowiem nie powinniśmy w ten sposób zobowią-
zać Tego, któremu zawdzięczamy dobroczynne powstanie drogi, spacerując 
i zatrzymując się chwil kilka przed jego oczyma? Ta niema, lecz w dobrym 
guście rozmowa, jedyny sposób okazania naszej wdzięczności będzie mu 
przyjemna. Widoki zaś z głównego pawilonu będą rzeczywiście zachwyca-
jące: z jednej strony na miasto tak malownicze, z drugiej na drogę żelazną 
z postawionymi dla niej zabudowaniami. Tymczasem, gdyby droga przeszła 
z lewej strony Skierniewic, jadąc od Warszawy, miasto zasłaniałoby widok 
na pałac”12. 

List był datowany na 22 sierpnia 1839 r., więc prawie rok po otrzymaniu 
koncesji na budowę drogi żelaznej. Ponieważ jeszcze nie na całej trasie przy-
stąpiono do prac ziemnych, dlatego można było dyskutować o szczegółach. 
Nie wiadomo czy budowniczowie DŻWW posłuchali wiernopoddańczych za-
leceń hr. Potockiego, czy kierowali się własnymi już wcześniej przyjętymi ra-
cjami. Trasę wytyczono jednak w ten sposób, iż rzeczywiście, omijała park 
cesarski od północy i z okien pałacu można było widzieć bryłę pierwszego 
skierniewickiego dworca, ale dopiero po jego wybudowaniu. 

Koszt owej „niemej, lecz w dobrym guście rozmowy” hr. Potocki szacował 
na 50 000 złp., tyle bowiem — jego zdaniem — miało kosztować dodatkowo 
ominięcie rezydencji cesarskiej z „właściwej” strony.

Administracja Księstwa Łowickiego znała plany przebiegu linii, bo zaczę-
ła przygotowania do wybudowania w Skierniewicach specjalnego budynku 
na terenie przyszłej stacji. Zaprojektowany przez budowniczego rządowe-
go Adama Idźkowskiego kaffenhaus był po trosze dworcem, po trosze ka-
wiarnią, po trosze modnym w tamtym czasie foxalem służącym rozrywce 
podróżnych. Budowa miała być sfi nansowana z opłaty za dzierżawę prawa 
produkcji i sprzedaży alkoholu w mieście. Koszt szacowano na 250 tys. złp13. 
Okazały budynek zaprojektowano właśnie przy wytyczanej dopiero linii ko-
lei żelaznej, na skraju parku otaczającego pałac prymasowski, będący rezy-
dencją namiestnika. 

11 Tamże, s. 26. 
12 Tamże; „Łącznik” nr 2, 1909, s. 2.
13 AGAD — Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 1827, k. 237 i 244 (za J. Serafi no-
wicz, Skierniewice, studium historyczno-urbanistyczne, PP PKZ Warszawa, 1984).
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W połowie stycznia 1839 r., poza niewielkimi fragmentami, trasa kolei 
była już wytyczona w terenie14. Wtedy wyruszyły ekipy mające wymierzyć 
i wycenić grunty przeznaczone do zajęcia. Praca przebiegała na ogół spraw-
nie. Z zainteresowanym właścicielem ziemi najczęściej sporządzano projekt 
umowy o wynagrodzeniu za zajęty grunt. Zastrzegano jednak wstępny cha-
rakter dokumentu, którego podpisanie warunkowano zatwierdzeniem przez 
Dyrekcję DŻWW (w późniejszych latach przez Zarząd). Początkowo sprawa-
mi gruntowymi zajmował się urzędnik oddelegowany z Banku Polskiego, 
Rusiecki. Oprócz zapłaty lub odszkodowania za ziemię, oceniano też szko-
dy poniesione przez właścicieli z powodu rozpoczęcia prac budowlanych. 
Odszkodowania wypłacano także za zniszczone zasiewy lub utracone zbio-
ry. Ze względu na skomplikowane stosunki własnościowe (np. wielu sukce-
sorów), czasami ze względu na pieniaczy charakter właściciela, a czasami 
z niemożności pogodzenia się ze sposobem, w jaki kolej przygotowywała 
umowy, zdarzały się sprawy zawiłe, długotrwałe i kończące się w sądzie.

Na przykład z proboszczem parafi i Lipce, w powiecie rawskim Księstwa 
Łowickiego, kwestia sporna pojawiła się wiosną 1839 r., a trwała do jesieni 
1859 r. Było oczywiste, że za zajęty grunt, księdzu Mikołajowi Letki należało się 
wynagrodzenie, ale przeciąganie sprawy, wynikało ze spornej wielkości w osza-
cowaniu strat. Badając dokumenty tej sprawy można zauważyć, że lipecki pro-
boszcz przez dwadzieścia lat nie chciał zaakceptować wyceny, bo protestował 
przeciwko umowie arbitralnie narzuconej przez urzędników kolejowych15.

Rozpoczęte wiosną 1839 r. wykupywanie gruntów postępowało prawie 
równocześnie z niwelacją wstępnie wytyczonej trasy. Tyle że dobrze zrobio-
na niwelacja wymagała korzystania z dokładnych map, a te miało jedynie 
wojsko. Zabiegi Banku Polskiego sprawiły, że w pierwszej połowie kwietnia, 
za zgodą namiestnika Paskiewicza, ze sztabu generalnego wydano budowni-
czym potrzebne plany16.

Tymczasem jeszcze 4 kwietnia 1839 r. ustalono sposób prowadzenia ro-
bót oraz podział trasy na odcinki17. Miało to ułatwić kierowanie pracami. 
Cały szlak podzielono na cztery części, nazwane oddziałami. Każdy z nich 
powierzony został inżynierowi „dyrygującemu” (kierującemu), a ten do po-
mocy miał innych inżynierów i techników. I tak:
• Oddział I obejmował odcinek od Warszawy (włącznie) do Skierniewic 

(włącznie). Budową kierował inżynier Konstanty Kamiński;
• Oddział II obejmował odcinek od Skierniewic do Piotrkowa (włącznie). 

Budową kierował inżynier Jakub Szeffer;
• Oddział III obejmował odcinek od Piotrkowa do Częstochowy (włącznie). 

Budową kierował inżynier Roman Pollini (w trakcie budowy zastąpił go 
inżynier Adam Krauz);

• Oddział IV obejmował odcinek od Częstochowy do granicy Królestwa. 
Budową kierował inżynier Franciszek Leszczyński.

14 H. Hilchen, dz. cyt., s. 25.
15 Na podstawie korespondencji zawartej w teczce „Lipce” w zbiorach d. Muzeum Kolejnictwa. 
16 H. Hilchen, dz, cyt., s. 53, 57.
17 Tamże, s. 52, 28.
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Nad całością tyczenia i niwelowania czuwał naczelny inżynier Banku 
Polskiego — Stanisław Wysocki, który kilka miesięcy po rozpoczęciu ro-
bót, z dniem 4 stycznia 1840 r. został mianowany na bardziej związa-
ne z koleją stanowisko — Naczelnego Inżyniera Budowy Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej.

Także w styczniu zawierano konieczne kontrakty na roboty ziemne (zwa-
ne wtedy robotami grabarskimi) oraz na dostawy drewna i innych materia-
łów. Następnie dyrekcja pobrała z Banku pierwszą ratę przyznanej jeszcze 
w grudniu 1838 r. czteromilionowej pożyczki18. W ten sposób, mając zapew-
nioną przynajmniej choć niewielką kwotę, rozpoczęto właściwą budowę.

Prace ziemne na linii ruszyły w kwietniu. Były prowadzone przy tej samej 
organizacji nadzoru technicznego (cztery oddziały i czterej inżynierowie kie-
rujący), jak podjęte w poprzednim roku wytyczanie i niwelacja. Teraz jednak, 
na trasie znajdowało się wielu robotników wykonujących prace ziemne. Od 
strony organizacyjnej i wykonawczej budowę prowadzili przedsiębiorcy zwa-
ni enterprenerami. Było ich dwóch. Onufry Mleczko kierował pracami na od-
cinkach I i II, natomiast Leopold Śmieciński na III i IV.

Do zadań enterprenerów należało organizowanie frontu robót, zapewnie-
nie narzędzi, dbałość o terminowe dostawy materiałów. Na szlaku pracowały 
tysiące ludzi, dlatego obydwaj przedsiębiorcy musieli dbać o zakwaterowa-
nie i wyżywienie. Powinni też prowadzić obmiary wykonanej pracy i pilno-
wać wypłat dla robotników. Im podlegał także personel kierowniczy niższego 
szczebla. Wydawali polecenia i omawiali sposób prowadzenia prac z maj-
strami-nadzorcami kierującymi ludźmi na poszczególnych odcinkach. Na 
ogół enterprenerzy sami nie zatrudniali robotników. Najczęściej podnaj-
mowali kogoś, kto mógł rozporządzać kilkunastoosobową lub kilkudziesię-
cioosobową grupą ludzi. Takimi „podenterprenerami” byli często obrotni 
przedsiębiorcy żydowscy, na własną rękę, nieraz z daleka, sprowadzający 
robotników. Dlatego różne było pochodzenie zatrudnionych na budowie. 
W jednej grupie można było umieścić rosyjskich chłopów pańszczyźnianych, 
wynajętych tanio od właścicieli ziemskich. Inną stanowili wiejscy parobko-
wie niemający ziemi i wynajmujący się do różnych prac. Duże grupy takich 
robotników były sprowadzane ze wschodnich guberni: augustowskiej i pod-
laskiej. Bywało też, że kolej budowali chłopi-czynszownicy odpracowujący 
czynsz lub szarwark. Mogło tak się złożyć, kiedy właściciel dzierżawionej 
przez nich ziemi — włościanin, zawarł umowę o wykonanie robót na odcin-
ku przebiegającym przez jego teren19. 

Trudno uwierzyć, ale roboty posuwały się szybko20. Było to wynikiem mo-
zolnego trudu tysięcy robotników w ciągu dniówek trwających 10, 12, a la-
tem jeszcze więcej godzin.

„W styczniu 1840 roku — pisał H. Hilchen w Historii Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej — prowadzono gwałtowną w Dyrekcji dyskusyę, 

18 Tamże, s. 55.
19 A. Paszke, M. Jerczyński, S. Koziarski, 150 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, War-
szawa 1995, s. 46, 50.
20 H. Hilchen, dz. cyt., s. 50.
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czyli Droga Żelazna ma być jednostajnie zrobiona z szyn żelaznych railsami 
zwanych tejże samej formy i wagi, czyli też część tylko drogi ma być usłużo-
na przez lokomotywy, reszta końmi i dyskusya ta trwała niemal cały rok”. 

Wracano więc do rozważania zagadnienia, wydawałoby się, że przy usta-
laniu założeń przedsięwzięcia, już rozstrzygniętego na korzyść transportu 
konnego. Ponownie pojawił się dylemat: budowa systemem angielskim i eks-
ploatacja parowozami, czy budowa systemem amerykańskim i obsługa koń-
mi21. Widocznie wątpliwości zasiały wnioski z podróży do Anglii, gdzie pojechali 
organizatorzy przedsięwzięcia, aby zdobywać doświadczenia22. Steinkeller 
i Łubieński zwracali uwagę, że używając transportu konnego, nie będzie moż-
liwe przewiezienie zakładanej ilości towarów. Opowiadali się więc za zmianą 
koncepcji i wprowadzeniem trakcji parowej, przynajmniej na części drogi.

Przy okazji rozważań o zdolnościach przewozowych linii zastanawiano się 
także, czy budować kolej jedno- czy dwutorową. Z obliczeń wynikło, że wybu-
dowanie linii jednotorowej kosztowałoby prawie 17,7 mln złp (ponowne obli-
czenia Wysockiego, późniejsze o pół roku wykazują sumę niespełna 20 mln 
złp), natomiast dodatkowo, przygotowanie plantu także pod drugi tor do po-
łożenia w przyszłości, podrożyłoby przedsięwzięcie jedynie o około 950 tys. 
złp, czyli o ok. 5%. Tu decyzja została podjęta prawie równocześnie z podję-
ciem prac ziemnych. Plant miał być od razu przygotowany pod dwa tory23.

Początkowo prace ziemne posuwały się w zadowalającym tempie. 
Podobnie było z robotami inżynierskimi. Budowano sporo drewnianych 
mostów, zakładano przepusty, sypano groble i wykonywano przekopy. Na 
trasie DŻWW wystawiono też kilka murowanych mostów i „drogociągów”, 
czyli wiaduktów drogowych. Większość wybudowało Towarzystwo w cza-
sie swojej krótkiej działalności. Nad Rawką koło Skierniewic można było 
zobaczyć obiekt o pięciu otworach, każdy po 9,0 m. Kilka wiorst dalej, na 
skraju parku otaczającego siedzibę cesarską, usytuowano most na Łupi 
(Skierniewce) w Skierniewicach. Miał trzy otwory, każdy po 6,9 m. W jed-
nym z nich została przepuszczona droga prowadząca brzegiem rzeki do 
zabudowań leżących za wysokim na kilka metrów nasypem kolejowym. 
Trzeci kolejowy most murowany był na samym końcu linii i spinał brzegi 
rzeki granicznej — Białej Przemszy24. 

Wiadukty drogowe na „wiedence” były usytuowane koło Płyćwi (dla dro-
gi lokalnej, szerokość w świetle — 4,9 m), koło Piotrkowa (dla drogi Łask — 
Piotrków, dwa otwory po 5,7 m. każdy) oraz koło Częstochowy. Spadki na 
szlaku nie przekraczały 1/200 (czyli 5‰), a łuki miały promień nie mniejszy 
niż 500 m. Utrzymanie takich wartości sprawiało, że DŻWW w praktyce speł-
niała warunki stawiane liniom magistralnym. Warto też przedstawić inne 
parametry drogi. Najwyższy punkt na linii leżał koło Kromłowa, 780 stóp 
powyżej poziomu stacji Warszawa, do której odnoszono wszystkie względne 

21 Tamże, s. 15.
22 Tamże, s. 10, 27.
23 Tamże, s. 48.
24 Archiwum Państwowe w Warszawie, zesp. 1403, sygn. 360 i 361 (na podstawie planu linii 
oraz profi lu podłużnego). 
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wysokości na trasie. Punkt najniżej położony, 58 stóp poniżej poziomu war-
szawskiej stacji, znajdował się koło Pruszkowa.

Największa różnica poziomów na linii wynosiła aż 838 stóp. Najdłuższy, 
bo 19-wiorstowy spadek (podjazd) znajdował się między Skierniewicami 
a Rogowem. Nasypy dochodziły do 40 stóp wysokości, najgłębsze przekopy 
miały do 30 stóp głębokości. Plant kolei był szeroki na ok. 8–9 m i przygo-
towano go do ułożenia dwóch torów o rozstawie szyn 1435 mm. Z 234 mo-
stów potrzebnych do przeprowadzenia głównej linii, Towarzystwo rozpoczęło 
budowę 102, z czego na koniec 1841 r. ukończono 6525. W latach 1839–
1841 podczas prac ziemnych przemieszczono ok. 700 tys. sążni sześcien-
nych ziemi. 

Początkowo dobre tempo prac, przede wszystkim ze względów fi nanso-
wych, zaczęło słabnąć. Od jesieni 1841 r. budowa zamarła. Złożyło się na to 
kilka powodów, m.in. organizacyjnych i proceduralnych (np. władze Królestwa 
nie potrafi ły szybko podejmować decyzji, kwestionowano niektóre zakupy do-
konywane za granicą). Jednak przede wszystkim, najważniejszym powodem 
wstrzymania prac był brak pieniędzy — m.in. nie sprzedano większości akcji 
Towarzystwa. Berlin, Wiedeń czy Londyn, gdzie starano się upłynnić akcje, 
nie były zainteresowane lokowaniem kapitałów w przedsięwzięcie realizowa-
ne w odległej, rosyjskiej prowincji. Na domiar złego „wiedenka” była budowa-
na w czasie, kiedy Zachód zaczynał przeżywać gospodarczy kryzys26. 

W takiej sytuacji dalsza działalność nie była możliwa. W maju 1842 r. 
Piotr Steinkeller i Tomasz Łubieński zwrócili się do rządu o zgodę na rozwią-
zanie Towarzystwa. Dnia 25 maja dyrektor Komisji Rządowej Przychodów 
i Skarbu, tajny radca R. Fuhrmann, zawiadomił dyrekcję Towarzystwa 
o zgodzie Rady Administracyjnej na rozwiązanie spółki, ale także o powo-
łaniu specjalnego komitetu „dla dokładnego poznania stanu faktycznego 
Towarzystwa, dla odebrania Drogi od dotychczasowej Dyrekcji i dla obmy-
ślenia dalszego prowadzenia rozpoczętej budowy”. A było co obmyślać. Rząd 
gwarantował 4% rocznego zysku od wartości każdej sprzedanej akcji. I cho-
ciaż indywidualnym inwestorom sprzedano ich niewiele, to znaczną częścią 
zapłacono za już zakupione szyny i parowozy. 

Sześć dni później, 31 maja 1842 roku, po 3 latach, 6 miesiącach i 6 dniach 
działalności, dyrektorzy Piotr Steinkeller i Tomasz hr. Łubieński, przed no-
tariuszem Józefem Jeziorańskim w Warszawie podpisali dokument o roz-
wiązaniu akcyjnego Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej27.

Przyczyny upadku Towarzystwa miały być dokładnie zbadane. Jeszcze 
13 maja 1842 r., obradując nad złożonym przez Stenkellera i Łubieńskiego 
wnioskiem o rozwiązanie umowy z bankiem Polskim i prośbą o zgodę na roz-
wiązanie Towarzystwa, Rada Administracyjna powołała specjalny Komitet 
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej28. 

25 H. Hilchen, dz. cyt., s. 47.
26 Tamże, s. 45.
27 Tamże, s. 32, 34.
28 „Tygodnik Ilustrowany” nr 14, 19/31 grudnia 1859; J. Wysocki, Droga Żelazna Warszaw-
sko-Wiedeńska.
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Po kilku miesiącach prac, w kwestii co zrobić z rozpoczętą budową, 
Komitet DŻWW opowiedział się za dokończeniem dzieła. Z innych suge-
stii Komitetu ważna była propozycja wybudowania odnogi ze Skierniewic 
do Łowicza29 oraz rozłożenia prac na budowie na pięć lat. Zakładano przy 
tym uruchomienie w 1845 r. pierwszego fragmentu trasy — z Warszawy do 
Skierniewic i Łowicza, a w 1847 r. doprowadzenie linii do granicy Królestwa. 
Ustalono też, że „wiedenka” będzie obsługiwana trakcją parową30. 

Dopiero 21 kwietnia 1843 r. poznane i przeanalizowane wcześniej po-
stulaty Komitetu ofi cjalnie zatwierdziła Rada Administracyjna. Dwa miesią-
ce później, ukazem cesarskim z 17 czerwca 1843 r. w Banku Pożyczkowym 
Cesarstwa została uruchomiona pierwsza transza kredytu na budowę — 
1 mln rubli.31 Dnia 4 lipca 1843 r. fakt ten potwierdziła decyzja Rady 
Administracyjnej ogłaszająca, że „postanowiono Drogę Żelazną wybudować 
kosztem Rządu”.

Prace na linii wznowiono dopiero wiosną 1844 r. Roboty ziemne ruszy-
ły przede wszystkim na odcinkach, które sprawiały trudności Towarzystwu 
w czasie pierwszego etapu budowy: w Oddziale II ze Skierniewic do Piotrkowa 
i w Oddziale IV z Częstochowy do końca trasy. Zaawansowany poziom prac 
pomiędzy Warszawą a Skierniewicami skłaniał do przypuszczeń, że następ-
nego roku, zgodnie z planami, odcinek będzie uruchomiony. Tym bardziej 
istotne stało się szybkie przygotowanie plantu kolejowego na dodatkowym 
odcinku Skierniewice–Łowicz32.

Rzeczywiście, prace prowadzono tam niezwykle intensywnie, chociaż — 
trzeba przyznać — teren nie był specjalnie trudny. Czy to z powodu gor-
szego nadzoru, czy też pośpiechu tłumaczonego koniecznością dotrzymania 
terminu, na budowie odcinka do Łowicza, nazywanego niekiedy Odnogą 
Cesarską, doszło do poważnych uchybień33. Wiadomo o tym z raportu, który 
prawdopodobnie jako jedyny tego rodzaju dokument zachował się do dzisiaj. 
Rzuca on światło na warunki, w jakich prowadzono roboty, ale pokazuje 
również, że pogoń za maksymalnym zyskiem eliminowała możliwość pracy 
w jakichkolwiek humanitarnych warunkach.

Z dokumentu wynika, że zatrudnieni przy pospiesznie budowanym od 
kwietnia odcinku do Łowicza, „do robót użyci, niejednokrotnie zanosili skar-
gi na lichą strawę, karanie ich zbyt surowe, niewypłacanie przypadającej 
należności, a ci co ulegli chorobie, byli zostawieni bez wszelkiej pomocy le-
karskiej (...)”. 

Specjalnie powołana komisja, której zadaniem było „zaradzenie wymie-
nionym nadużyciom i pociągnięcie do tłumaczenia się miejscowych urzędni-
ków (...), przekonała się osobiście:
— że robotnicy nie mieli dostatecznej ilości słomy na posłanie; 

29 Tamże.
30 H. Hilchen, dz. cyt., s. 36.
31 Tamże, s. 43.
32 Tamże, s. 40.
33 A. Paszke, M. Jerczyński, S. Koziarski, dz. cyt., s. 60.
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— że udzielony im pokarm był zepsuty i nieposilny, a chleb niewypieczony 
i kocioł do gotowania pokarmu używany, nie był wybielony; 

— że w szpitalu w Łowiczu było ogółem chorych robotników 27, z tych 3-ch 
umarło, przyczyną zaś choroby ich, podług świadectwa lekarza szpitalne-
go, było usposobienie powietrza, a najgłówniejszą przyczyną śmierci 3-ch 
robotników było nierychłe odesłanie ich do szpitala; 

— że robotnicy przez dozorców Żydów cieleśnie byli karani, a jeden z nich 
z nazwiska Dorobiszewski był zraniony; 

— że jeden z robotników imieniem Sabulski, będąc pozbawiony pomocy le-
karskiej w baraku zmarł; 

— że 80-ciu robotników od robót uciekło (...)”. 
Co ustaliwszy, komisja odesłała do szpitala jeszcze czterech znalezionych 

robotników, a dla zdrowych zaleciła dostawę „przyzwoitego pokarmu i sło-
my na pościółkę”. Potem przystąpiono do zaleconego wcześniej wykrywania 
uchybień w działaniach miejscowych urzędników administracji, którzy nie 
reagowali na docierające do nich dramatyczne informacje. Można przypusz-
czać, że przypadki podobnych zaniedbań zdarzały się częściej, ale były sta-
rannie wyciszane przez przyjmujących zlecenia enterprenerów.

Kiedy Towarzystwo DŻWW przerwało swoje działania, oszacowano, że na 
koniec 1841 r. wykonano ¾ prac ziemnych. Dokończyć należało ⅓ robót na 
odcinku Piotrków–Częstochowa a także znacząco duże roboty na odcinku 
Skierniewice–Piotrków w trudnym, często gliniastym terenie. Pozostałe od-
cinki kwalifi kowały się już do wykonania tzw. budowy wierzchniej, to znaczy 
układania podsypki, podkładów i szyn. Pace te rozpoczęto w Oddziale I, bo-
wiem kolej miała być uruchamiana od Warszawy, od Stacyi Głównej. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi jeszcze przez Steinkellera i Łubieńskiego, 
na plancie przygotowanym na dwa tory, kładziono tylko jeden34 (ten, któ-
ry dzisiaj prowadzi do Warszawy). Drugi miał zostać wybudowany w przy-
szłości, kiedy ruch na linii stałby się odpowiednio duży. W latach 1844, 
1845 i 1846 na linii głównej — z Warszawy do Skierniewic, a później do 
Piotrkowa — w torze zabudowywano szyny profi lowe, dwugłówkowe typu 
Stephensona. Przed upadkiem zdążyło je zakupić w Anglii Towarzystwo 
DŻWW. Takie same szyny ułożone zostały na „Odnodze Cesarskiej”: 
ze Skierniewic do Łowicza. W miarę postępu prac na dalszych odcinkach, 
w latach 1846–1847 na szlaku od Piotrkowa do końca trasy zostały ułożo-
ne, dokupione także w Anglii przez rządową Dyrekcję, szyny typu Vignolesa 
o stopie płaskiej35. Szyny dwugłówkowe dotrwały na linii do pierwszej wiel-
kiej modernizacji przeprowadzonej w latach sześćdziesiątych XIX w.

Na „wiedence” tor z szyn typu Stephensona i szyn typu Vignolesa kła-
dziono na podsypce piaskowo-żwirowej, która przynajmniej przy budowie 
pierwszych odcinków była stosowana bardzo oszczędnie. Zdarzało się, że 
podsypywano tylko zagłębienia pod podkładami. Natomiast w miejscach, 
gdzie piasek rozsypany był jednostajną warstwą, jego grubość dochodziła do 

34 H. Hilchen, dz. cyt., s. 48.
35 „Inżynier Kolejowy” nr 8–9/1926, A. Wasiutyński, Notatki z budowy wierzchniej dróg żela-
znych.
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4 cali. Podkłady z bali sosnowych wówczas jeszcze nie były impregnowane. 
Kładziono je w odległości 90 cm od siebie36. 

Ułożenie toru nie pozwalało jeszcze na podjęcie normalnej eksploatacji. 
Na kolei niezbędne były budynki dla służby, domki dla dróżników, ram-
py, magazyny, warsztaty naprawcze, dworce i parowozownie — wtedy 
zwane remizami. Oczywiście takie obiekty, ogólnie zwane budową górną, 
także powstawały przy linii. W maju 1845 r. wszystkie prace budowlane 
w Oddziale I zmierzały do końca i można było zakładać, że zgodnie z planami 
Komitetu DŻWW sprzed trzech lat, kolej miała dotrzeć w tym samym roku 
do Skierniewic, Łowicza i Rogowa.

Otwarcie pierwszego odcinka było bardzo uroczyste. W sobotę, 14 czerw-
ca 1845 r., o godzinie trzeciej po południu na Stacyi Głównej w Warszawie 
członkowie Komitetu powitali przybyłego na ceremonię otwarcia ruchu księ-
cia Iwana Paskiewicza — namiestnika cesarskiego w Królestwie Polskim. 
Następnie odbyła się parada parowozów. Wszystkie 10 lokomotyw ozdo-
bionych kwiatami „przeszło w pełnym biegu przy dźwięku muzyki przed 
J.O. Księciem Namiestnikiem Królestwa i gośćmi przez tegoż zaproszonemi”. 
Wydarzenie obserwowało również wielu zwykłych obywateli, bowiem „mnó-
stwo Warszawian wszelkich stanów iuż oczekiwało na tę radosną chwilę”. 
Pół godziny później, namiestnik i jego 200 gości ruszyło do Grodziska pocią-
giem składającym się z 15 wagonów. W pierwszym rozlokowała się orkiestra 
wojskowa, która przygrywała przez cały czas podróży. W Grodzisku dostojni 
pasażerowie przeszli pod rozstawione przy stacji namioty, gdzie książę-na-
miestnik zapraszał na poczęstunek. 

Tymczasem o godzinie piątej po południu drugi pociąg, zestawiony 
z 24 wagonów i wiozący następnych 600 pasażerów „wszelkich stanów — 
byli to niby reprezentanci miasta naszego, zaproszeni przez J.O. Księcia 
namiestnika jako członkowie uroczystości, jako świadkowie aktu otwarcia 
drogi, którego skutki dla ich współobywateli tak wkrótce ważnymi, tak wiel-
kimi będą” — pisał reporter „Gazety Warszawskiej”. Po 42 minutach jazdy, 
w Grodzisku, podróżnych drugiego pociągu powitały dźwięki muzyki granej 
przez orkiestrę ustawioną przy torze. Na spotkanie nadjeżdżających wyszedł 
książę Paskiewicz37.

Przez dwa letnie miesiące droga żelazna dobrze służyła mieszkańcom 
Warszawy... i restauratorom, którzy na podmiejskich stacjach i przystan-
kach starali się usłużyć podróżnym. Zainteresowanie nowym środkiem 
transportu dostrzegła dyrekcja „wiedenki”, uruchamiając w wolne dni spe-
cjalne pociągi spacerowe jeżdżące według rozkładu jazdy uwzględniającego 
potrzeby wycieczkowiczów. W piątek, 5 września, zawiadomiono publicz-
ność, że począwszy od 9 września, zostanie uruchomiony nowy odcinek dro-
gi żelaznej — ze stacji Grodzisk do stacji Ruda Guzowska38. To otwarcie nie 
miało uroczystej oprawy.

36 Tamże.
37 Opis uroczystości na podstawie: „Kurier Warszawski” nr 155, 15 VI 1845 (niedziela) oraz 
„Gazeta Warszawska” nr 155, 16 VI 1845 (poniedziałek). 
38 „Kurier Warszawski” nr 235, 5 IX 1845 (piątek).
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Pierwszą informację, że droga żelazna do Skierniewic już jest gotowa, 
przyniósł „Kurier Warszawski”. W dniu 16 września 1845 r. między doniesie-
niem o przyjemności podróżowania do Pruszkowa lub Grodziska a spostrze-
żeniem na temat łatwości pokonywania dużych odległości koleją pojawiła się 
jednozdaniowa informacja o przejezdności szlaku do Skierniewic39. 

Pasażerowie kolei żelaznej „może za kilka dni odwiedzać będą i pięk-
ne Skierniewice, które zaczął ozdabiać sławny Poeta Krasicki, a które od 
lat kilku stały się iednem z miejsc nader ozdobnym w kraiu tutejszym. 
Próba nowej kolei do Skierniewic iuż szczęśliwie odbytą została”. A pod ko-
niec miesiąca w prasie pokazały się anonse informujące o mającym nastą-
pić otwarciu ruchu dla publiczności i o przewidzianym rozkładzie jazdy: 
„Dyrektor Exploatacji drogi żelaznej Warz:–Wiedeń: zawiadamia, iż poczyna-
iąc od d. 19 Wrz: (1 Paźdz:) r.b., pociągi tejże drogi o godzinie 10-tej z rana 
z Warszawy wyruszaiące, dochodzić będą codziennie do Skierniewic, i przy-
bywać tamże o godz: 12¼ po południu, wyruszać zaś będą ze Skierniewic 
z powrotem do Warszawy o godz: 3¾ po południu (...)”40.

Samo otwarcie ruchu nie zostało specjalnie uświetnione. Po prostu, 
pierwsi podróżni odwiedzający Skierniewice koleją, we środę 1 październi-
ka o godz. 10, na dworcu kolei wiedeńskiej w Warszawie wsiedli do pocią-
gu i po dwóch godzinach i kwadransie jazdy dotarli do celu podróży. Środek 
tygodnia sprawił, że z przejazdu nie skorzystało zbyt wielu pasażerów. Ale 
także i pogoda nie zachęcała do podróży: „Wczorajsza całodzienna niepogo-
da stała się przyczyną, iż pierwsza podróż koleją żelazną do Skierniewic nie 
była tyle liczna, ile spodziewano się; w przyszłą Niedzielę wielu Warszawian 
życzy odbyć tę przeiazdkę (...)”. Rzeczywiście. Cztery dni później, w niedzielę, 
dzień był „ciepły, od rana już 12-stopniowy, widny, orzeźwiający, rozkosz-
ny41”. Warszawianie pospieszyli na „październikówkę”. 

(...) Kolej żelazna, „nigdy niezmordowana, pomimo codziennych kil-
kakrotnych harców, powiozła wesołe grupy Warszawian do rozkosznych 
Skierniewic, gdzie iuż spodziewano się uprzejmych Gości. Nieieden (iakeśmy 
przepowiadali) zjadłszy śniadanie w Warszawie, obiadował i przechadzał się 
w Skierniewicach, a wieczorem był tu, w Warszawie w Teatrze, w Warszawie 
spożył kolację, i w Warszawie spoczął niezmęczony bynajmniej pomimo od-
ległej w ciągu dnia przeszło 20-milowej podróży.(...)” 42.

Ledwie kilka tygodni minęło, kiedy przyszedł czas na inaugurację „Odnogi 
Cesarskiej” do Łowicza. „Kurier Warszawski”, w charakterystycznym dla 
tamtego czasu podniosłym tonie tak opisywał to wydarzenie: „Dzień 1go 
Listopada pamiętny dla Łowicza: w handlowem i przemysłowem życiu tego 
miasta, stanowić będzie epokę. (...) O godzinie 10-tej z rana wyruszył pociąg 
z Warszawy, ilością wagonów, liczbą pasażerów, Europejski. Ten ogromny 
łańcuch wagonów, te massy ludzi, dwie lokomotywy za danym znakiem unio-
sły. W dwóch niespełna godzinach stanął cały pociąg w Skierniewicach (...). 

39 Tamże, nr 245, 16 IX 1845 (wtorek).
40 Tamże, nr 256, 27 IX 1845 (sobota).
41 Tamże, nr 261, 2 X 1845 (czwartek).
42 Tamże, nr 265, 6 X 1845 (poniedziałek).
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W Skierniewicach J.O. Xżę NAMIESTNIK otoczony gronem znakomitych 
Osób, raczył zaiąć osobny wagon. Za kilkanaście minut iuż we mgle ukaza-
ły się szczyty Katedry Łowickiej a za niecałe pół godziny stanął pociąg przed 
dworcem stacji kolei żelaznej w Łowiczu. Cała ludność wyszła na spotkanie 
i powitała go z uczuciem najżywszej radości. (...)

Zabawiwszy przeszło godzinę J.O. Xżę NAMIESTNIK wrócił do Skierniewic. 
A w dworcu kolei żelaznej daną była uczta (...). Każdy pojmował ważność wy-
padku, każdy przeięty był i ożywiony uczuciem szlachetnem, iakie budzić 
musi w umyśle najprostszym, siła niezmierna i potęga tak bogata w przy-
szłość, jak kolej żelazna. Dlatego uczta miała barwę niezwyczainą, bo była 
bogata myślą płodną i uczuciem zgodnem całego towarzystwa (...)43”.

Pierwszego listopada, oprócz otwarcia ruchu do Łowicza, otwarto także 
ruch do Rogowa44. W tej sytuacji, ponieważ ze Skierniewic wybiegały tory 
w trzech kierunkach (do Warszawy, do Łowicza i do Rogowa), stacja nad 
Łupią stała się stacją węzłową. Dodajmy — pierwszą w tej części Europy.

Andrzej Paszke

43 Tamże, nr 293, 4 XI 1845 (wtorek).
44 Tamże, nr 288, 29 X 1845 (środa).
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Streszczenie: treścią artykułu jest odzwierciedlenie historii uczelni o nazwie 
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego (do września 2019 r. Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Skierniewicach), która została powołana w 2005 r. przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jak pokazały kolejne lata i wzrastająca liczba chęt-
nych do nauki studentów, była to decyzja ze wszech miar słuszna oraz potrzebna. 
W okresie minionych szesnastu lat uczelnia, posiadająca przemyślaną lokalizację, 
przeszła konstruktywne transformacje, wynikające z zapotrzebowania na określo-
ne kierunki kształcenia i rozwój infrastruktury. Te zmiany powodowały również inne 
działania, istotne dla uzupełniania kadry naukowo-dydaktycznej i zatrudniania spe-
cjalistów. Dotychczasowe lata działalności uczelni zostały szczegółowo udokumen-
towane w wydaniach jubileuszowych Kronik (2015, 2020). Publikacje te stały się 
podstawą przygotowania niniejszego artykułu1. 

Słowa kluczowe: uczelnia, historia, dorobek, życie studenckie, warunki studiowa-
nia i rozwoju

Summary: the content of the article shows the history of the State Higher 
Vocational School, university in Skierniewice (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

1 E. Filecka-Kowalczyk, T. Janicka-Panek, B. Strzelecka, Kronika dziesięciolecia Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach 2005–2015, Skierniewice 2010. E. Filecka-
-Kowalczyk, T. Janicka-Panek, J. Jędrzejewska, E. Pięcek, B. Strzelecka, Kronika 15-lecia 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach 2005–2020, Wyd. PUSB, wersja 
cyfrowa, Skierniewice 2020.
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w Skierniewicach). The School was established in 2005 by the Minister of Science 
and Higher Education. The next years have shown the growing number of students 
willing to study there and proove it was a right and necessary decision. Over the past 
sixteen years, the university, with its well-thought-out location, has undergone 
constructive transformations resulting from the need for determined direction 
of study as well as from infrastructure development. These changes cused further 
activities important for the school development such as getting a new academic 
staff or employing other specialists. The previous years of the university’s activity 
have been documented in details in the jubilee editions of Kroniki (2015, 2020), 
the publications became the base to prepare this article. From September 2019, 
the university has been using the name of Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego. 

Keywords: university, history, achievements, student life, conditions of study 
and development

* * *

Wprowadzenie

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego (PUSB) ma siedzibę 
w Skierniewicach — mieście od dawna przyjaznym studentom, liczącym oko-
ło 50 tys. mieszkańców, leżącym pomiędzy dwiema aglomeracjami: warszaw-
ską i łódzką . Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12 sierpnia 2019 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach 
zmieniła nazwę na „Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego” (PUSB). 
Nowa nazwa obowiązuje od 1 września 2019 r. W 2020 r. uczelnia obchodzi-
ła jubileusz piętnastolecia, co jest istotnym argumentem do zaznaczenia jej 
obecności w pierwszym Roczniku Skierniewickim i podkreślenia roli założy-
cieli oraz utrwalenia znaczących danych.

Stefan Batory patronem PUSB

Stefan Batory przyszedł na świat jako syn węgierskiego wojewody siedmio-
grodzkiego 27 września 1533 r. Od 1571 r. był księciem Siedmiogrodu. 
W dniu 7 listopada 1575 r. został wybrany na króla Polski przez sejm elekcyj-
ny. W 1576 r. poślubił Annę Jagiellonkę, córkę Zygmunta I Starego i został 
koronowany w katedrze wawelskiej na króla Polski. Jego tytuł brzmiał — 
„Stefan, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazo-
wiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podlaski”2.

Król Stefan Batory studiował na Uniwersytecie w Padwie. Znał kilka języ-
ków. Za jego sprawą przekształcono Kolegium Jezuitów w Wilnie w Akademię 
i Uniwersytet Wileński Towarzystwa Jezusowego (1579)3. Jej pierwszym 
Rektorem został Piotr Skarga. Uczelnia bardzo długo była jedyną wyższą 
szkołę na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, założoną w celu krzewienia 

2 A. Śliwiński, Stefan Batory <http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=56852&from=&di-
rids=1&ver_id=&lp=1&QI=F0FA96F8FDDA69A4E60670B3EE8EEADE-3> [dostęp: 30 czerwca 
2021].
3 P. Tomaszewski, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939, Toruń 2018.
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kultury polskiej na ziemiach północno-wschodnich Rzeczypospolitej, a jej 
największy rozkwit przypadł na pierwszą połowę XVII w.4

Legenda Batorego zaczęła się w XVII stuleciu wraz z klęskami militarny-
mi, Polski. Często przypominano, że to Stefan Batory potęgą swojego miecza 
chronił Polskę przed największym zaborcą. Do znaczących zasług Batorego 
należą reformy, które wprowadził w królewskiej armii5 (zwiększył liczbę żoł-
nierzy zawodowych, zorganizował wyszkoloną piechotę i artylerię), sądow-
nictwie (utworzono Trybunał Koronny i Trybunał Litewski — najwyższe 
sądy apelacyjne, w których zasiadała szlachta) oraz utworzenie Akademii 
Wileńskiej. Za czasów Batorego przeprowadzono reformę kalendarza — 
w Rzeczypospolitej jako jednym z pierwszych krajów europejskich wprowa-
dzono kalendarz gregoriański (1582).

Stefan Batory zmarł 12 grudnia 1586 r. Został pochowany w Katedrze 
Wawelskiej w Krakowie. 

Z historii powstania Uczelni

Uczelnia została utworzona 1 października 2005 r. jako Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 września 2005 r. (Dz. Urz. 190 poz. 1605), przepisu wyko-
nawczego do ustawy o wyższych szkołach zawodowych z 1997 r. Wsparcie inicja-
tywy utworzenia w Skierniewicach uczelni państwowej zadeklarowali wówczas 
przedstawiciele różnych jednostek samorządu terytorialnego, członkowie sto-
warzyszeń pozarządowych, w tym ówczesny Prezydent Skierniewic Ryszard 
Bogusz, ówczesny Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Wiesław Puś, 
lokalna działaczka Barbara Bajon, ówczesny radny Skierniewic Krzysztof 
Jażdżyk, obecnie sprawujący urząd Prezydenta Skierniewic. W pracach orga-
nizacyjnych uczestniczył prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Janusz, który 1 paź-
dziernika 2005 r. został mianowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na pierwszego Rektora Uczelni oraz dr Daniel Stos, który został po-
wołany na Prorektora ds. nauczania i rozwoju, a w latach 2015-2020 pełnił 
funkcję Rektora Uczelni.

W pierwszym roku funkcjonowania Uczelni bazą lokalową i dydaktycz-
ną były pomieszczenia Centrum Kształcenia Ustawicznego, a także sale 
w Młodzieżowym Centrum Kultury w Skierniewicach (obecne Centrum 
Kultury i Sztuki w Skierniewicach).

Senat dawnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) — obec-
nie PUSB — jest organem kolegialnym uczelni. Warto przypomnieć, że 
w pierwszym roku działał w składzie: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Janusz, 
prof. dr hab. Anna Krajewska, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, 
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. nadzw. dr Daniel Stos, dr Maciej 

4 R. Lolo, Oświata w Rzeczypospolitej w czasach panowania Stefana Batorego ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności jezuitów [w:] A. Kormendy, tenże, Stefan Batory — król Rzeczy-
pospolitej i książę Siedmiogrodu, Pułtusk 2008, s. 109–127.
5 T. Zackiewicz, Sztuka wojenna czasów Stefana Batorego, Konin 2013.
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Kozłowski. Pierwsze posiedzenie Senatu Uczelni odbyło się 20 października 
2005 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skierniewicach.  

PUSB cechuje nieustanny rozwój potencjału dydaktycznego, w tym: uno-
wocześnienie infrastruktury wspierającej proces kształcenia, rozszerzenie 
współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi i nauko-
wymi, wzmocnienie pozycji Uczelni na krajowym rynku usług edukacyjnych 
oraz zapewnienie fi nansowych warunków rozwoju Uczelni. Dzięki ustawicz-
nemu dążeniu do doskonałości dydaktycznej i akademickiej, a także ma-
jąc na względzie osiągnięcie spójności kierunków rozwoju Uczelni i Regionu, 
w tym powiatu skierniewickiego i Miasta Skierniewice, Uczelnia ma status 
uczelni zawodowej, kształcącej absolwentów o najwyższych umiejętnościach 
i kompetencjach zawodowych.

Misją Uczelni jest budowanie, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, 
doskonałości dydaktycznej, zapewniającej wysoką jakość kształcenia (na 
poziomach 5, 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifi kacji), umożliwiającej absolwentom 
podjęcie pracy lub działalności na własny rachunek, a kadrze dydaktycznej 
rozwój działalności naukowo-badawczej.

Uczelnia jest jedyną w regionie i znaczącą w Polsce Uczelnią realizują-
cą kształcenie zawodowe, specjalistyczne oraz studia I, II stopnia i jednoli-
te studia magisterskie o profi lu praktycznym. Jest atrakcyjnym miejscem 
zdobywania umiejętności zawodowych przez studentów z Polski i z zagra-
nicy, zgodnych z oczekiwaniami pracodawców na dynamicznie zmieniają-
cym się rynku pracy. Pozostaje otwarta na innowacyjne wyzwania stawiane 
przez zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą i prawną, re-
alizując proces naukowo-dydaktyczny, wspierając rozwój regionu, za-
pewniając młodzieży dobre warunki uczenia się, bytowania oraz rozwoju 
społeczno-kulturalnego.

Władze, kadra i struktura organizacyjna Uczelni

W Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego od początku jej powołania pra-
cują nauczyciele akademiccy i specjaliści o wysokich kompetencjach, z uzna-
nym dorobkiem zawodowym i naukowym, autorzy publikacji, nieustannie 
dbający o rozwój własny i Uczelni.

Władze Uczelni kadencji 2020–2024 to: Rektor dr Elżbieta Stokowska-
Zagdan, prof. PUSB; Prorektor ds. ogólnych i rozwoju — dr Daniel Stos, 
prof. PUSB; Prorektor ds. kształcenia, dr Barbara Dembowska, prof. PUSB; 
Kanclerz mgr inż. Jacek Śmiłowski; Kwestor — mgr Agnieszka Broniarek.

Jednostki organizacyjne Uczelni to: kolegia, instytuty, laboratoria, pra-
cownie, biblioteka, wydawnictwo i archiwum.

Kadra naukowa 

W Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego pracuje 122 nauczycieli aka-
demickich, z których wielu związanych jest z Uniwersytetem Łódzkim, 
Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Politechniką Łódzką oraz Szkołą Główną 
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Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczelnia wykorzystuje również po-
tencjał naukowy i dydaktyczny specjalistów różnych dyscyplin, wywodzących 
się ze Skierniewic, w tym związanych z Instytutem Ogrodnictwa. Ponad po-
łowa kadry dydaktycznej posiada także znaczące doświadczanie praktyczne.

W roku akademickim 2020/2021 Uczelnia zatrudniała: 7 profesorów ty-
tularnych, 7 doktorów habilitowanych, 71 doktorów, 36 magistrów, 1 leka-
rza. Obsługą administracyjną Uczelni jest 40 pracowników.

Jednostki organizacyjne Uczelni

Obecnie na Uczelni funkcjonują dwa kolegia: Społeczno-Ekonomiczne oraz 
Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne. 

W ramach Kolegium Społeczno-Ekonomicznego realizowane jest 
kształcenie na ośmiu kierunkach studiów przyporządkowanych do trzech 
instytutów. W Instytucie Nauk Społecznych prowadzone jest kształcenie 
na kierunku Pedagogika I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magi-
sterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. W ra-
mach tego Instytutu działa także Studium Języków Obcych. W Instytucie 
Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu prowadzone jest kształcenie na stu-
diach I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie oraz 
na studiach II stopnia, na kierunku Menedżerskie Studia Ekonomiczno-
-Prawne. Instytut Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie prowadzi kształcenie 
na studiach I stopnia, na kierunkach Administracja oraz Bezpieczeństwo 
Wewnętrzne. W ramach tego Instytutu działa także Studium Szkolenia 
Lotniczego.

W ramach Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Technicznego realizo-
wane jest kształcenie na pięciu kierunkach studiów przyporządkowanych 
do trzech instytutów. W Instytucie Nauk o Zdrowiu realizowane jest kształ-
cenie na studiach I stopnia na kierunkach Pielęgniarstwo, Dietetyka oraz 
Kosmetologia. W ramach tego Instytutu działa także Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu. W Instytucie Nauk Informatyczno-Technicznych pro-
wadzone jest kształcenie na studiach inżynierskich I stopnia, na kierun-
ku Informatyka oraz działa Studium Technologii Informacyjnych. Instytut 
Nauk Przyrodniczych realizuje kształcenie na kierunku Ogrodnictwo. 

Warunki kształcenia i baza dydaktyczna

Początkowo Uczelnia nie dysponowała własnym zapleczem dydaktycznym. 
Zajęcia odbywały się w budynku przy ul. Lelewela, Centrum Kształcenia 
Ustawicznego przy Al. Niepodległości w Skierniewicach oraz Młodzieżowym 
Centrum Kultury w Skierniewicach. 

W 2007 r. miasto Skierniewice przekazało Uczelni jeden z budynków 
po dawnych koszarach wojskowych, mieszczących się przy ulicy Batorego 
64 C, który do dziś jest główną siedzibą Państwowej Uczelni im. Stefana 
Batorego. 



Elżbieta Stokowska-Zagdan, Teresa Janicka-Panek96

Dzięki projektowi unijnemu pt. „Ożywienie społeczno-gospodarcze w pół-
nocno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez rewitalizację te-
renów powojskowych w Skierniewicach”, zrealizowanemu przez Miasto 
Skierniewice, Uczelnia dysponuje zrewitalizowanymi zabytkowymi budyn-
kami, tworzącymi nowoczesny kampus, odpowiadający przyjętym standar-
dom i oczekiwaniom studentów. Duch przeszłości jest zachowany w dawnej 
architekturze budynków, w obecnym wystroju estetycznym.

Kampus uczelni 

Uczelnia dysponuje 4 obiektami dydaktyczno-administracyjnymi, o łącz-
nej powierzchni 11 129 m2, w których zlokalizowane są m.in. dwie duże 
i przestronne aule, dla 256 i 156 osób, sala wykładowa na 144 miejsca au-
dytoryjne, 68 w pełni wyposażonych sal dydaktycznych, w tym: 18 sal ćwi-
czeniowych, 10 pracowni komputerowych zaopatrzonych w nowoczesny 
sprzęt i oprogramowanie oraz symulatory, 38 pracowników specjalistycz-
nych i laboratoriów (w tym m.in. pracownie gastronomiczne, kosmetolo-
giczne, masażu, biochemiczne, gleboznawcze, umiejętności pielęgniarskich, 
ratownictwa medycznego, terapii pedagogicznej) oraz biblioteka z czytel-
nią i salą multimedialną. Na kierunku pielęgniarstwo dostępne jest także 
Monoprofi lowe Centrum Symulacji Medycznej, a w ramach studiów na kie-
runku Bezpieczeństwo Wewnętrzne można nabyć kwalifi kacje mechanika 
i pilota samolotów ultralekkich. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne mają 
dostęp do Internetu. Każda z sal wykładowych wyposażona jest w system 
nagłaśniający oraz sprzęt do prezentacji multimedialnych. 

Budynki PUSB dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych — od-
powiednie podjazdy, windy, wyposażenie wnętrz. Na terenie Kampusu PUSB 
są także miejsca rekreacji (boisko do siatkówki oraz koszykówki, siłownia), 
relaksu i odpoczynku, piękny ogród, oraz parkingi na ponad 150 miejsc. 

Ponadto od roku akademickiego 2013/2014, Uczelnia oferuje swoim 
studentom możliwość zamieszkania w komfortowych warunkach w Domu 
Studenta, zlokalizowanym w sercu kampusu.

Biblioteka i Wydawnictwo 

Biblioteka Uczelni spełnia zadania naukowe, dydaktyczne oraz usługowe. 
Zbiory biblioteczne udostępniane są w formie wypożyczeń „na zewnątrz”, 
na miejscu oraz międzybibliotecznych. Księgozbiór i zasoby multimediów li-
czą ponad 14 100 woluminów oraz ponad 360 jednostek zbiorów specjal-
nych (płyty CD, DVD oraz kasety magnetofonowe). Rocznie przybywa ponad 
1000 egzemplarzy książek. Prowadzona jest prenumerata 67 czasopism fa-
chowych; w tym 13 anglojęzycznych oraz 5 dzienników. Biblioteka jest w ca-
łości skomputeryzowana, a wypożyczanie odbywa się za pomocą programu 
do obsługi czytelników Libra2000. Biblioteka PUSB dysponuje 60 stanowi-
skami pracy indywidualnej oraz pracownią multimedialną z 20 stanowiska-
mi komputerowymi. Prowadzi również działalność kulturalną, m.in. poprzez 
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organizowanie wystaw tematycznych. Współpracuje z bibliotekami lokalny-
mi oraz licznymi bibliotekami akademickimi tematycznie powiązanymi z kie-
runkami kształcenia prowadzonymi przez PUSB. 

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego od 2008 r. ma także własne 
 Wydawnictwo, którego celem jest przede wszystkim publikowanie prac na-
ukowych i dydaktycznych pracowników i studentów, a także drukowanie 
materiałów promocyjno-reklamowych Uczelni. Wydawnictwo wydaje dru-
kiem, m.in.: zeszyty naukowe, materiały konferencyjne, prace dydaktyczne 
(skrypty, podręczniki akademickie i inne) oraz materiały promocyjne. Nadzór 
nad Wydawnictwem sprawuje Prorektor ds. Ogólnych i Rozwoju. Organem 
Wydawnictwa, odpowiedzialnym za poziom merytoryczny i edytorski wydawa-
nych prac, jest Kolegium Redakcyjne. Nakładem Wydawnictwa PUSB ukaza-
ło się ponad 25 publikacji, w tym dwie Kroniki, odzwierciedlające szczegółowe 
wydarzenia z życia Uczelni i upamiętniające działania wielu osób (2015, 2020).

Biuro Karier 

Biuro Karier funkcjonuje na Uczelni od 2007 r.; jego zadaniem jest przygoto-
wanie studentów i absolwentów PUSB do rosnących wymagań rynku pracy, 
z uwzględnieniem potrzeb rynku regionalnego. Podstawową zasadą, na któ-
rej Biuro Karier opiera swoje funkcjonowanie, jest dążenie do różnorodności 
form współpracy, a także ról, w jakich występują względem siebie poszcze-
gólni partnerzy, w tym przede wszystkim przedsiębiorcy i inni przedstawicie-
le rynku pracy, studenci i absolwenci uczelni. 

Biuro realizuje swoje cele poprzez różne formy wsparcia, takie jak:
• 6-miesięczne praktyki zawodowe, dostosowane do potrzeb rynku pracy;
• interaktywne warsztaty i szkolenia grupowe;
• indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe na podstawie badań online 

stylu myślenia i działania FRIS®;
• działania promocyjne, w tym przekazywanie informacji o aktualnych ofer-

tach pracy, stażach i praktykach zawodowych.

Biuro Promocji 

Biuro Promocji powołane Uchwałą Senatu PWSZ w Skierniewicach z 20 mar-
ca 2007 r. początkowo funkcjonowało jako Biuro Karier i Promocji. Od 
2012 r. zmieniło nazwę na Biuro Promocji, co wiązało się również z modyfi -
kacją zakresu jego zadań.

Biuro Promocji jest jednostką ogólnouczelnianą, do jego zadań nale-
ży prowadzenie akcji informacyjno-promocyjno-marketingowych Uczelni. 
Biuro Promocji swoim działaniem obejmuje wszystkie kierunki studiów I i II 
stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, kursy dokształ-
cające oraz wszelkiego rodzaju inicjatywy, kierowane do otoczenia społecz-
no-gospodarczego Uczelni.

Biuro przygotowuje i opracowuje strategie promocyjne, dbając o pozy-
tywny odbiór wizerunku PUSB. Realizuje strategię marketingową, w której 
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skład wchodzą działania public i media relations m.in. kampanie reklamo-
we, organizacja eventów i imprez związanych z funkcjonowaniem i życiem 
Uczelni. Biuro wykorzystuje najnowsze narzędzia social mediów, m.in. por-
tale społecznościowe, profi lowe serwisy internetowe i wiele innych, dzięki 
którym uzyskuje maksymalny odbiór wśród grup docelowych, do których 
pragnie dotrzeć.

Działania podejmowane przez Biuro Promocji to także współpraca z Urzędem 
Miasta Skierniewice, polegająca na szeroko rozumianym zaangażowaniu 
Uczelni w realizację różnego rodzaju przedsięwzięć — zarówno wynikających 
z inicjatywy Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego, jak i innych, np. festi-
wale nauki, pikniki rodzinne, dni maturzysty. To także współpraca z funda-
cjami, instytucjami i przedsiębiorstwami znajdującymi się na terenie Miasta 
Skierniewice, powiatu i regionu m.in. Samorządową Szkołą Muzyczną I stop-
nia, Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach, Bolimowskim 
Parkiem Krajobrazowym, Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteką 
Pedagogiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Urzędem 
Pracy, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Skierniewicką Izbą 
Gospodarczą, Lokalną Grupą Działania „Gniazdo”, Wojewódzkim Szpitalem 
Zespolonym w Skierniewicach, Szpitalem Specjalistycznym w Brzezinach, 
Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Bankami: Spółdzielczym, PEKAO, 
Komendą Miejską Policji w Skierniewicach, Wojskową Komendą Uzupełnień 
w Skierniewicach.

Biuro Promocji realizuje całoroczną strategię marketingową, w ramach 
której dociera do potencjalnych kandydatów poprzez spotkania z licealista-
mi w szkołach, na targach edukacyjnych, organizując ciekawe wykłady oraz 
warsztaty w gmachu Uczelni. 

Biuro Promocji zajmuje się projektowaniem i dystrybucją materiałów re-
klamowych, utrzymuje kontakty z lokalnymi i regionalnymi mediami, kreuje 
wizerunek Uczelni, organizuje spotkania, konferencje prasowe, wydarzenia 
i imprezy.

Biuro Współpracy z Zagranicą 

Uczelnia prowadzi działania sprzyjające tworzeniu Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego oraz realizacji strategii Procesu Bolońskiego; nastę-
puje to głównie poprzez rozwój współpracy europejskiej z innymi instytu-
cjami szkolnictwa wyższego w zakresie zwiększenia mobilności studentów 
i pracowników Uczelni oraz działań zmierzających do podnoszenia jakości, 
atrakcyjności i konkurencyjności kształcenia w europejskich uczelniach. 

W 2013 r. Uczelnia otrzymała decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu 
Karty Programu Erasmus+ na lata 2014–2020 upoważniającą m.in. do pro-
wadzenia wymiany międzynarodowej studentów oraz pracowników, a obecnie 
uzyskała Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego na lata 2021–2027. Od 
2019 r. Uczelnia umożliwia w ramach programu Erasmus+ studentom pielę-
gniarstwa z zagranicznych uczelni partnerskich odbycie praktyki zawodowej.
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Dzięki współpracy z innymi ośrodkami szkolnictwa wyższego za granicą 
powstają nowe inicjatywy dydaktyczne i naukowe, kształtują się więzi formal-
ne między instytucjami, a także przyjaźnie naukowe i zawodowe. Kontakty 
międzynarodowe pozwalają na dostosowanie planów studiów i programów 
kształcenia do światowych trendów technologicznych, ekonomicznych, edu-
kacyjnych i organizacyjnych. Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego 
systematycznie nawiązuje nowe kontakty z zagranicznymi ośrodkami aka-
demickimi oraz wprowadza różne programy służące studentom oraz pra-
cownikom. Jedną z takich inicjatyw są tzw. wykłady dziekańskie w językach 
obcych prowadzone przez wykładowców PUSB dla studentów. 

Kadra akademicka Uczelni bierze udział w konferencjach międzyna-
rodowych, organizowanych w kraju i za granicą, promując tym samym 
dorobek PUSB oraz implementując w Uczelni zdobytą wiedzę. Dzięki 
ich działaniu, a także dzięki inicjatywom podejmowanym przez Biuro 
Współpracy z Zagranicą, z roku na rok zwiększa się liczba uczelni part-
nerskich współpracujących z PUSB, a tym samym zwiększają się możli-
wości wyboru dla naszych studentów, którzy zdecydują się wziąć udział 
w Programie Erasmus+. Uczelnia podpisała umowy partnerskie z ośrodka-
mi akademickimi takich krajów, jak: Bułgaria, Czechy, Grecja, Hiszpania, 
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Ukraina, 
Wielka Brytania i Włochy.

Współpraca z Zagranicą — Baltic University Programme (BUP)

BUP to utworzona w 1991 r. międzynarodowa sieć akademicka, zrzesza-
jąca ponad 220 uniwersytetów i szkół wyższych z 14 państw leżących 
w Regionie Morza Bałtyckiego. Obecnie jest to jedna z największych sie-
ci uniwersyteckich na świecie. Celem BUP jest wsparcie uczelni wyż-
szych w szerzeniu wiedzy na temat szeroko rozumianego zrównoważonego 
rozwoju ekonomicznego, ekologicznego i społecznego w Regionie Morza 
Bałtyckiego. Program oparty jest na współpracy pomiędzy ośrodkami 
akademickimi, ale także innymi instytucjami społecznymi, np. władzami 
lokalnymi oraz organizacjami działającymi na rzecz zrównoważonego roz-
woju w wymienionym regionie.

Baltic University Programme jest programem interdyscyplinarnym skupia-
jącym wszystkie rodzaje uczelni — humanistyczne i techniczne, wyższe szkoły 
pedagogiczne i ekonomiczne, uniwersytety rolnicze i medyczne itd. Program 
koordynowany jest na poziomie międzynarodowym przez Sekretariat BUP 
na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja). W Polsce krajowe Centrum BUP znaj-
duje się na Politechnice Łódzkiej. Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego 
(ówczesna PWSZ w Skierniewicach) przystąpiła do Programu Uniwersytetu 
Bałtyckiego 13 października 2011 r. Podpisanie porozumienia o współpracy 
umożliwia naszym studentom i wykładowcom korzystanie z wszelkich form 
kształcenia dostępnych w ramach Baltic University Programme, tj. kursów, 
szkoleń, konferencji organizowanych w Polsce, ale także w innych krajach 
należących do sieci uniwersyteckiej BUP.
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Uczelnia przyjazna studentom

Uczelniana Rada Samorządu Studentów — URSS

Uczelniana Rada Samorządu Studentów PUSB, to studencka społeczność, 
zrzeszająca przedstawicieli poszczególnych kierunków (starostów grup), 
a także studentów, którzy poza zajęciami chcą aktywnie uczestniczyć w orga-
nizacji życia uczelni, mają niepowtarzalną okazję do rozwijania swoich pasji, 
zainteresowań i spełniania marzeń. Studenci współuczestniczą w zarządza-
niu Uczelnią, współdecydują lub opiniują decyzje podejmowane w sprawach 
dotyczących studentów, m.in. poprzez obecność przedstawicieli w Senacie 
PUSB, Radach Kolegiów, a także w komisjach (komisji stypendialnej, komi-
sji dyscyplinarnej ds. studentów itp.). Czynnie uczestniczą w Forum Uczelni 
Zawodowych. Wymieniają swoje doświadczenia z innymi studentami pod-
czas Konwentów Przewodniczących Samorządów Studenckich, organizo-
wanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Corocznie 
organizowane są klubowe imprezy studenckie, takie jak Fuksówki czy stu-
dencki karnawał. Zwieńczeniem kończącego się roku akademickiego są 
Juwenalia, podczas których odbywają się liczne koncerty. PUSB należy do 
grona Uczelni, które zachęcają swoją społeczność do oddawania krwi, dzięki 
akcji krwiodawstwa oraz współpracy z DKMS. Uświadamiamy w ten sposób 
naszym studentom, jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi. W roku 
akademickim 2018/2019 zorganizowano pierwsze w historii Uczelni wybory 
Miss i Mistera PUSB. 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego

Klub Uczelniany jest tylko rok młodszy od Uczelni, powstał w czerwcu 2006 r., 
zrzeszając początkowo kilkudziesięciu studentów. Obecnie jest to grupa 
ok. 300 osób w sekcjach: piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, aerobiku, 
samoobrony — aikido i siłowni. Studenci oraz młodsi AZSiacy biorą udział 
w zawodach nie tylko w ramach sekcji, ale mają możliwość wzięcia udziału 
w zawodach w różnych dyscyplinach. Od początku AZS uczestniczy z mniejszy-
mi i większymi sukcesami w Lidze Halowej Piłki Nożnej, Amatorskiej Lidze Piłki 
Siatkowej w Skierniewicach, ligach piłki koszykowej, akademickich mistrzo-
stwach województwa łódzkiego oraz akademickich pucharach Polski, turnie-
jach wojewódzkich i ogólnopolskich. Klub organizuje także imprezy sportowe 
dla studentów, dzieci i młodzieży oraz wszystkich innych chętnych osób ko-
chających sport. Władze klubu mają na koncie ponad 70 zorganizowanych im-
prez sportowych, zawodów, rozgrywek uczelnianych oraz międzyuczelnianych. 

Od 3 stycznia 2012 r. Klub posiada osobowość prawną, co pozwala na or-
ganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Od Przedszkolaka do 
AZS-iaka”.

Zarząd Klubu tworzą trenerzy i studenci, dzięki czemu łączy się doświad-
czenie z zapałem i młodością. Stowarzyszenie organizuje imprezy sportowe 
i promuje sport wśród studentów, młodszych oraz starszych AZSiaków dzię-
ki wsparciu Uczelni, dotacjom z Urzędu Miasta oraz sponsorom.
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Studenci niepełnosprawni 

Uczelnia jest przyjazna studentom niepełnosprawnym i dokłada wszelkich 
starań, aby umożliwić wszystkim studentom i słuchaczom równy dostęp do 
źródeł wiedzy. 

Z myślą o studentach niepełnosprawnych PUSB wprowadziła liczne 
rozwiązania, ułatwiające ich funkcjonowanie na Uczelni, takie jak: spe-
cjalistyczny sprzęt dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku, 
z oprogramowaniem SuperNova Access Suite (Supernova) powiększającym, 
udźwiękowiającym i ubrajlawiającym środowisko Windows. Dzięki swojej 
bogatej funkcjonalności jest jedynym programem dostosowanym zarówno 
dla osób słabowidzących, jak i niewidomych: lupy elektroniczne, przenośne, 
poręczne; wyposażone w funkcje multimedialne, dostosowane do potrzeb 
studenta — osoby uczącej się; dyktafony; miejsca parkingowe, windy, pod-
jazdy; rozwój kariery — szkolenia i doradztwo zawodowe; stypendia — co-
miesięczna pomoc materialna przez cały okres studiów.

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego udziela wsparcia z dotacji bu-
dżetowej studentom niepełnosprawnym. W procesie dydaktycznym uwzględ-
niane są specyfi czne potrzeby osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez 
organizację egzaminów w formie alternatywnej.

Uczelnia organizuje również obozy szkoleniowe dla studentów niepełno-
sprawnych. W ramach wyjazdów prowadzone są warsztaty: fi lary poczucia 
własnej wartości, jak poprawić samoocenę, indywidualne sesje coachin-
gowe, wypracowanie umiejętności planowania przyszłości, życie w zgodzie 
ze sobą i identyfi kacja ze swoją chorobą, poradnictwo indywidualne.

Koła Naukowe 

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji  
SECURUS Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego rozpoczęło swoją dzia-
łalność w roku akademickim 2013/2014. Zasadniczym celem Koła jest 
integracja osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa wewnętrz-
nego kraju. Wśród celów, jakie stawiają sobie członkowie Koła, można wy-
różnić: zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa i obronności państwa 
poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i grupami paramilitar-
nymi, organizację spotkań z osobami zajmującymi się zawodowo kwestiami 
związanymi z bezpieczeństwem państwa, organizację cyklicznych spotkań 
związanych z problematyką bezpieczeństwa i współczesnych zagrożeń. 

 Koło Naukowe „Ekonomikus” zrzesza głównie studentów kierunku fi nan-
se i rachunkowość. Członkowie Koła podejmują aktywności pozwalające 
rozszerzyć wiedzę z ekonomii i dyscyplin ściśle z nią związanych, tj. fi nan-
sów, bankowości, rachunkowości i zarządzania. Członkowie Koła podejmują 
współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, uczestnicząc w wykła-
dach przedstawicieli tych jednostek (np. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, 
fi rma audytorska UHY ECA S.A, projekt Nowoczesnego Zarządzania 
Biznesem). Studenci angażują się w życie Uczelni, przygotowując imprezy 
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ogólnouczelniane (np. Dzień Maturzysty, Festiwal Nauki, targi edukacyjne). 
Biorą również udział w konferencjach oraz krajowych i zagranicznych wyjaz-
dach studyjnych. 

Studenckie Koło Naukowe „Singleton” powstało w 2018 r. Koło działa 
przy Instytucie Nauk Informatyczno-Technicznych, a jego zadania skon-
centrowane są na działalności naukowej. Przedstawiciele Koła biorą czyn-
ny udział w konferencjach z udziałem gości zagranicznych. Od 2020 r. 
Singleton ma możliwość wykorzystania, w prowadzonych badaniach, no-
woczesnych technologii teleinformatycznych, które umożliwiają m.in. reje-
strowanie i inteligentne przetwarzanie obrazów cyfrowych oraz bezpieczne 
wykonywanie pomiarów sygnałów fal mózgowych. Poza działalnością na-
ukową członkowie Koła periodycznie uczestniczą w przygotowaniach warsz-
tatów, poświęconych technologiom teleinformatycznym, które odbywają się 
podczas corocznego Dnia Maturzysty.

Pedagogiczne Koło Naukowe „Pedagogia” powstało w roku akademickim 
2013/2014. Spotkania Koła mają formę seminariów i klubu dyskusyjnego. 
Celem działalności Koła, od początku jego istnienia, jest poszerzanie wiedzy 
z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki, a także kształtowanie umiejętności 
pedagogicznych, rozwijanie kompetencji interpersonalnych studentów peda-
gogiki. Głównymi formami działalności jest organizowanie imprez, konferencji, 
spotkań związanych z poszerzaniem i upowszechnianiem wiedzy pedagogicz-
nej, uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach, seminariach, warsztatach, 
udział w działaniach promocyjnych i edukacyjnych organizowanych w naszej 
Uczelni i poza jej murami. Pedagogiczne Koło Naukowe „Pedagogia” poszerza 
i pogłębia zainteresowania pedagogiczne studentów, kształtuje ich kompeten-
cje psychopedagogiczne, zdobywania doświadczeń zawodowych i podnoszenie 
kwalifi kacji, związanych z przyszłą pracą zawodową. 

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa zostało powołane 13 listo-
pada 2017 r. na Kierunku Pielęgniarstwo. Członkowie koła biorą czynny 
udział w wielu przedsięwzięciach odbywających się w Uczelni i poza nią, 
takich jak: Festiwal Nauki oraz Dzień Dziecka (organizowanym na rzecz 
podopiecznych z Domu Dziecka w Strobowie), Dzień Maturzysty i współpra-
cują z DPS. Systematycznie unowocześniana baza dydaktyczna kierunku 
Pielęgniarstwa z powodzeniem tworzy optymalne warunki do aktywności ba-
dawczej, aktywizacji studentów i tworzenia innowacyjnego ceremoniału. 

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki zawiązało się w drugim semestrze roku 
akademickiego 2015/2016. Obszar działań obejmuje tematykę związaną z: 
analizą składu żywności, jej jakością i bezpieczeństwem, wymaganiami nor-
matywnymi oraz czynnikami wpływającymi na skład i jakość żywności, die-
toterapią, a także profi laktyką zdrowotną, promocją zdrowia oraz żywieniem 
w sporcie. Studenci brali udział w konferencjach i kongresach naukowych 
zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Uczestniczyli w pro-
jektach, prowadzili prelekcje i warsztaty dotyczące żywienia oraz zdrowego 
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stylu życia dla uczniów skierniewickich szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych, a także pracowników Uczelni. Znaczącym sukcesem był udział 
w 4 th International Conference on Effects of Pre- and Post-harvest Factors 
on Health Promoting Components and Quality of Horticultural Commodities 
Skierniewice, Poland, June 16–18, 2019. Dzięki zaangażowaniu w badania 
oraz wsparciu merytorycznym wykładowców naszej Uczelni, członkom Koła 
udało się w 2019 r. opublikować artykuł pt.: The effect of fragmentation 
and packaging of dried parsley leaves on selected chemical and microbiolo-
gical parameters w cenionym branżowym czasopiśmie naukowym „Journal 
of Horticultural Research”.

Edukacja Wojskowa Studentów „Legia Akademicka”

Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w 2017 r. pilotażowy program ochotnicze-
go szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Organizatorem czę-
ści teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności 
i wiedzy wojskowej jest PUSB, która dołączyła do programu Legia Akademicka. 
Część praktyczną wojskowego szkolenia w formie ćwiczeń poligonowych or-
ganizuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Państwowa Uczelnia im. Stefana 
Batorego uczestniczy już po raz trzeci w tym programie. Należy podkreślić, że 
nasza Alma Mater pod względem przeszkolonych studentów w stosunku do 
ogólnej liczby studiujących na danej uczelni w ramach programu Edukacja 
Wojskowa Studentów „Legia Akademicka” zajmuje czołowe miejsce spośród 
wszystkich polskich uczelni, które przystąpiły do tego programu.

Uczelnia dla studentów, nauki i regionu

Projekty badawcze dofi nansowane ze środków Unii Europejskiej 

Od marca 2009 r. Państwowa Uczelnia im Stefana Batorego realizuje z po-
wodzeniem liczne projekty, mające na celu rozszerzenie i urozmaicenie ofer-
ty kształcenia, a także ułatwienie studentom i absolwentom przygotowania 
do wejścia na rynek pracy. 

Festiwal Nauki 

Festiwal Nauki (FN) jest organizowany przez Państwową Uczelnię im. Stefana 
Batorego. Jest to możliwe dzięki współpracy z wieloma partnerami. Wśród 
nich jest m.in. Urząd Miasta Skierniewice, Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gniazdo, 
Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach, sto-
warzyszenie Cech Fantastyki SkierCon i inni. Na przestrzeni szesnastu lat 
istnienia Uczelni zorganizowano dwanaście edycji Festiwalu, obecnie trwają 
prace nad trzynastą edycją, w zmienionej, unowocześnionej formule. 
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Główne cele Festiwalu Nauki (w zależności od przyjętej w danym roku 
problematyki), to m.in. popularyzacja nauki z różnych dziedzin wśród dzie-
ci, młodzieży, nauczycieli i mieszkańców Skierniewic oraz regionu, przeka-
zywanie wiedzy o zachodzących zmianach i możliwościach adaptacji do tych 
zmian, upowszechnienie idei zrównoważonego rozwoju, wymiana wiedzy 
o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia. Celem FN jest także aktywi-
zacja lokalnych społeczności regionu skierniewickiego z obszarów wiejskich 
i miejskich, przekazywanie wiedzy o przyrodzie i ochronie środowiska, często 
w formie zabawy i działań warsztatowych, promowanie rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego, promocja Skierniewic oraz województwa łódzkiego wy-
korzystująca walory regionalno-turystyczno-przyrodnicze. Dzięki festiwalom 
nauki udało się zorganizować współpracę wielu podmiotów (działających re-
gionalnie lub w skali ogólnopolskiej) związanych z rozwojem nauki, ochro-
ną przyrody, promowaniem zrównoważonego rozwoju czy wdrażaniem idei 
społeczeństwa obywatelskiego. Ważnym elementem działań festiwalowych 
jest włączanie w ich wykonanie lokalnych organizacji pozarządowych oraz 
wolontariuszy. 

Bardzo ważną inicjatywą w ramach poprzednich edycji Festiwalu Nauki 
był Piknik Rodzinny „Nauka w Krótkich Spodenkach”, skierowany przede 
wszystkim do rodzin z dziećmi. Organizowane są specjalne warsztaty, 
m.in. garncarskie, wikliniarskie, naukowe, kulinarne i in., aby najmłodsi 
mieszkańcy regionu skierniewickiego mogli zapoznać się z otaczającą ich 
rzeczywistością oraz poznać naukowe podwaliny codziennych działań i zja-
wisk przyrodniczych. Od pięciu lat szczególnym elementem festiwalu nauki 
jest ECOn — Ekologiczny Konwent Fantastyczny, organizowany przez PUSB 
we współpracy z Nadleśnictwem Skierniewice, miejską Biblioteką Publiczną 
oraz stowarzyszeniem Cech Fantastyki SkierCon. Jest to impreza skiero-
wana do młodych odbiorców, głównie miłośników fantastyki, a szczególnie 
twórczości J. R. R. Tolkiena. 

Dzień Maturzysty 

Dzień Maturzysty to wyjątkowe spotkanie młodzieży maturalnej skiernie-
wickich i okolicznych szkół ponadpodstawowych z przedstawicielami władz 
miasta, instytucji rynku pracy, pracodawcami oraz przedstawicielami 
Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego — organizatorem i pomysłodawcą 
wydarzenia.

Ideą spotkania jest promocja miasta Skierniewice wśród młodych ludzi jako 
miejsca, gdzie warto się uczyć, żyć i pracować, z którym warto związać swoją 
przyszłość, by tu rozwijać swój talent i umiejętności. W 2020 r. Dzień Maturzysty 
odbył się już po raz dwunasty. Szkoły ponadpodstawowe w Skierniewicach 
i okolicznych miejscowościach: w Łowiczu, Żyrardowie, Bolimowie, Głuchowie 
czy Rawie Mazowieckiej, z zainteresowaniem uczestniczą w tych spotkaniach. 
Jest to bardzo istotne, gdyż koszty studiowania w większych aglomeracjach, 
takich jak Warszawa, Łódź, Poznań, często przewyższają możliwości fi nan-
sowe maturzystów. Tym samym lokalizacja Państwowej Uczelni im. Stefana 
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Batorego jest ogromnym atutem podczas podejmowania decyzji przez przy-
szłych żaków. Wśród współpracujących z Uczelnią placówek oświatowych 
w regionie należy wymienić przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodsta-
wowe, ze Skierniewic i powiatu skierniewickiego, powiatu brzezińskiego, ło-
wickiego, sochaczewskiego, rawskiego i żyrardowskiego.

Wyjazdy studyjne 

Istotną rolę w kształceniu studentów PUSB odgrywają regionalne i krajowe 
wyjazdy studyjne, które władze uczelni organizują dla studentów wszystkich 
kierunków studiów. Są to wyjazdy do zakładów pracy, zakładów przetwór-
czych, gospodarstw rolnych i ogrodniczych, na giełdy ogrodnicze, banków, 
mennic, a także parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000, komplek-
sów pałacowo-parkowych oraz do zaprzyjaźnionych szkół wyższych. Ważną 
rolę odgrywają także przedszkola, szkoły i placówki oświatowe jako miej-
sca realizacji praktyk pedagogicznych. Uczelnia współpracuje z wieloma za-
kładami pracy, z różnorodnymi przedsiębiorcami; a dzięki tej współpracy 
studenci wszystkich prowadzonych kierunków studiów konfrontują teorię 
z praktyką zawodową.

Od 2008 r. regularnie Uczelnia organizuje zagraniczne wyjazdy studyj-
ne do krajów, takich jak: Luksemburg, Holandia, Niemcy, Czechy, Austria, 
Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry i Ukraina. W ramach tych wyjazdów studenci 
mogli zapoznać się między innymi z prawidłami prowadzenia gospodarstw 
biodynamicznych (Luksemburg), nowoczesnymi metodami ogrodnictwa 
gruntowego i szklarniowego, a także funkcjonowaniem giełd ogrodniczych 
(Holandia), nowoczesnymi produktami i technologiami produkcji żywności 
ekologicznej i jej promocją (Niemcy), kształtowaniem terenów zieleni i pro-
dukcją roślin ozdobnych (Holandia), historią oraz stylami sztuki ogrodowej 
i kształtowania terenów zieleni (Czechy, Austria), technologią wydobycia 
torfu na podłoża ogrodnicze (Litwa), procedurami towarzyszącymi otwiera-
niu certyfi kowanej produkcji ekologicznej (Łotwa), zarządzaniem obszarami 
chronionymi (Estonia), zasadami uprawy i przetwórstwa pomidorów i pa-
pryki (Węgry) oraz z wieloma innymi zagadnieniami. Przy okazji studenci 
poznają również kontekst historyczno-ekonomiczny miejsc, w które wyjeż-
dżają, dzięki danym przygotowanym przez prowadzących wyjazdy oraz mają 
okazję zapoznać się z dziedzictwem historycznym i kulturowym odwiedza-
nych krajów — zwiedzają zamki, pałace, muzea, starówki. Wyjazdy studyj-
ne odgrywają też ważną rolę w integracji studentów z różnych kierunków, 
pozwalają na nawiązanie znajomości i podjęcie wspólnych działań.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Uczelnia aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kul-
turalnym w celu zapewnienia udziału jego przedstawicieli m.in. w określa-
niu efektów uczenia się, weryfi kacji i ocenie stopnia ich realizacji, z szerokim 
gronem lokalnych pracodawców i organizacji pracodawców przyjmujących 
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studentów na praktyki zawodowe na podstawie podpisanych porozumień. 
Stale rosnący odsetek dydaktyków, obsługujących kierunki PUSB, stanowią 
praktycy — przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. Konwent 
IV kadencji Uczelni, który funkcjonował do końca roku akademickiego 
2018/2019, w którym zasiadali m.in. wicemarszałek województwa łódzkie-
go, dyrektorzy, prezesi i właściciele czołowych przedsiębiorstw i fi rm z subre-
gionu skierniewickiego uczestniczyli w określaniu efektów kształcenia na 
poszczególnych kierunkach. 

Współpraca z KRePSZ, KRASP, KRePUZ

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
w art. 329 wśród instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższe-
go i nauki, wymienia Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. 
Przed wejściem w życie zapisów ustawy środowisko uczelni zawodowych zrze-
szone było w ramach Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 
(KRePSZ) będącej organizacją osób fi zycznych, rektorów reprezentujących pol-
skie publiczne wyższe szkoły zawodowe (PWSZ). KRePSZ natomiast była człon-
kiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). 

W nowym, ustawowo zagwarantowanym stanie prawnym Konferencja 
Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, zwana dalej KRePUZ, działa na 
podstawie art. 337 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020, 85) jako instytucja przedstawicielska 
środowiska szkolnictwa wyższego. Mając swoją ustawowo zagwarantowa-
ną reprezentację, państwowe uczelnie zawodowe w 2019 r. zrezygnowa-
ły z członkostwa w KRASP. Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego jest 
członkiem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. KRePUZ 
realizuje cele i zadania wynikające z ustawy oraz statutu. Pełni funkcję 
przedstawicielską, kreacyjną i opiniodawczą środowisk publicznych uczelni 
zawodowych wobec organów i instytucji publicznych, społecznych i prywat-
nych oraz współdziała z organami władzy publicznej w sprawach dotyczą-
cych szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Umowy patronackie

W szesnastoletnim dorobku PUSB są także umowy patronackie, będące po-
twierdzeniem wsparcia i szerokiej współpracy w środowisku akademickim. 
Podpisane zostały umowy z czołowymi ośrodkami akademickimi i badaw-
czymi, takimi jak: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Instytut Ogrodnictwa 
w Skierniewicach — pozwalają one na kontynuację nauki na II poziomie 
kształcenia, czyli na studiach magisterskich oraz na studiach doktoranc-
kich. Ponadto PUSB zawarła umowy patronackie i porozumienia o współ-
pracy ze szkołami podstawowymi i średnimi. Uczelnia objęła także opieką 
dwa uniwersytety III wieku: w Skierniewicach i w Brzezinach.
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 BEZROBOCIE REJESTROWANE 
W SKIERNIEWICACH W LATACH 
2003–2020 . ZARYS ZAGADNIENIA

Streszczenie: podstawowym celem artykułu jest przedstawienie głównych uwarun-
kowań i charakterystyki strukturalnej (w aspekcie demografi cznym) zjawiska bezro-
bocia rejestrowanego na terenie Skierniewic, miasta na prawach powiatu, w latach 
2003–2020. Użyto metody analizy danych zastanych. Wykorzystano dane Głównego 
Urzędu Statystycznego (GUS) oraz opracowania dotyczące lokalnego rynku pracy 
w Skierniewicach. Uwzględniono zjawisko wahadłowych migracji przestrzennych 
jako istotnej przesłanki dynamiki aktywności zawodowej mieszkańców Skierniewic. 
Zidentyfi kowano cechy charakterystyczne zmiany stopy bezrobocia rejestrowanego 
na lokalnym rynku pracy w latach 2003–2020.

Słowa kluczowe: bezrobocie rejestrowane, lokalny rynek pracy, powiat grodzki, sto-
pa bezrobocia rejestrowanego, problemy polityki społecznej

Summary: the main purpose of the article is the presentation of main determinants 
and structural profi le (a demographic aspect) of registered unemployment 
in Skierniewice township district in years 2003–2020. The desk research method was 
mainly used. Data obtained from Statitics Poland (GUS) and reports on local labour 
market were an object of analysis. The phenomenon of pending spatical mobility 
was included in the analysis because it is regarded as an infl uencial condition 
for professionally active community of Skierniewice. The essential characteristics 
of changes in the unemployment rate in Skierniewice labour market.

Keywords: registered unemployment, local labour market, township district, 
unemployment rate, social policy problems
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Wstęp

Bezrobocie jest jednym z podstawowych wyzwań rozwoju gospodarczego 
i społecznego w Polsce po 1989 r., zarówno na poziomie krajowym, jak i re-
gionalnym oraz lokalnym. Władze publiczne na poziomie centralnym oraz 
samorządowym w III Rzeczypospolitej próbują, za pomocą różnych instru-
mentów polityki publicznej, zmniejszyć negatywne społeczne konsekwencje 
tego zjawiska, które jest charakterystyczne dla gospodarki wolnorynko-
wej. Zgodnie z art. 65. ust. 5. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. władze publiczne powinny prowadzić taką politykę, któ-
ra umożliwi osiągnięcie pełnego, produktywnego zatrudnienia przy wyko-
rzystaniu programów zwalczania bezrobocia (na które składają się m.in.: 
organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego, roboty 
publiczne, prace interwencyjne). Dużą zmianę jakościową w zakresie im-
plementacji tych norm konstytucyjnych w praktyce rządzenia władz publicz-
nych w naszym kraju przyniosło przystąpienie do Unii Europejskiej 1 maja 
2004 r. Dzięki temu polscy pracownicy uzyskali dostęp do unijnego rynku 
pracy, a krajowa gospodarka uzyskała dodatkowy impuls rozwojowy dzięki 
unijnym środkom pomocowym oraz szerszemu dostępowi do rynków państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Pozytywne efekty tych procesów zaczę-
ły być widoczne po 2004 r. także na polskim rynku pracy we wszystkich 
jego wymiarach przestrzennych. Podstawowym celem tego artykułu jest opi-
sanie funkcjonowania wybranych aspektów skierniewickiego rynku pracy 
(miasto Skierniewice, powiat grodzki) poprzez ukazanie przemian struktu-
ry oraz uwarunkowań bezrobocia rejestrowanego w latach 2003–2020. Tak 
nakreślone zadanie badawcze będzie wymagało objęcia analizą następują-
cych zagadnień: ogólna charakterystyka rozwojowa Skierniewic na tle całego 
województwa łódzkiego, omówienie podstawowych kategorii teoretycznych 
związanych z funkcjonowaniem rynku pracy oraz zjawiskiem bezrobocia 
w gospodarce wolnorynkowej, zaprezentowanie wybranych uwarunkowań 
prawnych związanych ze zwalczaniem bezrobocia jako problemu społecz-
nego, przedstawienie wybranych danych ilościowych (statystycznych, son-
dażowych) ukazujących specyfi kę i strukturę bezrobocia rejestrowanego 
w mieście Skierniewice, omówienie zjawiska migracji wahadłowych w kon-
tekście rozwoju lokalnego rynku pracy, wskazanie głównych trendów rozwo-
jowych wybranych wskaźników skierniewickiego rynku pracy (na podstawie 
analizy danych zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS), przedstawienie 
wniosków końcowych i rekomendacji w obszarze przeciwdziałania wzrosto-
wi bezrobocia rejestrowanego w analizowanym powiecie grodzkim w najbliż-
szych latach do 2027 r. (nowa perspektywa fi nansowa 2021–2027).

Ogólny portret statystyczny Skierniewic w latach 2017–2019, czyli przed 
wybuchem pandemii COVID-19, przedstawiał się następująco: w 2019 r. 
w Skierniewicach mieszkało 48089 osób (w 2017 r. było to 48 308 osób), 
w 2019 r. ludność w wieku nieprodukcyjnym (czyli osoby w wieku przedpro-
dukcyjnym i poprodukcyjnym) na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosiła 
73,4 (w 2017 r. 67,3) — im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większe wy-
datki publiczne, przyrost naturalny na 1000 osób w 2019 r. osiągnął ujemny 
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poziom –0,1 (w 2017 r. było to 1,2), wydatki ogółem budżetu miasta na 1 jed-
nego mieszkańca w 2019 roku osiągnęły poziom 6550 zł (w 2017 r. 5517 zł), 
było 1785 podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. 
mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2019 r. (1722 podmiotów w 2017 r.), 
stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w 2019 roku 5,3 proc. (6,2 proc. 
w 2017 r.) — co należy uznać za pozytywny sygnał stabilności lokalnego ryn-
ku pracy w latach 2017–20191. 

Problematyka bezrobocia jest w obecnej literaturze przedmiotu trakto-
wana jako złożona, bowiem obejmuje różne poziomy występowania tego zja-
wiska w życiu społecznym: studia dotyczące jednostek pozostających bez 
pracy (jakość życia, stan zdrowia, wiek), instytucjonalne aspekty przeciw-
działania bezrobociu (aktywna polityka rynku pracy, strategie poszukiwania 
pracy, uwarunkowania prawne występowania bezrobocia)2. W przypadku 
Polski szczególnego znaczenia dla dynamiki i struktury populacji osób pozo-
stających bez pracy nabierają po 1989 r. czynniki demografi czne, bowiem na 
początku XXI w. wartość współczynnika obciążenia demografi cznego (będą-
cego stosunkiem liczby osób w wieku nieprodukcyjnym — czyli osób niepeł-
noletnich oraz seniorów — do liczby osób w wieku produkcyjnym) należała 
do jednych z najniższych na świecie. To wynikało z nałożenia się na siebie 
w tamtym okresie występowania dwóch efektów — tzw. dywidendy demo-
grafi cznej charakteryzującej się spadkiem dzietności bez jednoczesnego wy-
stępowania wzrostu liczby seniorów (co stymuluje wzrost gospodarczy i nie 
generuje wyższych kosztów stosowania różnych instrumentów polityki spo-
łecznej) oraz wchodzenia na rynek pracy pokolenia drugiego powojennego 
wyżu demografi cznego z początku lat 80. ub. wieku3.

Charakterystyka geografi czno-demografi czna Skierniewic 
na tle województwa

Struktura administracyjna województwa łódzkiego obejmuje 24 powiaty: 
3 powiaty grodzkie (Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski), 21 powia-
tów ziemskich. Natomiast podstawowa sieć osadnicza zawiera 177 gmin 
(18 miejskich, 28 miejsko-wiejskich, 131 wiejskich). Przedstawienie charak-
terystyki czasowej i strukturalnej zjawiska bezrobocia w powiecie grodzkim 
Skierniewice wymaga wcześniejszego ogólnego omówienia wybranych czyn-
ników demografi cznych, ekonomicznych oraz społecznych, które warunku-
ją trajektorię rozwojową województwa łódzkiego w analizowanym okresie. 

1 Urząd Statystyczny w Łodzi, Miasto Skierniewice, b.d.w., s. 1, <https://lodz.stat.gov.pl/va-
demecum/vademecum_lodzkie/portrety_miast/miasto_Skierniewice.pdf> [dostęp: 29 kwietnia 
2021]. 
2 A. Karwacki, P. Błędowski, Bezrobocie jako współczesna kwestia społeczna — wybrane aspek-
ty socjologiczne i ekonomiczne, „Studia Socjologiczne”, vol. 1(236), 2020, s. 139. 
3 P. Strzelecki, Potencjalne zasoby pracy — wnioski na podstawie analizy przepływów na ryn-
ku pracy [w:] Demografi czne i systemowe uwarunkowania polityki zatrudnienia, red. nauk. 
J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, Warszawa 2018, s. 134 <https://bip.stat.gov.pl/fi les/gfx/
bip/pl/defaultstronaopisowa/850/1/1/demografi czne_i_systemowe_uwarunkowania_polity-
ki_zatrudnienia.pdf> [dostęp: 9 lutego 2020]. 
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Dane te są dostępne w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
Urzędu Statystycznego w Łodzi. Na ich podstawie można nakreślić nastę-
pujący portret statystyczny województwa łódzkiego w latach 2003–2020: 
a) ludność (stan 31 XII) — 2 577 465 osób w 2005 r., 2 466 322 osób w 2018 r.; 
b) w miastach mieszkało 1 542 678 osób w 2018 r. (1 665 261 osób w 2005 r.), 
na wsi było 923 644 mieszkańców w 2005 r. (912 204 osób w 2005 r.); 
c) ludność w wieku produkcyjnym (stan 31 XII) wynosiła 1 464 262 osób 
w 2018 roku (1 646 382 osób w 2005 r.); d) pracujący (w tys., stan 31 XII) 
1022,1 tys. osób w 2018 r. (898,6 tys. osób w 2005 r.); e) pracujący na 
1000 ludności (stan 31 XII) 414,4 osób w 2018 roku (351,4 osób w 2005 r.); 
f) pracujący w sektorze prywatnym 82,0% w 2018 r. (75,9% w 2005 r.); 
g) bezrobotni zarejestrowani (stan 31 XII) 66,0 tys. w 2018 r. (198,4 tys. 
osób w 2005 r.); h) bezrobotni zarejestrowani (stan 31 XII) na 1 ofertę pra-
cy przypadało 11 osób w 2018 r. (natomiast w 2005 r. były to 144 osób); 
i) stopa bezrobocia rejestrowanego (stan 31 XII) wynosiła 6,1% w 2018 r. 
(17,9 %w 2005 r.); j) przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w zł osią-
gnęło w 2018 r. poziom 4216,6 zł (w 2005 r. 2052,90 zł)4. Przedstawione 
dane statystyczne pozwalają wnioskować, iż poziom życia mieszkańców wo-
jewództwa łódzkiego w latach 2005–2018 poprawił się wyraźnie od czasu 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a sytuacja na regionalnym ryn-
ku pracy po kilkunastu latach od przystąpienia naszego kraju do UE może 
być określona jako w coraz mniejszym stopniu determinowana przez pro-
blemy strukturalne transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu 
wolnorynkowego. 

Warto podkreślić, że sytuacja województwa łódzkiego — w porównaniu 
z innymi województwami — jest w większym stopniu warunkowana przez 
procesy starzenia się populacji, bowiem w 2019 r. województwo łódzkie 
w rankingu starości (liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 
100 osób w wieku 0–14 lat) znalazło się na drugim miejscu za woj. święto-
krzyskim, natomiast w prognozie na 2050 r. wartość indeksu starości bę-
dzie sytuowała województwo łódzkie w środkowym przedziale prognozowanej 
wartości tego wskaźnika5. Taka dynamika zmian demografi cznych powoduje 
powstanie nowych wyzwań dla regionalnego rynku pracy, polityki społecz-
nej, a także wyboru i defi niowania priorytetów polityki publicznej w najbliż-
szych latach. Te procesy demografi czne będą w coraz bardziej zauważalny 
sposób oddziaływać na lokalne rynki pracy, powodując rosnące zróżnico-
wanie ich potencjału zasobów pracy oraz wzrost współczynnika aktywności 
zawodowej przez zachęcanie do pozostawania na rynku pracy osób w wieku 
poprodukcyjnym.

Województwo łódzkie posiada swój specyfi czny wzorzec koncentracji prze-
strzennej o układzie węzłowo-pasmowym, którego istotą jest pełnienie przez 

4 Opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny w Łodzi, Województwo Łódzkie 
2019 — podregiony, powiaty, gminy 1.12.2019 <https://lodz.stat.gov.pl/download/gfx/lodz/
pl/defaultaktualnosci/752/5/21/1/201912_r_lodzkie_podregiony_2019.zip> [dostęp: 15 maja 
2021].
5 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny województw, Warszawa 2020, s. 32. 
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duże ośrodki miejskie, które dysponują rozwiniętą infrastrukturą techniczną 
oraz społeczną, funkcji węzłów generujących aktywność ekonomiczną posia-
dających wysoki stopień koncentracji zasobów ludzkich z centralną rolą Łodzi 
(ok. 1/3 mieszkańców całego województwa), a Skierniewice należą do jednego 
z pasm przebiegających wzdłuż ważnych dróg (układ Skierniewice–Łowicz)6. 
Wysoki poziom dostępności komunikacyjnej Skierniewic, które znajdują się 
na strategicznie ważnej linii kolejowej Warszawa–Łódź sprawia, że lokalny ry-
nek pracy w większym stopniu niż w przypadku innych ośrodków miejskich 
województwa łódzkiego pozostaje pod wpływem migracji wahadłowych, a sytu-
acja ta nosi znamiona strukturalnej trwałości i jej znaczenie rozwojowe wzrosło 
po utracie przez Skierniewice statusu miasta wojewódzkiego w wyniku refor-
my administracyjnej kraju w 1999 r. Należy zgodzić się z tezą przedstawioną 
w dokumentach strategicznych samorządu województwa łódzkiego z 2021 r., 
że wyzwaniem rozwojowym w zakresie transportu kolejowego pozostają nadal 
opóźnienia inwestycyjne w tym obszarze: „Peryferyjny względem Łodzi i części 
województwa przebieg magistralnych linii kolejowych o znaczeniu międzyna-
rodowym (Nr 1, 3, 4, 131) oraz niezrealizowana linia kolei dużych prędkości, 
będąca w sieci TEN-T, skutkują ograniczonymi powiązaniami z wieloma ośrod-
kami miejskimi w kraju oraz w ramach połączeń międzynarodowych (Praga, 
Berlin)”7. Prognozy zapotrzebowania na pracę w woj. łódzkim, przygotowywa-
ne jako element cyklicznego monitoringu lokalnych rynków pracy w ramach 
„Barometru zawodów”, wskazują, że w latach 2009–2020 najbardziej wzrósł 
popyt na pracowników w następujących sekcjach gospodarki regionu: dzia-
łalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (blisko 
10-krotnie), przetwórstwo przemysłowe (2,5-krotnie), a od 2017 r. widoczny 
jest spadek zapotrzebowania na pracowników w handlu hurtowym/detalicz-
nym oraz budownictwie8. Te dane dowodzą, że po 2013 r. pojawiły się oznaki 
transformacji regionalnego rynku pracy w dwóch kierunkach: (1) wzmocnie-
nia tych segmentów lokalnych rynków pracy, które są związane ze społeczeń-
stwem informacyjnym; (2) reindustrializacji regionu (z centralną rolą Łodzi) po 
szokowej deindustrializacji regionu łódzkiego w latach 90. XX w. 

Zgodnie ze „Strategią rozwoju województwa łódzkiego 2020” Skierniewice, 
oprócz Łodzi oraz 15 miast regionu, są zaliczane do ośrodków subregio-
nalnych, które dysponują wysokim poziomem przedsiębiorczości w ujęciu 
lokalnym, skupieniem podmiotów wchodzących w skład otoczenia przed-
siębiorczości oraz relatywnie wysokim poziomem dochodów z podatku CIT9. 

6 J. Dzieciuchowicz, Ludność województwa łódzkiego: rozwój i przemiany strukturalne, „Acta 
Geographica Lodziensia”, vol. 109, 2019, s. 114. 
7 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Załącznik nr 1 do Uchwa-
ły Nr 159/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 marca 2021 r. Strategia rozwoju woje-
wództwa łódzkiego: projekt przygotowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego, 2021 r., s. 44 
<http://strategia.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/03/projekt-SRWL-2030-z-2-marca-
-2021-r..pdf> [dostęp: 24 marca 2021]. 
8 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Barometr zawodów 2021: Raport podsumowujący badanie 
w województwie łódzkim, Kraków 2020, s. 11 <https://barometrzawodow.pl//forecast-card-
-zip/2021/report_pl/raport_wojewodztwo_lodzkie_2021.pdf> [dostęp: 3 marca 2021]. 
9 Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020, s. 41 <http://
strategia.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2019/10/SRWL_2020.pdf> [dostęp: 24 marca 2021].
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Ta dobra pozycja Skierniewic, w porównaniu z ośrodkami miejskimi, które 
tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze (np. Łowicz), powoduje, że kie-
runki rozwoju lokalnego rynku pracy są wzmacniane zarówno przez impulsy 
egzogenne (czyli związane z działalnością władz publicznych), jak i impulsy 
endogenne (rozwój ilościowy i jakościowy podmiotów gospodarczych dzia-
łających na lokalnym i regionalnym rynku pracy). Ważną rolę w rozwoju 
lokalnego rynku pracy ośrodków subregionalnych odgrywa programowanie 
działań w ramach horyzontalnych polityk publicznych, które są podejmo-
wane w odniesieniu do obszarów funkcjonalnych tych ośrodków. Powstanie 
tych obszarów ma służyć wzrostowi powiązań między całym obszarem a jego 
otoczeniem zewnętrznym: „Dzięki temu obszary ośrodków subregionalnych 
będą zwiększać elastyczność swoich rynków pracy w zależności od bieżą-
cej koniunktury gospodarczej i zwiększać swoją atrakcyjność jako miejsca 
zamieszkania i dostarczania usług”10. Sytuacja skierniewickiego ośrodka 
subregionalnego jest determinowana przez dwa czynniki, które wpływają na 
przepływ siły roboczej w obrębie całego obszaru funkcjonalnego: 1) wysoka 
skala migracji wahadłowych ze Skierniewic do Warszawy; 2) wyższy poziom 
płac w województwie mazowieckim niż łódzkim. Przykładowo, w 2019 r. 
miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego (w zł) w mikroprzed-
siębiorstwach (podmioty gospodarcze zatrudniające do 9 osób) woj. mazo-
wieckiego wynosiło 4355 zł, natomiast w woj. łódzkim zaledwie 2880 zł (dla 
porównania — w skali całego kraju było to 3349 zł)11.

Położenie geografi czne Skierniewic, pomiędzy Łodzią i Warszawą, jest 
czynnikiem, który po 1999 r. (utrata przez Skierniewice statusu miasta wo-
jewódzkiego) w większym stopniu wpływa na pozycję lokalnego rynku niż 
impulsy endogenne powstające w ramach regionalnego łódzkiego rynku 
pracy. Skierniewice są istotnym ośrodkiem miejskim w ramach koncepcji 
Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego (WŁOF), który obejmuje: 
1) dwa ośrodki układu bipolarnego (Warszawę, Łódź); 2) obszary metropo-
litarne tych dwóch miast, szerszy obszar funkcjonalny (oparty na powią-
zaniach transportowych, gospodarczych, rynku pracy); 3) strefę powiązań 
układu bipolarnego (sieć relacji między mniejszymi ośrodkami miejskimi 
i dwiema metropoliami — Warszawą i Łodzią)12. Głównymi obszarami od-
działywań w ramach WŁOF są: transport, sektor edukacyjny, sfera nauki 
i badań, turystyka oraz współpraca między poszczególnymi jednostkami sa-
morządu terytorialnego (JST). Kierunki rozwoju WŁOF są determinowane 

10 Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, M.P. 2012 poz. 252, s. 190<http://isap.sejm.
gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20120000252/O/M20120252-1.pdf> [dostęp: 10 kwietnia 
2021]. 
11 Tabl. 14. Podstawowe wskaźniki działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw według wo-
jewództw w 2019 r. [w:]Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2019 roku. 
Tablice w formacie XLSX, Główny Urząd Statystyczny, 31.12.2020 <https://stat.gov.pl/> [do-
stęp: 17 maja 2021]. 
12 T. Markowski, Zintegrowana Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjo-
nalnego do roku 2030 (projekt), Łódź–Warszawa, wrzesień 2015, s. 19 <http://administra-
cja.mswia.gov.pl/download/58/19619/Strategia-Rozwoju-Warszawsko-Lodzkiego-Obszaru-
-Funkcjonalnego.pdf> [dostęp: 10 kwietnia 2021]. 
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przez priorytety rozwojowe obu województw (łódzkiego i mazowieckiego), cy-
kle koniunktury gospodarczej, priorytety rozwojowe decydentów publicz-
nych, lobbing JST oraz podmiotów gospodarczych.

Wspomniany już wcześniej fakt utraty przez Skierniewice statusu mia-
sta wojewódzkiego postawił wspólnotę lokalną oraz władze lokalne przed 
koniecznością ponownego zdefi niowania celów rozwojowych, które miasto 
miało realizować w nowych warunkach politycznych stworzonych przez re-
formę administracyjną rządu J. Buzka z końca lat 90. ub. wieku. O efektach 
tych działań można próbować wnioskować na podstawie pozycji Skierniewic 
w różnych rankingach dotyczących rozwoju lokalnego — zarówno w uję-
ciu regionalnym, jak i krajowym. W badaniu jakości życia mieszkańców 
gmin regionu łódzkiego, które zostało zrealizowane od grudnia 2014 r. do 
czerwca 2015 r. (wzięły w nim udział 83 gminy, czyli 47% wszystkich gmin 
województwa łódzkiego), podjęto próbę dokonania diagnozy pozycji poszcze-
gólnych gmin z tego województwa poprzez zbadanie 10 obszarów działalno-
ści wspólnot lokalnych z regionu łódzkiego (m.in. atrakcyjność osiedleńcza, 
atrakcyjność inwestycyjna, zwalczanie wykluczeń i marginalizacji, trans-
port i komunikacja publiczna) — Skierniewice znalazły się na 12. miejscu, 
natomiast liderem rankingu został Bełchatów13. Według prognoz demogra-
fi cznych z 2016 r., dotyczących powiatów województwa łódzkiego, liczba 
mieszkańców Skierniewic w 2015 r. niemal nie uległa zmianie w porów-
naniu z rokiem 1995 (to jedyny, obok powiatu zgierskiego, taki przypadek 
w tym województwie), natomiast w 2035 r. liczba mieszkańców Skierniewic 
prawdopodobnie zmniejszy się do poziomu 90,6% stanu z 1995 r. (co na-
leży uznać za wynik relatywnie dobry na tle innych powiatów woj. łódzkie-
go)14. Wydaje się zatem, że perspektywa utrzymania obecnego potencjału 
demografi cznego Skierniewic w najbliższych latach będzie realna, co na-
leży uznać za czynnik stabilizujący lokalny rynek pracy po stronie poda-
żowej. Jednocześnie trzeba podkreślić, że nie oznacza to, iż Skierniewice 
nie stoją przed wyzwaniami rozwojowymi, bowiem w rankingu 100 najwięk-
szych ośrodków funkcjonalnych w Polsce (wskaźniki cząstkowe uwzględ-
nione w rankingu: 1) gospodarka — m.in. odsetek ludności w wieku 
produkcyjnym; 2) wiedza — absolwenci ogółem; 3) usieciowienie — liczba 
uczestników imprez; 4) jakość życia — lekarze (na 10 tys. ludności) po-
wiat grodzki Skierniewice znalazł się na 76. miejscu na 100 obszarów funk-
cjonalnych (dla porównania: Łódź na 20. miejscu, Piotrków Trybunalski 

13 EGO — Evaluation for Government Organizations s.c., Raport końcowy: Badanie jakości 
życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin 2014, 
Warszawa–Łódź, czerwiec 2015 r., s. 119<http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_
publications_fi les/5523/badanie-jakosci-zycia-mieszkancow-gmin-regionu-lodzkiego.pdf> [do-
stęp: 24.03.2021]. 
14 P. Szukalski, Diagnozy procesów demografi cznych w średnim i długim okresie dla wojewódz-
twa łódzkiego — w ramach monitoringu Planu przeciwdziałania depopulacji w województwie 
łódzkim 2020, ekspertyza dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2016, 
s. 5 <https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/21856/Depopulacja%20
2016.pdf> [dostęp: 24.03.2021]. 
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na 31. miejscu, Żyrardów na 38. miejscu)15. Podstawowym wyzwaniem roz-
wojowym dla poszczególnych województw będzie w nadchodzących latach 
rosnąca luka rozwojowa pomiędzy stolicami województw a innymi ośrod-
kami miejskimi w poszczególnych regionach. Skierniewice częściowo mogą 
rozwiązać ten dylemat przez utrzymanie dotychczasowego modelu rozwo-
jowego związanego z migracjami wahadłowymi lepiej wykształconych pra-
cowników do Warszawy i Łodzi, przy jednoczesnym zapewnieniu lepszego 
dostępu do usług publicznych o wysokiej jakości (zwłaszcza w zakresie 
ochrony zdrowia), a także prowadzenia przez władze lokalne aktywnej poli-
tyki mieszkaniowej16. 

Lokalny rynek pracy i bezrobocie — aspekt teoretyczny 

W literaturze przedmiotu, poświęconej teoretycznym aspektom zjawiska bez-
robocia, najczęściej wskazuje się, że osoby bezrobotne to takie, które w da-
nym przedziale czasu jednocześnie spełniają trzy kryteria: 1) są gotowe do 
podjęcia pracy; 2) podejmują działania związane z poszukiwaniem pracy; 
3) nie pracują w celach zarobkowych. Jest to ważne dookreślenie  wielkości 
tej grupy i wpływa na zakres stosowania różnych instrumentów z zakresu ak-
tywnych polityk rynku pracy przez publiczne służby zatrudnienia. W prak-
tyce najczęściej stosowane są następujące metody umożliwiające obliczenie 
skali występowania zjawiska bezrobocia: 1) bezrobotni są rejestrowani przez 
urzędy pracy; 2) ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych wymaga rejestra-
cji w urzędzie pracy; 3) przeprowadzanie badań sondażowych na próbie ba-
dawczej o charakterze reprezentatywnym dla populacji osób aktywnych 
zawodowo17. Każda z tych metod ma swoje wady i zalety, bowiem umożliwia 
jedynie aspektowe analizowanie zjawiska bezrobocia. Podejście komplek-
sowe powinno być oparte na komplementarnym stosowaniu danych uzy-
skanych jednocześnie za pomocą kilku metod oraz stosowania serii danych 
obejmujących długie ramy czasowe (szeregów czasowych), co umożliwia wy-
krywanie trendu (kierunek rozwoju zjawiska) oraz sezonowości (cykliczność 
zmian). Bezrobocie może być analizowane jako zjawisko charakteryzujące 
się określonym poziomem w danym momencie (ujęcie zasobowe) oraz jako 
zjawisko dynamiczne związane z przepływami pomiędzy różnymi segmenta-
mi osób obecnymi na rynku pracy (zatrudnieni, bezrobotni, bierni zawodo-
wo). W tym artykule głównym przedmiotem zainteresowania jest bezrobocie 
strukturalne rozumiane jako zmiany występujące w strukturze podaży pra-
cy i popytu na pracę, na kilku poziomach analizy: przestrzenny (lokaliza-
cja zasobów pracy), klasyfi kacja ekonomiczna gospodarki (działy, gałęzie, 

15 K. Wałachowski, S. Król, Uciekające metropolie: Ranking 100 polskich miast, Kraków, 2019, 
s. 19–22 <https://klubjagiellonski.pl/wp-content/uploads/2019/12/uciekajace-metropolie.
pdf> [dostęp: 24 marca 2021]. 
16 Por. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Zintegrowana polityka mieszkaniowa polskich 
gmin. Podręcznik, Warszawa, luty 2020<http://irmir.pl/wp-content/uploads/2020/04/
Podr%C4%99cznik-ZPM.pdf> [dostęp: 18.05.2021]. 
17 E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002, s. 21. 



Bezrobocie rejestrowane w Skierniewicach w latach 2003–2020 117

branże), klasyfi kacja zawodów i specjalności18.W dalszej części artykułu 
będą omawiane dane zawarte w tabelach 1–9 prezentujące zmiany w struk-
turze podaży na pracę w latach 2003–2020 przy uwzględnieniu czynników 
demografi cznych.

W związku z transformacją systemową Polski po 1989 r., zarówno w wy-
miarze politycznym, jak i ekonomicznym, nasz kraj został włączony w świa-
towy system gospodarczy (globalizacja w wymiarze ekonomicznym), co miało 
swoje określone konsekwencje rozwojowe. Polskie społeczeństwo na sku-
tek deindustrializacji lat 90. ub. wieku oraz akceleracji przemian syste-
mu medialnego wkroczyło na początku XXI w. w fazę początkową rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego. Te zmiany cywilizacyjne miały swoje kon-
sekwencje także dla rynku pracy. W syntetyczny sposób zmiany na rynku 
pracy związane z tym procesem opisał Jacek Męcina, który wskazał na wy-
stępowanie następujących nowych cech: pojawienie się elastycznych form 
pracy oraz zatrudnienia niepracowniczego, coraz większy poziom zatrudnie-
nia w sektorach charakterystycznych dla gospodarki cyfrowej, rosnący po-
pyt na pracowników wysoko wykwalifi kowanych posiadających potencjał do 
ciągłego doskonalenia swoich kompetencji, malejące członkostwo w związ-
kach zawodowych i większa skłonność do współpracy partnerów dialogu 
społecznego, polityka płacowa i rozwojowa fi rm w większym stopniu oparta 
na zasobach wiedzy, zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na podnoszeniu 
jakości kapitału ludzkiego, rosnący udział sektora usług oraz samozatrud-
nienia w gospodarce19. Przedstawione zmiany na rynku pracy w przypadku 
Polski w większym stopniu są zauważalne w dużych ośrodkach miejskich, 
zwłaszcza metropolii. Natomiast w odniesieniu do średnich ośrodków miej-
skich, takich jak Skierniewice, skala ich występowania zależy od poziomu 
migracji wahadłowych do metropolii oraz poziomu intensywności impulsów 
rozwojowych płynących z ośrodków innowacji, jakimi są stolice województw. 

Zmiany demografi czne oraz przemiany strukturalne polskiego rynku pra-
cy nie zmniejszyły znaczenia polityki społecznej jako instrumentu zwalczania 
bezrobocia. W literaturze z zakresu polityki społecznej wskazuje się na istnie-
nie trzech głównych obszarów, w ramach których są podejmowane zadania 
z zakresu polityki społecznej mające na celu ograniczenie skali występowa-
nia negatywnych społecznych skutków bezrobocia: 1) tworzenie mechani-
zmów ochrony prawnej pracowników przed utratą zatrudnienia w wymiarze 
indywidualnym i grupowym; 2) stworzenie takiego poziomu bezpieczeństwa 
socjalnego dla bezrobotnych, który ograniczy koszt ekonomiczny i społeczny 
utraty zatrudnienia w wymiarze jednostkowym i rodzinnym; 3) prowadze-
nie działań aktywizacyjnych o charakterze zinstytucjonalizowanym wobec 
bezrobotnych, którzy uzyskają możliwość pracy na tzw. drugim rynku pra-
cy (np. subsydiowane zatrudnienie dla osób będących w szczególnej sytuacji 

18 Tamże, s. 49. 
19 J. Męcina, 18. Świat pracy najemnej w Polsce w procesie przemian [w:] Polityka społeczna. 
Nowe wydanie, red. nauk. G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, Warszawa 2018 (wyd. II, rozszerzone, 
eBook). 
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na rynku pracy)20. Działania w tych trzech obszarach są podejmowane przez 
ośrodki pomocy społecznej (poziom gminy) oraz powiatowe urzędy pracy. Na 
efekty tych działań wpływ mają: wielkość zasobów fi nansowych (budżet), 
specyfi ka lokalnego rynku pracy, priorytety decydentów publicznych, cha-
rakterystyka gospodarki regionalnej oraz czynniki sytuacyjne związane z go-
spodarczymi cyklami koniunkturalnymi i cyklami wyborczymi. 

Zgodnie z art. ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o cha-
rakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywi-
zacji lokalnego rynku pracy21. Jest to poziom działań, które są nakierowane 
na określone kategorie osób aktywnych zawodowo będących bezrobotnymi, 
które mają niższe niż inne kategorie osób aktywnych zawodowo prawdo-
podobieństwo uzyskania zatrudnienia. Natomiast art. 2. ust. 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy22 określa kryteria, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o uzy-
skanie rejestracji jako osoba bezrobotna — do najważniejszych kryteriów 
należy zaliczyć: wiek (ukończyła 18 lat, nieukończone 60 lat w przypadku 
kobiet oraz nieukończone 65 lat w przypadku mężczyzn), nie nabyła prawa 
do emerytury lub renty, nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym 
lub zależnym nieruchomości rolnej, nie uzyskuje miesięcznie przychodu 
w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia 
wolności. Osoby bezrobotne, zgodnie z kryteriami określonymi w Badaniu 
Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), należą do jednej z czterech 
kategorii analitycznych:1) bezrobotni, którzy utracili pracę (powodem były 
czynniki zewnętrzne); 2) bezrobotni, którzy samodzielnie zrezygnowali z pra-
cy; 3) bezrobotni powracający do pracy po przerwie bez działań polegających 
na poszukiwaniu pracy; 4) bezrobotni szukający pierwszej pracy (osoby, 
które dopiero wkraczają na rynek pracy)23. Aspekt prawny i socjologiczny 
analizy zbiorowości osób bezrobotnych ujawniają, że nie jest to grupa jedno-
rodna. Każda z tych opisanych powyżej kategorii charakteryzuje się innymi 
możliwościami aktywizacji zawodowej i społecznej, której uwarunkowania 
powinny być przedmiotem diagnozy w ramach monitorowania sytuacji na lo-
kalnym rynku pracy. Te czynniki powinny być także uwzględniane w ramach 
zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, który — zgodnie 
z art. 9. ust. 1. pkt 1)–pkt 3a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy — obejmuje takie zadania, jak: 
opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy (element powiatowej strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych), pozyskiwanie i gospodarowanie środkami fi nansowymi 

20 M. Szylko-Skoczny, 20. Polityka rynku pracy [w:] red. nauk. G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, 
dz. cyt.
21 Dz. U. 1998 nr 91 poz. 578 z późn. zm.
22 Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.
23 Główny Urząd Statystyczny, Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Lud-
ności, Warszawa 2018, s. 22 <https://stat.gov.pl/fi les/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultak-
tualnosci/5818/3/1/1/zeszyt_metodologiczny_bael.pdf> [dostęp: 5 maja 2021]. 
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na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, udziela-
nie informacji o możliwościach i zakresie pomocy dla osób bezrobotnych, 
udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pra-
cy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, udzielanie pomocy 
pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i po-
radnictwo zawodowe24. Zakres przestrzenny takich działań jest określany 
w ramach statutu Powiatowego Urzędu Pracy. Zgodnie z § 2. ust. 2 Statutu 
Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach zakres właściwości terytorial-
nej Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach obejmuje obszar powia-
tu grodzkiego Skierniewice i powiatu ziemskiego skierniewickiego (gmina 
Skierniewice, gmina Bolimów, gmina Głuchów, gmina Godzianów, gmi-
na Lipce Reymontowskie, gmina Kowiesy, gmina Nowy Kawęczyn, gmina 
Maków, gmina Słupia)25.

Działania podejmowane przez PUP w Skierniewicach w obszarze prze-
ciwdziałania bezrobociu stanowią operacjonalizację celów strategicznych, 
które są wyznaczane przez dokumenty tworzone przez organy stanowiące 
powiatu grodzkiego Skierniewice. W dokumencie, Strategia rozwoju miasta 
Skierniewice do roku 2020, wyraźnie wskazano, że jednym z celów strate-
gicznych (cel strategiczny IV) jest rozwój rynku pracy i aktywne społeczeń-
stwo, a osiągnięciu tego celu miały służyć następujące działania: 1) rozwój 
form kształcenia zawodowego i technicznego profi lowanego; 2) utworzenie 
centrum aktywizacji zawodowej i technicznej w Skierniewicach; 3) wielo-
zakresowe wsparcie grupy młodych osób (25–29 lat) w podejmowaniu ak-
tywności zawodowej; 4) wsparcie zawodowe i społeczne grupy mieszkańców 
50+26. Są to zatem działania nakierowane na wzmocnienie kapitału ludz-
kiego w tych grupach demografi cznych, które znajdują się w szczególnej sy-
tuacji na rynku pracy, a ich możliwości podjęcia zatrudnienia mogą być 
ograniczone ze względu na posiadane kompetencje zawodowe lub możliwo-
ści korzystania z migracji wahadłowych jako metody uzyskania dostępu do 
miejsca pracy poza terenem Skierniewic. 

Zjawisko migracji wahadłowych wymaga szerszego omówienia, w kontek-
ście jego dużego znaczenia dla funkcjonowania skierniewickiego rynku pracy, 
w aspekcie teoretycznym oraz statystycznym. Jest to bowiem kwestia spo-
łeczna, która odciska wyraźny ślad na specyfi ce życia wspólnoty samorządo-
wej, która funkcjonuje na terenie powiatu grodzkiego Skierniewice i znajduje 
swoje odzwierciedlenie w wizerunku medialnym tego miasta27. Zjawisko mi-
gracji pracowniczych jest immanentnym elementem procesu dopasowa-
nia podaży i popytu na rynku pracy, a skala tego zjawiska w Polsce jest 

24 Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.
25 Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach, Załącznik do uchwały 
nr LV/119/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 października 2014 r.<http://dziennik.
lodzkie.eu/WDU_E/2014/4251/akt.pdf> [dostęp: 7 maja 2021]. 
26 Załącznik do uchwały Nr XXIV/74/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 kwietnia 2016 r., 
Strategia rozwoju miasta Skierniewice do 2020 r., Skierniewice, kwiecień 2016, s. 40–41. 
27 Zob. O. Gitkiewicz, Miasto na peronie. Codziennie wyjeżdża stąd do pracy kilka tysięcy ludzi, 
Gazeta.pl, <https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,177334,20358801,miasto-na-peronie-co-
dziennie-wyjezdza-stad-do-pracy-kilka-tysiecy.html> [dostęp: 27 marca 2021]. 
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szczególnie widoczna w tym regionach, w których miasta wojewódzkie po-
siadają status metropolii (ludność powyżej 500 tys. mieszkańców) i stanowią 
centralny ośrodek obszaru metropolitarnego. Skierniewice pozostają w krę-
gu oddziaływań ekonomicznych Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego 
oraz Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, przy czym mazowiecki rynek pra-
cy w większym stopniu oddziałuje na decyzje skierniewiczan w zakresie pro-
jektowania ich kariery zawodowej opartej na zjawisku migracji wahadłowych. 
W literaturze przedmiotu dokonuje się następującej klasyfi kacji przemiesz-
czeń wahadłowych: 1) obligatoryjne (dojazdy do pracy, dojazdy do szkoły, 
dojazdy do wybranych usług, migracje mieszane); 2) fakultatywne (dojazdy 
po zakupy, dojazdy do innych usług, dojazdy do ośrodków kulturalnych/
sportowych, kontakty towarzyskie, kontakty rodzinne)28. Cechą charaktery-
styczną tych wszystkich rodzajów migracji wahadłowych jest realizacja okre-
ślonej potrzeby życiowej poza miejscem zamieszkania ze względu na brak 
bezpośredniego dostępu do zasobu, który ma służyć zaspokojeniu tej po-
trzeby. Im dłuższy czas dojazdu pracownika w ramach dziennych migracji 
wahadłowych, tym większy wpływ tych migracji na aspekty pozazawodowe 
życia takiego pracownika (ograniczony zasób wolnego czasu). Natomiast na 
poziomie lokalnego rynku pracy dochodzi do ograniczenia w zakresie podaży 
pracy (szczególnie dotyczy to pracowników wykwalifi kowanych). 

Lokalny rynek pracy i bezrobocie — aspekt empiryczny

Według danych GUS z 2016 r. Skierniewice z liczbą 3872 osób wyjeżdża-
jących do pracy (to pracownicy najemni, którzy wyjeżdżają z gminy/woje-
wództwa zamieszkania do innej gminy/województwa, gdzie znajduje się ich 
miejsce pracy) znalazły się na 6. miejscu w województwie łódzkim, w rankin-
gu gmin z największą liczbą wyjeżdżających do pracy (pierwsze trzy miejsca 
zajmują: 1) Łódź — 15 476 osób; 2) Bełchatów — 8949 osób; 3) Zgierz — 
5858 osób)29. Warto również zaznaczyć, iż atrakcyjność danego lokalnego 
rynku pracy można mierzyć poprzez stosowanie ilorazu przepływów, który 
jest wskaźnikiem opartym na stosunku przyjeżdżających do pracy do liczby 
wyjeżdżających w celach zarobkowych — jeśli wskaźnik ma wartość wyższą 
od 1,00, to wskazuje na istnienie przewagi przyjeżdżających nad wyjeżdża-
jącymi. Co ciekawe, wartość ilorazu przepływów w 2016 r. w odniesieniu do 
Warszawy wynosiła 8,20, a w przypadku Łodzi 3,1330.Dane statystyczne GUS 
z 2016 r., zawarte w macierzy przepływów ludności związanych z zatrudnie-
niem (uwzględniają dojazdy 10 osób i więcej), wskazują, że Łódź była miej-
scem pracy dla 717 pracowników najemnych ze Skierniewic, a Warszawa 

28 R. Bul, Migracje wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej w okresie intensywnej 
suburbanizacji, Poznań, kwiecień 2013, s. 39<https://repozytorium.amu.edu.pl> [dostęp: 
24 marca 2021]. 
29 Urząd Statystyczny w Łodzi, Informacje sygnalne: Dojazdy do pracy w województwie łódzkim 
w 2016 r., 27.08.2019 r., s. 4 <https://lodz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sy-
gnalne/praca-wynagrodzenie/dojazdy-do-pracy-w-wojewodztwie-lodzkim-w-2016-r-,6,1.html> 
[dostęp: 12 marca 2021]. 
30 Tamże, s. 12. 
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dla 1344 pracowników najemnych — w tym samym czasie do Skierniewic 
przyjeżdżało 3479 pracowników najemnych31. Podsumowując, migracje wa-
hadłowe są ważnym czynnikiem warunkującym sytuację na lokalnym rynku 
pracy w Skierniewicach. Brak przesłanek wskazujących na to, że skala tego 
zjawiska będzie zmniejszała się w najbliższych latach. Dzieje się tak ze wzglę-
du na wysoką atrakcyjność płacową mazowieckiego rynku pracy (zwłaszcza 
warszawskiego), wysoką dostępność transportową miasta (zwłaszcza połą-
czenia kolejowe), specyfi kę funkcjonowania lokalnych podmiotów gospodar-
czych opartą na utrzymaniu polityki płacowej charakteryzującej się niskimi 
kosztami pracy (różnice między województwem łódzkim i mazowieckim). 
Z badań sondażowych dotyczących bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 
Skierniewice, którzy należą do kategorii osób będących w szczególnej sytu-
acji na rynku pracy (raport z 2016 r.), wynika, że 25% z nich byłoby goto-
wych poświęcić na codzienne dotarcie do pracy (w jedną stronę) do 30 min, 
18,5% do 45 min, 37,0% do 1 godz.32 Wydaje się, że świadomość możliwo-
ści (lub konieczności — to zależy od indywidualnego nastawienia pracowni-
ka oraz jego kompetencji i doświadczenia zawodowego) dojazdu do miejsca 
pracy zlokalizowanego poza miejscem zamieszkania jest ważnym aspektem 
psychologicznej sfery aktywności zawodowej skierniewiczan.

Przedstawione powyżej wnioski są zbieżne z danymi empirycznymi, któ-
re dotyczą popytowej strony skierniewickiego rynku pracy. Analiza danych 
jakościowych o charakterze prognostycznym, dotycząca lokalnych rynków 
pracy w woj., łódzkim, która jest podejmowana przez ekspertów w ramach 
„Barometru zawodów” wskazuje, że wśród prognozowanych na lata 2016–
2021 (brak danych dla prognozy roku 2018) zawodów defi cytowych, czyli 
charakteryzujących się niską podażą pracowników o odpowiednich kwalifi ka-
cjach i wysokim zapotrzebowaniem na pracowników, najczęściej znajdowały 
się następujące liczby zawodów w poszczególnych latach: w 2016 r. — 34 za-
wody, 2017 r. — 23 zawody, 2018 r. — brak danych, 2019 r. — 18 zawo-
dów, 2020 r. — 20 zawodów, 2021 r. — 17 zawodów33. Przedstawione dane 
wskazują, że prognozy w zakresie zawodów defi cytowych w Skierniewicach 
poprawiały się, co może sugerować, że rośnie poziom dopasowania strony 
podażowej do strony popytowej lokalnego rynku pracy. Warto zauważyć, że 
wśród zawodów defi cytowych dominowały zawody wymagające wykształ-
cenia zasadniczego branżowego i wykształcenia średniego branżowego. 
Porównując te prognozy z danymi PUP z 2019 r. na temat grup zawodów, 
w których liczba bezrobotnych była największa w Skierniewicach, to wśród 
elementarnych grup zawodów, które charakteryzowały się największą liczbą 
bezrobotnych na koniec 2019 r., występowały następujące grupy zawodów 

31 Główny Urząd Statystyczny, Macierz z badania przepływów ludności związanych z zatrud-
nieniem, 20.05.2019 <https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktu-
alnosci/5821/20/1/1/przeplywy_ludnosci_zwiazane_z_zatrudnieniem_w_2016_-__macierz_z_
badania.xlsx> [dostęp: 12 marca 2021]. 
32 InterActive, Badania lokalnego rynku pracy w mieście Skierniewice i powiecie skierniewickim, 
Kraków 2016, s. 126<https://skierniewice.praca.gov.pl> [dostęp: 27 marca 2021]. 
33 Opracowanie własne na podstawie: Barometr zawodów: Raport podsumowujący badanie 
w województwie łódzkim z lat 2016–2021 (brak edycji z 2017 r.). 
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(n = 20 i więcej): 1) sprzedawcy sklepowi (ekspedientki) — 112 osób; 2) ręcz-
ni pakowacze i znakowacze — 34 osoby; 3) pracownicy obsługi biurowej — 
29 osób; 4) gospodarze budynków — 22 osoby; 5) robotnicy wykonujący 
prace proste w budownictwie ogólnym — 21 osób34. Przedstawione dane po-
twierdzają prawidłowości wykrywane w badaniach empirycznych na temat 
polskiego rynku pracy oraz potwierdzane przez dane statystyczne, że niski 
poziom kwalifi kacji zawodowych jest czynnikiem, który zwiększa prawdo-
podobieństwo utraty zatrudnienia lub szybkiego znalezienia nowej pracy. 
Czynnikiem stabilizującym lokalny rynek pracy po stronie popytowej są 
średnie (50–249 pracowników) oraz duże (250 i więcej pracowników) pod-
mioty gospodarcze, które — dzięki posiadanym zasobom — są w stanie le-
piej dopasować się do zmian koniunktury gospodarczej oraz mogą prowadzić 
aktywność na ponadlokalnych rynkach w swoich branżach. Na skierniewic-
kim rynku pracy do największych pracodawców w 2019 r. byli zaliczani: 
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, 
Mirbud S.A. (budownictwo), Axell Polska sp. z o.o. (pośrednictwo pracy), 
Instytut Ogrodnictwa (instytut badawczy)35.

W tej części artykułu zostaną zaprezentowane oraz omówione dane do-
tyczące liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia w ujęciu krajowym, re-
gionalnym oraz lokalnym w latach 2003–2020 przy uwzględnieniu różnych 
czynników demografi cznych, które umożliwiają pogłębioną analizę dyna-
miki stopy bezrobocia. Należy wskazać, iż „w przypadku stopy bezrobocia 
rejestrowanego łączy się dane o bezrobotnych zarejestrowanych z danymi 
o pracujących uzyskiwanymi poprzez przedsiębiorstwa oraz danymi o pra-
cujących w rolnictwie indywidualnym”36. Analiza danych dotyczących licz-
by bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce w miesiącu marcu, w latach 
2003–2020, ujawnia, że: 1) najwyższa liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
była w marcu 2003 r. (3321 tys. osób), a najniższa w 2020 r. (909,4 tys.); 
2) liczba osób pozostających bez pracy przekraczała próg 3 mln w latach 
2003–2005; 3) w latach 2009–2010 widoczny jest negatywny efekt globalnego 
kryzysu fi nansowego z 2008 r. na polski rynek pracy (w 2009 r. 1758,8 tys. 
osób, natomiast w 2010 r. 2076,7 tys. osób); 4) najmniej zarejestrowanych 
bezrobotnych (poniżej 1 mln osób) było w latach 2019–2020; 5) po raz pierw-
szy liczba pozostających bez pracy spadła poniżej 2 mln osób w 2015 r. 
(1860,6 tys. osób); 6) w latach 2015–2020 liczba zarejestrowanych bezro-
botnych zmniejszyła się o 951,2 tys. osób37. Uwzględniając stopę bezrobocia 

34 Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach, Monitoring zawodów defi cytowych i nadwyżko-
wych w powiecie skierniewickim i mieście Skierniewice w 2019 roku, Skierniewice, czerwiec 
2020, s. 14 <https://skierniewice.praca.gov.pl/documents/73599/1586486/Informacja%20
sygnalna%20-%20MZDiN%20-%20I-XII%202018%20-%20powiat%20grodzki.pdf/a0ffa-
823-dace-4d18-9bea-7a15e9586cb4?t=1559645176854> [dostęp: 7 maja 2021]. 
35 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Lokalne rynki pracy w województwie łódzkim. Ocena stanu 
i analiza warunków rozwoju. Raport końcowy, 2020, s. 321, <https://wuplodz.praca.gov.pl/
web/rorp/badania-i-raporty> [dostęp: 4 maja 2021]. 
36 Główny Urząd Statystyczny, Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń, 
Warszawa 2018, s. 46. 
37 Główny Urząd Statystyczny, Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w latach 1990–2021. Dane 
w tysiącach, 26.04.2021<https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-
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rejestrowanego w miesiącu marcu w latach 2003–2020, należy zauwa-
żyć, że w marcu 2003 r. wynosiła ona 20,6%, a w marcu 2020 r. zaledwie 
5,4% (czyli była ponad 3,5-krotnie niższa), natomiast w miesiącu marcu 
w latach 2016–2020 wynosiła ona mniej niż 10 proc.38 W drugim kwartale 
2021 r., pomimo występowania negatywnych ekonomicznych, społecznych 
i zdrowotnych konsekwencji pandemii COVID-19, w okresie 12 miesięcy od 
kwietnia 2020 r. do kwietnia 2021 r. parametry polskiego rynku pracy doty-
czące zjawiska bezrobocia rejestrowanego wskazywały, że charakteryzuje go 
duża stabilność zatrudnienia w porównaniu z innymi państwami członkow-
skimi Unii Europejskiej (wynika to m.in. z niskiego udziału sektora usług 
turystycznych w generowaniu polskiego PKB oraz starzenia się polskiego 
społeczeństwa).

Jak w porównaniu z krajowym i regionalnym rynkiem pracy przedsta-
wiała się sytuacja na lokalnym rynku pracy (zwłaszcza w odniesieniu do 
bezrobocia rejestrowanego) w powiecie grodzkim Skierniewice? Dane na ten 
temat są dostępne w Banku Danych Lokalnych GUS. Zostały one podda-
ne wstępnej analizie w celu selekcji (kryterium czasowe i tematyczne) tych 
zmiennych, które w syntetyczny sposób umożliwią przedstawienie wybra-
nych aspektów zmian zjawiska bezrobocia rejestrowanego w Skierniewicach 
w latach 2003–2020. Efekty tej selekcji i opracowania danych z BDL GUS 
są zawarte w tabelach 1–9 obejmujących następujące kwestie: ekonomiczne 
grupy wieku, podmioty gospodarki narodowej, stopa bezrobocia rejestrowa-
nego, liczba zarejestrowanych bezrobotnych, wybrane charakterystyki po-
pulacji bezrobotnych zarejestrowanych w Skierniewicach. 

Na podstawie analizy danych zawartych w tych tabelach można sformuło-
wać następujące wnioski dotyczące zmiennych przedstawiających wybrane 
uwarunkowania, strukturę, aspekt czasowy zjawiska bezrobocia rejestrowa-
nego w Skierniewicach:
1. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w proc. ludności ogółem 

w Skierniewicach w latach 2003–2019: osoby w wieku produkcyjnym 
stanowiły największą frakcję w ekonomicznych grupach wieku w la-
tach 2007–2009, od 2011 r. obserwuje się systematyczny spadek wielko-
ści tej grupy, w 2019 r. stanowiła ona 57,7 proc. (w 2003 r. 66,1 proc.), 
w 2013 r. po raz pierwszy w analizowanym okresie odsetek osób w wie-
ku poprodukcyjnym był większy od odsetka osób w wieku przedproduk-
cyjnym, w 2019 r. osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 23,6 proc. 
analizowanej grupy (dla porównania: w 2003 r. zaledwie 13 proc.), nato-
miast odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym pozostaje na relatywnie 
stabilnym poziomie ok. 1/5 całej populacji mieszkańców Skierniewic.

2. Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości w Skierniewicach w la-
tach 2003–2020: w latach 2003–2010 liczba podmiotów gospodarczych 

rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-w-latach-1990-2021,6,1.html> [dostęp: 
6 maja 2021]. 
38 Główny Urząd Statystyczny, Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990–2021, 
26.04.2021, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/
stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2021,4,1.html> [dostęp: 6 maja 2021]. 
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systematycznie rosła (w 2003 r. 4772 fi rmy, w 2010 r. 5266 fi rm), 
w 2011 r. nastąpił wyraźny spadek w porównaniu z 2010 r. — głównym 
czynnikiem zmiany w tym zakresie była malejąca liczba mikrofi rm, dwu-
krotnie — w 2010 r. i w 2020 r. wystąpił wyraźny wzrost liczby podmiotów 
gospodarczych (głównie mikrofi rm) w porównaniu z rokiem poprzednim 
(co należy wiązać z negatywnym efektem globalnego kryzysu fi nanso-
wego w 2008 r. i kryzysu pandemicznego z 2020 r. — prawdopodobnie 
osoby zatrudnione na etatach decydowały się na podjęcie własnej dzia-
łalności gospodarczej w celu uniknięcia bezrobocia), liczba małych fi rm 
(10–49 pracowników) była największa w latach 2009–2011 (od 2016 r. 
obserwuje się stopniowy spadek liczby podmiotów gospodarczych w tej 
kategorii wielkości), w Skierniewicach od 2011 r. istnieje dwóch praco-
dawców zatrudniających 1000 i więcej pracowników.

3. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych 
w Skierniewicach w latach 2003–2020: w sektorze publicznym funkcjo-
nuje mniej niż 150 podmiotów gospodarki narodowej w całym analizo-
wanym okresie (najwięcej w 2006 i 2007 r. — 143 podmioty), natomiast 
w sektorze prywatnym można obserwować wyraźne zmiany liczebności 
w tej kategorii podmiotów gospodarczych — od 2003 r. do 2010 ta liczba 
rosła, w 2020 r. wyniosła blisko 5 tys. fi rm.

4. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie łódzkim w latach 2004–
2020 (ogółem, miasta na prawach powiatu): wartość tego wskaźnika dla 
Skierniewic w porównaniu ze wskaźnikiem dla całego woj. łódzkiego była 
wyraźnie niższa w latach 2004–2011, a w 2020 r. w porównaniu z 2004 r. 
wartość tego wskaźnika zmniejszyła się dwukrotnie, zarówno Łódź, jak 
i Piotrków Trybunalski zanotowały w latach 2019–2020 niższą stopę bez-
robocia niż Skierniewice.

5. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Skierniewicach w latach 2003–
2020 (wg płci, ogółem): w 2003 r. 2914 osób, w 2020 r. 1114 osób, w ca-
łym analizowanym okresie bezrobotnych kobiet było więcej niż mężczyzn 
(różnica między tymi dwiema grupami była największa w 2006 r. i naj-
mniejsza w 2013), w 2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych męż-
czyzn stanowiła 34% wielkości tej grupy w 2003 r. (w przypadku kobiet 
w 2020 r. było 42% stanu z 2003 r., największy wzrost liczby bezrobot-
nych mężczyzn i kobiet był w 2009 r. (licząc rok do roku), w przypadku 
obu grup w latach 2009–2012 notowano wzrost liczby bezrobotnych (rok 
do roku).

6. Struktura bezrobocia rejestrowanego wg płci w Skierniewicach w latach 
2003–2020 — kobiety stanowiły w całym analizowanym okresie ponad 
50% zarejestrowanych bezrobotnych, a najwyższy udział kobiet w anali-
zowanej grupie był w roku 2019 i 2006, najmniejsza różnica w wielkości 
obu grup występowała w latach 2012–2013.

7. Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wg grup wieku w Skierniewicach 
w latach 2010–2020: osoby w wieku do 24 lat były grupą o malejącym 
udziale w całej populacji zarejestrowanych bezrobotnych, w latach 2010–
2018 zwiększał się udział grupy wiekowej 35–44 lata.
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8. Bezrobotni zarejestrowani wg poziomu wykształcenia w Skierniewicach 
w latach 2003–2020: w latach 2003–2020 ponad 2-krotnie wzrósł od-
setek bezrobotnych z wyższym wykształceniem (w 2020 r. to druga pod 
względem wielkości podgrupa w analizowanej zbiorowości), w całym ana-
lizowanym okresie największą podgrupę stanowiły osoby mające wy-
kształcenie gimnazjalne lub niższe).

9. Bezrobotni zarejestrowani wg czasu pozostawania bez pracy 
w Skierniewicach w latach 2003–2020 (dane w proc.): w latach 2003–
2007 największa podgrupę stanowiły osoby pozostające bez pracy 10–
20 lat, natomiast w latach 2008–2020 największą podgrupą były osoby 
pozostające bez pracy 1–5 lat, odsetek bezrobotnych bez stażu pracy 
zmniejszył się z 21% w 2003 r. do 7,6% w 2020 r.

Zakończenie

Dokonując podsumowania głównych wątków rozważań dotyczących funk-
cjonowania lokalnego rynku pracy w Skierniewicach w latach 2003–2020, 
należy także uwzględnić kontekst pandemii COVID-19, której konsekwencje 
społeczne i ekonomiczne zaczęły oddziaływać na polski rynek pracy (krajowy, 
regionalne, lokalne) od drugiego kwartału 2020 r. W przypadku wojewódz-
twa łódzkiego te konsekwencje były przedmiotem badania jakościowego, zre-
alizowanego w okresie od października do grudnia 2020 r. — w jego ramach 
próbowano dokonać oceny wpływu tej pandemii na zatrudnienie w przedsię-
biorstwach regionu łódzkiego z perspektywy pracodawców z tego wojewódz-
twa. Badane osoby wskazywały, że istnieją problemy po stronie podażowej 
regionalnego rynku pracy w zakresie pozyskiwania wysoko wykwalifi kowa-
nych specjalistów z wyższym wykształceniem, specjalistów z wykształce-
niem zasadniczym zawodowym, pracowników najmniej wykwalifi kowanych 
(zwłaszcza w rolnictwie), natomiast pracownicy średniego szczebla są w naj-
większym stopniu zagrożeni utratą pracy39. Przedstawione dane mają cha-
rakter jakościowy, więc uzyskanie całościowej diagnozy oraz przygotowanie 
prognozy dotyczącej rynku pracy w województwie łódzkim (wymiar regional-
ny i lokalny) będzie wymagało poddania analizie także danych ilościowych 
(statystycznych i sondażowych) zebranych w 2021 r. w celu stworzenia wia-
rygodnego opisu i podjęcia próby wyjaśnienia mechanizmów działania lokal-
nych rynków pracy w woj. łódzkim w okresie pandemii COVID-19. Jest to 
zadanie konieczne ze względu na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożeń epidemiologicznych także w najbliższych latach. Zapewne zdalna 
praca (telepraca) oraz cyfryzacja usług, automatyzacja produkcji będą środ-
kami częściej wykorzystywanymi przez pracodawców, co nie pozostanie bez 
wpływu na poziom bezrobocia rejestrowanego. 

Na podstawie analizy przedstawionych danych statystycznych, in-
formacji dotyczących kontekstu teoretycznego oraz instytucjonalnego 

39 Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka, Rynek pracy w warunkach pandemii 
Covid-19. studium jakościowe dla województwa łódzkiego: Raport końcowy, grudzień, 2020, 
s. 78<https://wuplodz.praca.gov.pl/web/rorp/badania-i-raporty/> [dostęp: 4 maja 2021]. 
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istnienia zjawiska bezrobocia rejestrowanego w Skierniewicach w latach 
2003–2020 można sformułować następujące wnioski:
1) przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. było pozytywnym im-

pulsem dla lokalnego rynku pracy w Skierniewicach;
2) zjawisko bezrobocia rejestrowanego na poziomie lokalnym jest powiązane 

z występowaniem kryzysów ekonomicznych w polskiej gospodarce (glo-
balny kryzys fi nansowy w 2008 r., kryzys pandemiczny w 2020 r.);

3) migracje wahadłowe są cechą strukturalną lokalnego rynku pracy — do-
stępność transportowa Skierniewic (głównie dzięki liniom kolejowym) 
powoduje, że zjawisko bezrobocia rejestrowanego jest niższe niż było-
by w sytuacji mniejszej dostępności transportowej powiatu grodzkiego 
Skierniewice;

4) zmiany demografi czne (rosnący odsetek osób w wieku poprodukcyjnym) 
powodują, że osoby wkraczające na lokalny rynek pracy po 2012 r. (ab-
solwenci, osoby do 24 r. życia) napotykają mniejsze bariery wejścia niż 
w latach 2003–2012;

5) rosnący odsetek bezrobotnych z wyższym wykształceniem tworzy nowe 
wyzwania organizacyjno-programowe dla władz samorządowych i PUP 
Skierniewice w zakresie projektowania i wdrażania instrumentów aktyw-
nej polityki rynku pracy;

6) kobiety w większym stopniu niż mężczyźni są narażone na znalezienie się 
w grupie osób bezrobotnych;

7) podstawowym regulatorem poziomu popytu na zasoby na lokalnym rynku 
pracy są mikroprzedsiębiorstwa, natomiast największe podmioty gospo-
darcze zatrudniające 250 i więcej pracowników pełnią funkcję stabiliza-
cyjną w zakresie wahań poziomu bezrobocia rejestrowanego związanych 
z cyklami koniunkturalnymi i kryzysami gospodarczymi;

8) w ujęciu porównawczym, na tle całego województwa łódzkiego, bezrobocie 
rejestrowane w Skierniewicach nie stanowi pierwszoplanowego problemu 
społecznego ze względu na dostępność transportową miasta i bliskość 
warszawskiego i łódzkiego rynku pracy;

9) rosnący odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w populacji mieszkań-
ców Skierniewic może oddziaływać w kierunku podtrzymania aktywności 
zawodowej starzejących się zasobów pracy oraz wprowadzenia na rynek 
pracy osób tworzących niewykorzystane potencjalne zasoby pracy40. 

40 Zob. J. Męcina, Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, Warszawa 2013.
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 ZWYCZAJNI ŻOŁNIERZE WRZEŚNIA’39  — 
JULIAN NOWAK, FRANCISZEK PABIJANEK

Streszczenie: artykuł przedstawia historie Juliana Nowaka (1906–1990) i Franciszka 
Pabijanka (1914–2010), omawia ich życie rodzinne oraz kariery zawodowe. Szczególne 
miejsce zajmuje udział w wojnie obronnej 1939 r., pobyt w obozie jenieckim i na ro-
botach przymusowych (w przypadku Juliana) oraz czas pod okupacją niemiecką. 
Informacje zaczerpnięte z archiwalnych zbiorów oraz publikacji historycznych, uzu-
pełnione zostały rodzinnymi wspomnieniami przekazywanymi z pokolenia na pokole-
nie. Dodatkowymi walorami materiału są archiwalne zdjęcia zamieszczone w tekście.

Słowa kluczowe: wojna obronna 1939 r., bitwa nad Bzurą, obozy niemieckie, praca 
przymusowa, okupacja niemiecka, Skierniewice, Łowicz, Pszczonów, Kalenice, Wola 
Makowska.

Summary: the article presents the story of Julian Nowak (1906–1990) and Franciszek 
Pabijanek (1914–2010). It discusses their family life and professional career. A spe-
cial place is focused primarily on their participation in the defensive war of 1939, a 
stay in a prisoner-of-war camp and forced labor (in Julian’s case), and the time under 
German occupation. Information taken from archival collections and historical publi-
cations has been supplemented with family memories passed down from generation to 
generation. Archival photos included in the text are additional values of the material.

Keywords: the defensive war of 1939, the Battle of Bzura, German camps, forced la-
bor, German occupation, Skierniewice, Łowicz, Pszczonów, Kalenice, Wola Makowska.

* * *
W związku z niebezpieczeństwem niemieckiego ataku w 1939 r., pod broń 
powołano milion obywateli Rzeczypospolitej. Tak masową mobilizację i po-
wszechny opór Polaków można przyrównać chyba tylko do okresu wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 r. Niestety, nawet milionowa polska armia we 
wrześniu 1939 r. nie była w stanie powstrzymać ataku zbrojnego trzech 
wrogich krajów (Niemcy, Rosja Sowiecka i Słowacja). Pośród agresorów były 
dwa reżimy totalitarne będące wtedy mocarstwami światowymi i żaden kraj 
(nie tylko Polska) samodzielnie nie mógł im się oprzeć.

Pośród milionowej armii żołnierzy broniących wówczas Ojczyzny byli: mój 
33-letni dziadek — Julian Nowak oraz dziadek mojej żony — Franciszek 
Pabijanek, mający wtedy 25 lat. Aby ich życiorysy nie zatarły się całkowicie 
w pamięci potomnych, postanowiłem opisać pokrótce ich losy — losy zwy-
kłych żołnierzy września 1939 r. 
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Julian Nowak

Julian Nowak urodził się 3 sierpnia 1906 r. w Woli Makowskiej (wówczas 
gmina Skierniewka, powiat Skierniewice), gdzie jego rodzice — Ignacy Nowak 
i Marianna z d. Kuziemska, prowadzili kilkuhektarowe gospodarstwo rolne. 
Ignacy i Marianna wzięli ślub w 1894 r., ich dzieci to: Jan, Julianna (zmar-
ła, mając niespełna rok), Helena, Anna (zmarła w wieku 17 lat), Julian, 
Wiktoria (zmarła w wieku 3 lat), Julianna i Józef.

Fot. 1. Akt urodzenia Juliana Nowaka w języku rosyjskim (zbiory rodzinne)
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Julian przeżył szczęśliwie I wojnę światową, choć później opowiadał, jak 
stacjonujący niemiecki żołnierz dla zabawy przykładał mu rewolwer do gło-
wy. Żart musiał być przedni — śmiali się z niego wszyscy: i niemieccy żołnie-
rze, i kilkuletni Julek. Kilka lat później zagony bolszewickie nie dotarły na 
Zachodnie Mazowsze, gdzie była rodzinna wieś Nowaków, ale na front po-
szedł najstarszy z braci, 24-letni Jan i walcząc w obsłudze ckm-ów, zginął 
w 1920 r. gdzieś na dalekich Kresach.

Julian skończył szkołę powszechną. Według jednej wersji były to czte-
ry lata szkoły elementarnej, według innej siedem klas szkoły powszechnej. 
Na dalsze kształcenie nie starczyło już pieniędzy, a pewnie i czasu, bowiem 
Julian jako najstarszy z braci musiał zająć się pracą na roli w gospodarstwie 
swoich rodziców. Jesienią 1927 r. został powołany do odbycia obowiązkowej 
służby wojskowej. Służył jako telefonista w plutonie łączności w 78. pp sta-
cjonującym w Baranowiczach (październik 1927 r.–marzec 1928 r.). 

Trzeciego lutego 1932 r. Julian Nowak wziął ślub z Michaliną Starzec, 
panną ze Stachlewa, urodzoną 27 kwietnia 1909 r. Jeszcze tego samego roku 
w grudniu, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, młodym małżonkom uro-
dziła się córka, której dano na imię Marianna. W tym samym czasie zamieszkali 
w Woli Makowskiej i Julian przejął po rodzicach prowadzenie gospodarstwa. 
Pomimo tych obowiązków znajdował wówczas czas na działalność społeczną 
i kulturalną, o czym wspominał później w życiorysie: „Społeczeństwo miej-
scowe darzyło mnie zaufaniem, do każdej powstającej organizacji bywałem 
powoływany na członka zarządu i najwięcej pełniłem funkcje sekretarza 

Fot. 2. Na furmance od lewej: Julian Nowak i Michalina Nowak, Stachlew, lata 30 XX w. 
(zbiory rodzinne)
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w OSP i w Kółku Rolniczym. Z ramie-
nia OSP jako sekretarz prowadziłem 
bibliotekę i propagowałem czytelnic-
two, co miało b. duży wpływ na oświa-
tę i pogłębianie wiadomości o swojej 
ojczyźnie i świecie. W roku 1935 za-
łożyliśmy koło SL, które działało do 
wybuchu wojny”1. Niestety, wkrót-
ce nadeszły ciężkie czasy dla rodziny 
Nowaków. Najpierw, w marcu 1937 r., 
zmarł ojciec Juliana — Ignacy. Potem, 
Julianowi i Michalinie urodziła się 
córka Zofi a (ur. 4 lipca 1937 r.), ale 
zmarła cztery miesiące później, pod 
koniec października. Podobnie ko-
lejne dziecko Barbara — urodzona 
30 listopada 1938 r., zmarła miesiąc 
później w Wigilię Bożego Narodzenia.

Tymczasem nad Polską również 
zaczęły zbierać się czarne chmury. 
Od marca 1939 r. Hitler i niemiecka 
III Rzesza już nie kryły się ze swoimi 
zapędami do władania całą Europą. 
Kwestią czasu pozostawało tylko, 

w którą stronę po wchłonięciu Czechosłowacji skierują swoją agresję.
Wrześniowe losy Juliana Nowaka nie są dokładnie znane. Dziadek nie 

chciał opowiadać o wojnie, a w zachowanych dokumentach wszystko zapisa-
ne jest bardzo ogólnie. Wiadomo jest tylko, że 10 lipca 1939 r. został zmobi-
lizowany jako rezerwista i wcielony do stacjonującego w Skierniewicach 18. 
pułku piechoty (dowódca ppłk. dypl. Adam Majewski). Pewne jest również to, 
że 9 września 1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli. Najprawdopodobniej 
wraz z całym pułkiem w lipcu został skierowany transportem kolejowym na za-
chodnie rubieże Polski, gdzie 18. pp (26. DP w składzie Armii „Poznań”) obsa-
dził rejon Kcyni. Po wybuchu wojny szlak bojowy pułku naznaczony walkami 
z wojskiem niemieckim i niemieckimi dywersantami wiódł przez miejscowości: 
Kcynia–Nakło–Szubin–Łabiszyn–Inowrocław. Dziewiątego września w rejonie 
Sułkowa niemieckie czołgi zaatakowały tyły dywizji, a jednocześnie na 18. pułk 
spadł atak niemieckiego lotnictwa. Czy to wtedy Julian Nowak mógł dostać się 
do niewoli? Istnieje jednak możliwość, że pozostał w skierniewickich koszarach 
do wybuchu wojny i wyszedł z miasta 5 września wraz z I batalionem 145. rez. 
pp (mógł wtedy wpaść w niemieckie ręce podczas obrony mostów na Wiśle usy-
tuowanych na południe od Warszawy). Mogło się też zdarzyć, że wymaszerował 
ze Skierniewic 6 września w ramach Oddziału Zbierającego Nadwyżki (OZN) 
18. pułku i po walkach w rejonie Tarczyna dostał się do niewoli. 

1 Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Archiwum Zakładowe, sygn. K 3005728, 
k. 4.

Fot. 3. Julian Nowak na robotach 
w Niemczech, 1940 r. (zbiory rodzinne)
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Tak czy inaczej, od 9 września 1939 r. Julian Nowak fi guruje już jako 
niemiecki jeniec wojenny. Jako taki został wywieziony w głąb III Rzeszy 
i osadzony w miejscowości Lukenwalde (Brandenburgia, niedaleko Berlina) 
w Stalagu III A. Jego numerem obozowym był: 9998. W obozie pozostawał 
do maja 1940 roku. Później został przekwalifi kowany z jeńca wojennego na 
robotnika przymusowego i rozpoczął pracę w gospodarstwie niemieckiego 
bauera. To w okresie życia obozowego lub pracy przymusowej Julian zaprzy-
jaźnił się z Piotrem Branickim. Ta znajomość przetrwała dekady — jeszcze 
w latach 80. przyjaciele pisywali do siebie systematycznie i odwiedzali się 
nawzajem. Piotr Branicki kreślił w korespondencji do Juliana słowa: „dzię-
kujmy Bogu całym sercem za to, że kości nasze nie pozostały na ziemiach 
niemieckich. Ja co dzień dziękuję Opatrzności Bożej, że będę spoczywał na 
rodzinnej ziemi”2. I w innym liście: „teraz naszła późna jesień, która przypo-
mina nam, że nasza wiosna i lato przeszło i dziś żyjemy już w późnej jesie-
ni i strach zimy, bo dla słabych ludzi to jest lato lepsze od zimy. Ale Wola 
Boża — jak śmierci Pan Bóg nie ześle, to zimę przeżyjemy. Drogi Kolego, ja 
co dzień myślę o Tobie i proszę Boga żebyśmy jeszcze trochę pożyli i mogli się 
ustnie wyrozmawiać, bo Ciebie i śp. Wasiaka na ziemiach niemieckich uwa-
żałem za wiecznych i prawdziwych obywateli naszej ojczyzny”3. 

2 Z korespondencji Piotra Branickiego do Juliana Nowaka, zbiory rodziny Nowaków.
3 Tamże. 

Fot. 4. Korespondencja Juliana Nowaka ze Stalagu III A do znajomego z Woli Makowskiej 
(zbiory rodzinne)
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Kiedy Julian ciężko pracował w niemieckiej niewoli, jego żona urodziła 
syna. Ryszard Nowak przyszedł na świat 29 lutego 1940 r., ale w dokumen-
tach często widnieje data 28 lutego lub 1 marca. Od urodzenia był bardzo 
słaby i chorowity. Do tego stopnia, że rodzina truchlała o jego życie i chciała 
jak najprędzej ochrzcić dziecko w kościele Świętego Wojciecha w Makowie. 
Niestety marcowa podróż w zimowej scenerii o mało nie zakończyła się kata-
strofą. W czasie podróży konie się znarowiły i wywróciły sanie. Malec wypadł 
z rąk rodzicielki i zanurkował w śnieżnej zaspie. Szybko go znaleziono i do-
wieziono na chrzest, a to ówczesne „morsowanie” wygnało z niego wszelkie 
choroby i do dziś cieszy się wyjątkowym zdrowiem.

Pozostająca na gospodarce Michalina, z dwojgiem małych dzieci, spraw-
dziła wszystkie sposobności, aby ściągnąć do domu męża z Niemiec. 
Nadspodziewanie się to udało — Michalina opłaciła człowieka z Woli 
Makowskiej (pozbywając się zapewne wszystkich oszczędności), aby ten za-
stąpił Juliana w pracy przymusowej w Rzeszy. Niemieccy urzędnicy zgodzili 
się (pewnie też za sowitą opłatą) na tę podmianę i w 1941 r. Julian Nowak 
wrócił do domu. Do końca wojny zajmował się rodziną i pracował w gospo-
darstwie. Najprawdopodobniej w 1941 lub 1942 r. na świat przyszedł Jan 
(lub Janusz), ale zmarł zaraz po urodzeniu. Jego mająca wtedy 9 lat siostra 
Marianna zapamiętała, że ciało maluszka zawinięto w prześcieradło...

Po zakończeniu wojny Julian znowu wrócił do pracy na rzecz lokalnego 
społeczeństwa. Sprawował w Woli Makowskiej funkcję sołtysa (do 1952 r.), 

Fot. 5. Dom Juliana i Michaliny Nowaków na Woli Makowskiej, lata 50. XX w. Na pierwszym 
planie widoczna córka Juliana  Marianna Łuczywek z domu Nowak (zbiory rodzinne)
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w 1947 r. był jednym ze współzałożycieli koła ZSL, w którym pełnił obowiązki 
sekretarza, a w gromadzkim Prezydium Gminnej Rady Narodowej (PGRN) jako 
radny przepracował trzy kadencje. Był członkiem i przewodniczącym Rady 
Spółdzielczej w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Makowie. 
Należy podkreślić, że w ww. organizacjach pracował pro publico bono. Jak na-
pisał w życiorysie, w strukturach tych udzielał się „honorowo, nie dla zysku”4, 
ale zaraz niżej podsumował cierpko tę działalność: „Za wyżej wymienioną pra-
cę oraz cały szereg innych zostałem potraktowany przez Władzę Ludową przy-
słowiem angielskim «Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść»5...

Julian nie chciał opowiadać wnukom o wojnie, o walkach we wrześniu 
1939 r. Jeśli już o czymś wspomniał, to mówił o obozie i pracy przymusowej 
w Niemczech. Mimo panującej kłamliwej propagandy PRL, przekazywał za to 
prawdę o mordzie Katyńskim oraz wyborach do sejmu z roku 1947.

Nadszedł czas, że wiek nie pozwalał już na ciężką pracę na roli, a syn 
i zięć nie chcieli przejąć gospodarstwa, i Julian w zamian za dożywotnią 
emeryturę przekazał ziemię państwu. W tym samym roku (1979) zmarła 
Michalina, a Julian przeżył małżonkę o 11 lat — odszedł 4 maja 1990 r. i zo-
stał pochowany na cmentarzu w Makowie. Pozostawił po sobie siedmioro 
wnucząt i jedenaścioro prawnucząt.

Julian Nowak został uhonorowany medalem „Za udział w wojnie obronnej 
1939”, odznaczeniem za szerzenie oświaty i kultury, odznaczeniem 10-lecia 

4 Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Archiwum Zakładowe, sygn. K 3005728, k. 5.
5 Tamże.

Fot. 6. Julian Nowak odznaczony za długoletnią służbę w OSP, Wola Makowska lata 80. 
(zbiory rodzinne)
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spółdzielczości wiejskiej oraz odznaczeniami OSP. Miał ładny charakter pi-
sma, potrafi ł pięknie kaligrafować litery — jego rękopisy można jeszcze zna-
leźć w starych kronikach OSP Wola Makowska oraz na obrazie Matki Boskiej 
Częstochowskiej znajdującym się w kaplicy przy Kościele Św. Wojciecha 
w Makowie.

Jego życie pięknie podsumowała wnuczka — Agnieszka Milczarek z d. 
Nowak: „Dziadek do śmierci cenił sobie wolność, przywiązanie do ziemi, zdo-
bywanie wiedzy. Pamiętam, jak mówił, że ziemia to bogactwo i miejsce na 
świecie. Miałam to miejsce właśnie tam i tam pozostał mój rodzinny dom 
i tata na tej ojcowiźnie...”6 

Franciszek Pabijanek — życie wierszem podszyte
Myślę wciąż o tym

I dążę do tego
Aby mnie poznali ludzie
Chociaż miasta mego

(Dążenie, fragm., F. Pabijanek)

Franciszek Pabijanek urodził się 10 sierpnia 1914 r. w Kalenicach, gmina 
Łyszkowice, parafi a Pszczonów jako syn rolnika Pawła Pabijanka i Marianny 
z d. Pokora. Pochodził z wielodzietnej rodziny, jego rodzeństwem byli: 
Stanisław, Helena, Bronisława, Edward, Jerzy i Henryk. 

Gdym urodził się w mozole
Znak zrobiono mi na czole.

Orzeł biały godło Twoje 
Objaśniono później w szkole 

(Rok 1914, fragm., F. Pabijanek)

W 1933 r. Franciszek ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Łysz-
kowicach, jednocześnie pomagał rodzicom, pracując na gospodarstwie. 
W wieku 21 lat (styczeń 1935 r.) został powołany do służby wojskowej, począt-
kowo w 8. kompanii strzelców w 18. pp w Skierniewicach. Stamtąd po trzech 
miesiącach skierowano go do szkoły podofi cerskiej KOP (Korpus Ochrony 
Pogranicza) w Starej Wilejce na Wileńszczyźnie, którą ukończył we wrześniu 
1935 r., uzyskując awans na starszego strzelca. Przydzielono go do służby 
w batalionie KOP „Krasne”, gdzie był zastępcą dowódcy drużyny i uzyskał 
awans na kaprala. Do rezerwy przeszedł we wrześniu 1936 roku. 

O Kalenice
Wiosko rodzinna moja

Gdzie bosą stopą
Biegałem przez pola

A po chabry 
I kąkole

6 A. Milczarek (Nowak), Nie cała umrę..., Skierniewice 2020, s. 7.
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Biegałem ścieżką
Daleko w pole

Na polnych miedzach,
Między zbożami

Zrywałem macierzankę
Całymi rękami 

(Młodość, fragm., F. Pabijanek)

Po powrocie z wojska rozpoczął praktyki czeladnicze i pracował doryw-
czo jako krawiec męski w Łyszkowicach u Jana Sicińskiego (od 1936 r. do 
marca 1938 r. i później kwiecień–czerwiec 1938 r.), w Łodzi, w fi rmie Jana 
Sadoskiego (marzec–kwiecień 1938 r.) oraz u Jana Stawnickiego w Bielawach 
Kościelnych (czerwiec 1938–luty 1939). 

W czasie mobilizacji marcowej Franciszek Pabijanek został powołany 
pod broń do służby w stacjonującym w Łowiczu 10. pp (dowódca płk Marian 
Krudowski). Jako kapral został najpierw dowódcą drużyny w 3. kompa-
nii, a później był zastępcą dowódcy plutonu trzeciego, którego dowódcą był 
ppor. Nowakowski. Wszystko to w ramach funkcjonowania 3. batalionu, 
który skoszarowany został w łowickich szkołach, później przemieścił się 
do wsi Niedźwiada, a następnie w rejon Dzierzgowa, przygotowując się do 
transportu kolejowego. 

Cały 10. pp (w ramach 26. DP, w składzie Armii „Poznań”) na początku 
lipca 1939 r. został przemieszczony na teren Wielkopolski w rejon Kcyni 

Fot. 7. Franciszek Pabijanek (na pierwszym planie, pierwszy od prawej) 
w wojsku w Skierniewicach, 13 marca 1935 r. (zbiory rodzinne)
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i Wągrowca, ok. 220 km od Łowicza. Tam pododdziały pułku obsadziły sta-
nowiska obronne usytuowane na zachód od Gołańczy. Franciszek wraz 
z innymi żołnierzami nad Notecią kopał rowy strzeleckie i przeciwczołgowe. 
W sierpniu otrzymał awans na plutonowego.

Przez pierwsze dni wojny 10. pułk pozostawał na linii obrony nie niepo-
kojony przez nieprzyjaciela. W nocy z 3 na 4 września polskie oddziały bez 
walki opuściły przygotowane do obrony stanowiska i przegrupowały się na 
pozycję w rejonie Żnina. 

Franciszek Pabijanek wspominał: „Gdy nastąpił odwrót naszych wojsk, 
gdzieś koło Bydgoszczy zostaliśmy rozbici przez podjazdy niemieckie i miej-
scową partyzantkę niemiecką. Po sformowaniu się naszych oddziałów, przy-
szliśmy do Suchodębu koło Kutna. Z tej miejscowości przewieziono nas 
samochodami do Łowicza”7. 

To spod Łowicza 14 września po godzinie ósmej rano ruszyło wielkie na-
tarcie grupy operacyjnej gen. Mikołaja Bołtucia. W ramach tej akcji, aby osło-
nić odwrót Armii „Poznań” na Warszawę, trzy dywizje piechoty (4. DP, 16. DP 
i 26. DP) atakowały w kierunku południowym — na Skierniewice. Dwa ba-
taliony 10. pułku kierowały się na Nieborów i Bolimów, by po kilku godzi-
nach walki zająć m.in. Mysłaków, Bednary i Sierzchów. Trzeci baon, w którym 
służył Franciszek Pabijanek, początkowo pozostawał w odwodzie. Ale kiedy 

7 Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Archiwum Zakładowe, sygn. K 9327157, k. 7a.

Fot. 8. Franciszek Pabijanek (pierwszy z prawej) jako czeladnik krawiecki 
(zbiory rodzinne) 
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 Fot. 9. Maszeruje Wojsko Polskie — defi lada szkoły podofi cerskiej w Wilejce, 3 maja 1936 r. 
(zbiory rodzinne)

Fot. 10. Żołnierze KOP. Franciszek Pabijanek prawdopodobnie trzeci od prawej, 
Wilejka, 15 sierpnia 1936 r. (zbiory rodzinne)
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gen. Władysław Bortnowski nakazał 
zaprzestanie akcji i odwrót (zwiad lot-
niczy zauważył pod Sochaczewem nie-
mieckie czołgi), to właśnie III baon 
organizował pozycje obronne na linii 
Bzury pod Kompiną i Gągolinem. Dwa 
dni później (16 września), w ramach 
grupy operacyjnej gen. Edmunda 
Knolla-Kownackiego, trzeci batalion 
10. pp wziął udział w ataku w rejo-
nie Gągolina i Kozłowa Szlacheckiego. 
Po początkowym zdobyciu Nowego 
Kozłowa Szlacheckiego batalion zaata-
kowany został przez niemieckie czołgi, 
ostrzelany ogniem artylerii i uwikłany 
w ciężkie walki obronne. Tego dnia zgi-
nął dowódca batalionu mjr Zygmunt 
Roszkowski, a oddział poniósł duże 
straty. W nocy batalion wycofywał się 
na Młodzieszyn i dalej do przepraw 
przez Bzurę, ale w rejonie Witkowic 
oddział został rozproszony przez nie-
mieckie jednostki pancerne. Resztki 
baonu mimo wszystko próbowały wy-
dostać się z okrążenia, ale część zo-
stała rozbita w lasach pod Giżycami, 
a część skapitulowała w Radziwiłce.

Franciszek wspominał wojnę zawsze ze ściśniętym gardłem. Na zawsze 
zapamiętał przerażający obraz konia galopującego podczas bitwy bez łba 
i świst kul, które przeszywały powietrze przy jego głowie. „Strzelałem do lu-
dzi — mówił, a łzy napływały do jego oczu — ale nie chciałem wiedzieć, czy 
moje kule kogoś dosięgły. «Człowiek strzela, ale Pan Bóg kule nosi». A jednak 
śmierć była wkoło. Gdy po walce znaleźli ciało niemieckiego żołnierza z krzy-
żykiem na szyi — z poszanowaniem pochowali go po katolicku”. 

O wrześniowych walkach Franciszek Pabijanek zanotował później w ofi -
cjalnym życiorysie: „Tu w rejonie Kompina i Gągolin stoczyliśmy ciężkie boje. 
Nastąpiło wycofywanie się w kierunku Warszawy, niestety niemieckie lekkie 
tankietki odcięły nasze końcowe oddziały i okrążyły. Nazwy wioski nie pa-
miętam. Wiem tylko, że w wiosce tej był wiatrak, a za wsią tory wąskotorowe. 
Tu złożyliśmy broń, przyprowadzono nas do Łowicza do koszar na Blichu”8. 

Byłem żołnierzem Wojska Polskiego
Pamiętam te chwile roku wrześniowego

Siedząc w okopach, wiedziałem, że będzie coś złego
Dla mnie, rodziny i kraju całego

8 Tamże.

Fot. 11. Franciszek Pabijanek 
i „Pozdrowienia z K.O.P.-u”, 1936 r. 

(zbiory rodzinne)



Zwyczajni żołnierze września’39 147

Wtedy to piękne tanga w Polsce grali
A Niemcy potężne czołgi budowali

Ostrzegali robotnicy panów szczebla wyższego
Aby szukać pomocy u kraju wschodniego
Aż tu pięknego poranka Noteć zaszumiała
Gdy hordy niemieckie nad wodą ujrzała

Lekka broń żołnierza polskiego
Nie wytrzymała naporu szturmu stalowego
Pomiędzy żołnierzami rozchodziła się wieść
Żołnierze się bronią, ofi cer zniknął gdzieś.

(Wspomnienie, fragm., F. Pabijanek)

Z Łowicza Niemcy wysyłali stopniowo polskich jeńców do obozów na tere-
nie Rzeszy. W końcu w mieście została tylko około 140-osobowa grupa prze-
znaczona do różnych robót. Po kapitulacji Warszawy i Modlina do Łowicza 
ponownie trafi ła większa grupa polskich jeńców. Niebędącym ofi cerami żoł-
nierzom z tej grupy za sprawą porozumień kapitulacyjnych wręczano prze-
pustki i ostatecznie zwalniano do domów. Franciszkowi, który bardzo chciał 
wrócić do rodziny w Kalenicach, dzięki zaradności i bystrości udało się zdo-
być taką przepustkę. Był wolny.

W 1941 r. wziął ślub z Heleną Lipińską (ur. 30 grudnia 1921 r.), za-
mieszkał w Pszczonowie u rodziców Heleny. Wkrótce małżonkom urodził 
się syn Marian, ale zmarł po kilku miesiącach. Podobnie stało się z córką 
Zofi ą. Dopiero 26 sierpnia 1944 r. ku wielkiej radości rodziców urodziło się 

 Fot. 12. Helena i Franciszek Pabijanek (zbiory rodzinne)
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następne dziecko — syn Włodzimierz, 
który tym razem cieszył się dobrym 
zdrowiem. Małego Włodka rodzice 
chowali w obawie przed Niemcami 
w żłobie, w stajni. 

W czasie okupacji w domu Lipiń-
skich kwaterowało dwóch Niemców. 
Któregoś dnia wdzięczny za dobroć 
Lipińskich i z tęsknoty za swoją ro-
dziną niemiecki młody żołnierz padł 
na kolana przed babcią Lipińską 
(matką Heleny), uścisnął ją i powie-
dział — „Ty jesteś Matka”. Widząc to, 
drugi Niemiec wściekł się — dostawił 
mu pistolet do głowy i groził, że go za-
strzeli. Na szczęście wszystko skoń-
czyło się dobrze, a kiedy okupanci 
uciekali przed frontem wschodnim, 
dobry Niemiec w podziękowaniu po-
zostawił Pabijankom drobne dowo-
dy wdzięczności: buty ofi cerki dla 
Franciszka, a Helenie maszynkę do 
mielenia mięsa. 

Kiedy Niemcy wycofywali się na 
zachód, Franciszek trochę nieroztropnie poszedł z kolegą na polowanie na 
zające. Widok dwóch ludzi idących z bronią polami zelektryzował jadącą 
drogą niemiecką kolumnę wojskową. Niemcy posłali kilka serii w kierunku 
Polaków. Chłopaki popadali na ziemię i leżąc jak trusie modlili się, żeby nikt 
nie ruszył w ich kierunku. Na szczęście Niemcom szkoda było czasu na ści-
ganie podejrzanych, sami musieli uciekać przed wojskiem sowieckim.

O okresie okupacji Franciszek Pabijanek zapisał później w swoim ży-
ciorysie: „Byłem wtajemniczony w ruchy partyzanckie pod dowództwem 
Borowskiego z Chlebowa i Foksa z Kalenic, i pomagałem im. Chciałem się 
do nich zaciągnąć na stałe, ale że byłem żonaty i miałem małe dziecko, więc 
odmówiono mi”9.

W czasie wojny zginęło wielu mieszkańców wioski, w której mieszkał 
Franciszek. Oprócz Polaków ofi arami Niemców byli też Żydzi. Wielu sąsia-
dów nie miało szansy na przeżycie tylko dlatego, że byli innego wyznania. 

Kiedy przyszli sowieci, jakiś nadgorliwy żołnierz chcąc bratać się 
z Polakami, częstował rocznego Włodka „zdobytym”, gdzieś na trasie ich 
marszu na Berlin, likierem wiśniowym. Ze stacjonującymi sowieckimi żoł-
nierzami Franciszek zaprzyjaźnił się i razem chodzili z pepeszami na polo-
wanie na zające. Pytany po latach o poznanych w czasie wojny Niemców 
i Rosjan mówił: „to tylko ludzie, dobrzy ludzie, tylko czasy były niedobre”.

9 Tamże, k. 4.

Fot. 13. Franciszek Pabijanek 1962 r. 
i jego własnoręczny podpis 

(zbiory rodzinne)
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Gdy zakończyła się wojna, w maju 1945 r. Franciszek Pabijanek podjął 
pracę w PKP i przeniósł się wraz z rodziną do Skierniewic, wynajmując po-
czątkowo mieszkanie na ul. Makowskiej. Potem w 1948 r. kupił działkę przy 
ul. Zwierzynieckiej i rok później pobudował dom. W Skierniewicach małżeń-
stwu Pabijankom urodziły się kolejne dzieci: Józef (ur. 7 marzec 1947 r.) 
i Wanda (ur. 1 marca 1949 r.).

Franciszek pracował na kolei, najpierw jako hamulcowy, potem kon-
duktor, wreszcie jako kierownik pociągu. W tym czasie Helena zajmowała 
się głównie dziećmi i domem oraz przydomowym inwentarzem i ogródkiem. 
Kiedy dzieci podrosły, w miarę możliwości dorabiała do budżetu domowe-
go różnymi pracami dorywczymi, m.in. w Hucie Szkła w Skierniewicach. 
W trudnych latach PRL-u Franciszek, aby utrzymać rodzinę, dorabiał kra-
wiectwem, szył ubrania i wykonywał poprawki. Miał zresztą wszechstronne 
zdolności manualne (ciesielskie, stolarskie, murarskie i ślusarskie), które 
z powodzeniem wykorzystywał w różnych pracach. W PKP Franciszek prze-
pracował do emerytury, do 1974 r. 

Lubił wspominać trudne i niebezpieczne czasy, dając lekcje historii słu-
chającym dzieciom i wnukom. Opowiadał wtedy o Katyniu i zesłaniach 
na Sybir. Potajemnie w tym czasie słuchał wieści z Radia Wolna Europa 
i przekazywał je innym. Doczekał się siedmiorga wnucząt i jedenaściorga 
prawnucząt.

Franciszek Pabijanek zmarł 4 maja 2010 r. w wieku 96 lat i został po-
chowany na cmentarzu przy ul. Strobowskiej w Skierniewicach. Siedem lat 
wcześniej, 21 lipca 2003 r. zmarła Helena. 

W pamiątkach rodzinnych pozostały odznaczenia Franciszka — medal 
„Za udział w wojnie obronnej 1939”, medal „Zwycięstwa i Wolności 1945”, 
a także jego wiersze spisane w grubym brulionie. 
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 Wiesława Maciejak

 ROZMOWY Z WNUKIEM

Streszczenie: artykuł jest literacko ujętą rozmową autorki ze swoim wnukiem, 
w której przybliża ona wygląd Skierniewic z lat 40. i 50. XX w. Opowiada o codzien-
nym życiu mieszkańców, nauce i rozrywkach Skierniewiczan.

Tekst otrzymał w 2003 r. drugą nagrodę w konkursie na pamiętnik seniora ogła-
szany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniorów w Bydgoszczy.

Słowa kluczowe: Skierniewice, wspomnienia, nauka, zabawa, życie codzienne, wnuk

Summary: the article is a literary conversation between the author and her grandson, 
in which she introduces the appearance of Skierniewice from the 1940s and 1950s. 
She tells about the everyday life of the inhabitants, science and entertainment 
of the Skierniewice inhabitants.

In 2003, the text received the 2nd prize in the competition for a seniors diary, 
announced by the National Association of Seniors in Bydgoszcz.

Keywords: skierniewice, memories, learning, fun, everyday life, grandson

* * *

Zamiast wstępu

W czasie wakacji w 2003 r., mój ośmioletni wówczas wnuk spędził ze mną 
dwa tygodnie, dwa wspaniałe tygodnie wypełnione wędrówkami, wspólnymi 
zabawami, wyjazdami na działkę i wycieczkami rowerowymi.

A kiedy zmęczeni całodziennymi zajęciami układaliśmy się do snu, mój 
ciekawy świata wnuczek prosił, bym opowiadała mu o naszym mieście, 
o moim dzieciństwie, o szkole i dziecięcych zabawach. Snułam więc wspo-
mnienia. Odgrzebywałam w pamięci fakty, zdarzenia, sytuacje, zdziwiona, 
że tkwią w niej nie wiedzieć czemu, obok ważnych — sprawy błahe, często 
mało istotne.

Dzięki tym wspominkom przeniosłam się w przeszłość i nieoczekiwanie 
zdałam sobie sprawę, jak bardzo zmienił się świat od tamtego czasu.

Zapragnęłam, by pozostał jakiś ślad po moim podwórku, ulicy, sąsia-
dach. Pomyślałam, że może mój wnuczek, gdy dorośnie zechce przypomnieć 
sobie o czym opowiadała mu kiedyś babcia.

Spisałam więc dla niego ROZMOWY Z WNUKIEM.
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Wieczór pierwszy

Przytulony do mojego ramienia wnuczek spytał:
Babciu, jakie było nasze miasto, kiedy miałaś tyle lat co ja teraz?
Kiedy byłam w twoim wieku kochanie, a więc mniej więcej w połowie lat 

pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, nasze miasto, które i teraz nie jest zbyt 
duże, było jeszcze mniejsze. Prawdę mówiąc, zamieszkiwało je zaledwie kil-
kanaście tysięcy mieszkańców. Ale to bardzo stare miasto. Ma już ponad 
pięćset lat. To szmat czasu, prawda?

Przechodziło różne koleje losu. Rządzili nim książęta, prymasi, należa-
ło nawet do carskiego brata. Budowano w nim domy okazałe, zamożne, ale 
też drewniane rudery. Wielokrotnie wybuchały pożary, miasto trawił ogień. 
Mieszkańcy uparcie je odbudowywali, chyba lubili to miejsce.

Jak w każdym mieście, w centralnej części był, jest zresztą do tej pory, 
rynek z ratuszem. Odchodziło od niego kilka ulic, z których prawie każda 
prowadziła w pole. Wiosną nie trzeba było daleko iść, by znaleźć się wśród 
łanów żyta, soczystych łąk i kwitnących ogrodów.

Było także kilka paradnych budowli: zabytkowy kościół, równie zabytko-
wy pałac otoczony pięknym parkiem, ratusz, o którym już wspominałam, 
okazały gmach sejmiku powiatowego, dworzec kolejowy pamiętający carskie 
czasy, no i wille zgrupowane w zamożnej dzielnicy za rzeką. Były także ko-
szary, w których żołnierze odbywali służbę wojskową. Znasz przecież wszyst-
kie te miejsca.

Moja ulica była niezbyt szeroka. Po obu jej stronach stały stare, parterowe 
budynki i kilka piętrowych kamienic. Po niedawno zakończonej wojnie po-
zostały tu i ówdzie ruiny. W pierwszych dniach września 1939 r. na stojące 
jeden obok drugiego drewniane domki, zajmowane przez żydowską biedotę, 

spadły niemieckie bomby i zniszczyły 
je doszczętnie. A czemu nie dały rady 
bomby, wypalił, aż do fundamentów, 
szalejący pożar. Pozostał pusty plac, 
który przez wojenne lata zdążył po-
rosnąć zielskiem. Dzieciaki z oko-
licznych uliczek, nazwały to miejsce 
„spalonkami” i traktowały jako ulu-
bione miejsce zabaw.

Babciu, a były tam jakieś huśtaw-
ki albo zjeżdżalnie?

Nie, niczego takiego nie było, ale 
zawsze, a zwłaszcza latem, od rana 
do zmierzchu plac pełen był chętnych 
do zabawy dzieciaków. Dziewczynki 
najczęściej grały w klasy albo skaka-
ły przez sznurek zastępujący skakan-
kę, albo bawiły się w sklep. Bardzo 
lubiłam tę zabawę. Towarem były jaj-
ka, czyli kamyki, uskrobana cegła 

 Fot. 1. Podwórko domu przy 
Jagiellońskiej 28. 

Zbiory Wiesławy Maciejak
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udawała kakao lub zupę pomidorową, a piasek w zależności od potrzeb raz 
był cukrem, a raz mąką.

Dzieci bawiły się w różne gry, na przykład „stary niedźwiedź mocno śpi”, 
„kółko graniaste”, w „pomidora” „fi gury”, „komórki do wynajęcia” lub „raz, 
dwa, trzy, baba Jaga patrzy” i jeszcze wiele innych, których już nie pamię-
tam. Nasza fantazja była wprost niewyczerpana.

Chłopcy najczęściej toczyli sztywnym, odpowiednio wygiętym drutem fa-
jerkę lub metalowy krążek, co wymagało nie lada zręczności, a chodziło o to, 
by ten krążek jak najdłużej się nie przewrócił. Chętnie też kopali „szmaciankę”.

A co to była „szmacianka”?
To były zwinięte ciasno szmaty, owiązane sznurkiem, które nieudolnie za-

stępowały piłkę.
A dlaczego rodzice nie kupili im prawdziwej piłki?
Wiesz kochanie, może trudno ci będzie uwierzyć, ale pierwsze powojenne 

lata były bardzo biedne. Ludziom brakowało pieniędzy, a i towarów w skle-
pach było niewiele. Dzieci jakoś sobie radziły. Z braku prawdziwych zabawek 
zadowalały się takimi, jakie miały.

Było wśród nas kilkoro dzieci z zamożnych rodzin. Jedna z dziewczynek 
miała nawet prawdziwy rowerek. Przyjeżdżała nim na „spalonki” i zatacza-
ła z dumną miną kółka, wzbudzając powszechny podziw i zazdrość. Czasem 
pozwalała któremuś szczęściarzowi przejechać się kawałek na tym cudzie, 
ale raczej rzadko się to zdarzało.

Pamiętam, że wtedy lato było zawsze pogodne i gorące, przynajmniej 
tak mi się zdaje. Czasem jednak niebo zaciągały ciemne chmury. Kiedy 

 Fot. 2. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w okresie okupacji. Obecnie budynek SP nr 1. 
Zdjęcie z kroniki SP nr 4
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zaczynało grzmieć i błyskać się, uciekaliśmy do domów, by tam przeczekać 
ulewę. Letnia nawałnica trwała zazwyczaj krótko, więc wkrótce wracaliśmy 
na plac, gdzie lśniły w słońcu ogromne kałuże i oszałamiająco pachniała 
mokra trawa. Zaczynała się najwspanialsza z zabaw. Brodziliśmy na bo-
saka po wodzie, rozchlapywaliśmy ją nogami, pryskaliśmy na siebie nawza-
jem. Taplaliśmy się w tych kałużach jak kaczki. A ile było przy tym śmiechu, 
krzyku i pisku! Woda była czysta i ciepła, więc bawiliśmy się świetnie. Trzeba 
było tylko uważać, by nie pokaleczyć sobie stóp o rozbite szkło lub ostre kra-
wędzie kamyków.

Babciu, a gdzie jest ten plac, o którym opowiadasz? W którym miejscu?
Od bardzo dawna już go nie ma. Na początku pięćdziesiątych lat plac 

ogrodzono i rozpoczęto budowę wielkiego, pierwszego w naszym mieście, blo-
ku mieszkalnego. Była w nim bieżąca woda i kanalizacja. W mieszkaniach 
były łazienki, co w tamtych czasach stanowiło niezwykły luksus. Zamieszkali 
w nim ofi cerowie z rodzinami.

A my, dzieci ze „spalonek”, musieliśmy szukać sobie innego miejsca do 
zabawy.

A teraz proszę już spać, bo jest bardzo późno.

Wieczór drugi

Babciu, powiedziałaś wczoraj, że łazienki w mieszkaniach były luksusem. 
A ty? Miałaś łazienkę?

Może zanim odpowiem na twoje pytanie, zaprowadzę cię tam, gdzie miesz-
kałam z moją mamą i kilkunastu innymi rodzinami, czyli na moje podwórko.

A daleko jest to podwórko? Bo jestem trochę senny.
Oj kochany głuptasku, pójdziemy tam na niby! W wyobraźni! Tego po-

dwórka od dawna już nie ma. Stare domy groziły zawaleniem, więc rozebra-
no je, teren wyrównano i postawiono w tym miejscu nowy dom. Postaram się 
jednak opisać ci to moje podwórko najdokładniej, jak umiem. Zamknij oczy 
i daj mi rękę, wyruszamy w drogę!

Idziemy ulicą, po wąskim chodniku pokrytym krzywymi płytami chod-
nikowymi. Jezdnia jest wybrukowana nierównymi polnymi kamieniami. 
Nazywaliśmy je „kocimi łbami”. Rynsztokami płyną wylewane przez miesz-
kańców nieczystości. Gdzieniegdzie rośnie rachityczne drzewko.

Dochodzimy do dużej, drewnianej bramy. Otwierana była tylko wtedy, 
gdy musiał wjechać do podwórka wóz z węglem, ziemniakami lub by wy-
wieźć śmieci. Mieszkańcom do wchodzenia i wychodzenia służyła niewielka 
furtka w bramie.

Podwórka były na ogół podobne do siebie. Niewielką ich przestrzeń ota-
czały budynki. W jednych mieszkali ludzie, w innych mieściły się komórki, 
chlewiki, czasem nawet obórka dla krowy.

Jak to babciu, w mieście były świnki i krowy?
Tak, tak! Hodowano też króliki, drób, psy, koty i oczywiście gołębie. Lubiłam, 

gdy zrywały się do lotu z furkotem skrzydeł, a potem długo krążyły nad na-
szymi domami. Lśniły w słońcu, wykonywały w locie niespodziewane zwroty, 
czasem nikły w dali, by po kilku chwilach sfrunąć znienacka do gołębnika. 
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Zajmowali się nimi wyłącznie mężczyźni. Sypali im ziarno, ustawiali poidełka 
z wodą, czyścili gołębniki, wymieniali między sobą ciekawe okazy. Czasem do 
stada przyplątał się obcy gołąb. Trudno było go zwabić do gołębnika. Ale kie-
dy to się udało, nowy właściciel ptaka, chodził dumny jak paw i przechwalał 
się swoim sukcesem niczym myśliwy po udanym polowaniu.

Babciu, jak przechodziłem niedawno taką małą uliczką, to widziałem go-
łębie i pana, który wywijał długim patykiem z czerwoną szmatką na końcu. 
Chyba trochę je straszył, żeby wyżej latały.

Prawda, że ptaki pięknie wyglądają na tle błękitnego nieba? Ale do-
syć już o tym, bo robi się późno, a przed nami jeszcze tyle do oglądania. 
Przechodźmy szybko przez furtkę w bramie. Jeden krok i już jesteśmy na 
podwórku, w którym życie miało dobre i złe strony, ale nigdy nie było nudne 
Wszyscy świetnie się znali, tworzyli zwartą społeczność, co zwłaszcza dzie-
ciom dawało poczucie bezpieczeństwa.

Latem, kiedy wszystkie okna były otwarte, słychać było dobiegające przez 
nie głosy, śmiechy, czasem nawet kłótnie. Niczego nie dało się przed sąsia-
dami ukryć. Wszyscy wszystko słyszeli i widzieli.

Małe, zazwyczaj jednoizbowe mieszkania były jednocześnie sypialnią, 
kuchnią, jadalnią i łazienką. Dlatego ludzie już od wczesnej wiosny chętnie 
wychodzili z nich na podwórko i zasiadali na ławeczkach lub stołkach usta-
wionych na koślawych brukowcach. Gawędzili, jedli, czytali, obierali ziem-
niaki, prali, a czasem nawet drzemali. Dzieciaki bawiły się lub siadały przy 
dorosłych i słuchały ich rozmów. Sąsiedzkie pogwarki przeciągały się do póź-
na, a ich tematem, poza bieżącymi ploteczkami, były też dowcipy, opowieści 

 Fot. 3. Uliczne przekupki na skierniewickim rynku w okresie okupacji. 
Zbiory MHS (Kolekcja Pawła Bogatko)
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o duchach, wspomnienia, czasem ktoś powiedział wiersz. Zdarzało się, że 
dzieciaki znużone słuchaniem zasypiały i trzeba było je na rękach zanosić 
do łóżek.

Jak to? Dzieci nie oglądały „dobranocki” w telewizji?
Wyobraź sobie, że nie było jeszcze telewizji! Nawet radio było rarytasem. 

Nie każdy mógł sobie na nie pozwolić. W moim mieszkaniu, podobnie jak 
i u sąsiadów, od rana do nocy włączony był głośnik, czyli takie urządze-
nie, przez które lokalny radiowęzeł przekazywał z warszawskiej rozgłośni je-
den jedyny program. Nie można było nastawić innej stacji. Więc słuchało 
się ciurkiem muzyki, wiadomości, audycji dla dzieci, słuchowisk. Wszystko 
mnie ciekawiło. Każdego dnia o stałej porze znani aktorzy czytali książki dla 
dzieci. Czekałam z niecierpliwością na kolejny odcinek. Najbardziej lubiłam 
głos pani Ireny Kwiatkowskiej, która potrafi ła przykuć uwagę słuchaczy na-
wet najbłahszym tekstem. Do dziś pamiętam, jak czytała książkę pod tytu-
łem Dorota i jej przyjaciele.

Pamiętam też, jak w letnie, niedzielne południe z mieszkań przez otwar-
te okna wyfruwały dźwięki Hejnału Mariackiego, zaraz potem skoczne melo-
die ludowe grała Włościańska Kapela Feliksa Dzierżanowskiego lub Zespół 
Mandolinistów Edwarda Ciukszy, a wokół pachniało rosołem gotowanym 
w niedzielę niemal obowiązkowo.

Lato było dobrym okresem dla mieszkańców mojego podwórka. Anemiczne 
drzewko rosnące w pobliżu śmietnika cieszyło oczy zielenią, pomiędzy ka-
mieniami wyrastały kępki trawy, udające małą łączkę, a na ścianie domu 
zwróconej ku południowi pięły się kwitnące powoje. Było prawie pięknie.

 Fot. 4. Ulica Jagiellońska w latach 50. XX w. 
Archiwum Państwowe w Warszawie Odział w Grodzisku Mazowieckim
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Kiedy nadchodziła jesienna słota okna zamykano na głucho, uszczelnia-
no watą i papierem, a otwierano dopiero wiosną, w czasie wielkanocnych 
porządków.

Zimą mróz malował na szybach piękne lodowe kwiaty. Ludzie rozniecali 
w kuchniach ogień, by ogrzać mieszkanie, jednak czasem przez cały dzień 
„mróz siedział na szybach”, oznaczało to, że na dworze jest bardzo zimno. 
Dzieci mogły wtedy popatrzeć na świat jedynie przez maleńkie wychuchane 
w lodowej powłoce otworki.

Babciu, to kaloryferów też nie było?
A no nie było! Ludzie rozpalali ogień w kafl owych kuchniach, żeliwnych 

„kozach”, piecykach lub piecach, jednym słowem, w czym kto miał. Pod bla-
chą huczało, czasem wyskoczyło na wierzch kilka iskierek lub zatrzeszczał 
palący się węgiel.

Dosyć często wyłączano wtedy prąd. Mama zapalała naftową lampę, któ-
ra rzucała niewielki krąg światła, z kątów wyzierał mrok. Na sufi cie tańczyły 
refl eksy od płonącego pod fajerką ognia, a stojący na kuchni czajnik mru-
czał tajemniczo. W mieszkaniu robiło się trochę niesamowicie.

A teraz szybko pod kołdrę i śpijmy, bo rano trzeba wstać, tyle przecież 
przed nami różnych zajęć!

Wieczór trzeci

No i co, masz dzisiaj, kochanie, jakieś nowe pytania?
Babciu, nie opowiedziałaś mi wczoraj do końca o twoim podwórku. Czy 

twoi sąsiedzi nie pracowali, że tak ciągle mogli tam przesiadywać?
A wiesz, dlaczego nie dokończyłam? Bo smacznie zasnąłeś i tak nie sły-

szałbyś, o czym bym mówiła. A co do sąsiadów, to wcale nie było tak jak my-
ślisz. Wszyscy pracowali i to ciężko. Musieli zarobić na utrzymanie swoich 
rodzin.

A co robili?
Jeden z sąsiadów był maszynistą kolejowym, a jego żona gorseciarką, to 

znaczy taką krawcową, która szyła bieliznę dla pań. Powodziło im się nieźle 
i z tego powodu trochę zadzierali nosa. Inny był listonoszem. Jeszcze inny 
pracował w Dykcie. To był taki zakład, gdzie drewno przerabiano na cienkie 
arkusze, tak zwaną dyktę lub inaczej sklejkę, używaną najczęściej do pro-
dukcji mebli, ale i do innych celów.

Mieszkał w naszym podwórku pan Ziębiński, który miał duży wóz i konia. 
Całe dnie przewoził różne towary, a najczęściej węgiel. Żal mi było tego ko-
nia, ciągnącego od rana do nocy czubato wyładowany wóz.

Było też dwóch szewców. Każdy z nich miał w mieszkaniu mały warsztat 
i nie tylko naprawiał buty, ale umiał też robić nowe.

Robił buty? To nie było sklepów z butami?
No właśnie! Może i były! Ale najlepiej było zamówić sobie buty wprost 

u szewca, który zrobił je dokładnie tak jak potrzeba, żeby były i ładne, i wy-
godne. Bardzo lubiłam przyglądać się jak nasz sąsiad, pan Lesiak „klepał” 
buty. To było fascynujące!
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Powiedz babciu, jak ten pan robił buty!
Nie chciałam przeszkadzać panu Lesiakowi, wiec stawałam cichutko przy 

warsztacie, to znaczy takim niewysokim stole i z zapartym tchem obserwo-
wałam każdy jego ruch. Pan majster, ubrany w drelichowy fartuch chronią-
cy przed zabrudzeniem, najpierw brał do ręki kopyto wyglądające jak ludzka 
stopa i naciągał na nie uszytą przez kamasznika cholewkę, czyli wierzch 
buta. Przytwierdzał tę cholewkę gwoździkami, robił szpilarkiem małe otworki 
i wbijał w nie szpilki, czyli coś w rodzaju drewnianych gwoździków. Czasem 
przez te otworki przeciągał grubą lnianą nić zwaną dratwą, której zakoń-
czenie usztywniał skręcając mocno palcami i zanurzając w wosku. Bardzo 
ostrym nożem, nazywanym knypem, przykrawał podeszwę z twardej skóry, 
umieszczał na spodzie buta i przybijał. Z mniejszych kawałków skóry wyci-
nał obcas i przytwierdzał na właściwym miejscu. Pozostało jeszcze wykoń-
czenie buta.

Ówczesna moda wymagała, by sztuper, czyli brzeg zelówki, miał odciśnię-
te drobniutkie rowki. Do ich wygniatania służył dziwny przyrządzik. Zresztą 
cały warsztat pełen był dziwnych przyrządów, mazideł, klejów, młotków, 
szpikulców, szczotek, pędzelków, kawałków skóry i tysiąca innych potrzeb-
nych majstrowi rzeczy.

Pozostał jeszcze „ostatni szlif”, czyli nałożenie wosku na brzeg zelówki. 
W tym celu pan Lesiak rozgrzewał ambuz, czyli metalowy obuszek na drew-
nianym trzonku nad wiecznie płonącym niebieskawym płomieniem palnika 
spirytusowego, pocierał o sztabkę wosku i przenosił na but. Wreszcie sma-
rował but specjalnym szuwaksem, polerował szczotkami, a potem miękką 

 Fot. 5. Ruiny domów przy ullicy Żwirki tzw. spalonki, około 1940 r. 
Zbiory MHS (Kolekcja Pawła Bogatko)
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szmatką i but był wreszcie gotowy. Oczywiście trwało to wszystko o wiele 
dłużej niż moje opowiadanie.

A moja Mama, a twoja prababcia, była krawcową. Szyła dla pań piękne 
suknie, bluzki, żakiety i spódnice. W naszym maleńkim mieszkanku najwię-
cej miejsca zajmował stół, na którym Mama rozkładała przyniesioną przez 
klientkę tkaninę, wielkimi nożycami wykrawała odpowiednie części, a potem 
zszywała je na maszynie marki Singer, którą uruchamiała, naciskając sto-
pami wielki pedał. Maszyna szyła tylko jednym ściegiem, ale mimo to była 
Mamy dumą i, jak mawiała, naszą żywicielką.

Z pięknych tkanin o nazwach kojarzących się z egzotycznymi kwiatami 
lub motylami, na przykład organdyna, krepdeszyn, tafta, mora czy żorżeta, 
zręczne ręce Mamy potrafi ły wyczarować piękne kreacje, których nie powsty-
dziłaby się nawet renomowana pracownia. Umiała szyć riuszki, baskinki, 
zakładki, falbanki, aplikacje, jednym słowem wszystko, czego klientka sobie 
życzyła. Żeby zarobić na skromne utrzymanie całymi dniami, a nieraz i no-
cami siedziała pochylona nad robotą. To były trudne czasy.

Wieczór czwarty

Chciałbyś może posłuchać o letnich majówkach w miejskim lasku?
Tak, a lubiłaś babciu chodzić na takie majówki?
Bardzo! Wszyscy mieszkańcy małych, ciasnych podwórek lubili. Korzystali 

z każdej wolnej chwili, żeby, jak to się wtedy mówiło, pójść „na łono przyro-
dy” i pooddychać świeżym powietrzem.

Przygotowania do takiej eskapady zaczynały się już w sobotę. Gospodynie 
smażyły kotlety, piekły ciastka, gotowały kompoty i wlewały je do szklanych 
butelek po oranżadzie, zamykanych specjalnymi kapslami. Od dawna nie 
ma już takich w użyciu. Były niezbyt duże, ale bardzo ciężkie.

Torba z zapakowanymi wiktuałami tudzież ściereczkami, kocem, ubra-
niami dla dzieciaków, żeby po kąpieli miały się w co ubrać i tysiącem naj-
rozmaitszych drobiazgów była okropnie ciężka. A nieść ją trzeba było kilka 
kilometrów. Wychodzili więc majówkowicze jak najwcześniej rano, żeby do-
trzeć na miejsce przed południowym skwarem.

A nie mogliście pojechać autobusem albo samochodem?
Słonko kochane, wtedy nie było jeszcze komunikacji autobusowej, a o sa-

mochodzie osobowym nikt nawet nie marzył! To był niedostępny dla zwykłych 
ludzi luksus. Po jezdniach jeździły głównie pojazdy konne, takie jak wozy, do-
rożki, bryczki, a zimą sanie. Z rzadka przejeżdżający samochód budził zainte-
resowanie dzieciaków, a spaliny i benzyna pachniały wielkim światem.

To może chociaż taksówki były!
Nie było! Były natomiast, jak ci już wspomniałam, dorożki. Mówiliśmy 

na nie „dryndy”. Taki pojazd ciągnął jeden lub czasem dwa konie, na koźle 
siedział dorożkarz, a pasażerowie z tyłu, na miękkiej ławeczce. Jeśli padał 
deszcz, pasażerów osłaniała podnoszona przez dorożkarza buda.

Dorożką jeździły młode pary do ślubu, zawożono dziecko do chrztu. 
Czasem ktoś chciał zadać szyku lub nie miał dość siły, by dotrzeć pieszo do 
odległego miejsca.
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Babciu, jak byłem z rodzicami w Warszawie, to jechałem z nimi dorożką. 
Bardzo fajnie huśtała. A ten pan co trzymał lejce i kierował koniem, miał taki 
śmieszny bacik i wywijał nim koniowi nad głową. I tak śmiesznie kląskały 
kopyta po asfalcie.

No widzisz! Sam mogłeś się przekonać, że taka przejażdżka to niezwykła 
frajda. W tamtych czasach dorożka służyła także do przewożenia dużych 
pak, niektórych mebli, czyli była czymś w rodzaju taksówki bagażowej.

No, ale wracajmy do naszej „majówki”. W niedzielny poranek dzieciaki 
z niecierpliwością czekały przy bramie na dorosłych marudzących z wyj-
ściem. Wreszcie wszyscy byli gotowi i spora grupa sąsiadów obładowanych 
„bambetlami” ruszała w drogę. Mijaliśmy kilka uliczek, a potem ścieżką wio-
dącą wzdłuż ogrodzenia koszar wojskowych dochodziliśmy do piaszczystego 
traktu. Zdejmowaliśmy obuwie i brnęliśmy w złocistym, gorącym piachu na 
bosaka. Wreszcie po morderczym marszu docieraliśmy do lasu i wkracza-
liśmy w chłodny cień rzucany przez ogromne sosny. Ogarniał nas aromat 
żywicy płynący od nagrzanych słońcem sosen. Od tego zapachu aż kręciło 
w nosie. Dorośli brali się do rozkładania biwaku, a dzieciaki hasały w poszu-
kiwaniu poziomek, jagód lub jeżyn.

Na trawie układano koce, na nich białe ściereczki, a na ściereczkach sma-
kołyki. Dzieciaki z wilczym apetytem rzucały się na stosy kanapek, starsi jedli 
z pewną powściągliwością, troszkę przy tym popijając z małych szklaneczek.

Kiedy minęło południe, ludzie odpoczęli po długiej drodze, głód został za-
spokojony, a skwar zaczynał dokuczać, wszyscy poczuli, jak ogania ich sen-
ność. Wtedy nagle któreś dziecko wołało: a teraz chodźmy nad rzekę! Inne 
podchwytywały: mamo, tato, nad rzekę, do wody! Chodźmy! Biegnijmy!

To był świetny pomysł. Dzieciaki ruszały pierwsze. Pędziły na łeb na szyję 
między pniami drzew, potem po stromym zboczu i wreszcie z piskiem wpa-
dły do niewielkiej rzeczki, która wartko toczyła kryształową wodę po piasz-
czystym podłożu.

Babciu, czy ty mówisz o tej rzeczce, która płynie przez nasze miasto? Ona 
nie wygląda tak jak w twoim opowiadaniu! Jest mętna i brzydko pachnie!

Tak kochanie, masz rację. To smutne, że teraz tak wygląda. Wtedy jed-
nak taplaliśmy się w niej, chlapaliśmy na siebie wodą, po prostu szaleliśmy. 
Było cudownie. Panowie popodwijali do kolan nogawki spodni i brodzili po-
ważnie niczym boćki. Panie wchodziły do wody ostrożnie, nieco wstydliwie 
unosząc rąbek spódnic. Bo trzeba ci wiedzieć, że wtedy nikt nie nosił stroju 
kąpielowego. Co odważniejsi panowie, zdejmowali koszule i zażywali kąpieli 
słonecznej w podkoszulku lub czasem nawet bez niego. Panie na tyle swo-
body sobie nie pozwalały. Dopiero po paru latach zaczęły wchodzić w modę 
kostiumy plażowe. Za to dzieciaki hasały w samych majtasach.

Wreszcie rodzice nakazywali odwrót i dzieci rade nierade, musiały wyjść 
na brzeg. Otrząsały się z wody jak małe psiaki i pędem biegły pod górę do la-
sku, gdzie czekało suche ubranie i smaczne kanapki. Apetyty po kąpieli do-
pisywały, więc wszystko, co nadawało się do zjedzenia było pałaszowane do 
ostatniej okruszyny.

Kiedy słońce zaczynało chylić się ku zachodowi, nadchodził czas, by zbie-
rać się do domu. Bagaże były o wiele lżejsze, za to brzuszki jakby trochę 
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cięższe, mimo to powrotna droga nie była tak męcząca i wydawała się jakby 
krótsza. Szliśmy miedzą, na której zaczynała osiadać rosa. Czerwone słońce 
mocnym blaskiem raziło oczy. Wszystko dokoła pachniało. I mokra trawa, 
i kwiaty, i zboża, i ziemia. Te powroty były niezwykle urokliwe. Zbieraliśmy 
po drodze chabry, maki, puszyste kwiatostany traw i jeszcze jakieś kwiatki, 
których nazw nie pamiętam. Żal nam było, że dzień tak prędko minął, a do 
następnej niedzieli trzeba czekać cały długi tydzień.

Kilka razy zawiózł nas do lasu swoim wozem nasz sąsiad. To była wyjąt-
kowa przyjemność. Jechaliśmy z fasonem, wóz podskakiwał na nierówno-
ściach, dzieciaki kręciły się i piszczały z uciechy. Rodzice musieli je trzymać, 
żeby nie powypadały. A na miejscu w lesie, konik w chłodzie skubał trawę 
i chyba też, podobnie jak my, cieszył się z majówki.

Wieczór piąty

Babciu, dzisiaj opowiedz mi coś śmiesznego albo jakąś przygodę?
To nie będzie nic specjalnie niezwykłego, ale może trochę cię rozbawię. 

Otóż, w samym środku miasta na terenie otaczającym pałac prymasowski, 
tuż przy głównej ulicy, naprzeciw pięknego gmachu sejmiku powiatowego, 
stała wielka obora pełna krów. Co wieczór chodziłam tam z bańką i kupowa-
łam świeżutkie, jeszcze ciepłe mleko. Zatrudnione w oborze kobiety trzy razy 
dziennie doiły krowy, a pan Machaj mierzył mleko w specjalnym pojemniku 
z podziałką, a potem nalewał do naczyń, przynoszonych przez ludzi.

Latem spacerek po mleko był dziecinną zabawką, bo o godzinie dziewięt-
nastej było jeszcze widno. Kiedy jednak przyszła słotna jesień, o dziewięt-
nastej było już całkiem ciemno. Bałam się trochę, gdy szłam pustą ulicą, 
a wiatr poruszał blaszanymi kloszami latarń, które zgrzytały i pojękiwa-
ły, rzucając niewielkie chybotliwe kręgi nikłego światła. Reszta ulicy tonęła 
w ciemnościach. Było ponuro i niesamowicie.

Jednego z takich jesiennych wieczorów, poprosiłam Jolę, moją koleżankę, 
by poszła ze mną do obory. Raźno przemierzyłyśmy niedługą drogę. Na miej-
scu okazało się, że przyszłyśmy trochę za wcześnie. Żeby więc wypełnić czas 
oczekiwania, zaczęłyśmy „zwiedzać” oborę. Był to duży budynek, wewnątrz 
którego, wzdłuż po obu stronach, w wyścielonych słomą boksach stały dorod-
ne krowy. Szłyśmy wolno, odczytując ich imiona wypisane kredą na czarnych 
tabliczkach. Bawiłyśmy się świetnie. Pękałyśmy ze śmiechu, czytając: Mućka, 
Krasula, Biała, Kropiasta, Panienka, Księżniczka, Maluśka i jeszcze wiele in-
nych równie komicznych nazw. W ostatnim boksie, przymocowany do ściany 
łańcuchem przewleczonym przez kółko w nosie — stał wielki byk. Wyglądał 
niezwykle groźnie. Gdy popatrzyłyśmy na jego potężny kark i przekrwione śle-
pia odechciało nam się śmiać. Wycofałyśmy się na paluszkach z obawy, by nie 
zerwał się z tych łańcuchów i nie rozniósł na potężnych rogach.

Kupiłyśmy mleko i pobiegłyśmy w stronę domu. Co kilkanaście metrów 
robiłyśmy przystanek, żeby popić parę łyczków. Mleko było doskonałe, słod-
kawe i ciepłe, na wierzchu pokryte delikatną pianką. Już nigdy później takie-
go nie piłam. Kiedy dobiegłyśmy do domu, w bańce zostało niewiele, a Mama 
widząc nasze mleczne wąsy od razu domyśliła się, gdzie się podziało.
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Babciu, a chodziłaś do szkoły?
Oczywiście, ale o tym opowiem ci jutro, bo dzisiaj już pora spać!

Wieczór szósty

To jaka była ta twoja szkoła?
Biedna. Niezbyt duża. Był to stary parterowy budynek, w którym mie-

ściło się siedem sal lekcyjnych, niewielka sala gimnastyczna, pokój na-
uczycielski i tak zwany „kącik czystości”. Stała w nim umywalka złożona 
z dwóch szklanych baniaczków, napełnianych przez pana woźnego wodą. 
Gdy nacisnęło się nogą specjalną dźwigienkę, woda spływała z nich cien-
ką strużką na podstawione ręce, a potem wpadała do wiaderka, które trze-
ba było co jakiś czas opróżniać. Najczęściej jednak wody w tej prymitywnej 
aparaturze nie było.

Ubikacja znajdowała się na zewnątrz budynku, w kącie szkolnego po-
dwórka. Jeśli któreś dziecko musiało z niej skorzystać, biegło tam bez wzglę-
du na pogodę i temperaturę, zimą i latem, nawet gdy padał deszcz lub śnieg.

Sale lekcyjne ogrzewane były przez kafl owe piece, w których pan woźny 
codziennie rozpalał ogień. W każdej klasie stały ławki dla uczniów i katedra 
dla nauczyciela.

A co to takiego ta katedra?
To był taki duży, zwalisty mebel złożony z podwyższenia, na którym stało 

coś w rodzaju stołu o lekko pochyłym blacie. Wiesz, trochę to przypomina-
ło mównicę, tylko katedra była nieco niższa. Nauczyciel siedział za tym niby 
stołem na krześle i świetnie stamtąd widział wszystkie dzieci.

W całej szkole podłogi pokryte były pyłochłonem. To taka czarna maź, 
która być może zabezpieczała deski przed zniszczeniem, ale okropnie cuch-
nęła, szczególnie przez pierwsze dni po wakacjach. Jednak dzięki temu py-
łochłonowi nie trzeba było w szkole zmieniać obuwia.

Natomiast wszystkie dzieci musiały przychodzić do szkoły w specjalnych 
fartuszkach. Były to granatowe rozpinane sukieneczki dla dziewczyn i coś 
w rodzaju bluzy dla chłopców. Obowiązkowy był biały kołnierzyk. Biada, je-
śli ktoś o nim zapomniał. Za karę był wysyłany do domu i nie miał prawa 
pokazać się w szkole, jeśli nie uzupełnił tego braku.

Na długiej pauzie w stołówce wydawane były obiady. Kiedy zabrzmiał 
dzwonek, biegliśmy tam na wyścigi. Każdy chciał być pierwszy. Miał wte-
dy szansę, że zdąży zjeść parzącą usta zupę. Szybko chwytał jedną ze stoją-
cych na długim stole wyszczerbioną miskę i powyginaną aluminiową łychę, 
i ustawiał się w kolejce. Żona pana woźnego, niziutka siwa kobieta, nalewała 
wielką chochlą z ogromnego kotła porcję pomidorowej, krupniku, zalewajki 
lub kapuśniaku. To był niezmienny repertuar. Zupy były wodniste i niezbyt 
smaczne. Nie było to wykwintne jedzenie, ale dla niektórych dzieciaków sta-
nowiło jedyny gorący posiłek w ciągu dnia.

Co jakiś czas pojawiała się w szkole higienistka, siejąc popłoch wśród 
dzieciaków. Chłopcy bali się panicznie o swoje troskliwie hodowane fryzury, 
bo jeśli higienistka stwierdziła, że włosy są zbyt długie, bez litości wycinała 
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w nich nożyczkami schodki, co zmuszało delikwenta do odwiedzenia fryzje-
ra. Zaś dziewczyny kilkoma energicznymi ruchami nożyczek pozbawiała pa-
zurków. Sprawdzała też, czy w dziewczęcych warkoczach nie zagnieździły się 
jakieś insekty, potrafi ła zajrzeć do bielizny, a nawet sprawdzić czystość pęp-
ka. Wszystko to odbywało się w klasie, w obecności innych dzieci. Jeśli więc 
pani miała jakieś zastrzeżenia do higieny ucznia, wstyd był ogromny.

Ale w naszej szkole wcale nie było smutno ani ponuro. Mieliśmy mądrych 
i oddanych nam nauczycieli, którzy nie tylko nas uczyli, ale także wychowy-
wali. Prowadzili też różne koła zainteresowań, działał chór. Obok boiska był 
mały ogródek szkolny, gdzie pod nadzorem pani od przyrody, hodowaliśmy 
na kilku zagonkach różne ciekawe roślinki.

Pani od języka polskiego prowadziła bibliotekę. Pomagałam jej chętnie 
przy wypożyczaniu książek. Kiedy skończyłam siódmą klasę, a wówczas była 
to ostatnia klasa szkoły podstawowej, pani w podzięce za tę pomoc ofi arowa-
ła mi książkę z miłą dedykacją. Mam ją do dziś. Nosi tytuł Z biegiem Dunajca 
i zawiera, co prawda jednobarwne, ale bardzo piękne fotografi e krajobrazów 
górskich.

Nauka w mojej szkole rozpoczynała się codziennie o ósmej rano. Jednak 
dzieci musiały przychodzić dziesięć minut wcześniej, bo o tej właśnie po-
rze rozpoczynał się apel. Ustawialiśmy się klasami wzdłuż korytarza, pani 
od śpiewu intonowała pieśń Naprzód młodzieży świata. Wszyscy podchwy-
tywali melodię i wspólnie, głośno śpiewaliśmy. Potem któryś z nauczycie-
li omawiał bieżące sprawy, czasem jakiś psotny uczeń dostawał publiczne 
upomnienie, co było wielkim wstydem dla takiego delikwenta. Po apelu dzie-
ci rozchodziły się do klas. Jeśli komuś zdarzyło się spóźnić, musiał czekać 
pod zamkniętymi drzwiami szkoły, aż apel się skończy i dopiero wtedy pan 
woźny, którego sumiaste wąsy i groźna mina wzbudzały w nas niezwykły re-
spekt, wpuszczał nieszczęśnika do środka, krzycząc na niego za to spóźnie-
nie i wymachując mu nad głową szkolnym dzwonkiem.

Jak to, wymachując dzwonkiem? Co ty babciu mówisz!
Tak kochanie, dobrze mówię. Nie było wtedy elektrycznych dzwonków. 

Początek lekcji i przerwę obwieszczał błyszczący złociście dzwonek na drew-
nianej rączce, energicznie potrząsany ręką pana woźnego. Wydawał dźwięcz-
ny i głośny ton, który docierał do wszystkich klas.

W tamtych czasach często odbywały się w szkole akademie ku czci ja-
kichś rocznic lub ważnych osobistości.

To znaczy kogo?
Szczególnie uroczyście obchodzona była rocznica rewolucji październiko-

wej. Nie będę ci o niej teraz mówić. A jeśli chodzi o ważne osoby, to mogę wy-
mienić takie nazwiska, jak Stalin, Lenin, Bierut, Rokossowski, Dzierżyński. 
Mogłabym jeszcze długo wyliczać, bo wbijano nam je do głów przy każdej 
okazji, tak że na zawsze utkwiły w pamięci.

A kim oni byli?
To byli źli ludzie, ponure typy. Nie warto o nich wspominać. Wtedy jed-

nak byli najważniejsi, rządzili bezwzględnie, twardo i okrutnie sporą częścią 
świata. Polską też. Bardzo dużo ludzi straciło przez nich życie. Na szczęście 
to minęło. Nie mówmy już o tym. Lepiej zaśnijmy. Dobranoc kochanie.
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Wieczór siódmy

To już niestety nasz ostatni wieczór. Chciałabym opowiedzieć ci o rozryw-
kach, jakie mieliśmy w tamtych latach.

Jestem bardzo ciekawy, bo twoje opowieści nie są zbyt wesołe!
Bo i czasy nie były wesołe. Kraj zrujnowany przez wojnę, ciągła niepew-

ność, czy znowu nie zacznie dziać się coś złego, braki w sklepach, bieda, 
no i beznadziejna sytuacja polityczna. Zrozumiesz to wszystko lepiej, kiedy 
będziesz starszy i zaczniesz uczyć się historii.

Jednak dzieciństwo ma swoje prawa. Korzystaliśmy z każdej okazji, 
by bawić się i śmiać.

W okresie Bożego Narodzenia w szkołach odbywały się wieczorki tanecz-
ne. Odświętnie ubrane dzieci zbierały się w sali gimnastycznej, gdzie za-
proszony akordeonista przygrywał skoczne melodie, a my tańczyliśmy. 
Najczęściej dziewczynki tańczyły ze sobą, bo chłopcy byli nieśmiali i — jak 
to się mówiło — podpierali ściany, skąd nie mogły ich ruszyć nawet namo-
wy nauczycieli.

Najlepsi uczniowie w nagrodę byli zapraszani na międzyszkolne zabawy 
noworoczne do sejmiku, w tamtych czasach mówiło się do „domu ludowego”. 
Ponieważ uczyłam się dobrze, chodziłam tam co roku.

Utkwiła mi w pamięci jedna taka impreza. Pośrodku wielkiej sali sejmiko-
wej stała ogromna choinka. Była piękna, ciemnozielona i pachnąca, ale jak-
że skromnie ubrana! Ozdabiały ją jedynie wycięte z białego kartonu szóstki. 
Cyfry te przypominały o planie sześcioletnim, według którego odbudowywa-
no zniszczony kraj. Na czubku zawieszona była czerwona pięcioramienna 
gwiazda, symbol narzucony przez sąsiadów ze wschodu, a skromne pa-
czuszki cukierków rozdawał Dziadek Mróz, a nie jakiś tam święty Mikołaj, 
„niechlubna pozostałość po czasach ciemnoty i zacofania”.

Każdego lata przyjeżdżała do naszego miasteczka karuzela. To dopiero 
była zabawa. Lotem błyskawicy rozchodziła się wieść podawana z ust do ust: 
„Jagura przyjechał”. Wszystkie dzieciaki biegły na spalonki, gdzie z bezpiecz-
nej odległości przyglądały się rozstawianiu przywiezionych cudów. Czego 
tam nie było! I diabelski młyn, na którym nie wolno było jeździć dzieciom, 
i huśtawki, które nazywaliśmy „łódkami”. Były takie niewysokie — dla dzie-
ci, a wielkie dla dorosłych. Można było bardzo mocno je rozkołysać, tak moc-
no, że aż obracały się wokół drążka podtrzymującego „łódkę”, więc „pasażer” 
przez chwilę zawisał głową do dołu i każdy musiał dla bezpieczeństwa zapi-
nać na przegubach rąk specjalne paski. Taki obrót wymagał odwagi i siły. 
To było niezwykle ekscytujące. Godzinami śledziliśmy, komu wreszcie uda 
się dokonać tego wyczynu.

Niezwykłych emocji dostarczała „gwiazda”. Pasażerowie wsiadali do 
małych gondoli, które wznosiły się w pionowej płaszczyźnie dość wysoko. 
Zdarzało się, że wyłączano prąd lub następowała jakaś awaria i „gwiazda” 
nieruchomiała, a wystraszeni pasażerowie, uwięzieni w tych gondolach, mu-
sieli cierpliwie czekać na jej uruchomienie. Ci na samej górze mieli wtedy 
porządnego stracha.
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Była także strzelnica, urządzenie do wypróbowania siły mięśni, oblega-
ne zawsze przez mężczyzn, była karuzela z konikami dla maluchów i jeszcze 
jakieś inne atrakcje, ale nie przypominam sobie dokładnie, jak wyglądały.

Pamiętam jednak, że „na karuzelę” przychodziły nie tylko dzieci, ale także 
całe tłumy dorosłych chcących skorzystać z tej rozrywki. Szczególnie w nie-
dzielę trudno było doczekać się na swoją kolejkę do „diabelskiego młyna” czy 
„łódek”.

Kolorowe światełka, barwne malunki i skoczne piosenki, płynące z ogrom-
nej tuby głośnika, wprawiały dzieci w zachwyt. Trudno je było odciągnąć od 
karuzeli nawet wtedy, gdy z braku pieniążków mogły być jedynie widzami.

Takie to były wówczas nasze rozrywki. Dzięki tobie, mój kochany wnucz-
ku, wróciłam do tamtych lat. A teraz musimy już spać, bo jutro z rana pa-
kujemy twoje rzeczy i wracasz do domu, do swoich rodziców, którzy czekają 
na ciebie z niecierpliwością. Dobranoc kochanie

Dobranoc babciu. Jakie to były dziwne czasy! Dobranoc.

Zamiast epilogu

Tak, to były dziwne czasy! Dziwne jest także, że tak wiele z tamtych lat pa-
miętam, a jednocześnie czuję jakby te moje wspomnienia dotyczyły cudze-
go życia lub to, o czym opowiadałam, działo się tylko w mojej wyobraźni. 
A przecież to prawda, tak właśnie było.

O tylu sprawach mogłabym jeszcze mojemu wnukowi opowiedzieć. Tylko 
czy on zrozumiałby, czym na przykład były dla mnie częste wizyty komorni-
ka, który z mojej Mamy, borykającej się z biedą, usiłował wydusić jakieś ab-
surdalnie wysokie podatki za to, że zarabiała na chleb, zajmując się szyciem. 
Czy pojąłby, dlaczego ludzie oglądając się na boki, szeptem przekazywali so-
bie wieści nielegalnie usłyszane z radia Wolna Europa. Czy uwierzyłby, że 
ciągle wbijano do głów dzieciom, dorosłym zresztą także, brednie o przyjaźni 
polsko-radzieckiej i ojcu naszych narodów Stalinie? Ile lat musiało upłynąć, 
nim sama zaczęłam to wszystko rozumieć?

Czy mój wnuk urodzony w 1994 r., więc pięćdziesiąt dwa lata po mnie, 
żyjąc w tak innych niż ja warunkach, mogąc korzystać z telewizji, kompu-
tera i internetu, rosnąc w wypełnionym miłością obojga rodziców bezpiecz-
nym domu, nie potraktowałby moich opowieści jako fantazji babci, która jak 
większość starszych pań — lubi pogadać?

Zastanawiam się czy opowiadając mu wyłącznie o błahych sprawach, zro-
biłam słusznie? Może nie skorzystałam z możliwości przekazania czegoś waż-
niejszego? A może przyjdzie kiedyś na to pora? Może sam mnie o to poprosi!

Czas pokaże!

Grudzień 2003 r.
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Streszczenie: Artykuł prezentuje postacie z rodziny Strakaczów reprezentatywne 
dla czasu, w którym żyli i klasy społecznej, którą reprezentowali. Przytoczone są w 
nim informacje o korzeniach rodziny oraz związkach pokrewieństwa i powinowac-
twa. Opracowanie jest historią opatrzoną licznymi zdjęciami, a także wspomnienia-
mi krewnych. Opracowanie to również upamiętnienie Honorowego Obywatela miasta 
Skierniewice — Marcelego Władysława Jakuba Strakacza, którego postać dla spo-
łeczności Skierniewic jest niewątpliwym powodem do dumy.
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of the time in which they lived and the social class they represented. It shows informa-
tion about the family roots and presents its kinship. The study is a story rich in photos, 
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* * *

Wstęp 

W niniejszym artykule przedstawiłem Państwu postacie z rodziny Strakaczów 
reprezentatywne dla czasu, w którym żyły, a także klasy społecznej, którą 
reprezentowały. Osoby interesujące ze względu na własne pasje i zaintereso-
wania, a przede wszystkim na rzetelnie wykonywaną pracę, której poświęcili 
prawie całe swoje życie. Jest rzeczą znamienną, że najbliższej rodzinie często 
z trudem przychodzi ustalenie ważnej daty lub miejsca dotyczącego życiory-
su antenata. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to opracowanie stricte naukowe, 
a jedynie próba przekazania informacji o korzeniach rodziny i przedsta-
wienie związków pokrewieństwa i powinowactwa Marcelego, Władysława 
i Jakuba Strakaczów. Starałem się, aby to opracowanie nie było tylko su-
chym zbiorem nazwisk i dat, ale historią bogatą w zdjęcia i pamiątki, historię 
miejsc i otoczenia, wspomnienia i opisy krewnych. Przy tej okazji chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy czynnie wspierali niniejsze przedsięwzięcie. 
Szczególnie dziękuję seniorowi rodu Panu Stanisławowi Strakaczowi, syno-
wi Bernarda Stanisława Strakacza, brata naszego probanta. Pan Stanisław, 
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jak sam stwierdził, wiele czasu spędził w Skierniewicach i po śmierci syna, 
probanta Andrzeja, był traktowany przez naszego bohatera jak własne dziec-
ko. Dziękuję wszystkim za wszelkie informacje zawarte w tym opracowaniu. 
To również dzięki Skierniewickiemu Klubowi Genealogów, którego jestem 
współzałożycielem, powstało to skromne opracowanie.

Skierniewicki Klub Genealogów powstał w październiku 2016 r., pod pa-
tronatem Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, kiedy to nowym prezesem 
Towarzystwa został Jacek Stępowski i to on był inicjatorem jego powstania. 
Troje pasjonatów: Kinga Nowakowicz, Jarosław Chęcielewski i ja znajdowali-
śmy radość w zdobywaniu informacji o swoim pochodzeniu. Wspólnie postano-
wiliśmy aktywować klub, dzieląc się swoją wiedzą na temat rodzinnej genealogii 
z innymi mieszkańcami naszego miasta i powiatu. Na cyklicznych spotkaniach 
klubu można dowiedzieć się, jak rozpocząć badania nad historią swojej rodziny, 
jak zbudować drzewo genealogiczne, z jakich narzędzi można korzystać, bada-
jąc swój rodowód, jak zbierać informacje o przodkach i historii rodziny. Na jed-
nym z pierwszych spotkań postanowiliśmy stworzyć drzewo genealogiczne osób 
zasłużonych dla Skierniewic. Podjąłem wyzwanie upamiętnienia Honorowego 
Obywatela miasta Skierniewice Marcelego, Władysława, Jakuba Strakacza, 
który dla społeczności Skierniewic jest niewątpliwym powodem do dumy. 

Skierniewice, 26.05.2021

Strakacz trojga imion Marceli Władysław Jakub — od 1997 r. 
Honorowy Obywatel Miasta Skierniewice

Strakacz i skierniewicki browar

Z relacji świadków jego życia i działalności wiadomo, że nigdy nie używał 
imienia Marceli i Jakub. Władysław Strakacz, był osobą nieszablonową 
i wyjątkową. Ze względu na swoje pasje i zainteresowania, a przede wszyst-
kim na rzetelnie wykonywaną pracę, której poświęcił całe życie Władysław 
Strakacz był szlachetnym przedsiębiorcą, lokalnym patriotą, altruistą i po 
prostu dobrym człowiekiem. 

Marceli Władysław Jakub Strakacz (1881–1951), Naczelnik OSP 
w Skierniewicach, obywatel ziemski, przemysłowiec, społecznik i fi lan-
trop, przez całe niemal życie był związany ze Skierniewicami. Przez bli-
sko 40 lat (1907–1948) w tym mieście prowadził jako właściciel Browar, 
znany początkowo w guberni warszawskiej, później ceniony w całym wo-
jewództwie warszawskim. Skierniewicki browar, odziedziczony po dziadku 
Franciszku Bralińskim, Strakacz doprowadził do rozkwitu. Jego składy mie-
ściły się w różnych miejscach, min. w Toruniu, Łowiczu, Kutnie, Grodzisku 
Mazowieckim, Pruszkowie i Lublinie, w wielu miastach mazowieckich, 
a w Warszawie przy ul. Chłodnej 64. 

Władysław Strakacz urodził się 18 kwietnia 1881 r. w Warszawie. Chrzest 
naszego probanta odbył się w kościele ojców kapucynów pw. Przemienienia 
Pańskiego w Warszawie. Podczas sakramentu nadano mu trzy imiona: Marceli 
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Władysław Jakub. Zaświadcza o tym akt 
chrztu opisujący to wydarzenie, któremu na-
dano numer 167. Rodzina Strakaczów już 
wówczas miała wysoką pozycję wśród ku-
piectwa za sprawą jego ojca Władysława 
Strakacza oraz Tomasza Strakacza, dziad-
ka naszego probanta i prowadzonego przez 
nich od 1835 r. magazynu i fabryki ubiorów 
kościelnych, a także „składu bielizny i wyro-
bów z wełny sosnowej przeciw reumatyzmo-
wi i przeziębieniu”. Na podstawie skorowidza 
mieszkańców Warszawy1 dowiadujemy się, 
że w Warszawie, przy ul. Kapucyńskiej — róg 
Miodowej, przedsiębiorcy ci prowadzili także 
„Skład i fabrykę płócien, haftów, chustek oraz 
wyrobów pończoszniczych”. Dobrze funk-
cjonująca sieć dystrybucji wytwarzanych 
produktów i marketing w postaci licznych 
reklam w prasie warszawskiej doprowadziły 
do rozkwitu interesu. O jciec skierniewickie-
go browarnika to także Radny Miasta Stołecznego Warszawy. Był członkiem 
Komisji Finansowo-Budżetowej oraz Komisji Podatkowej dla wymiaru podat-
ku przemysłowego w okręgu VI miasta Warszawy2. Rodzeństwo i ojciec Ludwiki 
Braulińskiej, byli to także ludzie przedsiębiorczy, głównie za sprawą prowadzo-
nych sieci browarów. Władysław Marceli Jakub Strakacz od młodzieńczych lat 
miał wzór do rozwijania talentu przemysłowca. Rodzina Strakacza to nie tyl-
ko kupcy, to także fi lantropii oraz społecznicy. Jak już wspomniałem, fami-
lia Władysława Strakacza była szanowaną i zamożną rodziną. Gazeta „Kurier 
Warszawski” z 1897 r., nr 157 informowała, że rodzina Władysława Strakacza 
fi nansowo wspierała inicjatywę związaną z ustawieniem przed kościołem 
św. Krzyża w Warszawie fi gury Chrystusa — posągu odlanego z brązu, który 
później został symbolem zniszczonej przez hitlerowców Warszawy.

W artykule z 1897 r. widnieją imiona rodziny Strakaczów: „Władysławowie 
Strakaczowie, Władzio Strakacz (nasz probant, późniejszy skierniewicki bro-
warnik Władysław Marceli Jakub Strakacz), Stasio — Stanisław, Bernard, 
Strakacz (współwłaściciel późniejszych magazynów, usytuowanych przy 
ul. Chłodnej 64 w Warszawie oraz skierniewickiego browaru), Lutuchna 
Strakaczówna — Ludwika Strakacz, żona Kazimierza Wagnera), Sylwinek 
Strakacz — Sylwin Strakacz (dziennikarz, kompozytor, sekretarz premiera 
Ignacego Paderewskiego, dyplomata, urzędnik konsularny).

Rodzice Władysław i Ludwika z Braulińskich mieszkali wtedy w Warszawie 
przy ul. Miodowej 485 (obecnie Miodowa 12), gdzie przeprowadzili się 
w 1854 r. Po ukończeniu Szkoły Handlowej M. W. J. Strakacz obserwował 

1 Skorowidz mieszkańców Warszawy z przedmieściami za rok 1854, ułożony pod kierunkiem 
Zarządu Policji.
2 Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy 1921, nr 96, s. 3 (11 XI).

Il. 1. Fotografi a z paszportu 
Władysława Strakacza, seria I 

nr 680897, wydanego przez starostę 
skierniewickiego 7 września1937 r.
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Il. 2. Na zdjęciu fragment 
z „Kuriera Warszawskiego” 1897,  

R. 77, nr 157.

i czynnie interesował się działalnością 
dziadka Franciszka Braulińskiego, który, 
jak wcześniej wspomniałem, był cenionym 
browarnikiem. Znany do lat 60. ubiegłe-
go wieku browar Władysława Strakacza 
w Skierniewicach był kontynuacją rodzin-
nego dzieła browarników Braulińskich, któ-
rzy mieli swoje browary w Skierniewicach, 
Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie 
Mazowieckim, Radomsku i Częstochowie. 
Historia skierniewickiego browaru się-
ga 1862 r., kiedy to Franciszek Brauliński 
nabył jeden z pięciu funkcjonujących 
w mieście warsztatów browarniczych, zaj-
mujących się warzeniem piwa. Zakupiony 
przez Braulińskiego warsztat nie był zme-
chanizowany. Obsługi wali go ludzie przy po-
mocy koni zaprzężonych do kieratów, tak 
wydobywano wodę z lokalnej studni arte-

zyjskiej. Browar w Skierniewicach, tzw. późniejszy Browar Braulińskich, był 
wówczas jednym z dwudziestu średnich przedsiębiorstw guberni warszaw-
skiej z roczną produkcją wartości 39 tys. rb., przy zatrudnieniu 8 robotni-
ków. Marceli Władysław Jakub Strakacz od 1906 r., dzięki przychylności 
babki Józefi ny Braulińskiej (Franciszek już nie żył), był kierownikiem browaru 
w Skierniewicach. Dzięki „żyłce do interesów” i ciężkiej pracy Władysław roz-
wijał browar, który prosperował coraz lepiej. M. W. J. Strakacz, zamierzając 
rozbudować i unowocześnić browar, ukończył studia piwowarskie pod kierun-
kiem prof. Hajka w Heidelbergu. Uzyskał również dyplom inżyniera chemika 
w Szkole Handlowej Rontalera w Warszawie. Widząc zaangażowanie Marcelego 
Władysława, babka Józefi na Braulińska w testamencie zapisała mu czwartą 
część swoich udziałów w skierniewickim browarze. „Testament: W imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego Amen. Pragnąc ukazać Wnukowi mojemu Marcelemu 
Władysławowi Strakaczowi wdzięczność za jego gorliwą pracę przy energicznej 
i skutecznej administracji browaru oraz bezustanną o mnie pamięć i troskę, 
będąc zdrową na umyśle i przytomną, korzystam z nadanego mi przez Kodeks 
cywilny prawa, pragnę na wypadek mojej śmierci całą rozrządzić, dzieląc jedną 
czwartą część po mnie majątku nieruchomego, ruchomego inwentarzy i w ogó-
le tego wszystkiego, co wejdzie w skład masy upadkowej, niniejszym moim 
zapisuję i darowanie tytułem szczególnym pokazanemu powyżej Marcelemu 
Władysławowi Strakaczowi. To jest ostatnia moja wola, którą umieścić wyko-
naną mieć pragnę. Skierniewice dnia 4 listopada 1906 r.”

Po śmierci Franciszka Braulińskiego browar przeszedł w ręce wnuka 
M. W. J. Strakacza, który w 1906 r. przejął go na własność, spłacając po-
zostałych właścicieli. Od 1906 r. w wykazach Ksiąg Adresowych Przemysłu 
Królestwa Polskiego funkcjonuje jako kierownik browaru, co świadczy, że 
przeprowadził się z Warszawy do Skierniewic. Władysław Strakacz wszedł 
w posiadanie browaru w Skierniewicach jako jeden ze spadkobierców. Według 
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ksiąg rachunkowych suma wydatkowana na akta rejentalne podziału mająt-
ku opiewała na kwotę 969 rubli i widnieje pod datą lipiec 1907 r.3 W wypisie 
z 30 września 1907 r. widnieją pozostali spadkobiercy: Julianna Braulińska, 
córka Józefi ny Braulińskiej (babki naszego probanta), żona Antoniego Morata 
z rachunkiem kapitałowym 48 601 rubli 57 kop.; Franciszek Castellaz z ra-
chunkiem kapitałowym 15 003 rubli 68 kop.; Ludwika Strakacz z rachun-
kiem kapitałowym 15 003 rubli 68 kop.; Władysław Strakacz z rachunkiem 
kapitałowym 9852 rubli 74 kop.; M. Burawska z rachunkiem kapitałowym 
4926 rubli 38 kop.

W dniu 31 lipca 1907 r. Władysław Strakacz odkupił część spadkową na 
sumę 4926 rubli i 37 kop. od Antoniego Morata i jemu też powierzone zosta-
ło kierownictwo browarem. W ciągu kilku następnych lat Strakacz dokonał 
sukcesywnych spłat i przejął udziały browaru. W 1908 r. udziały przedsta-
wiały się w sposób następujący: M. W. J. Strakacz 14/18, Ludwika Strakacz 
3/18, M. Burawska 1/18 udziału. W 1909 r. Marceli Władysław Strakacz stał 
się jedynym właścicielem browaru. Skąd nasz probant wziął na to pienią-
dze? Odpowiedź kryje się pod datą 26 października 1907 r., to data zawarcia 
małżeństwa z Michaliną Janiną Mankielewicz, córką Michała Mankielewicza 
(1855–1911) i Katarzyny Julii z Raczyńskich zamieszkujących w Warszawie. 
Michalinę nazywano „brylantową panną”, ponieważ jej rodzina zajmo-
wała się jubilerstwem4. Zamożna żona wniosła w posagu pokaźną sumę 
30 000 rubli gotówką, a także 19 000 w meblach, obrazach i srebrach. Odpis 
aktu intercyzy został sporządzony przed warszawskim notariuszem Józefem 
Staniszewskim — Repetytorium z 1907 r. nr 5168. Posag pozwolił na wyku-
pienie pozostałych udziałów i dalszy rozwój browaru otrzymanego od bab-
ki. Po ślubie małżonkowie osiedlili się w majątku Strobów, gdzie 13 stycznia 
1909 r. urodził się ich jedyny syn Andrzej Strakacz.

Dwór w Strobowie wzniesiony został w drugiej połowie XIX stulecia. W la-
tach 1911–1913 był w posiadaniu Henryka Chlipalskiego. Potem przeszedł 
na własność Władysława Strakacza5, właściciela browaru w Skierniewicach. 
Zamieszkał tam z żoną Michaliną z Mankielewiczów. Następnie dwór prze-
szedł w posiadanie jego syna Andrzeja, kiedy to w 1938 r. został przebudo-
wany. W Strobowie i w Skierniewicach Władysław Strakacz gościł trzeciego 
premiera RP, Ignacego Paderewskiego, spotykał się z nim również prywat-
nie we Francji i Szwajcarii. W czasie II wojny światowej dom Strakacza był 
miejscem schronienia dla wielu wysiedleńców z Warszawy, m.in. przebywa-
ła w Strobowie Maria Rodziewiczówna, a także Jan Zamoyski6. Władysław 
Strakacz był także właścicielem młyna w Strobowie7. Po II wojnie światowej 
majątek został rozparcelowany.

3 AP O/ w Rawie Mazowieckiej, Księga Inwentarzowa browaru parowego Władysława Straka-
cza, sygn. 47, teczka 27, za prac. magisterską A. Szaleniec, pt. „Działalność browaru parowego 
Władysława Strakacza w Skierniewicach w latach 1907–1939”.
4 <https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_>Mankielewicz [dostęp: 15 maja 2021].
5 <https://pl.wikipedia.org/wiki/Strob%C3%B3w> [dostęp: 15 maja 2021].
6 <http://akademia.cekis.pl/wladyslaw-strakacz> [dostęp: 15 maja 2021].
7 „Dziennik Wojewódzki” 29 III, nr 7, poz. 68/69, lp. 47, Łódź1947, 
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W okresie międzywojennym unowo-
cześniony browar konkurował skutecz-
nie z innymi browarami w Polsce. Posiadał 
swoje fi lie i rozlewnie piwa w 9 miastach 
Polski, m.in. w Warszawie i Lublinie. Jego 
właściciel jeździł na targi i wystawy do 
Paryża, Berlina, Włoch, Szwajcarii oraz 
Czechosłowacji. Stał się postacią znaną 
w branży browarniczej. Należał do związku 
właścicieli Browarów w Polsce, którego był 
wiceprezesem oraz Centralnego Związku 
Przemysłu Piwowarskiego. Strakacz nie 
produkował wyłącznie piwa, założył także 
Wytwórnię Wód Gazowanych i Lemoniad.

W 1932 r. kierowanie fi rmą Władysław 
Strakacz powierzył swojemu synowi 
Andrzejowi z wykształcenia chemikowi, ale 
zachował kontrolę fi nansową nad browa-

rem. Sam promował swoje wyroby w Polsce i za granicą. 
W dn iu 27 maja 1934 r. w majątku Strobów zmarła w wieku 52 lat 

Michalina Strakacz, żona naszego probanta8. Została pochowana na cmen-
tarzu parafi alnym w Żelaznej, w powiecie skierniewickim. W tym samym 
grobowcu pochowano syna Władysława Strakacza — Andrzeja, który, zmarł 
w dniu 28 marca 1942 r., na zapalenie płuc, miał tylko 27 lat. W 1940 r. 
Władysław Strakacz ożenił się ponownie. Poślubił Kamilę Himmel — sekre-
tarkę skierniewickiego browaru, która przeżyła swojego męża Władysława 
o 40 lat. Zmarła w 1991 r. Została pochowana na cmentarzu Stare Powązki 
w Warszawie. Spoczęła we wspólnym grobie z Władysławem Strakaczem 
(ekshumacja z rodzinnego grobu). Drugie jego małżeństwo z Kamillą Himmel 
(1903–1991) pozostało bezdzietne.

Działalność charytatywna właściciela skierniewickiego browaru Władysława 
Strakacza (1881–1951) jest bezsprzeczna. Niewiele osób wie natomiast o dzia-
łalności jego drugiej żony Kamili z domu Himmel. Dziennikarka, Pani Aneta 
Kapelusz9, na łamach portalu „Skierniewice Nasze Miasto”10, na podstawie 
Wspomnienia Apolinarego Cynk-Boruckiego pochodzącego z Archiwum Historii 
Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego, tak opisała Kamilę Strakacz: 
„W czasie II wojny światowej pani Strakaczowa była «mateczką wojenną» dla 
grupy żołnierzy osadzonych w obozie jenieckim w Skierniewicach. W ramach 
pomocy dla jeńców, których rodziny nie mogły zapewnić im opieki, w wielu 
polskich domach starano się, aby każdy żołnierz posiadał swoją „mateczkę”, 

8 <https://strakacz.genealogiapolska.pl/getperson.php?personID=I33&tree=160321> [dostęp: 
15 maja 2021].
9  Dziennikarka, autorka wielu artykułów w lokalnej prasie i publikacji, np. Gdy gaśnie pamięć, 
mówią kamienie, Skierniewice 2019. 
10 <https://skierniewice.naszemiasto.pl/tropem-skierniewickiej-historiii-mateczka-strakaczo-
wa/ar/c1-1802009> [dostęp: 15 maja 2021]. A. Kapelusz, Tropem skierniewickiej historii: „Ma-
teczka Strakaczowa”, 5 IV 2013 [dostęp: 15 maja 2021].

Il. 3. Kamila Himel, 
autor fotografi i nieznany
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Il. 4. Grób rodziny Strakaczów

która będzie przygotowywać paczki żywnościowe, lekarstwa, prowadzić kore-
spondencję, podtrzymywać na duchu.

Postać „mateczki Strakaczowej” przytoczył w swoich wspomnieniach, zmar-
ły w 2012 r. Apolinary Cynk-Borucki, pseudonim „Boruta”, kpr. pchor. Armii 
Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego. Po upadku powstania poważ-
nie ranny Cynk-Borucki znalazł się w obozie jenieckim w Skierniewicach. „Na 
terenie Skierniewic był browar, który prowadziła pani Strakaczowa. Ta pani 
i jej chyba siostra, pani Himmlowa, odwiedzały nas bardzo często i upatrzyły 
sobie sześciu chłopaków, którymi się będą bardzo opiekowały. Znalazłem się 
w tym całym interesie. Jak Boga kocham, głodu nie zaznałem. Mało tego, jak 
nas zabrali do obozu, to one przepłaciły wachmanów i do obozu dostawałem 
przedwojenny obiad, butelkę piwa i butelkę mleka. Białe piwo, białe pieczywo, 
papierosy, kiełbasa. Kiełbasy wisiały u wezgłowia na belkach baraku, myszy 
buszowały po tym jak piorun. Świetnie żeśmy się czuli tam. Co prawda mało 
nie zdechłem, bo dostałem zapalenia płuc, ale jakoś się wylizałem”.

Apolinary Cynk-Borucki nie miał słów podziwu dla mieszkańców 
Skierniewic, którzy troskliwie opiekowali się jeńcami. Wspominał z uśmie-
chem właścicielkę sklepu mięsnego, zwaną przez żołnierzy „Ciotka 
Kiełbasińska”. „Co niedzielę i co czwartek «Ciotka Kiełbasińska» przyjeżdżała 
samochodem z koszami od bielizny, przywoziła kiełbasy, nie kiełbasy. Tak, 
że myśmy w ogóle głodu nie czuli. Mało tego, ponieważ byłem bardzo już taki 
zdechły, to «Ciotka Kiełbasińska» uważała, że trzeba mi koniak dać. Mało nie 
umarłem od tego koniaku, ale dobre serce.

Naturalnie jeńcy mieli też kontakt z Armią Krajową na terenie Skierniewic. 
Jej przedstawiciele sami się do nich zgłosili i przekazywali ważne informacje. 
„Jak już nas Niemcy zwolnili, odebrały nas nasze mateczki, pani Strakaczowa 
przejęła nas. Nie miałem butów. Miałem takie buty, gdzie podeszwa mi od-
padała od reszty, tak że drutem jakoś była przymocowana. Z obozu żeśmy do 
nich wywędrowali. Na drugi dzień dostaliśmy wiadomość, że musimy ucie-
kać, bo już się nami interesuje NKWD”.
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Polityk — altruista — społecznik — patriota

Jako przemysłowiec skierniewicki, człowiek rzutki i energiczny, Władysław 
Strakacz zasiadał w wielu towarzystwach miejscowych, m.in. w zarzą-
dzie Skierniewickiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Był przedsiębior-
cą, który wiele środków łożył na potrzeby lokalnej społeczności; angażował 
się w budowę szpitala, szkoły, kościoła, wspierał też działalność miej-
scowej Straży Pożarnej. Świadczą o tym przekazane do zbiorów Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy przez Andrzeja Strakacza — wnuka skier-
niewickiego browarnika — dwie odznaki jubileuszowe Straży Pożarnej 
w Skierniewicach, wydane z okazji 25-lecia w 1905 r. oraz odznaki honorowe 
Głównego Związku Straży Pożarniczych RP z ok. 1930 r. Za działalność spo-
łeczną Władysław Strakacz odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi. 
Pozostały również pamiątki po działalności wojskowej Strakacza z lat mię-
dzywojennych. Są to: odznaka pamiątkowa 10. Batalionu Podchorążych 
rezerwy Piechoty oraz odznaka pamiątkowa Związku Ofi cerów rezerwy. 
Najbardziej okazałą pamiątką z tamtych lat jest odznaka 18. Pułku Piechoty, 
który stacjonował aż do 1939 r. w Skierniewicach. Oprócz kierowania bro-
warem i zarządzania majątkiem Strobów Władysław Strakacz zajmował się 
działalnością polityczną w skierniewickiej lokalnej endecji. W jego domu 
przy ulicy Przyrynek 42 w Skierniewicach, 11 listopada 1918 r. doszło do ze-
brania miejscowych działaczy politycznych, gdzie zapadły decyzje dotyczące 
przejęcia władzy w Skierniewicach. Wcześniej jednak próbowano porozumieć 
się z dowództwem niemieckim, jednak Niemcy odmówili dobrowolnego wy-

dania broni. Podczas rozmów z Niemcami 
tego samego dnia podjęto decyzję o ich roz-
brojeniu siłą. To Władysław Strakacz jako 
ówczesny naczelnik OSP w latach 1917–
1919 w Skierniewicach kierował akcją za-
jęcia budynków ratusza i koszar, a także 
rozbrajaniem Niemców i przejęciem wła-
dzy w mieście. Naczelnik Straży Pożarnej 
Władysław Strakacz zorganizował rozbra-
janie okupantów, przyczyniając się do wy-
zwolenia miasta. Przez zaskoczenie straż 
pożarna zajęła ratusz i rozbroiła znajdu-
jący się tam oddział wojska niemieckie-
go. Po zdobyciu broni Strakacz podzielił 
straż na trzy zastępy, atakując i rozbra-
jając Niemców w koszarach, magazynach 
wojskowych oraz na dworcu kolejowym. Do 
1919 r. wyłącznie strażacy stanowili zbroj-
ną Straż Miejską i dopiero po wyborach do 
Sejmu Ustawodawczego zdali broń11.

11 Jednodniówka „50-lecie Skierniewickiej Straży Pożarnej”, Skierniewice 1931, s.11.

Il. 5. Na zdjęciu Władysław 
Strakacz jako Komendant OSP 

w Skierniewicach
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W 1920 r. cała istniejąca wówczas orkiestra dęta, w liczbie 60 mężczyzn, 
ochotniczo wstąpiła do wojska, walcząc przeciwko bolszewikom w II pułku 
strzelców syberyjskich. W okresie okupacji skierniewiccy strażacy działa-
li w podziemnych strukturach Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej oraz 
brali aktywny udział w obronie, wyzwalaniu, a następnie w odbudowie sto-
licy. Władysław Strakacz zajmował się również działalnością charytatywną. 
W 1914 r. brał udział w pracach komitetu obywatelskiego organizującego 
pomoc najbiedniejszym, a po wojnie prywatnie przyznawał duże sumy na 
cele dobroczynne i wypłacał zapomogi potrzebującym12. Podczas II wojny 
światowej w swoim browarze zatrudniał ludzi zagrożonych aresztowaniem 
czy wdowy wojenne niemające środków do życia. 

Sport — motoryzacja — pasje

Władysław Marceli Jakub Strakacz w swoim życiu wiele podróżował, trenował 
konie wyścigowe, był sokolnikiem i zamiłowanym myśliwym. Nasz probant 
miał wiele zainteresowań sportowych. Był zapalonym automobilistą, uczest-
niczył w rajdach samochodowych, posiadał prywatny samolot. Uprawiał 
kolarstwo (był mistrzem Warszawy w 1901 r.), grał w tenisa. Potwierdzają 
to pamiątki przekazane do Muzeum Historycznego Warszawy przez wnu-
ka naszego probanta Andrzeja Władysława Strakacza. Składają się na nie: 
medale, odznaki i plakietki o charakterze sportowym. Mówią wiele o zaintere-
sowaniach Władysława Strakacza różnymi dyscyplinami sportowymi, o jego 
dobrej kondycji fi zycznej i zdobytych licznych nagrodach w sportowych za-
wodach i konkursach. Jedną z pierwszych pasji sportowych Strakacza było 

12 <http://akademia.cekis.pl/wladyslaw-strakacz> [dostęp: 15.05.2021].

Il. 6.  Zdjęcie z uroczystości związanych z otwarciem nowej remizy strażackiej 
w Skierniewicach (1931). Obchody jubileuszu 50-lecia Skierniewickiej Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Wojewoda Stanisław Twardo w obecności Burmistrza miasta Skierniewice 
Franciszka Filipskiego przyjmuje raport od Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej 

Władysława Strakacza — przed gmachem Domu Sejmikowego, w tle brama do browaru
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kolarstwo. Tenis był kolejną dyscypliną 
sportowa uprawianą przez niego. Browarnik 
należał do Międzynarodowego Klubu 
Sportowego w Karlsbadzie. Zachował się też 
medal nagrodowy przyznany Strakaczowi 
na zawodach w Skierniewicach w 1932 r. 
z grawerunkiem; „Druga rakieta — 
Skierniewice 1932”. Jednakże najdłużej 
pozostał Strakacz wierny pasji automo-
bilowej. Brał udział w Międzynarodowym 
Rajdzie Automobilklubu Polski, jaki od-
był się w czerwcu 1929 r. Pierwszego 
września 1935 r. brał udział w Turnieju 
Automobilklubu Polski z Łódzkim 
Automobilklubem. Sportowi samocho-
dowemu Władysław Strakacz pozostał 
wierny do końca życia W okresie Polski 
Ludowej, czasie trudnym dla przedwo-
jennych przemysłowców i obywateli ziem-
skich, Władysław Strakacz zmuszony był, 

po upaństwowieniu browaru skierniewickiego i przeprowadzonej reformie 
rolnej, do opuszczenia stron rodzinnych. W 1949 r. zamieszkał w Warszawie 
przy ul. Chłodnej 64. Był to adres składu i przedstawicielstwa jego przed-
siębiorstwa browarniczego w Skierniewicach. Zmarł 17 grudnia 1951 r. 
Pochowany został w Warszawie na cmentarzu Stare Powązki.

W 1997 r. Rada Miasta Skierniewice nadała Władysławowi Marcelemu 
Jakubowi Strakaczowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skierniewice, 
z uznaniem wspominając jego patriotyzm i pracę na rzecz rozkwitu skiernie-
wickiego browaru, a także darowizny na cele społeczne i pomoc dla mieszkań-
ców miasta. Uroczystość odbyła się na XXXIX Sesji Rady Miasta 22 grudnia 
1997 r. Na ozdobnym dokumencie opatrzonym pieczęciami miejskimi czy-
tamy: „Akt Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Skierniewice dla 
Pana Władysława Strakacza, Rodowitego Skierniewiczanina, wspomnianego 
przez mieszkańców naszego miasta z wielkim uznaniem i szacunkiem, któ-
ry, kontynuując rozpoczętą przez swoich dziadków pracę, doprowadził do 
rozkwitu skierniewicki browar. Troszczył się nie tylko o swoich pracowni-
ków, ale był również wrażliwy i czuły na krzywdę ludzką. Wspierał poprzez 
wysokie darowizny szlachetne cele społeczne, w tym szpital, szkołę i kościół. 
Był patriotą. Wykorzystując swoje możliwości, pomagał wielu mieszkań-
com Skierniewic w czasie I i II wojny światowej”. W podpisie Rada Miejska 
w uznaniu jego zasług13.

13 Dokument znajduje się w posiadaniu rodziny.

Il. 7.  Władysław Strakacz. 
Fotografi a z legitymacji 

PZM Warszawa
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Korzenie genealogiczne Marcelego Władysława Jakuba Strakacza

Badając pochodzenie własnego nazwiska, trzeba pamiętać, że nie wszystkie 
współczesne miana są rdzennie polskie. Na dzisiejszym obszarze naszego 
kraju występują nazwiska z całej dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
a także liczne nazwiska z innych, nawet odległych, krajów. Jest to efektem 
migracji w różnych kierunkach, często spowodowanych burzliwą historią 
Polski. Na podstawie zebranych informacji o życiu skierniewickiego przed-
siębiorcy Władysława Strakacza, dowiadujemy się, że jego korzenie rodzin-
ne sięgają Czech.

Il. 8. Antenaci Marcelego Władysława Strakacza — skierniewickiego browarnika
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Czechy — kraj pochodzenia Strakacza

Jan Strakacz prapradziadek Marcelego Władysława Jakuba Strakacza po-
chodził z miasta Ostrów Węgierski w krainie Moravi14 — tak napisane jest 
na akcie zaślubin z 1835 r. Tomasza Strakacza i Anastazji Jastrzębowskiej, 
dziadków probanta Marcelego Władysława Jakuba Strakacza. Morawy (czes. 
Moravia, łac. Moravia, niem. Mähren) — kraina historyczna we wschod-
niej części Republiki Czeskiej, jedna z trzech krain (obok Czech i Śląska 
Czeskiego) wchodzących w skład tego państwa. Północne fragmenty Moraw 
leżą na terenie Polski (Kietrz, Baborów) — były to dawne enklawy moraw-
skie na obszarze Śląska, powstałe w wyniku włączenia do Śląska większości 
terytoriów dawnego morawskiego księstwa opawskiego (około dwustulet-
ni proces zakończył się w 1613 r.). W latach 1782–1848 Śląsk Austriacki 
połączono z Morawami, powstało wówczas Gubernium morawsko-śląskie. 
W okresie Cesarstwa Austriackiego i monarchii austro-węgierskiej Morawy 
były osobnym krajem koronnym ze stolicą w Ołomuńcu, a później w Brnie15.

Początki małżeństwo Jana i Anastazji

„W Warszawie 3 listopada 1835 r., o godzinie szóstej wieczorem w obec-
ności świadków Jana Stankiewicza majstra krawieckiego (lat 52) i Jana 
Wesołowskiego majstra krawieckiego (lat 38), zamieszkałych przy ulicy 
Krakowskie Przedmieście 410, zawarte zostało i przez ks. Daniela Krzywickiego 
bernardyna pobłogosławione małżeństwo między Tomaszem Strakaczem ka-
walerem, czeladnikiem krawieckim zamieszkałym w Warszawie przy ulicy 
Świętokrzyskiej nr 1335 w Parafi i św. Krzyża (od miesiąca), a wcześniej od 
półtora roku zamieszkałego przy ul. Krakowskie Przedmieście, urodzonym 
w mieście Ostrowie Węgierskim w Morawi, z rodziców Jana Strakacza kraw-
ca i Marianny z Minarzyków, małżonków tamże zmarłych, mającym lat dwa-
dzieścia siedem i Anastazją Jastrzębską panną, córką Józefa Jastrzębskiego 
szynkiem trudniącego się w Warszawie zmarłego i małżonki tegoż Agnieszki 
z Kułakowskich, powtórnego ślubu teraz Popowiczowej, w Warszawie 
przy ulicy Krakowskie Przedmieście pod nr 454 zamieszkałej, mającą lat 
15 i miesięcy 9 przy matce swojej zamieszkałej w parafi i tutejszej (św. Jana 
Chrzciciela) od lat czterech”16.

Z aktu małżeństwa nr 161 wiadomo, że praprababka Władysława 
Marcelego Strakacza, Marianna Strakacz z Minarzyków, również pochodzi-
ła z Moraw i tam także zmarła jeszcze przed ślubem swojego syna Tomasza, 
który urodził się w Ostrowie Węgierskim. W jakich okolicznościach Tomasz 
Strakacz, syn Jana, dotarł do Warszawy, tego nie ustalono. Jan Strakacz 
był z zawodu krawcem, jego syn Tomasz na pewno przy ojcu przygotowy-
wał się do kontynuowania tej profesji. Po śmierci rodziców w Warszawie, 

14 Wikipedia — Morawy (czes. Morava, łac. Moravia, niem. Mähren) [dostęp: 15 maja 2021].
15 <https://pl.wikipedia.org/wiki/Morawy> [dostęp: 15 maja 2021].
16 Akt małżeństwa 1835/161. Tomasz Strakacz i Anastazya Jastrzębska, par. Warszawa 
św. Jana. <https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9233d&sy=317&kt=5&skan=
160-161.jpg#zoom=1&x=363&y=1363> [dostęp: 15 maja 2021].
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w pracowni krawieckiej przy ulicy Krakowskie Przedmieście pod numerem 
410, młody Tomasz Strakacz późniejszy dziadek naszego probanta Marcelego 
Władysława Jakuba Strakacza podjął naukę jako czeladnik krawiecki, gdzie 
majstrem krawieckim byli Jan Stankiewicz i Jan Wesołowski — późniejsi 
świadkowie na ślubie Tomasza Strakacza. Gdy Tomasz miał 27 lat, jego przy-
szła wybranka, Anastazja z Jastrzębskich, mieszkała w Warszawie przy ulicy 
Krakowskie Przedmieście pod numerem 454. Anastazja miała wtedy zaled-
wie 15 lat i 9 miesięcy. Ślub Anastazji i Tomasza Strakacza poprzedziły tyl-
ko jedne zapowiedzi „w skutek udzielonej dyspensy przez władzę duchowną”, 
ogłoszone zostały 25 października 1835 r. w „kościołach parafi alnych war-
szawskich”. Związek małżeński Anastazja zawarła z Tomaszem dnia 3 listo-
pada 1835 r. o godzinie szóstej wieczorem w Katedrze św. Jana w Warszawie. 
Ślubu udzielił im ks. Daniel Krzywicki — bernardyn. W chwili zaślubin jej oj-
ciec, warszawski szynkarz, Józef Jastrzębowski już nie żył. Zmarł 10 kwiet-
nia 1830 r. Matka Anastazji, Agnieszka z Kułakowskich, ponownie wyszła za 
mąż za Tomasza Popowicza. Do ślubu poprowadził ją właśnie ojczym, Tomasz 
Popowicz, co zostało potwierdzone jego podpisem w księdze małżeństw, mat-
ka Agnieszka była niepiśmienna — co ujęto w akcie małżeństwa Tomasza 
i Anastazji. Anastazja jednak potrafi ła pisać, jej podpis widnieje na akcie mał-
żeństwa. Mąż Anastazji Tomasz Strakacz mieszkał w Warszawie obok pra-
cowni krawieckiej, która znajdowała się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 
pod numerem 410. Anastazja zaś mieszkała na tej samej ulicy pod nume-
rem 454. Jak prawie każda kobieta, pewnie lubiła się stroić i przychodzi-
ła do tej pracowni. Być może Tomasz brał miarę, robił dla niej przymiarki, 
doradzał w zakupie odzieży? Przed ślubem z Anastazją dwudziestosiedmio-
letni Tomasz Strakacz w październiku 1835 r. przeprowadził się na ulicę 
Świętokrzyską pod numer 1335. We wrześniu 1836 r. wspólnie z Anastazją 
Tomasz zamieszkał w Warszawie przy ul. Długiej pod numerem 582, gdzie 
przyszła na świat ich pierwsza córka Marianna Tekla Strakacz. Właścicielem 
tego domu był Tomasz Popowicz, ojczym Anastazji. Później, bo w roku 1847, 
rodzina Strakaczów przeprowadziła się na ulicę Nowomiejską 159 (obecnie 

Il. 11. Bli ska rodzina Tomasza Strakacza i Anastazji Jastrzębskiej
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nr 12) w Warszawie, róg ul. Podwale. Kamienica pod numerem 159 (cyrkuł 1) 
ul. Nowomiejska (Gołębia), była własnością Tomasza i jego ojca Anastazego 
Popowicza. W 1818 r. zburzono niezabudowany bok Barbakanu od strony 
ul. Podwale i obydwie Bramy Nowomiejskie, tworząc zamiast nich targ. Po 
1830 r. zamożnych mieszkańców zastąpiła biedota, głównie żydowska. Z no-
wych obiektów powstał jedynie dom handlowy wzniesiony w 1897 r. u zbiegu 
z ul. Podwale, w tym czasie też przebudowano na czynszową kamienicę „Dom 
Gdański”17.

W 1869 r. Strakaczowie mieszkali przy ulicy Miodowej 485. Właścicielem 
kamienicy był Andrzej Rosiewicz — introligator, wiadomo o tym z aktu mał-
żeństwa ich córki Julii Katarzyny Strakacz (par. św. Jana nr 12.) i chrztów 
innych dzieci oraz Skorowidza mieszkańców miasta Warszawy z przedmie-
ściami na rok 1854 [poniżej].

17  <https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Nowomiejska_w_Warszawie>.

Il. 12. Plan sytuacyjny ulic Podwale, Kapucyńskiej, Miodowej w Warszawie. 
Plan z roku 1939 Urzędu Miasta Warszawy
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Nr domu Typ zabudowania Właściciel posesji

481 K Drac Marya

482 Pałac Zejdler Karol

483 K Freünd Karol

484a K Hryniewicz Jan

484b K Kochanowski Jan (od ulicy Podwal)

485 Kościół i Klasztor XX. Bazylianów

486a K Fuchs Franciszek

486b K Kronenberg Leopold

487 Pałac Sąd Apelacyjny

488 Pałac Katedra Grecko-Rossyjska

489a Pałac Łaszczyńska Anna

489b Pałac Muszewski Jan

489c Pałac Lipkau Anna

489d Pałac Górski Antoni

490 Pałac Lesser Stanisław

491 Pałac Lesser Stanisław

492 Pałac Arcybiskupów Warszawskich

493 Pałac Rządowy Rząd Gubernii Warszawskiej

494 Kościół i Klasztor OO. Kapucynów

495 Pałac Grabowski M. (od ulicy Miodowej)

495a Pałac Haintze W. (od ulicy Daniel.)

496 Pałac Piotrowski Łukasz
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Nazwisko Imię Źródło utrzymania

Boniewski Bonifacy ksiądz

Domaszewski Michał urzędnik

Guliński Andrzej urzędnik

Jadłowski Walery pozłotnik

Kaczyńska Karolina kucharka

Kalinowski Bazyli superyor księży bazylianów

Klimczyński Antoni stangret

Kobylański Karol urzędnik

Kornacka Wiktorya kucharka

Kornacki Antoni pisarz prywatny

Kozłowski Wincenty urzędnik

Łuszczyński Jan krawiec

Makarewicz Antoni subiekt jubilerski

Makarewicz Walenty jubiler

Miller Wilhelm emeryt

Młocki Władysław urzędnik

Odolska Marya z własnych funduszów

Polakowska Balbina z własnych funduszów

Pruszak Anna z własnych funduszów

Puźnik Jerzy śpiewak

Ruszkowska Antonina młodsza

Smolińska Walerya kucharka

Srebrników Aleksander subiekt handlowy

Strakacz Tomasz krawiec

Wojciechowski Wincenty czeladnik krawiecki

Wroczyński Józef subiekt jubilerski

Żurawski Antoni śpiewak

Il. 13. Numer (cyrkuł 3) spis mieszkańców ul. Miodowa, kościół i klasztor XX. bazylianów 
w Warszawie.
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Tomasz, kontynuując po ojcu Janie profesję krawiecką, w 1835 r. założył 
magazyn i fabrykę ubiorów kościelnych. Obok zakładu znajdował się także 
skład bielizny i wyrobów z wełny sosnowej przeciw reumatyzmowi i przezię-
bieniu. Tomasz przy ul. Kapucyńskiej róg Miodowej 11 (485)18 w Warszawie 
miał skład i fabrykę płócien, haftów, chustek oraz wyrobów pończoszniczych.

Dzieci Tomasza i Anastazji — trudne początki w Warszawie

Anastazja już 19 września 1836 r. urodziła pierwsze dziecko. Była to córka 
Maryanna Tekla Strakacz. Dziecko zostało ochrzczone w Katedrze Św. Jana 
w Warszawie, nr aktu urodzenia 528. Przez 21 lat do ukończenia 37 r. życia 
Anastazja urodziła Tomaszowi Strakaczowi 14 dzieci.19

Anastazja i Tomasz w ówczesnych czasach zapewne byli zamożnymi 
obywatelami Warszawy. Uczęszczali do kościoła parafi alnego pw. św. Jana 
Chrzciciela — katedry archidiecezji warszawskiej znajdującej się na Starym 
Mieście w Warszawie przy ul. Świętojańskiej 8. To jedna z najstarszych świą-
tyń Warszawy. Pierwotnie nosiła wezwanie Ścięcia św. Jana Chrzciciela, 
obecnie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela — bazylika archikatedralna. To tu 
zawarli związek małżeński i ochrzcili dzieci. Na pewno rodzina Tomasza mia-
ła dobry kontakt z duchownymi w całym mieście.

W 1835 roku przy ulicy Kapucyńskiej 1, róg ówczesnej Miodowej 11, 12, 
w domu Lessera na wprost ówczesnego Sądu Okręgowego (Pałac Branickich) 
oraz Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Przemienienia Pańskiego — Tomasz 
Strakacz założył fi rmę zajmująca się sprzedażą gotowych ubiorów i różnych 
„przedmiotów kościelnych”.

S kład zajmował się sprzedażą szat liturgicznych, takich jak ornaty, dal-
matyki, kapy, baldachimy, tuwalnie, stuły, alby, korporały, komże, pelery-
ny oraz dewocjonalia w postaci fi gur i tego, co potrzebne było w świątyni do 
odprawiania liturgii. Można zauważyć, że w ówczesnej Warszawie magazyn 
Tomasza Strakacza miał świetną lokalizację, również na asortyment, któ-
rym handlował krawiec, był duży popyt, dlatego biznes kwitł. Potem Tomasz 
przekazał fi rmę swojemu następcy — synowi Władysławowi Dawidowi (ojcu 
naszego probanta), ale o tym w dalszej części opracowania.

Prowadząc badania nad historią rodziny Strakaczów, natrafi łem na za-
łożyciela Goleniowskiego Stowarzyszenia Eksploracji Historycznej „Biały 

18 Skorowidz ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi, Warszawa: Drukarnia Józefa Unger, 1854.
19  <https://strakacz.genealogiapolska.pl/descend.php?personID=I3&tree=160321&display=
standard&generations=2 >  [dostęp: 15 maja 2021].

Il. 14. Dom numer 485 (cyrkuł 3), spis mieszkańców ul. Miodowa, 
kościół i klasztor XX. bazylianów w Warszawie z uwzględnieniem 

wykonywanych przez nich zawodów
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Grosz” pana Krzysztofa Jacka Kołtuna20, w którego zbiorach, od kilku lat, 
znajduje się medal „Pamiątka Złotego Wesela”. Medal jest wykonany w for-
mie monety okolicznościowej, wybitej w srebrze, pierwotnie złoconej — pla-
terowanej, wielkości współczesnej dwuzłotówki. Medal znaleziony został 
w zaskakującym i niemającym związku z historią rodziny miejscu, na le-
śnej drodze w województwie zachodniopomorskim, podczas poszukiwań śla-
dów pracowników przymusowych pracujących w III Rzeszy. Rodzą się różne 
wątpliwości; czy zagubił go na tym terenie jakiś członek rodziny? Czy może 
został zrabowany, a następnie zgubiony przez Niemca, a może Rosjanina? 
Wiadomo, że w jakiś sposób znalazł się na leśnej drodze, przy starej, nieist-
niejącej smolarni. Jest to temat na nowy wątek opowieści. Może warto było-
by prześledzić wojenne losy członków rodziny?

Jak twierdzi Krzysztof Jacek Kołtun — znalazca medalu — w tamtej okoli-
cy przebywali jeńcy oraz pracownicy przymusowi, co potwierdził, prowadząc 
badania w terenie. Medal został wybity prawdopodobnie na 50. rocznicę ślu-
bu małżonków Strakaczów, w 1885 r.. 

Anastazja Strakacz zmarła w 1894 r. w Warszawie, w wieku 75 lat. Jej 
pogrzeb odbył się w kościele pw. św. Andrzeja, akt zgonu nr 13021. Rok po 
śmierci żony, w 1895 r., zmarł w wieku 87 lat Tomasz Strakacz, akt nr 34922. 
Pogrzeb odbył się w tym samym kościele pw. św. Andrzeja.

20 www.facebook.com/Kristof.Koltun [dostęp: 10.05.2018].
21 <https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1894&kt=3&-
plik=130-132.jpg#zoom=1&x=0&y=0> [dostęp:15 maja 2021].
22 <https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0159d&sy=1895&kt=3&-
plik=349-351.jpg#zoom=1&x=0&y=0> [dostęp: 15 maja 2021].

Il.   16. Fotografi a, awers i rewers medalu pamiątkowego „Pamiątka Złotego Wesela” 
Tomasza i Anastazji Strakacz
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Dzieci Tomasza i Anastazji

Jak wspomniałem już w tym opracowaniu, Anastazja i Tomasz mieli praw-
dopodobnie czternaścioro dzieci. Jednak nie wszystkie dożyły pełnoletnio-
ści. Tomasz Strakacz urodził się w 1808 r. w miejscowości Ostrów Węgierski 
na Moravii, a zmarł w 1895 w Warszawie. Pogrzeb odbył się w kościele pw. 
św. Andrzeja. Tomasz ożenił się z Anastazją Jastrzębowską 3 listopada 1835 r. 
w Warszawie, w parafi i pw. św. Jana. Anastazja, córka Józefa Jastrzębowskiego 
i Agnieszki Kułakowskiej, urodziła się w 1819 r., zmarła w wieku 87 lat (1894) 
w Warszawie. Pierwsi potomkowie Tomasza, gdy mieszkali z Anastazją w domu 
ojczyma, Tomasza Popowicza przy ulicy Długiej, żyli dość krótko. Z jakiego po-
wodu dzieci umierały? — tego brakuje w opisach aktu zgonów.

Od 1836 r. rodzina Strakaczów przeżywała ciężkie chwile związane 
z nagłymi zgonami dzieci. Marcjanna, pierwsze dziecko Anastazji, zmar-
ło już po dziewięciu miesiącach. W 1844 r. zmarło dwoje następnych 
dzieci: Franciszka Michalina, urodzona w 1840 r., przeżyła 3 lata i 10 mie-
sięcy. Zofi a Katarzyna urodzona w 1844 r. żyła zaledwie trzy miesiące. 
W 1847 r. ponownie zmarło dwoje dzieci. Byli to Jan Strakacz, który prze-
żył 4 lata i 10 miesięcy i Weronika, która żyła zaledwie 2 dni. Nieznane są 
przyczyny śmierci tych dzieci.

Dzieci Tomasza i Anastazji:
 1. Maryanna Tekla Strakacz (1836–1837). 
 2. Stanisław Anastazy Strakacz (1838). 
 3. Joanna Ludwika Strakacz (1839).
 4. Franciszka Michalina Strakacz (1840–1844). 
 5. Jan Bernardyn Strakacz (1842–1847). 
 6. Zofi a Katarzyna Strakacz (1844–1844). 
 7. Weronika Strakacz (1845–1847). 
 8. Aleksander Strakacz (1847). 
 9. Brunon Maksymiljan Strakacz (1848–1848) 
10. Władysław Dawid Strakacz — ur. się 31 grudnia 1849 r. w Warszawie, 

zm. 6 marca 1926 r. w Warszawie. To ojciec probanta. 
11. Julja Katarzyna Strakacz (1851–1853).
12. Waleria Anastazja Strakacz (1853–1853). 
13. Marianna Michalina Strakacz (1854–1824). 
14. Florentyna Strakacz (1857–1932). 

Władysław Dawid Strakacz — ojciec marcelego 
Władysława Jakuba Strakacza

Władysław Dawid Strakacz, bezpośredni przodek (ojciec) Honorowego 
Obywatela Skierniewic Marcelego Władysława Jakuba Strakacza urodził 
się w Warszawie, w sylwestra 1849 r. Był kupcem i szanowanym krawcem 
warszawskim.
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Został ochrzczony w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, 
akt chrztu zanotowano pod nr. 45323. Jak widać na ilustracji nr 12, ojciec 
Tomasza posiadał umiejętność pisania — złożył pod aktem swój podpis.

W dniu 28 lipca 1850 r. — prawie pół roku po narodzinach Władysława — 
jego rodzice Tomasz i Anastazja zamieszkali na ulicy Nowomiejskiej 159, 
w domu Tomasza Popowicza — ojczyma Anastazji. Tomasz prowadził już wte-
dy działalność handlowo-produkcyjną — pracował jako krawiec. W 1869 r. 
Strakaczowie przenieśli się na ulicę Miodową 485, na teren kościoła i klasz-
toru bazyl ianów. Wcześniej jednak, bo w 1835 r., pod tym adresem Tomasz 
założył „magazyn i fabrykę ubiorów kościelnych”. Obok zakładu znajdował 
się także „skład bielizny i wyrobów z wełny sosnowej przeciw reumatyzmowi 
i przeziębieniu”. Na podstawie skorowidza mieszkańców Warszawy z przed-
mieściami za 1854 r., sporządzonego pod kierunkiem Zarządu Policji, wiado-
mo, że sklep Tomasza Strakacza był usytuowany przy ul. Kapucyńskiej róg 
Miodowej 11 (485)24. W skorowidzu napisano, że znajdował się tam „skład 
i fabryka płócien, haftów, chustek oraz wyrobów pończoszniczych”. Zawód 
krawca oraz asortyment produkowanych ubiorów ściśle związanych z posłu-
gą kościelną na pewno miał wpływ na rozwój fi rmy. Dobra znajomość ryn-
ku, zaufanie duchownych (u których mieszkał) oraz przemyślany marketing 
przyczyniły się do rozkwitu fi rmy Tomasza Strakacza. Dziadek naszego pro-
banta zmarł w wieku 77 lat, 6 marca 1926 r. w Warszawie.

23  <https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9233d&sy=138&kt=3&skan=
451-454.jpg#zoom=1&x=0&y=0> [dostęp: 15 maja 2021].
24 Skorowidz ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi, Warszawa 1854.

Il. 17. Fotografi a Władysława 
Dawida Strakacza — ze zbiorów 

Agencji Reklamowo-Wydawniczej 
ESTET Zbigniew Gradowski, 

Skierniewice

Il. 18. Skan metryki chrztu 
Władysława Dawida Strakacza za: genealodzy.pl
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Marketing i religia

Samo łączenie słów marketing i religia są dość ryzykowne i prowadzi do wie-
lu trudności interpretacyjnych. Czy w takim razie religia i marketing mogą 
iść ze sobą w parze? Tak, a dowodem na to była działalność fi rmy Tomasza 
Strakacza. Jak pokazuje historia, dzięki wykorzystaniu wrodzonego talentu 
Tomasz świetnie poradził sobie w świecie biznesu.

Władysław Dawid Strakacz — jego syn — miał dobry wzór do naślado-
wania. Prawdopodobnie od młodzieńczych lat pomagał ojcu w prowadzeniu 
przedsiębiorstwa. Tomasz stopniowo włączał syna w swoje biznesowe ope-
racje. Na pewno wykształcił Władysława Dawida Strakacza, co w rezultacie 
doprowadziło do zmiany nazwy jego fi rmy na „T. STRAKACZ I SYN”.

Władysław D. Strakacz stworzył także dobrze funkcjonującą sieć dystry-
bucji wytwarzanych produktów. Tomasz i Władysław mieli wiernych klien-
tów, zadowolonych z oferowanych usług. Prawdą jest, że był to rynek bardzo 
specyfi czny, rządzący się swoimi prawami. Dbając o biznesową etykę, wła-
ściciele zaczęli zarabiać na religijności społeczeństwa. W warszawskiej, 
piotrkowskiej i przede wszystkim częstochowskiej prasie publikowali rekla-
my swoich wyrobów i sklepu. 

„Tydzień” — piotrkowski gubernialny tygodnik wydawany w Piotrkowie 
(Petryków), w latach 1873–1906 (wznowienie po 1914) — zamieszczał anon-
se i reklamy dotyczące działalności Tomasza Strakacza oraz jego syna. 
Informacje urzędowe, nekrologi, komentarze są cennymi źródłami genealo-
gicznymi, a fragmenty dotyczące znajdującej się w obrębie guberni piotrkow-
skiej Częstochowy i okolic przybliżają życie codzienne żyjących tam w XIX w. 
krewnych i przodków Strakacza.

Władysław powoli zaczął zmieniać asortyment produktów i rozkręcać biz-
nes na swój rachunek, zakładając fi rmę WŁADYSŁAW STRAKACZ, a także 
prowadząc „Specjalny Magazyn Bielizny” przy ulicy Miodowej nr 11 w Pałacu 
Stanisława Lessera w Warszawie. Reklamował fi rmę w warszawskiej prasie. 

Il. 19. „Tydzie ń” — piotrkowski gubernialny tygodnik, nr 22, 19 maja 1891 r.
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W gazecie „Doniesienia Warszawskie” nr 6 z 19 lutego 1881 r.25 pojawił się ar-
tykuł: Gdzie kupować Bieliznę i płótna? — autor twierdzi, że w tych czasach 
Warszawa podobnie jak Paryż „obfi tuje w tyle magazynów bielizny, ile dni 
w roku”. Autor jednak wyróżnia trzy sklepy, w tym dwa rodziny Strakaczów: 
„... osoby chcące mieć bieliznę droższą, lepiej wykończoną z lepszych ma-
teriałów — niech zajdą do Magazynu Bielizny i Składu Wyrobów z Wełny 
Sosnowej, przy ulicy Miodowej nr 12 wprost Sądu Okręgowego pod fi rmą 
T. Strakacz i Syn. Wreszcie dla prawdziwych amatorów pięknie wykończo-
nej bielizny, pięknych, modnych, gustownych i tanich krawatów, rekomen-
dujemy śmiało Specjalny Magazyn Bielizny przy ulicy Miodowej 11 w domu 
Zarona Lessera, pod fi rmą Władysław Strakacz; tu już każdy, któremu na-
wet Paryż, Londyn i Petersburg w bieliźnie dogodzić nie mogły, w zupełności 
zadowolonym zostanie”. 

W dalszej części artykułu autor „B” opisuje nowości w modzie oferowane 
przez sklepy, chwaląc jakość, hit modowy oraz rabaty przy zakupach, choć, 
jak czytamy, sklepy do tanich nie należały. Widać, jak umiejętnie Tomasz 
i Władysław opłacali reklamy w prasie, aby przyciągnąć klientelę do swoich 
sklepów. 

Innym przykładem pozycji Władysława i Tomasza Strakaczów było wy-
różnienie na ogólnopolskiej wystawie rolniczo-przemysłowej w Warszawie, 
w 1885 r. Ten fakt opisała „Gazeta Rzemieślnicza” w artykule — Rzemieślnicy, 
rolnicy i przemysłowcy nagrodzeni na ogólnopolskiej wystawie rolniczo-prze-
mysłowej w Warszawie w 1885 r.26 — „W zeszłą sobotę o godzinie 4 po po-
łudniu, na placu Wystawy doręczone zostały wystawcom przemysłowym 
i rzemieślnikom dyplomy na przyznane im medale. Wręczenia tego dopełnił 
hr. August Potocki, wice-prezes wystawy, w asystencji członków komitetu. 
Oto urzędowa lista osób nagrodzonych: — kategoria Gotowe ubrania, bielizna, 
hafty, koronki, kwiaty sztuczne Medal złoty: Reineke i Weigl. Medale srebrne 
wielkie: Helena Gabryel, Antonina Szymkiewiczowa, Edward Loth za kape-
lusze i tenże za wprowadzenie do kraju wyrobu sztucznych kwiatów i okazy 
Wanda Siwińska. Medale srebrne: Hobart i B. Plichta, Ksawery Łodziński, 
A. Eger. Medale brązowe: Ksawera Chlebowska, Juliusz Pauszer z Łodzi, 

25  „Doniesienia Warszawskie” nr 6, z 19 II 1881.
26 „Gazeta Rzemieślnicza” R. II, nr 29, s. 3.

Il. 20. Reklama zachwalająca sklep Strakaczów (strona internetowa Stara Częstochowa)
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Władysław Strakacz, Julia Ring, Szkoła krawiecka, Wacław Truchliński, 
A. Wojciechowski. Listy pochwalne: August Rauer, Bronisława Głodowska, 
Władysław Siwecki z Lublina, Maria i Antonina Papieskie z Lublina, Janina 
Koperska z Puław, S. Spaczyńska z Lublina, C. Salzwasser. Dyplom uzna-
nia: Józefa Swinarska”. 

Późniejsze ogłoszenia reklamujące sklep z dewocjonaliami Tomasza 
i Władysława Strakaczów, pochodzą z tygodników „Głos Warszawski” oraz 
„Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza”.

Ogłoszenia na lata 1912 i 1928 świadczą, że po śmierci Tomasza Strakacza 
(zm. w 1895), jego syn Władysław Strakacz nadal prowadził biznes pod szyl-
dem ojca.

Z innego, pozyskanego w wyniku moich badań, artykułu prasy warszawskiej 
(Il. 23) dowiadujemy się, że Władysław Strakacz należał do Archikonfraterni 
Literackiej — rzymskokatolickiego arcybractwa religijnego, działającego nie-
przerwanie od XVI w. w Warszawie, od połowy XVII w. przy kolegiacie (potem 
katedrze) św. Jana. Początkowo koncentrowano się na śpiewach kościel-
nych i przyjmowano do grona braci wyłącznie mężczyzn umiejących czytać, 
tzw. viriliterati. Z czasem rozpoczęto także działalność charytatywną i spo-
łeczną. W 1840 r. Archikonfraternia dostała nowe prawa, które poszerzyły 
jej pole działania o zadania charytatywne i pochówki współbraci oraz opie-
kę nad pozostawionymi przez nich członkami rodzin. Działała także na polu 
edukacyjnym i wychowawczym. W 1909 r. Władysław Strakacz został wy-
brany przez kapitułę do prezydium rady na stanowisko „seniora kontrolera”. 
Członkami-protektorami byli królowie, także liczni dostojnicy świeccy i du-
chowni. Księga pamiątkowa archikonfraterni, zaginiona w czasie powstania 

Il. 21. „Głos Warszawski”
 nr 131, R. 4, 1912

Il. 22. „Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza”
 22 II 1928
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warszawskiego, zawierała m.in. podpisy Michała Korybuta-Wiśniowieckiego 
i Jana III Sobieskiego, królowych, dostojników państwowych, dwóch pa-
pieży i innych hierarchów Kościoła katolickiego, trzech świętych i jednego 
błogosławionego. Po wojnie założono nową księgę, w której znajdują się licz-
ne wpisy dostojników kościelnych. Papież Jan Paweł II został Najwyższym 
Protektorem Archikonfraterni i wpisał się do księgi, podobnie jak kolejni me-
tropolici warszawscy, będący Protektorami Głównymi: kardynałowie Stefan 
Wyszyński, Józef Glemp i Kazimierz Nycz27.

W książce telefonicznej Spis abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów 
Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej Rządowej Warszawskiej Sieci Okręgowej, 
Rok 1935/193928 widnieje numer telefonu i adres pracowni Strakacz i Syn 
oraz numer telefonu przyszłego właściciela skierniewickiego browaru. 

27  Wikipedia: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Archikonfraternia_Literacka>.
28 Spis abonentów warszawskiej sieci telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej i Rządowej 
Warszawskiej Sieci Okręgowej 1938–1939, <http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmeta-
data?id=9885&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=> [dostęp: 15 maja 2021]. 

Il. 23. „Gazeta Warszawska” 
(„Głos Warszawski”) R. 130, 6 XII 1909

Il. 24. Numer telefonu i adres pracowni Strakacz i Syn
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Władysław Dawid Strakacz ślub z Ludwiką Braulińską

Władysław Dawid Strakacz w wieku 29 lat ożenił się Ludwiką Bralińską. Za 
sprawą ojca Tomasza jego syn Władysław Dawid Strakacz miał wysoką pozy-
cję wśród kupiectwa. Był także Radnym Miasta Stołecznego Warszawy. Pełnił 
funkcję członka w Komisji Finansowo-Budżetowej oraz Komisji Podatkowej 
dla wymiaru podatku przemysłowego w okręgu VI miasta Warszawy29. Był 
na pewno świetną partią dla Ludwiki, córki piotrkowskiego browarnika. 
Ślub odbył się 15 października 1878 r. w Skierniewicach. Akt zaślubin zare-
jestrowano pod nr 39.

Ludwika Braulińska (Braul) — matka naszego probanta to córka 
Franciszka Braulińskiego (Brauła) i Józefi ny Krzemińskiej — jak pokazano 
na drzewie genealogicznym. 

Władysław Dawid Strakacz zmarł 6 marca 1920 r. w Warszawie. Został 
pochowany na Cmentarzu Powązkowskim, żona Ludwika Władysławowa żyła 
jeszcze 7 lat, zmarła 21 maja 1927 r. w wieku 70 lat, w dniu 23 maja 1927 r. 
Została pochowana wspólnie z mężem w grobowcu rodzinnym na cmentarzu 
Stare Powązki w Warszawie — kwatera 191, rząd 5, miejsce 25/26.

29 Dziennik Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, nr 96, 1921, s. 3 (11 XI).

Il. 25. Drzewo genealogiczne Ludwiki Braulińskiej — badania własne
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Ś.P. LUDWIKA ZE STRAKACZÓW 
WAGNEROWA UR. 1.XI.1886 + 7.V.1932 

ŻYŁA CNOTAMI RODZINNEMI 
CHRZEŚCIJANKI I POLKI, ŻYŁA SERCEM 
(Tablica inskrypcyjna 2 — marmur, we-

wnątrz kaplicy, na wprost wejścia).

KAZIMIERZ WAGNER DOKTOR MEDYCYNY 
UR. 8 II... V 1936 WIERZĘ W CIAŁA 

ZMARTWYCHWSTANIE ŻYWOT WIECZNY 
AMEN (Tablica inskrypcyjna 3 — marmur, 

wewnątrz kaplicy, strona lewa)

Ś.P. WŁADYSŁAW STRAKACZ VR. 
18.VI.1881 + 17.XII.1951 

Ś.P. MARIA MELANIA STRAKACZOWA 
Z D. BERMANN * 1.IX.1898 + 4.XII.1984 
(Tablica inskrypcyjna 4 — marmur, we-

wnątrz kaplicy, strona prawa, góra).

Ś.P. WŁADYSŁAW STRAKACZ OBYWATEL 
I RADNY M. ST. WARSZAWY VR. 31.XII. 

1849 + 6.III.1926 

Ś.P. ISIO STRAKACZ * 4.II.1926 + 
15.VIII.1930 

Ś.P. ANNA WAGNEROWA * 6 X 1910 + 1 VII 
2003 (Tablica inskrypcyjna 5 — marmur, 

wewnątrz kaplicy, strona prawa, dół) 

Ś.P. KAZIMIERZ SYLWESTER WAGNER 
* 31.XII.1908 + 9.VII.1977 (Płyta 

nagrobna — marmur) 

Ś.P. LVDWIKA Z BRAVLIŃSKICH 
WŁADYSŁAWOWA STRAKACZOWA VR. 

6.V.1857 + 23.V.1927

Ś.P. BERNARD STANISŁAW STRAKACZ * 
20.VIII.1883 + 21.III.1976

Il. 26. Grobowiec rodziny Władysława Strakacza (kw. 191)30 
ze zbiorów „Galeria Cmentarza Powązkowskiego” w Warszawie

30 <http://sowa.website.pl/cpg/displayimage.php?pid=3281> [dostęp: 15 maja 2021].
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Potomkowie Ludwiki i Władysława Dawida Strakacza

Aniela Strakacz — siostra Marcelego Władysława Strakacza urodziła się 
w 1879 r. w Warszawie. Chrzest odbył się w kościele ojców kapucynów pw. 
Przemienienia Pańskiego, co opisuje sporządzony na tę okoliczność akt 
nr 154. Zmarła w tym samym roku w Warszawie. Pogrzeb odbył się w ko-
ściele ojców kapucynów pw. Przemienienia Pańskiego — akt 129 tej parafi i.

Stanisław Bernard Strakacz  — brat Marcelego Władysława Jakuba 
Strakacza, urodził się 20 sierpnia 1883 r., w Warszawie, w rodzinie Władysława 
Dawida Strakacza i Ludwiki Braulińskiej, jak pokazano na drzewie genealo-
gicznym (Il. 25). Stanisław Bernard Strakacz studiował na wydziale mechani-
ki na Politechnice w Petersburgu. Zawdzięczał to głównie sponsorowi swojej 
edukacji, prowadzącemu browar w Skierniewicach bratu M.W.J. Strakaczowi. 
Jako student Politechniki w Petersburgu Bernard Stanisław Strakacz był 
świadkiem ślubu naszego probanta. W wieku 36 lat poślubił 21-letnią Marię 
Melanię Berman. Brat pomógł mu urządzić się w Katowicach, gdzie Bernard 
objął posadę dyrektora jednej z kopalń. Ślub z Marią Melanią Berman od-
był się w Rydze w 1920 r. Z tego związku urodziło im się troje dzieci: Isio 
Strakacz w 1926 r., Stanisław Strakacz w 1931 r. i Halina Strakacz. Żona 
Bernarda — Maria Melania — zmarła 4 grudnia 1984 r. w wieku 86 lat. 
Pochowano ją w Warszawie, w grobowcu Strakaczów na Starych Powązkach. 
Bernard Stanisław Strakacz zmarł w Warszawie 21 marca 1976 r., miał 
92 lata. Został pochowany na cmentarzu Stare Powązki.

Ludwika Strakacz — siostra Marcelego Władysława Strakacza urodziła się 
1 listopada 1886 r. Wyszła za mąż za Kazimierza Wagnera, z którym miała 
syna, on także miał na imię Kazimierz. Ludwika Wagner zd. Strakacz zmar-
ła 7 maja 1932 r. w Warszawie. Została pochowana na Cmentarzu Stare 
Powązki w grobie rodzinnym Strakaczów wspólnie z mężem Kazimierzem, 
który zmarł cztery lata później, także w maju.

Il. 27. Diagram, drzewo genealogiczne Bernarda Strakacza — badania własne
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Il. 29. Sylwin Strakacz (fot. 1939)

Sylwin Jerzy Franciszek Strakacz (1892–
1973) — brat probanta, ur. 17 lutego 
1892 r. w Warszawie, zm. 15 maja 1973 r. 
w Los Angeles — dziennikarz, kompozytor, 
sekretarz Ignacego Paderewskiego, dyplo-
mata, urzędnik konsularny. Przy niemałej 
pomocy starszego brata, W.M.J. Strakacza, 
Sylwin ukończył gimnazjum gen. Pawła 
Chrzanowskiego w Warszawie oraz prawo 
w Petersburgu. W dniu 7 sierpnia 1919 r. 
w Warszawie, kościele pw. św. Andrzeja — 
akt 184, Aniela Karszo-Siedlewska wyszła 
za mąż za Sylwina Jerzego Strakacza, syna 
Władysława Dawida Strakacza i Ludwiki 
Braulińskiej, urodzonego 17 lutego 1892 r. 
w Warszawie. Aniela Karszo-Siedlewska 

urodziła się w starej rodzinie szlacheckiej, wyznania ewangelicko-reformowa-
nego, spokrewnionej z burżuazją Warszawy i Lublina. Po wybuchu II wojny 
światowej Sylwinowi powierzono obowiązki delegata RP przy Lidze Narodów 
i konsula generalnego w Genewie (jesienią 1939). W 1940 r. dotarł wraz 
z Ignacym Paderewskim do Nowego Jorku. Był jednym z kandydatów na 
premiera rządu emigracyjnego. Zajmował stanowisko konsula generalnego 
w Nowym Jorku (1941–1945). Po II wojnie światowej był działaczem polonij-
nym, pracował w amerykańskim sądownictwie, miał też udział w kampanii 
wyborczej Richarda Nixona. Sylwin Strakacz był głównym wykonawcą testa-
mentu Ignacego Paderewskiego31. 

31 <https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwin_Strakacz> [dostęp: 15 maja 2021].

Il.  28. Diagram, drzewo genealogiczne Ludwika Strakacz — badania własne
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Il. 30. Ignacy Jan Paderewski i Sylwin Strakacz. Sylwin Strakacz drugi od lewej, sekretarz 
Ignacego Paderewskiego, delegat City Hall S. Mann, Nowy Jork 1932 r.

Źródło: Koncern Ilustrowany „Kurier Codzienny”/Narodowe Archiwum Cyfrowe/NAC, 
Sygn. 1-K-6816-532.

Il. 31. Płyta nagrobna, autor: Kathy Holland, Gates to the Past Genealogy, 
20 X 2013, grobowiec 11902317333

32 <https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/132446/f6493a93181e9a646a8a27fcea2c67c7/> [dostęp: 
15 maja 2021].
33 <https://www.fi ndagrave.com/memorial/119023311/sylwin-strakacz> [dostęp: 15 maja 2021].
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Sylwin Strakacz zmarł 15 maja 1973 r. Pochowany został na Cmentarzu 
Forest Lown w Glendale, Kalifornia, wspólnie z żoną Anielą.

Anne Strakacz-Appleton urodziła się w Warszawie 17 marca 1922 r. Anna 
Strakacz była jedynym dzieckiem Sylwina Strakacza. Matka Anny, zna-
na rodzinie i bliskim przyjaciołom jako Anetka, dorastała między Warszawą 
a Riond-Bosson, wieloletnią rezydencją Paderewskiego niedaleko Lozanny 
w Szwajcarii. To także chrześniaczka Paderewskiego. Po jego śmierci ro-
dzina Strakaczów przeniosła się ze wschodniego wybrzeża do Los Angeles, 
gdzie Anna — kobieta piękna i utalentowana — cieszyła się krótką karierą 

Il. 32. Rodzina Strakaczów 
w Riond-Bosson, ok. 1940

Il. 33. Diagram, drzewo genealogiczne Sylwina Jerzego Strakacza — badania własne
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Il. 34. Kiosk browaru 
skierniewickiego na wystawie

aktorską w Hollywood, pracowała też jako 
główny przedstawiciel fi rmy kosmetycz-
nej MaxFactor w Europie. Anne Strakacz-
Appleton zmarła w Sacramento w Kalifornii 
w piątek 31 lipca 2015 r. Miała 93 lata. 

Tygodnik „Świat”34 założony i prowadzo-
ny przez Stefana Krzywoszewskiego (1866–
1950), w 1909 r. zamieścił notkę o piwie 
browaru Strakacza35. Tekst podpisany ini-
cjałem „w.” opisuje skierniewicki browar 
Władysława Strakacza (1881–1951), nazy-
wany się Browarem Braulińskiego, od na-
zwiska jego właściciela. 

Piwo ze Skierniewic 
lepsze od Piwa z Rygi

„Istniejący już w trzecim pokoleniu ten sta-
ry browar polski jest obecnie własnością 
p. W. Strakacz. Od dawana umiał robić 
wyborne piwo, nie ustępujące najlepszym 
gatunkom, jakie my tu na miejscu spo-
żywamy. Ale Właściciele nie dosyć czyni-
li, aby jak najszerszy ogół konsumentów 
o wyborowem skierniewickiem piwie się 
dowiedział. I wystawa częstochowska była 
prawdziwą rewelacją pod tym względem dla naszych znawców i amatorów 
piwa. Skierniewickie piwo, które w restauracji „Pod kogucikiem” jest poda-
wane i oprócz tego ma wyszynk w osobnym sklepie Głównego Pawilonu, stało 
się prawdziwą atrakcją wystawy, napój świeży odżywczy smaczny (a przytem 
doskonale konserwowany, czego brak stanowi u nas główną wadę w handlu 
piwem), zyskał sobie olbrzymie powodzenie. Czesi natychmiast uznali i oce-
nili piwo Braulińskiego, tłumnie zalegając ogródek przy sklepie w głównym 
pawilonie. Ci prawdziwi znawcy piwa wyrażali głośno pochwały produktu 
pana Strakacz, którego inaczej zresztą nie podejmowali do ust, jak w ogrom-
nych bombach. W ogóle ten mały ogródeczek, ja ki p. Alfons Bogusławski 
zaprojektował w samym wnętrzu Pawilonu Głównego, stanowi jeden z naj-
ruchliwszych punktów wystawy i jest najulubieńszem miejscem wypoczyn-
ku. Kilkanaście stoliczków, postawionych tu na tle świeżutkiej murawy, są 
stale w oblężeniu. A nie tylko wypoczywają tu przechodnie, którzy zwiedzają 

34 „Świat”: pismo tygodniowe ilustrowane poświęcone życiu społecznemu, literaturze i sztu-
ce, prowadzony przez Stefana Krzywoszewskiego (1866–1950),  Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa, 
nr 22, R. 4, 1909 (29 V).
35 <http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=17831&from=publication> [do-
stęp: 15 maja 2021].
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ogromny i tak bardzo interesujący Pawilon Główny, lecz ciągną tu na wypo-
czynek i odświeżenie się nawet z dalekich krańców wystawy.

– Czesi chwalili piwo skierniewickie! — biegnie z ust do ust i każdy rad 
jest sam ekspertyzę uczynić i potwierdzić wyrok niezaprzeczonych znawców. 
Zresztą język czeski ciągle słychać w tym zakątku. Na wystawie jest spo-
ro Czechów [narodowości wtedy pisano małą literą], obsługujących sto fi rm 
czeskich; w fabrykach częstochowskich nie brak jest majstrów czeskich. Ci 
wszyscy przy piwie skierniewickiem dają sobie rendes-vous. Skierniewice 
leżą o godzinę, półtorej od Warszawy. P. Strakacz przy małej dozie zręczno-
ści i małym nakładzie reklamy może wyrugować z naszego rynku piwa ryskie 
w najkrótszym czasie”. 

Piwa z Rygi były wtedy powszechnie sprzedawane na polskim rynku 
i uważane za najlepsze.

Prezes Związku Browarników — Władysław Strakacz — wrażliwy 
na ludzkie cierpienie

W 1939 r. Marceli Władysław Jakub Strakacz został wybrany do Rady 
Naczelnej Zrzeszenia, powtórnie został drugim prezesem. Rok wcześniej, 
w 1938 r., był członkiem Komisji Normalizacyjnej (tzw. Komisja Butelek) z ra-
mienia Zrzeszania Browarników i Słodowni RP36.

Strakacz znacznie polepszył warunki socjalne pracowników, budując: sto-
łówkę, umywalnie, świetlicę. Na pod-
stawie ksiąg rachunkowych można 
stwierdzić, że zakład prowadził dzia-
łalność socjalną na rzecz pracowni-
ków poprzez zakup leków, odzieży 
ochronnej, kaloszy, słoniny i wódki dla 
pracowników rąbiących lód. Browar 
zatrudniał specjalistów: stolarzy, bed-
narzy, kowali, furmanów, szofera, te-
lefonistki, czyli całą infrastrukturę. 
Kierowanie tak dużym zakładem wy-
magało dobrze funkcjonującej admi-
nistracji. Strakacz troszczył się nie 
tylko o swoich pracowników, ale był 
również wrażliwy i czuły na krzyw-
dę ludzką w ogóle. Brał również ak-
tywny udział w społecznym życiu 
Skierniewic. Wrażliwy na ludzkie cier-
pienie wspierał fi nansowo najbied-
niejsze warstwy mieszkańców.

36 „Gazeta Rolnicza: Pismo Tygodniowe Ilustrowane” nr 25, R. 75, 21 VI 1935.

Il. 35. „Gazeta Rolnicza: 
Pismo Tygodniowe Ilustrowane”
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Il. 36. Ucz estnicy zlotu kół PCK działających przy szkołach w powiecie skierniewickim 
przed Domem Sejmikowym w Skierniewicach. Pierwszy od lewej Władysław Strakacz, 

Józef Górski, Franciszek Filipski — w latach 1931–1939 burmistrz Skierniewic
Źródło: Archiwum Cyfrowe Skierniewic, https://archiwumskierniewic.pl/items/

show/1533 [dostęp: 25 maja 2021].

Czy panu Strakaczowi udało się zaistnieć 
w rynkowym browarniczym biznesie?

W okresie władzy Polski Ludowej, czasie trudnym do przetrwania dla przed-
wojennych przemysłowców i obywateli ziemskich, Władysław Strakacz był 
zmuszony, po upaństwowieniu browaru skierniewickiego i przeprowadzo-
nej reformie rolnej, do opuszczenia stron rodzinnych. W 1949 r. zamiesz-
kał wspólnie z synową i wnukiem w Warszawie przy ul. Chłodnej 64. Był 
to adres składu i przedstawicielstwa jego przedsiębiorstwa browarniczego 
w Skierniewicach. Adres ten fi guruje na archiwaliach przekazanych przez 
wnuka Andrzeja Strakacza do Muzeum Historycznego m.st. Warszawy — 
„potwierdzeniu o zameldowaniu” w Warszawie z 5 grudnia 1949 r. oraz na 
wydanym w marcu 1950 r. Prawie jazdy.

Od tamtej chwili jakość piwa i znaczenie browaru spadły, aż do jego li-
kwidacji w 1980 r. Należy zadać podstawowe pytanie. Czy panu Strakaczowi 
udało się zaistnieć w rynkowym browarniczym biznesie? Raczej uczyniła to 
historia, niszcząc handlowe powiązania z czasów zaborów. Browar zniknął 
z mapy Skierniewic, a sam Władysław Strakacz, przemysłowiec i społecznik, 
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doczekał się w Skierniewicach skweru, później ulicy swojego imienia. Piwo 
skierniewickie także zostało w opisach historycznych, a my chcąc ocalić od 
zapomnienia tę historię, kultywujmy pamięć o skierniewickim browarniku, 
z którego społeczność Skierniewic jest niewątpliwie dumna.

Il. 37. Prawo jazdy
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Pamiątki Po Marcelim Władysławie Jakubie Strakaczu

Ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy,

Pamiątki przekazane przez wnuka probanta, Andrzeja Strakacza, przypo-
minają o obecności Strakacza na wystawach przemysłowych i krajowych. 
Zachował się paszport wydany w 1937 r. na Międzynarodową Wystawę 
w Paryżu. Nr inw. kolejno: MHW 25824/1.

Il. 38. Portret Władysława Strakacza (przed 1933), ol. pł., 106 × 100,5 cm, sygn. S. Norblin, 
nr. inw. MHW 25662, poz. kat. 1
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Il. 39a. Paszport Władysława Strakacza, Ser. I, 
Nr 680897, Nr P 12/19

Il. 39b. Paszport — rysopis Władysława Strakacza

Il. 39c. Paszport Władysława Strakacza, 
wydany 7 IX 1937 r.
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Władysław Strakacz i jego działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Skierniewicach

Zaświadczają o tym dwie odznaki jubileuszowe Straży Pożarnej w Skierniewicach 
wydane z okazji 25-lecia w 1905 r. oraz odznaki honorowe Głównego Związku 
Straży Pożarniczych RP z ok. 1930 r.

Władysław Strakacz odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi, któ-
rego miniaturę Andrzej Strakacz przekazał do zbiorów muzealnych. Nr inw. 
MHW 25795.

Il. 40. Odznaki jubileuszowe Straży Pożarnej — a. Nr inw. MHW 25798/1-2; b. MHW 25796

Il. 41. a. Brązowy Krzyż Zasługi, Nr inw. MHW 25795; b. Odznaka 18. Pułku Piechoty, 
który stacjonował aż do 1939 r. w Skierniewicach. Odznaka nadawana była od 1928 r., 

a wykonał ją według projektu porucznika Stanisława Jana Amirowicza zakład grawerski
Józefa Michrowskiego w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 15; Nr inw. MHW 25792

a

a

b

b
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Tenis był dyscypliną sportową z zamiłowaniem uprawianą przez 
Władysława Strakacza. Należał on do Międzynarodowego Klubu Sportowego 
w Karlsbadzie.

Wydaje się, że Strakacz najdłużej pozostał wierny pasji automobilowej. 
Brał udział w Międzynarodowym Rajdzie Automobilklubu Polski, który odbył 
się w dniach 16–23 czerwca 1929 r. 

Il. 42. a. Plakietka klubowa z ok. 1930 r., Nr inw. MHW 25807; b. Medal nagrodowy 
przyznany Strakaczowi na zawodach w Skierniewicach, w 1932 r., z grawerunkiem — 

„Druga rakieta — Skierniewice 1932” Nr inw. MHW 25808

a b

Il. 43. Ozdobna plakietka z nałożoną odznaką 
Automobilklubu Polskiego i napisem, którą wykonał 

zakład grawerski Józefa Michrowskiego 
w Warszawie, Nr inw. MHW 25809
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Il. 45. Odznaka Automobilklubu Polski, Oddział 
w Bydgoszczy, należąca do Władysława Strakacza

Il. 46. Legitymacja Polskiego Związku Motorowego 
wydana w lipcu 1951 r.; Nr inw. MHW 25812

Il. 44. Legitymacja członkowska Automobilklubu Polski, Oddział w Bydgoszczy, 
wydana wraz z legitymacją członkowską w marcu 1949 r.; Nr inw. MHW 25810/a-b
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Straka cz, jak wcześniej wspomniałem, posiadał swój własny samolot. 
Należał również do Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu.

Bliska Rodzina Tomasza i Anastazji Strakaczów — raport 
genealogiczny Rodzeństwa Dawida Strakacza

Jak już wiadomo, Anastazja i Tomasz mieli czternaścioro dzieci. Oto one:

Maria Tekla Strakacz (1836 –1837)

Urodziła się 19 września 1836 r. Chrzest odnotowano w parafi i św. Jana 
w Warszawie. O okolicznościach tego sakramentu dowiadujemy się z aktu 
nr 528. W treści aktu napisano, że Tomasz to majster krawiecki, który miał 
28 lat, gdy chrzcił pierworodną córkę. Chrzestnymi Marii Tekli Strakacz byli 
fryzjer Michał Zarczyński oraz mistrz krawiecki Paweł Jarczyński. Ojciec 
i ojcowie chrzestni umieli czytać i pisać, co potwierdzili własnoręcznymi 
podpisami pod aktem. Rodzice Marii Tekli Strakacz — Tomasz i Anastazja 
z Jastrzębowskich — mieszkali w Warszawie przy ul. Podwale. Marian Tekla 
Strakacz po niespełna dziewięciu miesiącach zmarła, 1 lipca 1837 r. Co było 
przyczyną jej śmierci, tego w akcie zgonu nr 560, zanotowanym w parafi i 
św. Jana w Warszawie, nie podano.

Joanna Ludwika Strakacz 

Następna córka Tomasza i Anastazji Strakacz urodziła się w 1839 r. Jej 
chrzest odnotowano w parafi i św. Jana w Warszawie, w akcie nr 440.

Il. 47. Legitymacja z adnotacjami o opłaconych składkach 
członkowskich od stycznia 1946 r. do lipca 1947 r.; 

Nr inw. MHW 25824
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Ślub i potomkowie Joanny Ludwiki Strakacz

Joanna Ludwika Strakacz w 1860 r. w Warszawie, w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela, wyszła za mąż za Alexandra Dąbrowskiego, Niemca, majstra 
krawieckiego, akt nr 12.

Alexander urodził się w mieście Naumburg w Niemczech, obecnie mieście 
powiatowym, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria. Adam Dąbrowski, ojciec 
Alexandra, męża Joanny Ludwiki Strakacz, był z zawodu ofi cjalistą prywat-
nym37. Wiadomo o tym na podstawie treści aktu zaślubin. Ofi cjalistą pry-
watnym nazywano kogoś, kto był zatrudniony przez właściciela ziemskiego 
do zarządzania majątkiem. Czy Adam Dąbrowski sprawował taką funkcję, 
czy był jedynie pracownikiem dóbr: kasjerem, ekonom, czy zwykłym urzęd-
nikiem (np. „ofi cjalistą magazynu”, lub „ofi cjalistą fabryki”) nie ustalono. 
Nie potwierdziłem tego także w moich badaniach, ale można domniemy-
wać, że Alexander Dąbrowski poznał swoją wybrankę w pracowni Tomasza 
Strakacza. Obaj panowie to krawcy. Być może Alexander był czeladnikiem 
w zakładzie krawieckim Tomasza i tam poznał swoją wybrankę.

Jedenastego lipca 1863 r. Joanna urodziła syna. Wszyscy zamieszkiwali 
w Warszawie przy ulicy Miodowej 492. Synowi nadano imiona Jan Czesław. 
Chrzest odbył się w parafi i pw. św. Jana Chrzciciela (akt nr 529). Ojcem 
chrzestnym został dziadek Jana Czesława, ojciec Joanny — Tomasz Strakacz 
nasz probant. Jan Czesław Strakacz zmarł 12 lipca 1867 r., pogrzeb odbył się 
w parafi i w pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie. Tomasz Strakacz — 
dziadek zmarłego — podpisał się na akcie zgonu o numerze 94.

Franciszka Michalina Strakacz (1840–1844)

Następna córka Tomasza i Anastazji Strakacz urodziła się w Warszawie, 4 paź-
dziernika 1840 r. Wynika to z aktu chrztu nr 519 sporządzonego w parafi i pw. 
św. Jana Chrzciciela. Franciszka zmarła w 1844 r. w wieku 3 lat i 10 mie-
sięcy. Opisał to akt nr 296 wspomnianej parafi i, z którego dowiadujemy się, 

37 <https://genealogia.okiem.pl/glossary/glossary.php?word=ofi cjalista>.

Il. 48. Drzewo genealogiczne Joanny Ludwiki Strakacz — badania własne
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że o śmierci Franciszki powiadomił księdza ojciec Tomasz Strakacz i dziadek 
Tomasz Popowicz. Franciszka zmarła w Warszawie, w domu przy ul. Długiej.

Jan Bernardyn Strakacz (1842–1847)

Następny potomek Władysława Strakacza urodził się 20 maja 1842 r. 
w Warszawie. Wynika to z aktu chrztu nr 246 sporządzonego w parafi i pw. 
św. Andrzeja. Jan zmarł 31 marca 1847 r. w domu, w Warszawie przy uli-
cy Nowomiejskiej 159. Pogrzeb odbył się w parafi i pw. św. Jana Chrzciciela, 
Wiadomo o tym na podstawie aktu nr 190. W jakich okolicznościach zmarł 
Jan, tego nie ustalono. Żył 4 lata i 10 miesięcy.

Zofi a Katarzyna Strakacz (1844–1844)

Urodziła się w roku 1844 w Warszawie. Ochrzczono ją w Bazylice Archi-
katedralnej pw. Jana Chrzciciela, akt nr 224. Zmarła już po trzech mie-
siącach. Jej zgon został odnotowany w akcie nr 314 w parafi i pw. Jana 
Chrzciciela w Warszawie. 

Weronika Strakacz (1845–1847)

Urodziła się 1845 r. w Warszawie. Chrzest odbył się w Bazylice Archi-
katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela. Wiadomo o tym z aktu chrztu 
nr 519 sporządzonego w parafi i pw. św. Jana Chrzciciela. Weronika zmarła 
w 1847 r. Opisano to w akcie nr 604, tej samej parafi i.

Aleksander Strakacz (1847)

Urodził się w 1847 r. w Warszawie jako kolejne dziecko Tomasza i Anastazji 
Strakacz. Chrzest odbył się 20 czerwca 1847 r. w Bazylice Archikatedralnej 
pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Uroczystość tę opisano w akcie 
chrztu nr 296 tej parafi i. Kiedy zmarł Aleksander, tego nie ustalono.

Brunon Maximilian Strakacz (1848–1848)

Urodził się w 1848 r. w Warszawie. Chrzest odbył się w Bazylice Archi-
katedralnej św. Jana Chrzciciela (akt. 570). Zmarł w 1848 r. w Warszawie, 
w parafi i św. Jana Chrzciciela. Brunon Maximilian Strakacz żył zaledwie 
dwa dni. Podczas sporządzania aktu urodzenia w księgach parafi alnych 
św. Jana Chrzciciela, ksiądz opierał się na oświadczeniu, że dziecko urodzi-
ło się żywe, po czym sporządził pod numerem 658 akt zgonu.

Władysław Dawid Strakacz (1849–1926)

Władysław Dawid Strakacz, bezpośredni przodek (dziadek) Honorowego 
Obywatela Skierniewic urodził się 31 grudnia 1849 r. Jego biografi ę opisano 
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w rozdziale 4.5. Pochowany został na cmentarzu Stare Powązki w Warszawie, 
w grobie rodzinnym, kwatera 191, rząd 5, miejsce 25, 26.

Julianna Katarzyna Strakacz (1851)

Urodziła się w 1851 r. w Warszawie. Ochrzczono ją w Bazylice Archikatedralnej 
św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Stanowi o tym akt chrztu nr 281. 
Tomasz i Anastazja Strakaczowie mieszkali wtedy w Warszawie przy uli-
cy Nowomiejskiej. Rodzicami chrzestnymi Julianny był szewc Tomasz Eibl 
i jego małżonka Franciszka. Julia Katarzyna Strakacz wyszła za mąż za 
Michała Wojcieszko w 1869 r. Ślubu udzielono w warszawskim kościele 
pw. Przemienienia Pańskiego i odnotowano zawarcie związku małżeńskiego 
pod numerem nr 37. Julia urodziła Michałowi córkę Ewę, którą ochrzczono 
w Warszawie w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. To kościół bezpośred-
nio przyległy do kamienicy, w której mieszkała rodzina Strakaczów.

Waleria Anastazja Strakacz (1853)

Urodziła się 13 kwietnia 1853 r. w Warszawie. Chrzest odbył się 16 maja 
18 53 r. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, akt 254. Nieznane 
są dalsze losy Walerii.

Marianna Michalina Strakacz (1854–1924)

Urodziła się 29 września 1854 r. w Warszawie. Chrzest odbył się w Bazylice 
Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, akt nr 773. Z aktu dowiadujemy się, 
że Tomasz i Anastazja mieszkali już w Warszawie przy ulicy Miodowej pod 
numerem 485 (obecnie Miodowa 12), gdzie przeprowadzili się w 1854 r.. Tam 
też był zakład krawiecki i sklep Tomasza Strakacza. W 1877 r., Marianna 
Michalina Strakacz wyszła za mąż za Wacława Hajka.

Il. 48. Drzewo genealogiczne Wacława Hajka
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Zaślubiny odbyły się w kościele parafi alnym w Warszawie pw. Przemienienia 
Pańskiego (akt nr 26). 

Już w 1877 r. Marianna urodziła córkę, której nadano imię Maria. Zmarła 
w 1878 r. W roku 1879 urodziła się Mirosława Joanna Hajek, w 1880 Maria 
Wacława Hajek 

Marianna Michalina ze Strakaczów Hajek zmarła w wieku 69 lat 
8 maja 1924 r. w Warszawie, pogrzeb odbył się w kościele parafi alnym pw. 
Przemienienia Pańskiego. Pochowano ją w Warszawie na cmentarzu Stare 
Powązki, kwatera 51, rząd 5, miejsce 26,27. W tym grobie została pochowa-
na także Florentyna, siostra Marianny.

Florentyna Strakacz

Urodziła się 17 czerwca 1857 r. w Warszawie — ochrzczona została w Bazylice 
Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela. Jak wynika z aktu chrztu nr 638, 
rodzicami chrzestnymi Florentyny byli Ludwik Darewski — lekarz medycyny 
oraz Andrzej Rosiewicz — introligator, a zarazem właściciel kamienicy przy 
ul. Miodowej 485. Florentyna zmarła w 1932 r. Jest pochowana w grobie ro-
dziny Hajek.

Il. 50. Miejsce pochówku Marianny i Florentyny Strakacz
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Po kądzieli — czyli Ludwika Braulińska Strakaczowa i jej przodkowie

Opisując losy rodziny Strakaczów, nie można pominąć ciekawej historii ro-
dziny małżonki Władysława Dawida Strakacza, Ludwiki z Bralińskich, mat-
ki probanta.

Ludwika Braulińska (1857–1927)

Urodziła się 6 maja 1857 r. w rodzinie Franciszka Braulińskiego i Józefi ny 
Krzemińskiej. Piętnastego października 1878 r. Ludwika poślubiła 
w Skierniewicach Władysława Dawida Strakacza, ojca skierniewickiego bro-
warnika. Zmarła 21 maja 1927 r. w wieku 70 lat. Została pochowana na 
cmentarzu Stare Powązki w Warszawie, kwatera 191, rząd 5, miejsce 25/26. 
Jej ojcem był Franciszek Brauliński, który urodził się 2 października 1828 r. 
w miejscowości Chyżyny, parafi a Latowicz, akt chrztu nr 145. Chyżyny to 
wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gmi-
nie Latowicz. Ludwika zmarła 21 czerwca w 1895 r.. Matka Ludwiki, bab-
ki naszego probanta, to Józefi na Krzemińska, urodzona w Janisławicach 
w 1830 r. Józefi na zmarła 25 grudnia 1909 r.

Pokolenie II (Rodzice Ludwiki)

Franciszek Brauliński (1828–1895)

Urodził się 2 października 1828 r. w miejscowości Chyżny, parafi a Latowicz — 
akt chrztu nr 145. Franciszek zmarł 21 czerwca 1895 r. Żoną Franciszka 
była Józefi na Krzemińska. Ślub odbył się w Janisławicach38 31 lipca 1849 r., 

38 Janisławice — wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie 
Głuchów. W 1792 r. była to wieś arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, w ziemi rawskiej województwa 

Il. 51. Drzewo genealogiczne Władysława Dawida Strakacz i Ludwiki Braulińskiej, 
rodziców probanta — badania własne
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akt zaślubin zarejestrowano pod numerem 9. Świadkiem był ksiądz Ignacy 
Brauliński, proboszcz parafi i w Cielądzu pw. Trójcy Świętej — rzymskoka-
tolicki kościół parafi alny należący do dekanatu Rawa Mazowiecka, diecezji 
łowickiej. Drugim świadkiem był ksiądz Sylwester Bednarski, ówczesny pro-
boszcz kościoła pw. Jakuba Apostoła w Skierniewicach40. Jak dowiadujemy 
się z aktu zaślubin nr 9, ojciec Franciszka już nie żył, obecna przy zaślu-
binach była matka Franciszka z Szlęskowskich (Śluzek) — wdowa miesz-
kająca z fabrykantem tynków karkowych. Ojciec Józefi ny był właścicielem 
młyna w miejscowości Lisno-Grochal. Nazwa Grochal pochodzi od Szymona 
Grochala, pierwszego młynarza obsługującego ten wodny młyn o jednym kole. 
Ślubu udzielił Antoni Błażej Mirowski — proboszcz Janisławic. Oboje mał-
żonkowie podpisali się pod aktem małżeństwa numer 9, co świadczyło, że 
były to osoby wykształcone. Franciszek był właścicielem folwarków. Mieszkał 
w Skierniewicach. Zastanawiające jest pojawienie się księdza Ignacego 
Braulińskiego. Uczestniczył on w innych uroczystościach kościelnych z udzia-
łem rodziny Braulińskich np. — chrzcie córki Marianny Braulińskiej uro-
dzonej w 1862 r. Franciszek Brauliński został pochowany w Skierniewicach 
na cmentarzu pw. św. Stanisława. Ojcem Franciszka Braulińskiego był Piotr 
Brauła (Brauliński), który urodził się w 1796 r., w miejscowości Chyżyny, 
parafi a Latowicz. Zmarł w wieku 53 lat. Pochowano go w Latowiczach, 
w 1849 r., akt nr 31. Matką Franciszka była Franciszka Śluzek (Szlęskowska) 
urodzona ok. 1800 r. Żona Franciszka Braulińskiego (Brauła) Józefi na 
Krzemińska urodziła się w 1830 r. w Janisławicach. Zmarła 25 grudnia 
1909 r. w Skierniewicach. Jest pochowana wspólnie z małżonkiem w grobow-
cu rodzinnym Braulińskich na cmentarzu pw. św. Stanisława. Ojcem Józefi ny 

rawskiego. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa skier-
niewickiego.
39 <https://geneteka.genealodzy.pl/index.php?op=gt&lang=pol&bdm=S&w=05ld&rid=S&se-
arch_lastname=brauli%C5%84ski%20&search_name=Franciszek%20&search_lastname2=krze-
mi%C5%84ska&search_name2=&from_date=&to_date=&rpp1=&ordertable=> [dostęp: 15 maja 
2021.
40 Proboszcz kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach w latach 1870–1874.

Il. 52. Powiązania rodzinne dzieci Franciszka Braulińskiego i Józefi ny z Krzemińskich
Tabela ślubów dzieci Franciszka i Józefy Strakaczów, teściowej skierniewickiego browarnika39
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Krzemińskiej, żony Franciszka Braulińskiego, był urodzony w 1770 r., Antoni 
Krzemiński. Matką Józefi ny była Elżbieta Pawłowska, urodzona w 1780 r.

Franciszek Brauliński i Józefi na z Krzemińskich mieli sześcioro dzieci: 
Klemensa (1850); Filomenę (1855); Ludwikę (1857); Juliannę Zofi ę (1860); 
Mariannę (1862) i Franciszka (1868).

Klemens Brauliński s. Franciszka i Józefi ny.

Zmarł w wieku 19 lat 24 października 1867 r. Wynika to z aktu zgonu nr 150, 
Parafi a pw. św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach.

Filomena Braulińska 

Następne dziecko Franciszka i Józefi ny to Filomena (siostra Ludwiki 
Strakacz, babki Marcelego Władysława Jakuba Strakacza) urodziła się 
3 czerwca 1855 r. w Skierniewicach. Chrzest odbył się w kościele pw. 
św. Jakuba Apostoła. Opisuje to akt chrztu nr 88. W dniu 18 październi-
ka 1881 r. w Skierniewicach (akt 61) Filomena córka Franciszka i Józefi ny 
wyszła za mąż za Edwarda de Castellaza (1856–1923), generała i inspirato-
ra, współtwórcę Wojska Polskiego we Francji, pierwszego prezesa Związku 
Hallerczyków, który urodził się w Skierniewicach w 1855 r.

Edward de Castellaz (1855–1923)

Edward de Castellaz, mąż Filomeny Braulińskiej, urodził się 18 wrze-
śnia 1855 r. w Skierniewicach. Uczył się w gimnazjum realnym w Łowiczu 
i Włocławku, a następnie w Korpusie Kadetów w Warszawie. Od 1876 r. za-
wodowy ofi cer wojsk rosyjskich. W latach 1877–1878 uczestniczył w wojnie 
rosyjsko-tureckiej. Walczył w bitwie pod Plewną41.

Il. 53. Fotografi a z „Polonia Włoska” nr 1–2 (8788) / 2018 — „Biuletyn Informacyjny”, s. 3342

41 <https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Castellaz> [dostęp: 15.05.2021].
42 <https://en.calameo.com/read/004249183ae9c5452df66>   [dostęp: 15 maja 2021]
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Il. 54. Polski obóz wojskowy w La Mandria — wizyta przedstawiciela generała 
Józefa Hallera — generała Edwarda de Castellaza. Na pierwszym planie, drugi od lewej, 

stoi generał Edward de Castellaz
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zespół:  Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny — 

Archiwum Ilustracji, sygn. 1-H-282-143.

Generał Edward de Castellaz zmarł 16 lutego 1923 r. w Warszawie, 
w wieku 67 lat. W dniu 20 lutego 1923 r., po uroczystym pogrzebie z ho-
norami wojskowymi, któremu przewodniczył biskup polowy Stanisław Gall, 
został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie.

Il. 55. Nekrolog: „Kurier Warszawski”, dodatek poranny, nr 52, R. 103, 192344

43 Zbiory Narodowe Archiwum Cyfrowe, zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny — 
 Archiwum Ilustracji, sygn.1-H-282-1.
44 „Kurier Warszawski”, dodatek poranny, nr 52, R. 103, 1923. 
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Il. 56. Edward de Castellaz. Nekrolog. „Kurier Warszawski” 50, s. 7, 19 II 192345

Il. 57. Grób Rodziny De Castellaz — kwatera pod Katakumbami. 
Cmentarz Powązkowski w Warszawie46.

Il. 58. Nekrolog dotyczący śmierci Edwarda de Castellaza. „Kurier Warszawski”, 
19 II 1923, s. 747

45 Edward de Castellaz. Nekrolog. „Kurier Warszawski” 50, s. 7, 19 II 1923.
46 Grób Rodziny De Castellaz (Warszawa) <http://wikimapia.org/36277706/pl/Gr%C3%B3b-
-Rodziny-De-Castellaz> [dostęp: 15 maja 2021].
47 Wiadomości bieżące. Z miasta. Pogrzeb ś. p. jen. de Castellaza. „Kurier Warszawski”, 52, 
21 II 1923, s. 3.
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Wiosną 1919 r. Edward de Castellaz został w Skierniewicach inspekto-
rem oddziału zapasowego armii gen. Józefa Hallera, po czym wyznaczono 
go na zastępcę Generalnego Inspektora Piechoty przy Naczelnym Wodzu. 
W 1921 r. został przeniesiony w stan spoczynku, w stopniu generała porucz-
nika. Zmarł 16 lutego 1923 r. w Warszawie48.

Franciszek Brauliński (1868–1945)

Urodzony w 1868 r. — brat babki Marcelego Władysława Jakuba Strakacza, 
Ludwiki Braulińskiej.

48 T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991, s. 196. 

Il. 59. Drzewo genealogiczne Edwarda de Castellaza — badania własne

Il. 60. Drzewo genealogiczne Franciszka Braulińskiego — badania własne
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Tradycja warzenia piwa

Co łączy Skierniewice i Piotrków Trybunalski? Mało kto wie, że jest to tradycja 
warzenia dobrego piwa. Znany do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku browar 
Władysława Strakacza w Skierniewicach był kontynuacją rodzinnego dzie-
ła Braulińskich, którzy mieli swój browar także w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozwój piotrkowskiego browaru nastąpił w II połowie XIX stulecia. Wraz 
z pojawieniem się nad Strawą rodziny Spahnów (Szpanów). W mieście nastą-
pił rozkwit tradycji warzenia piwa. Bracia, Andrzej i Ksawery Franciszek, po-
większyli teren dawnego dominikańskiego browaru. Początkowo browarem 
zarządzali wspólnie, jednak w ostatniej dekadzie XIX stulecia, na skutek 
rodzinnych koligacji, nową właścicielką przedsiębiorstwa Spahnów została 
Janina, córka Franciszka Ksawerego Spahna. Współudziałowcem zaś został 
jej mąż, a zięć najstarszego z braci Spahnów, Franciszek Brauliński — brat 
babki Marcelego Władysława, Jakuba Strakacza.

Franciszek Brauliński (wuj Marcelego Władysława Jakuba Strakacza), 
piotrkowski społecznik, przedsiębiorca, właściciel browaru i teatru urodził 
się w 1868 r. Jego rodzicami byli: Franciszek i Józefi na Krzemińska, jak 
przedstawiono w drzewie genealogiczny [patrz Il. 41]. Podczas I wojny świa-
towej, jak większość przedsiębiorstw piotrkowskich, browar Braulińskiego 
przeżywał ciężkie chwile. Działania wojenne i 4-letnia okupacja miasta przez 
austriackie wojska odbiły się na wielkości produkcji. Niedostatecznie zaopa-
trywany w jęczmień i węgiel (z przyznanych browarowi 200 ton jęczmienia 
docierało doń tylko 135 ton), był trapiony rekwizycjami miedzianych ko-
tłów, zmuszany do warzenia tylko jednego gatunku piwa, a niekiedy — jak 
w I połowie 1917 r. — do przestoju w produkcji. Ratunkiem dla przedsiębior-
stwa okazał się kontrakt na dostawę piwa dla stacjonującego w Piotrkowie 
100-osobowego pułku piechoty.

Jak opisywał tygodnik49 „Tydzień Trybunalski” (2/III/2011), „Lokalny 
trunek na tyle przypadł do gustu cesarskim żołnierzom, że otrzymał stosow-
ne zaświadczenie o niezbędności jego istnienia jako zakładu działającego na 
potrzeby austriackiej machiny wojennej”. Wbrew pozorom zakończenie woj-
ny i odzyskanie przez Polskę niepodległości nie zakończyło kłopotów naj-
większego piotrkowskiego browaru. Co ciekawe, nawet miejska kasa, która 
mocno zubożała po wojnie, zaciągała pożyczki u Braulińskiego. Z kolei kry-
zysy ekonomiczne lat 20. i 30. sprawiły, że i sam Franciszek Brauliński 
musiał ratować swój interes, zaciągając kredyty, m.in. w Banku Spółek 
Zarobkowych. Zdobywał nagrody na rodzimych i zagranicznych wystawach 
browarniczych. W czasie II wojny światowej browar nie zaprzestał produkcji. 
Objęty zarządem komisarycznym nadal działał pod szyldem „Browar Parowy 
Franciszka Braulińskiego” i zatrudniał nieco ponad 40 osób. Początki końca 
browaru nastąpiły tuż po wyzwoleniu kraju spod okupacji hitlerowskiej, po-
dobny los spotkał Browar Parowy Władysława Strakacza w Skierniewicach.

Wiosną 1945 r. przedsiębiorstwo w ramach nacjonalizacji zostało prze-
jęte przez państwo. Ta trudna sytuacja odbiła się na zdrowiu Franciszka 

49 „Tydzień Trybunalski” 2 III 2011.
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Braulińskiego, 8 czerwca 1945 r., w wieku 77 lat zmarł.50Pochowano go 
na starym cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim, w grobowcu rodzinnym 
Braulińskich. Jak podaje Zygmunt Stępień51 w swojej publikacji pt. Amatorski 
leksykon Piotrkowa Trybunalskiego i najbliższych okolic Brauliński za swo-
je zasługi na polu religijnym został mianowany przez papieża szambelanem 
dworu papieskiego i odznaczony orderem papieskim Pro Ecclesia et Pontifi ce.

Jedynym znanym mi potomkiem Janiny ze Spahów i Franciszka 
Braulińskiego, wuja Marcelego Władysława Strakacza, była córka Hanna 
Braulińska urodzona w 1908 r. Wyszła za mąż za Ditricha, znanego inży-
niera elektryka, ściśle związanego z kierowaniem projektem elektryfi kacji 
Piotrkowa. Hanna zd. Braulińska zmarła w 1985 r.

Julianna Zofi a Braulińska (1862–)

Urodziła się 10 kwietnia 1860 r. w Skierniewicach, jej chrzest odbył się w ko-
ściele pw. Św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach, akt 107. Była to siostra 
babki naszego probanta Marcelego Władysława Strakacza — skierniewic-
kiego browarnika. Julianna pierwszy związek małżeński zawarła z Antonim 
Moratem (Marat), synem Józefa Morata i Marcjanny Binder, 26 listopada 
1879 w Skierniewicach, akt małżeństwa 95. Obydwoje małżonkowie podpi-
sali akt, co świadczy, że umieli pisać i czytać. Antoni Morat zmarł w wieku 
29 lat, 9 sierpnia 1883 r. Został pochowany na cmentarzu św. Stanisława 
w Skierniewicach, w grobie rodzinnym Braulińskich. Niespełna rok po pogrze-
bie Antoniego w dniu 15 czerwca 1884 r. w Skierniewicach Julianna zawar-
ła ponownie związek małżeński (wdowa), z Walerianem Zagrabińskim synem 
Andrzeja i Pauliny z Jankowskich. W 1896 r. Julianna w wieku 36 lat zmarła 
i została pochowana w Skierniewicach, w grobowcu rodzinnym na cmentarzu 
św. Stanisława, gdzie spoczywają jej bliscy, rodzice i pierwszy mąż.

Co było przyczyną śmierci? Nie wiadomo. Walerian zmarł jako wdowiec 
24 grudnia 1906 r. w Skierniewicach. Gdzie został pochowany, nie ustali-
łem. W tym jednak grobowcu spoczywa ich córka „Marychna” Zagrabińska, 
która zmarła 20 czerwca 1886 r.

Marianna Braulińska (1862)

Siostra babki Marcelego Władysława Strakacza — Ludwiki Braulińskiej.
Z aktu jej urodzenia dowiadujemy się, że Marianna Braulińska, córka 

Franciszka, urodziła się 13 kwietnia 1862 r. Chrzest odbył się 6 maja tegoż 
roku w Skierniewicach, zarejestrowany pod nr. aktu 108. Chrztu udzielił 
ksiądz Władysław Magnuski, zaś chrzestnymi Marii zostali: Pelagia Binder 
oraz ksiądz Ignacy Brauliński, proboszcz parafi i Janisławice, który, jak po-
daje akt, miał wtedy 36 lat. Podczas ceremonii obecny był także kupiec 

50 <https://www.epiotrkow.pl/artykul/Najslynniejszy-browar-w-miescie,6650%5b#brakuje> 
[dostęp: 15 maja 2021].
51 Prof. Zygmunt Stępień 1929–2018, propagator muzycznych dziejów Piotrkowa i dziennikarz 
wielu piotrkowskich tytułów prasowych.
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skierniewicki Józef Binder. Na podstawie tego aktu można się domyślać, że 
rodzina Braulińskich była szanowaną rodziną i utrzymywała koligacje z za-
możnymi na ówczesne czasy ludźmi. Z lewej strony aktu znajduje się cie-
kawa adnotacja, zapisek: „Akt opóźniony z powodu niestawienia się ojca”. 
Czyżby nie było go podczas chrztu?

Pokolenie III (dziadkowie Ludwiki)

Piotr Brauła Brauliński

Urodził się 1796 r. w miejscowości Chyżny, parafi a Latowicz, zmarł 
w 1849 r., pochowany w parafi i Latowicz (akt nr 31). Piotr ożenił się 
z Franciszką Śluzek (Szlęskowska). Ślub odbył się w parafi i pw. św. Trójcy 
w Latowiczu (akt nr 22). Ojcem Piotra Brauła był Maciej Brauła, zaś matką 
Wiktoria Reda. Ślub Macieja i Wiktorii odbył się 14 listopada w miejscowości 
Stachocin, parafi a Wielgolas (akt nr 1139). Z aktu chrztu Piotra Brauła — 
dziadka Ludwiki Braulińskiej (Strakaczowej) — wiadomo, że ojciec Piotra — 
Maciej Brauła — był gospodarzem w miejscowości Wielgolas. W 1815 r. jego 
żona Wiktoria Reda już nie żyła. Ksiądz w akcie małżeństwa Piotra Braula 

52 <https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1665d&sy=1862&kt=1&plik=
106-111.jpg#zoom=1&x=0&y=0> [dostęp: 15 maja 2021.] 

Il. 61. Akt chrztu Marianny Braulińskiej nr 108; 
Parafi a pw. św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach52
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odmienił nazwisko matki jako „Braulina”. Później kapłan przy chrztach ich 
dzieci kilkakrotnie zmieniał tę formę nazwiska z „Braul” na „Brauliński”. 
Było to nagminne także przy chrztach dzieci syna Piotra Braula i Franciszki 
Śluzek, której nazwisko w aktach chrztu dzieci także jest pisane w sposób 
dwojaki „Śluzek” lub „Szlęskowska”. Rodzicami Franciszki Śluzek byli Jan 
Śluzek i Cecylia Rogala, którzy w parafi i pw. Świętej Trójcy w Latowiczach 
23 stycznia 1791 r. zwarli związek małżeński (akt nr 1163).

Powyższy wywód genealogiczny potwierdził, że nazwisko protoplastów, 
słynnych browarników zmieniło brzmienie z „Braul” na „Brauliński”.

53 Kaplica Braulińskich od 22 XI 1992 r. jest prawnie chronionym zabytkiem wpisanym do re-
jestru decyzją nr 812 łódzkiego WUOZ, identyfi kator NID 614446.

Il. 62. Drzewo genealogiczne Franciszka Braulińskiego — badania własne

Il. 63. Kaplica Braulińskich53 
na cmentarzu w Skierniewicach
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Pomiędzy zachowanymi nagrobkami na cmentarzu pw. św. Stanisława 
w Skierniewicach stoi kaplica grobowa rodziny Braulińskich, pochodząca 
z drugiej połowy XIX w., która kaplica reprezentuje klasycystyczną formę. Na 
jej szczycie widnieje oko opatrzności, symbol w minionych wiekach bardzo 
popularny. Grobowiec odrestaurowano staraniem Towarzystwa Przyjaciół 
Skierniewic, którego członkowie, co rocznie, prowadzą kwestę na cmentarzu 
w Święto Zmarłych.

Michał Mankielewicz teść Probanta

W dniu 26 października 1907 r., Marceli Władysław Jakub Strakacz za-
warł związek małżeński z Michaliną Janiną Mankielewicz, córką Michała 
Mankielewicza (1855–1911) i Katarzyny Julii z Raczyńskich (patrz: wykres 
„bliska rodzina Michalina Jadwiga Mankielewicz”, Michał Mankielewicz, 
ur. 8 września 1855 w Dąbrowie, w guberni grodzieńskiej, zm. 16 maja 
1911 w Warszawie) — polski jubiler54. Jego rodzicami byli Antoni Mankielewicz 
i Agata Kołłątaj, co pokazano na diagramie drzewa genealogicznego (Il. 47) —
jak pisała Aleksandra Szaleniec w swojej pracy magisterskiej55

Ród Mankielewiczów, choć wywodził się ze starej litewskiej szlachty, 
to jednak wcześniej, bo już w początkach XIX w. zaczynał zajmować się 

54 <https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Mankielewicz>  [dostęp: 15 maja 2021.]
55 Praca magisterska Aleksandry Szaleniec, pt. Działalność browaru parowego Władysława 
Strakacza w Skierniewicach, w latach 1907–1939. Katedra Historii Społeczno-Gospodarczej.

Il. 64. Płyty nagrobne w „Kaplicy Braulińskich” na cmentarzu 
przy kościele św. Stanisława Biskupa w Skierniewicach
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intratną działalnością handlowo-jubiler-
ską. Rozrost fi rmy i jej największe sukce-
sy, do których zaliczyć trzeba sieć sklepów 
w całej Polsce i skład główny w foyer Teatru 
Wielkiego w Warszawie, przypadają na lata 
pracy matki Michaliny.

Michał Mankielewicz był znanym nie 
tylko w Polsce jubilerem, przedsiębiorcą 
i mecenasem sztuki. Tak naprawdę jego 
prawdziwe nazwisko brzmiało Mankielewicz. 
Zmienił je za młodu, aby uniknąć zsyłki 
na Syberię — był to bowiem czas zaborów 
rosyjskich. A oto jak wspomina Michała 
Mankielewicza Jerzy Leszczyński56 w swo-
ich Wspomnieniach teatralnych: „W adora-
cji dla aktorów prym trzymał jubiler Michał 
Mankielewicz. Sklep jego i biżuteria znane 
były na giełdach jubilerskich całej Europy. 
Wytworność i gust pracowni jubilerskiej 

Mankielewicza, wspaniałe okazy brylantów, szmaragdów, szafi rów jedna-
ły mu najbogatszą klientelę nie tylko w Warszawie. Rosyjscy bogacze zjeż-
dżali zaopatrzyć się u „Mankiela” — jak go w skrócie nazywano — w różne 
kosztowności, by potem złożyć je u stóp wielkiej Pawłowej, Karsawiny czy 
Prieobrażenskiej, rzadziej ofi arowując je swym ślubnym małżonkom. Sławne 
w Warszawie były śniadanka, na jakie przez lat przeszło dwadzieścia zapra-
szał Mankiel codziennie swych ulubionych aktorów. Odbywały się te „przedo-
biadki” w restauracji Millera mieszczącej się pod fi larami Wielkiego wejściem 
od ulicy Wierzbowej. Zasiadali z nim przy stole Leszczyński, Wojdasiewicz, 
Wolski, znani smakosze. O godzinie drugiej, o której przeważnie kończyły 
się próby w teatrze, Mankielewicz co chwila z niecierpliwością spoglądał na 
zegarek, oczekując uroczych kompanów. I nie było tak bogatego klienta lub 
nęcącego wysoką ceną obstalunku, by Mankiel tego wszystkiego nie rzucił, 
ujrzawszy przez szybę swych przyjaciół oglądających z udaną powagą pięk-
ną wystawę sklepu. Zostawiał brylanty i złoto pod opieką subiektów, a sam, 
roześmiany i uradowany, wylatywał jak z procy, ciągnąc za sobą całe to-
warzystwo do Millera na pyszną zakąskę zakończoną sakramentalnie butlą 
Clicquot, po czym każdy oddzielnie udawał się do swego domu na obiad jak-
by nigdy nic. Nierzadko spotykali się i wieczorem po teatrze. Wtedy kompa-
nia się powiększała i zmieniano lokal na sławnego «Stępka» (Stępkowskiego), 
przewyższającego nawet Millera doborem oraz wykwintem potraw i napo-
jów”57. Wyroby jubilerskie Michała Mankielewicza do dziś można znaleźć i ku-
pić na wielu giełdach świata, gdzie osiągają wysokie ceny.

56 Jerzy Leszczyński (ur. 6 II 1884 w Warszawie, zm. 9 VII 1959 tamże) — polski aktor teatral-
ny i fi lmowy, reżyser.
57 J. Leszczyński, M. Dąbrowska, H. Boguszewska, Warszawa naszej młodości, Warszawa 
1954, tenże, Wspomnienia teatralne, Warszawa 1955, wyd. II.

Il. 65. Michał Mankielewicz, 
zdjęcie z 1899 r., źródło Wikipedia 

Wolna Encyklopedia
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W dniu 25 września 1879 r., w Warszawie, w bazylice archikatedralnej 
św. Jana Chrzciciela (nr aktu 173), dwudziestoczteroletni Michał Mankielewicz 
poślubił Katarzynę Julię Raczyńską.

Michał Mankielewicz i Katarzyna mieli dwie córki: Michalinę Jadwigę 
ur. w 1882 r. — żonę Marcelego Władysława Jakuba Strakacza oraz Marię — 
po ślubie Herget. Maria zmarła w 1833 r. w pałacyku w Strobowie, gdzie miesz-
kała wspólnie z mężem i siostrą Michaliną 
Jadwigą Mankielewicz. Michalina zmarła 
rok później w 1934 r. także w Strobowie.

Michał Mankielewicz zmarł 16 maja 
1911 r., w wieku 59 lat, w Warszawie. 
Po jego śmierci pracownię przejęła żona 
Katarzyna Julia Mankielewiczowa z domu 
Raczyńska. Interes funkcjonował aż do wy-
buchu II wojny światowej. Na apel prezy-
denta Warszawy Stefana Starzyńskiego, 
aby pomimo niemieckiej napaści na Polskę 
zamanifestować, że Warszawa prowadzi 
normalne życie, 25 września Katarzyna 
otworzyła zakład jak co dzień. Tego dnia 
zginęła podczas bombardowania miasta. 

W tym samym skrzydle teatru znajdował 
się również sklep i pracownia Mankielewicza. 
Zakład jubilerski Mankielewicza mieścił się 
pod fi larami Teatru Wielkiego, z wejściem 
od ulicy Wierzbowej.

Grób Michała Mankielewicza i jego 
pierwszej żony znajduje się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 
Prawdopodobnie ten sam artysta zaprojektował nagrobek córki Michaliny, 
pochowanej na cmentarzu parafi alnym w miejscowości Żelazna.

58 <https://www.myheritage.com/names/maria_mankielewicz> [dostęp: 15 maja 2021].

Il. 67. Siostry Mankielewicz — 
pierwsza od lewej Maria Herget 

z Mankielewiczów, 
druga Michalina — Jadwiga 
Strakacz z Mankielewiczów58

Il. 66. Wykres — bliska rodzina Michalina Jadwiga Mankielewicz — badania własne



Robert Adamczyk226

Il. 68. Opis ceremonii pogrzebowej Michała Mankielewicza, 
zamieszczony w „Kurierze Warszawskim” z 22 maja 1911 r.59

59 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuryer_Warszawski_-_Ostatnia_pos%C5%82u-
ga.JPG> [dostęp: 15 maja 2021].

Il. 69. Płyta nagrobna, grobowiec Mankielewiczów na Starych Powązkach, 
kw. IV rząd 1, miejsca 12 i 13
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W dniu 27 maja 1934 r. w majątku Strobów zmarła w wieku 52 lat 
Michalina Strakacz, żona naszego probanta. Została pochowana na cmen-
tarzu parafi alnym w Żelaznej, w powiecie skierniewickim. W tym samym 
grobowcu pochowano syna Władysława Strakacza — Andrzeja, który, zmarł 
w dniu 28 marca 1942 r. Patrząc na nagrobek Andrzeja i Jadwigi Strakaczów, 
można zauważyć, że był zaprojektowany przez tego samego artystę. Litery na 
polu grobowym i płaskorzeźba są wykonane w ten sam sposób jak na gro-
bowcu Michała Mankielewicza — ojca Jadwigi, usytuowanym na cmentarzu 
Stare Powązki w Warszawie.
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 Andrzej Krysiak

 SUŁKOWSKI, JAKIEGO NIE ZNACIE . 
ZWIĄZKI TADEUSZA SUŁKOWSKIEGO 

Z WOJSKIEM

Streszczenie: Artykuł ten ma na celu przybliżenie postaci Tadeusza Sułkowskiego, 
poety1, ofi cera rezerwy, bohaterskiego obrońcy Sochaczewa i jeńca obozu niemiec-
kiego. Autor prezentuje nieznane dotąd wątki z jego życia w okresie międzywo-
jennym, a zwłaszcza służby w Wojsku Polskim jako podchorążego, a następnie 
podporucznika rezerwy 18. pułku piechoty (18. pp). Przedstawia opinie jego prze-
łożonych wojskowych, dzięki którym możemy bliżej poznać osobowość i cechy 
charakteru Sułkowskiego. Wartością dodaną są z pewnością niepublikowane 
wcześniej informacje nt. mobilizacji marcowej i koncentracji lipcowej w 1939 r. 
oraz jego udział w kampanii wrześniowej, a zwłaszcza w walkach o Sochaczew. 
Nowością jest również korespondencja obozowa Sułkowskiego z ofl agu Murnau 
z rodziną Szajerów z Kraczkowej k. Łańcuta, wzbogacona oryginalnymi kartka-
mi pocztowymi i zdjęciami znajdującymi się w Archiwum Cyfrowym Muzeum 
Historycznego Skierniewic.

Słowa kluczowe: ofi cer rezerwy, uczestnik bitwy nad Bzurą, jeniec ofl agu w Murnau.

Summary: The aim of the article is to present the fi gure of Tadeusz Sułkowski, a re-
serve offi cer, a heroic defender of Sochaczew and a prisoner of the German camp. 
The author presents unknown so far facts of his interwar period, especially his service 
in the Polish Army as a cadet and then a second lieutenant in the reserve of the 18th 
Infantry Regiment (18th IR). Author presents opinions of poet’s military superiors, 
thanks to whom we can get to know Sułkowski’s personality and character features. 
The added value of this article are unpublished information on the March mobiliza-
tion and the July concentration in 1939 and poet’s participation in the September 
campaign, especially in battles for Sochaczew. Another novelty, is the Sułkowski’s 
camp correspondence from the Murnau ofl ag with the Szajer family from Kraczkowa 

1 Tadeusz Sulkowski, ur. 15 X 1907 w Skierniewicach, zm. 26 VII 1960 w Londynie — polski 
poeta, dziennikarz, prozaik, krytyk, podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego. Twór-
czość: List do dnia (wiersze), Warszawa 1933; Dom złoty (wiersze), Londyn 1961; Tarcza (po-
emat), Londyn 1961; Poezje wybrane, Warszawa 1990; Poezje, Skierniewice 1997.
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near Łańcut, enriched with original postcards and photos from the Digital Archives 
of the Historical Museum of Skierniewice.

Keywords: reserve offi cer, participant in the Battle of Bzura, prisoner of the ofl ag 
in Murnau.

* * *
Sprawy wojska były Sułkowskiemu bardzo bliskie. I choć nie był on ofi cerem 
zawodowym, to jednak bardzo mocno związał się z armią, a w szczególności 
ze skierniewickim 18. pp, w którym był na etacie ofi cera rezerwy. Pułk sta-
cjonował w Skierniewicach w koszarach przy ul. Batorego od października 
1921 r., przybywając tu na miejsce stałej dyslokacji po przeszło dwuletnich 
zmaganiach wojennych w obronie wschodnich granic II Rzeczypospolitej 
Polskiej i w wojnie polsko-bolszewickiej. Pułk wszedł w skład skierniewic-
kiej 26. Dywizji Piechoty (26. DP) na mocy rozkazu nr 1 gen. ppor. Edmunda 
Hausera z 20 października 1921 r.

Po ukończeniu 8-klasowego Gimnazjum Państwowego im. Bolesława Prusa 
w Skierniewicach i zdaniu egzaminu dojrzałości w maju 1929 r., Sułkowski 
stanął wobec obowiązku służby wojskowej. Wezwany do Powiatowej Komendy 
Uzupełnień w Skierniewicach, 13 sierpnia tr., został powołany do Baonu 
Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 10 w Gródku Jagiellońskim w woj. lwow-
skim, do 1. kompanii szkolnej jako podchorąży rezerwy2. Podczas przeszło 
10-miesięcznego przeszkolenia studiował 14 przedmiotów wojskowych, z któ-
rych otrzymał następujące oceny (w skali 1–10): wyszkolenie bojowe — 7, 
wyszkolenie strzeleckie — 7, wyszkolenie fi zyczne — 6, nauka o terenie — 6, 
nauka o broni — 8, współdziałanie broni — 6, nauka służby — 7, musztra 
zwarta i luźna — 7, walka na bagnety i szermierka — 6, walka granatami — 6, 
służba łączności — 5, służba pionierska — 6, organizacja wojska i przy-
sposobienie wojskowe — 6, nauka o gazoznawstwie — 63. Ze sprawowania 
uzyskał ocenę bardzo dobrą, z pilności dobrą, ze sprawności zadawalającą, 
z prezencji dobrą. Ogólna ocena — dobry4.

Dwudziestego dziewiątego czerwca 1930 r. po ukończeniu szkolenia został 
awansowany do stopnia plutonowego podchorążego5. W opinii bezpośred-
niego przełożonego, dowódcy kompanii szkolnej6, Tadeusza Sułkowskiego 
cechowały: „poczucie honoru i ambicja osobista bardzo dobra. Żołnierz bar-
dzo dobry, szanowany, lojalność względem dowództwa duża. Postawa i pre-
zencja dobra. Wytrzymałość duża, zachowanie się przed plutonem dobre. 
Orientowanie dobre, Rozkazodawstwo dobre. Pewność siebie duża. Dobry 
dowódca drużyny. Na dowódcę plutonu jeszcze się nie nadaje. Na ofi cera re-
zerwy nadaje się. Zachowanie się w służbie i poza służbą wzorowe”7.

2 Wojskowe Biuro Historyczne (WBH), sygn. AP 3560.
3 Tamże. Wyciąg Kwalifi kacyjny z 29 VI 1930, sygn. AP 3560.
4 Tamże.
5 Tamże.
6 Podpis z nazwiskiem dowódcy kompanii szkolnej na Karcie kwalifi kacyjnej nieczytelny.
7 Tamże.
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W dniach od 1 sierpnia do 10 września 1932 r. odbył kolejne ćwiczenia 
w 18. pp w składzie 6. kompanii 2. batalionu, po skończeniu których uzy-
skał stopień sierżanta podchorążego8. Podczas kursu uzyskał następujące 
oceny: poczucie honoru i godności — bardzo dobre, wyrobienie charakteru 
i siła woli — bardzo dobre, dbałość o żołnierza — wystarczające, stosunek do 
kolegów — dobry, gotowość ponoszenia odpowiedzialności za swe czyny — 
duża, ambicja osobista, poczucie obywatelskie, takt i opanowanie w stosun-
ku do społeczeństwa cywilnego — duże, sprężystość cielesna, wytrzymałość 
fi zyczna — dobre, wymowa — bardzo dobra, zdolność wydawania jasnych 
i rozumnych rozkazów — duża, zmysł wykonawczy — duży, inicjatywa, sa-
modzielność, energia, pewność siebie i stanowczość — dobra, wyszkolenie 
fachowe i doświadczenie — dobre, zachowanie się w służbie i poza nią — bez 
zarzutu. Ogólna ocena dobry9.

W rubryce: „opis bezpośredni przełożony” znajdują się dodatkowe uwagi 
kpt. Jana Mielczarskiego: „Dobry fi zycznie, poważny, spokojny, opanowany, 
o ustabilizowanym charakterze w dużym poczuciu honoru i godności, inteli-
gentny umysł o jasnym sądzie, dobry zastępca dowódcy plutonu, nadaje się 
na dowódcę plutonu”10.

W rubryce: „opinia wyższego przełożonego” dowódca 18. pp płk Tadeusz 
Alf-Tarczyński dopisał: „Dobry. Nadaje się na stanowisko dowódcy pluto-
nu. 15. 9. 193211”.

8 Tamże. Roczne Uzupełnienie Listy Kwalifi kacyjnej za 1932 r., sygn. AP 3560.
9 Tamże.
10 Roczne Uzupełnienie Listy Kwalifi kacyjnej za 1932 r., WBH, sygn. AP 3560.
11 Tamże.

Fot. 1. Pchor. Tadeusz Sułkowski, pierwszy z lewej, w Kraczkowej ok. 1936 r.
Źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic.
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Po zakończeniu kursu specjalnie powołana komisja w składzie: ppłk 
Włodzimierz Kowalski (przewodniczący), mjr Bolesław Dmochowski 
i por. Jan Mielczarski (członkowie), po zbadaniu świadectwa i opinii z ukoń-
czenia Szkoły Podchorążych Rezerwy oraz opinii za okres ostatniego ćwicze-
nia odbytego w dniach od 1 sierpnia do 10 września 1932 r. stwierdziła, że: 
„sierż. podchor. Tadeusz Sułkowski pod każdym względem nadaje się na 
podporucznika rezerwy”12.

Przygotowanie sierż. pchor. Tadeusza Sułkowskiego do uzyskania stop-
nia ofi cera rezerwy potwierdził również w swojej opinii z dnia 30 czerwca 
1932 r. dowódca Okręgu Korpusu Nr IV Łódź gen. bryg. Stanisław Nałęcz-
Małachowski, który napisał: „pchor. Sułkowski Tadeusz Tomasz ur. 15 X 

12 Oświadczenia Komisji Kwalifi kacyjnej 18. pp z 30 VIII 1932 r., WBH, sygn. AP 3560.

Fot. 2. Karta kwalifi kacyjna pchor. Tadeusza Sułkowskiego za 1930 r.
Źródło: Arch. CAW sygn. AP 3560.
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1907 r. zamieszkały w Skierniewicach ul. Rynek nr 7, odpowiada wymaga-
niom art. 3. Pragmatyki Ofi cerskiej i uzyskał opinię dobrą”13.

Konsekwencją ukończenia kursu był awans na stopień podporucznika 
rezerwy ze starszeństwem, z dniem 1 stycznia 1933 r.14, funkcja — dowódca 
plutonu strzeleckiego w korpusie osobowym piechoty15.

Ukończenie kursu ofi cerskiego przez Sułkowskiego było jedynie pierw-
szym etapem jego kariery wojskowej jako ofi cera rezerwy. Kolejnymi były 
cykliczne ćwiczenia rezerwy w macierzystym 18. pp, odbywające się co dwa 
lata. Po zakończeniu każdego z nich był opiniowany przez bezpośrednich 
przełożonych, na podstawie tych opinii stwierdzano jego przygotowanie ofi -
cerskie. Dzięki temu można prześledzić jego postawę, osobowość i cechy 
charakteru jako wojskowego.

Będąc ofi cerem rezerwy, pierwsze 4-tygodniowe ćwiczenia rezerwy, 
w dniach od 21 sierpnia do 16 września 1934 r., odbył w 8. kompanii strzeleckiej 
3. batalionu 18. pp (III/18. pp)16. W opinii służbowej, częściowo niekorzyst-
nej dla Sułkowskiego, wydanej przez bezpośredniego przełożonego, dowódcę 
3. batalionu kpt. dypl. Witolda Sujkowskiego, czytamy:
• W zakresie oceny wartości osobistych: „Mało energiczny. Bardzo obowiąz-

kowy, pilny i punktualny. Służbę traktuje dobrze, lecz ulega wpływom 
kolegów, patrzących na służbę jako na przymus”.

13 Tamże.
14 Tamże.
15 Roczne Uzupełnienie Listy Kwalifi kacyjnej za 1934, WBH, sygn. AP 3560.
16 Rozkaz M. S. Wojsk. Nr 3. Og. Org. L. 800/Tjn. Wyszk. 34. Rozkaz dz. 18 pp nr 188 i 203/34.

Fot. 3. Opinia służbowa gen. Stanisława Nałęcza-Małachowskiego
Źródło: Arch. CAW sygn. AP 3560.



Andrzej Krysiak236

• W zakresie oceny wartości fi zycznych: „Posiada Państwową Odznakę 
Sportową. Wytrzymały”.

• W zakresie inteligencji: „Gubi się w nowych warunkach, decyduje się po-
woli, nie umie spożytkować posiadanych wiadomości”.

• W zakresie oceny wartości zawodowych: „Jako dowódca słaby”.
• W zakresie oceny zdolności organizacyjnych i administracyjnych: „Bardzo 

dokładny i sumienny, jednak pod nadzorem, gdyż sam postawiony staje 
bezradny wobec nowych zagadnień”.

• W zakresie oceny zdolności kierowniczych i wychowawczych: „Nie wyma-
ga od przełożonych i nie interesuje się nimi. Do rygoru przyzwyczajony”.

• W zakresie określenia przydatności służbowej: „Na dowódcę plutonu 
strzeleckiego nadaje się”.

• Ogólna ocena: „Przeciętny”.
Pod tą opinią podpisał się ówczesny dowódca 18. pp ppłk Marian 

Ocetkiewicz, dopisując: „Zgadzam się, nadaje się na dowódcę plutonu 
strzeleckiego”17.

Kolejne ćwiczenia, trwające trzy tygodnie, odbyły się w dniach od 1 do 
19 sierpnia 1936 r. w Skierniewicach. Ppor. rez. Tadeusz Sułkowski przy-
dzielony został do III/18. pp18. W opinii bezpośredniego przełożonego (podpis 
nieczytelny) za okres ćwiczeń czytamy:
• Cechy indywidualne: „Charakter ustalony, zrównoważony i pogodny. 

Bardzo pracowity i chętny. Umysł bystry i lotny. Fizycznie b. dobry, na 
trudy wytrzymały. Koleżeński i przez kolegów, i podwładnych lubiany. 
Bardzo obowiązkowy. Rzutki i energiczny”.

• Zdolności ogólne i zawodowe: „Bardzo dobry dowódca plutonu. We wszyst-
kich okazjach wykazał bardzo wiele dbałości o powierzony mu pluton. Posiada 
dużą umiejętność ujęcia sobie ludzi i utrzymanie ich w karności. Przez to, że 
dawał rzeczywiście bardzo dobry przykład — pociągał za sobą ludzi”.

• Osiągnięte wyniki w służbie: „Pracował z dużym zapałem i zamiłowaniem. 
Można mu powierzyć każde zadanie”.

• Określenie przydatności służbowej: „Bardzo dobry dowódca plutonu 
strzeleckiego”.
Uzasadnienie opinii: „Daję opinię wyróżniającą, ponieważ ppor. Sułkowski 

wykazywał bardzo wiele zainteresowania się służbą wojskową i pracował 
z taką sumiennością i zapałem, że niewiele ustępował ofi cerom zawodowym. 
Bardzo dobry dowódca plutonu i wzorowy ofi cer rezerwy”19.

Dowódca III/18. pp mjr Edmund Kolendowski dopisał: „Wykazywał bar-
dzo duże zainteresowanie się służbą, obowiązki swe spełniał z zamiłowa-
niem, przeszkolony zupełnie dobrze, ogólnie bardzo dobry”20.

Opinia trzeciego przełożonego, p.o. dowódcy 18. pp mjr. Tadeusza Mikosia: 
„Bardzo dobry na pluton — nadaje się na dowódcę kompanii”21.

17 Roczne Uzupełnienie Listy Kwalifi kacyjnej za 1934, WBH, sygn. AP 3560.
18 Rozkaz M. S. Wojsk. B. P. L. 300/Tj. 1936.
19 Roczna Karta Kwalifi kacyjna za rok 1936/37, WBH, sygn. 3560.
20 Tamże.
21 Tamże.
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Ostatnie ćwiczenia przed wybuchem wojny odbyły się w 18. pp 
w Skierniewicach, w dniach od 22 sierpnia do 16 września 1938 r. Tym ra-
zem Sułkowski przydzielony został do 2. batalionu dowodzonego przez mjr. 
Feliksa Kozubowskiego. Kozubowski był znakomitym ofi cerem, cenionym 
przez kolegów i przełożonych. Do historii przeszedł jako bohaterski obroń-
ca Sochaczewa we wrześniu 1939 r., gdzie zginął podczas przeprawy przez 
Bzurę. Jako bezpośredni przełożony ppor. rez. Tadeusza Sułkowskiego, po 
zakończeniu ćwiczeń rezerwy w sierpniu i wrześniu 1938 r., wydał opinię 
służbową, w której ocenił postawę Sułkowskiego pełniącego funkcję dowód-
cy plutonu, a następnie adiutanta batalionu. W opinii tej czytamy:
• W dziale cechy indywidualne: „Umysł bystry i lotny, fi zycznie silnie zbu-

dowany i wytrzymały na trudy żołnierskie. Posiada w sobie dużo inicjaty-
wy, energii i samodzielności”.

• Zdolności ogólne i wojskowe: „Zdolności wojskowe ma opanowane bardzo 
dobrze. Zachowanie się przed frontem pewne i zdecydowane, orientuje się 
w terenie b. dobrze. Cechuje go duże zamiłowanie w pracy wojskowej”.

• Dział osiągnięte wyniki osobiste: „Na stanowisku dowódcy plutonu strze-
leckiego, a potem adiutanta dowódcy batalionu okazał się bardzo dobrym”.

• Określenie przydatności służbowej: „Nadaje się na adiutanta baonu. Może 
być dobrym dowódcą kompanii, należałoby go wysłać na kurs dowódców 
kompani”22.

22 Roczna Lista Kwalifi kacyjna za rok 1938/39, WBH, sygn. 3560.

Fot. 4. Opinia dowódcy III baonu mjr. Edmunda Kolendowskiego
Żródło: CAW, sygn. AP 3560.
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Z opinią mjr. Kozubowskiego zgodził się dowódca pułku ppłk Franciszek 
Matuszczak, który napisał: „nadaje się na adiutanta baonu, wypróbowany 
na stanowisku II adiutanta pułku”23.

Pomimo że ppor. rez. Tadeusz Sułkowski nie był zawodowym ofi cerem, 
to jednak bezgranicznie kochał swój pułk. Dał temu wyraz w artykule za-
mieszczonym w 1937 r. w lokalnym „Głosie Skierniewic i Okolicy”, w którym 
był sekretarzem, opisując powrót pułku z manewrów i ćwiczeń: „W środę, 
15 września, miasto nasze witało powracające z manewrów pułki skiernie-
wickie. Przy specjalnie zbudowanej bramie na ulicy Mszczonowskiej, gdzie 
zgromadziły się organizacje społeczne, szkoły, cechy i tłumy mieszkań-
ców, powracające pułki powitał serdecznie w imieniu mieszkańców miasta 
burmistrz Franciszek Filipski, składając także na ręce pułkownika dypl. 
B. Hulewicza akt powitalny podpisany przez Radę Miejską.

Po prostym, żołnierskim podziękowaniu dowódcy, przechodzące woj-
sko zarzucono, wśród okrzyków na cześć żołnierzy, kwiatami. Zwracało 
uwagę doskonałe samopoczucie oddziałów, które mimo ciężkiej pracy na 
manewrach, wniosły na nowo do miasta siłę i radość. Na podkreślenie za-
sługuje fakt, że wszystkie organizacje Skierniewic urządziły wojsku gościn-
ny poczęstunek, który, choć skromny, stanowił dla żołnierzy jeszcze jeden 
dowód więcej, że społeczeństwo, jak może najserdeczniej, dziękuje Armii 
za jej trud. Uroczystość zakończono na Rynku defi ladą prowadzoną przez 
ppłk. Matuszczaka, którą przyjął płk dypl. Hulewicz w otoczeniu starosty 
E. Farenholca i burmistrza Fr. Filipskiego.

23 Tamże.

Fot. 5. Fragment opinii służbowej dowódcy 18. pp ppłk. Franciszka Matuszczaka
Źródło: CAW, sygn. AP 3560.
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Roześmiane i wzruszone twarze, 
dziarski krok, kwiaty lecące nad głowa-
mi, kwiaty za ładownicami, w garściach, 
w lufach karabinów, gdzie na ten jedyny 
raz wolno im tkwić, a przede wszystkim 
najlepsze uczucia łączące Skierniewice 
z żołnierzem — oto, co zostało w pamię-
ci po serdecznej uroczystości urządzonej 
przez miasto”24.

Ponad 10-letnie związki Sułkowskiego 
z 18. pp zaowocowały również wierszem 
napisanym w rodzinnych Skierniewicach 
w drugiej połowie lat 30. pt. Do mego pułku. 
Strzelcom Skierniewickiego Pułku Piechoty, 
w którym gloryfi kował zasługi pułku, jego 
gotowość bojową i wielkość. Wierzył, że gdy 
nadejdzie chwila próby i trzeba będzie sta-
nąć w obronie ojczyzny, pułk wykona to za-
danie i okryje się chwałą.

Do mego pułku
Strzelcom Skierniewickiego Pułku Piechoty

O ostatnich dni tu naszych,
choćby los uderzy srogi –
żadna siła nie przestraszy

twoich synów, pułku drogi.

Gdy w bój ciężki iść nam każesz,
choćby tysiąc armat grało –

przysięgamy dziś, sztandarze,
okryć cię żołnierską chwałą.

Piechury nad piechurami!
Gotuj broń, karabin w garść!

Baczność! Naprzód! Sława z nami,
choćby trzeba było paść.

Cóż, że kule obok warczą,
kiedy siły w piersiach płoną,

każdym sercem tak jak tarczą,
osłonimy Polski honor.

A gdy przyjdzie mi od rany
lec w wojence gdzieś na miedzy,

to o pułku ukochanym
zaśpiewajcie mi koledzy:

24 T. Sułkowski, Powrót wojska, „Głos Skierniewic i Okolicy” nr 2–3, 1937, s. 5.

Fot. 6. Ppor. rez. Tadeusz Sułkowski
Źródło: arch. A.K.
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Piechury nad piechurami!
Gotuj broń, karabin w garść!

Baczność! Naprzód! Sława z nami,
Choćby trzeba było paść.

W niebie powiem: Panie Boże,
coś mnie w białych chmurach zaszył,

tu wśród świętych bardzo dobrze,
ale lepiej w pułku naszym.

Nie płacz dziewczę na mym grobie,
raj mi przypadł, a nie czyściec
z archaniołów wojsko zrobię
i zaśpiewam im siarczyście:

Piechury nad piechurami!
gotuj broń, karabin w garść!

Baczność! Naprzód! Sława z nami,
choćby trzeba było paść.

A na wojnie w chwili srogiej,
gdzie najwięcej ran, mozołu,
ubezpieczę tam pułk drogi

tyralierą archaniołów.

Wódz nasz w niebie zatrze ręce
i serdecznie się rozchmurzy:
– „Który to pułk najgoręcej
bije wroga, aż się kurzy?”

Stanę wtedy, jak na warcie,
przed Marszałkiem mym sumiastym:

– „Melduję Ci Komendancie,
że to pułk jest osiemnasty”.

Piechury nad piechurami!
Gotuj broń, karabin w garść!

Baczność! Naprzód! Sława z nami,
choćby trzeba było paść.

Jak prorocze były to słowa, ich autor mógł przekonać się już niebawem, we 
wrześniu 1939 r., kiedy to jego ukochany 18. pp walczył bohatersko w bitwie 
nad Bzurą, w której poniósł klęskę, tracąc niemal połowę swego stanu osobo-
wego, a on sam został ciężko ranny, dostając się do niewoli niemieckiej.

Mobilizacja marcowa i koncentracja lipcowa

Początek 1939 r. zaznaczył się brutalnymi, terytorialnymi i politycznymi 
żądaniami Hitlera wobec Polski. Odpowiedzią na nie była m.in. częściowa 
mobilizacja alarmowa, zarządzona 23 marca 1939 r., która objęła również 
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skierniewicką 26. DP, a w jej składzie 18. pp25. Mobilizacja ta, z uwagi na 
datę jej wprowadzenia, zwana była potocznie mobilizacją marcową. Nie omi-
nęła ona również ppor. rez. Tadeusza Sułkowskiego, który zgodnie z przy-
działem mobilizacyjnym oddelegowany został do II/18. pp na stanowisko 
adiutanta dowódcy tegoż batalionu mjr. Feliksa Kozubowskiego.

W miarę uzyskanego pogotowia bojowego, poszczególne bataliony puł-
ku odchodziły w rejony zakwaterowania przedzaładowczego. W koszarach 
pozostała jedynie kompania zbierająca nadwyżki oraz młody rocznik pobo-
rowych, których zorganizowano w dwa baony po trzy kompanie strzeleckie 
i jedną cekaemów26. Baony zostały zakwaterowane w następujący sposób:
— I/18. pp, dowódca ppłk Tadeusz Mikoś — szosa mszczonowska w rejonie 

cegielni, następnie folwark Strobówek;
— II/18. pp, dowódca mjr Feliks Kozubowski — folwark Strobów;
— III/18. pp, dowódca mjr Edmund Kolendowski, następnie mjr Ignacy 

Frankowski — Dębowa Góra27.
Warunki kwaterunkowe w miejscach pobytu były dość trudne. Szeregowi 

spali bezpośrednio na słomie w stodołach. Nie mogli liczyć na inne możli-
wości, gdyż zgodnie z rozkazami nie wolno im było oddalić się na odległość 
większą niż 6 km od granic miasta, ze względu na ewentualność wyjazdu 
w każdej chwili do rejonu koncentracji. Nieco lepsze warunki mieli ofi cero-
wie, a wśród nich ppor. Tadeusz Sułkowski, który kwaterował w majątku 
Strobów, w dworze należącym do rodziny Strakaczów28.

Po kilku dniach pobytu w rejonie zakwaterowania nastąpiła nieznaczna 
dyslokacja baonów w nieco wygodniejsze miejsca postoju. I tak:
— I/18. pp został zakwaterowany w Suliszewie;
— II/18. pp (w składzie z ppor. Sułkowskim) w Starej Rawie;
— III/18. pp w Trzciannie;
— Oddział specjalny w rejonie Kawęczyna.

Dowództwo i kwatermistrzostwo pozostawało nadal w Skierniewicach, 
a od 2 czerwca w Suliszewie.

W czasie kilkumiesięcznego pobytu w rejonach mobilizacji częściowej, 
pułk przeprowadzał intensywne szkolenia polowe, strzelania, ćwiczenia za-
ładowcze i intensywne marsze. Zadania te realizował również 2. batalion, 
w którym służył ppor. rez. Tadeusz Sułkowski.

Mobilizacja trwała do 7 lipca, kiedy to o godz. 4 rano 18. pp, a wraz 
z nim 2. batalion z Sułkowskim przemaszerowali do stacji kolejowej 
w Skierniewicach, skąd załadowany pięcioma transportami został przerzu-
cony w rejon koncentracji do Wielkopolski, w okolice jezior wągrowieckich 
i żnińskich. W ten sposób rozpoczęła się koncentracja lipcowa, która nie-
chybnie zwiastowała wybuch wojny.

25 J. Beck, Komentarze do historii dyplomatycznej wojny 1939 roku, „Zeszyty Historyczne” 
1970, s. 92.
26 E. Piwowarski, Przebieg i wyniki częściowej mobilizacji alarmowej z 23 marca 1939 r., „Woj-
skowy Przegląd Historyczny” nr 1–2, 1995.
27 W. A. Majewski, Sprawozdanie z działalności 18. pp w kampanii wrześniowej 1939 r., WBH, 
II/3/29.
28 Tamże.
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Ósmego lipca 1939 r. nad ranem transport osiągnął stację kolejową Kcynia, 
gdzie nastąpił rozładunek i przejście na kwatery docelowe. Rozmieszczenie 
pułku po wyładowaniu było następujące:
— Dowództwo 26. DP — Kcynia;
— Dowództwo 18. pp i oddziały specjalne — Rozstrzębowo-Szczepice;
— I/18. pp — Góra (wsch. Żnin);
— II/18. pp (ppor. Sułkowskiego) — rejon Paterek (płd. Nakło);
— III/18. pp — Dębogóra (las).

Po przybycia pułku w miejsca docelowe i urządzeniu, głównym jego zada-
niem był udział w pracach fortyfi kacyjnych; 2. batalion mjr. Kozubowskiego, 
a wraz z nim jego adiutant Tadeusz Sułkowski, uczestniczyli w tych zaję-
ciach w rejonie Dębogóry i Paterek.

Po niespełna miesięcznym pobycie w miejscach postoju, 31 lipca 1939 r. 
nastąpiło przegrupowanie pułku. Dowództwo pułku zatrzymało się w Żninie, 
oddziały specjalne w Jaroszowie k. Żnina, 1. batalion w Gąsawie, 2. bata-
lion mjr. Feliksa Kozubowskiego w Górze, a 3. batalion pozostawał nadal 
w  rejonie Dębogóry29.

Jednocześnie z pracami prowadzono wyszkolenie szeregowych, a także 
rozpoznanie ruchów bojówek niemieckich zamieszkujących te tereny, na-
wiązano kontakty z sąsiadującymi baonami Obrony Narodowej (ON), ob-
serwowano zachowanie ludności niemieckiej, zwłaszcza jeśli chodziło 
o gromadzenie broni i amunicji, nawiązano bliskie kontakty z lokalnymi wła-
dzami samorządowymi. Jednak w dalszym ciągu najważniejsze były pra-
ce fortyfi kacyjne. Obejmowały one rozpoznanie terenu, ustalanie stanowisk 
ogniowych ciężkiej broni maszynowej, kopanie rowów strzeleckich i ppanc., 
zaciąganie drutów kolczastych, przygotowanie zalewów, pomoc saperom 
w budowie ciężkich gniazd km. i działek ppanc.30

Równocześnie, po otrzymaniu wytycznych od dowódcy 26. DP, opraco-
wano przepisy alarmowe, które uwzględniały szybkie przejście od prac for-
tyfi kacyjnych do obsady stanowisk (odcinków) alarmowych. W ramach tych 
wytycznych 2. batalion z Tadeuszem Sułkowskim zajął tereny w okolicach 
Dziewierzewa. Stanowiska te osiągnięto o zmroku 29 sierpnia 1939 r., po 
czym przystąpiono do umocnienia stanowisk według wskazówek szefa sa-
perów 26. DP jako stanowisk obronnych odwodu na wypadek przedarcia się 
broni pancernej nieprzyjaciela.

Od Noteci do Bzury

Rankiem 1 września, dowódca pułku otrzymał wiadomość od dowódcy 26. DP 
o rozpoczęciu działań wojennych przez hitlerowskie Niemcy. Jednocześnie 
zewsząd dochodziły odgłosy bombardowań. Radio podawało komunikaty wo-
jenne o przekroczeniu polskiej granicy przez nieprzyjaciela. Pułk, poza 3. ba-
talionem, który obsadził wzgórza w rejonie Dębogóry, otrzymał jako zadanie 

29 W. A. Majewski, dz. cyt.
30 Tamże.
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główne pełnić funkcję odwodu dywizji. Wobec informacji dowódcy dywizji, 
że główne działania Niemców prowadzone są północną stroną Noteci, w kie-
runku na Bydgoszcz, w nocy z 1/2 września 1. batalion przegrupował się do 
lasów w pobliżu folwarku Szczepice, a 2. batalion z Tadeuszem Sułkowskim 
w rejon Paterek.

Pierwsze walki z udziałem batalionu odbyły się 3 września, kiedy to bata-
lion mjr. Kozubowskiego unicestwił niemieckie patrole rozpoznawcze, usiłu-
jące sforsować Noteć w rejonie Nakła, a następnie w nocy z 3/4 września, po 
przerwaniu obrony pod Bydgoszczą, ubezpieczał przejście 26. DP na pozy-
cje obrony w okolice Żnina. Kalendarium dalszych działań bojowych pułku 
przedstawiało się następująco31:

Czwartego września batalion był częścią odwodu 26. DP, natomiast 
5 września uczestniczył w obronie Inowrocławia, na odcinku bydgoskim. 
W godzinach wieczornych tego dnia pułk, a wraz z nim 2. batalion, otrzymał 
rozkaz przejścia nocą do Łabiszyna jako odwód dywizji. Batalion zajął rejon 
Łabiszyna przy drodze Szubin–Łabiszyn.

Szóstego września II baon osłaniał tory kolejowe Inowrocław–Toruń 
i Inowrocław–Jacewo. Na tych pozycjach batalion pozostawał do 8 września. 
W nocy z 8/9 września na podstawie rozkazu dowódcy dywizji, batalion wraz 
z pułkiem opuścili Inowrocław, przechodząc w rejon Zadłużew–Paliszewo na 
kierunku Inowrocław–Radziejów–Faliszewo. W okresie od 9 do 12 września 
trwał odwrót pułku przez Rabinowo–Izbica Kujawska–Blenna–Kamienna do 
rejonu Żychlina. Marsz odbywał się głównie nocami w trudnych warunkach, 
z niewielkim postojami.

W nocy z 12/13 września pułk, a wraz z nim batalion Sułkowskiego, 
został załadowany eszelonami na kolumnę samochodową i przetransporto-
wany w kierunku Sochaczewa. Oddziały wyładowano na zachodnim przed-
mieściu miasta z zadaniem jego obrony, a w szczególności osłony mostów 
przygotowanych do przeprawy Armii „Pomorze” w kierunku na Warszawę.

Trzynastego września o świcie żołnierze 2. batalionu pod dowództwem ma-
jora Feliksa Kozubowskiego i 2. dywizjonu 26. pułku artylerii lekkiej (II/26. 
pal) dotarli do przedmościa Sochaczewa, luzując 3. batalion 144. rezerwo-
wego pułku piechoty i 67. batalion saperów na wschodnim brzegu Bzury.

Około południa, 13 września, Niemcy zaatakowali polskie stanowiska 
zmasowanym ogniem artylerii, niszcząc dużą część zabudowy miejskiej. 
Jednocześnie do miasta przybywały kolejne oddziały niemieckie, w tym 
4. dywizja pancerna, która została wsparta zmotoryzowanym pułkiem SS 
„Leibstandarte SS Adolf Hitler” wzmocnionym batalionem czołgów podążają-
cym spod Błonia. Około południa pod Sochaczew podeszły oddziały niemiec-
kiej 19. dywizji piechoty. Po rozpoznaniu terenu przystąpiły do natarcia, 
które zatrzymali żołnierze polscy ogniem zaporowym z karabinów maszy-
nowych i dział. Wkrótce weszły jednak do akcji kolejne oddziały, tym razem 
z 4. dywizji pancernej. Niemcy wsparci czołgami i doborowym pułkiem SS 
„Leibstandarte Adolf Hitler” do późnego wieczora atakowali stanowiska ob-
sadzone przez obrońców Sochaczewa. W walkach obronnych uczestniczył 

31 A. Krysiak, Skierniewicki 18. pułk piechoty 1921–1939, Skierniewice 2019.
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ppor. rez. Tadeusz Sułkowski, który wykazał się niezwykłym heroizmem 
i bohaterstwem.

Czternastego września 1939 r., krótko po północy mjr Feliks Kozubowski 
wydał dowódcy 4. kompanii por. Marianowi Tomaszowi Himmlowi rozkaz 
przysłania przed magistrat jednego plutonu, z uwagi na zagrożenie nieprzy-
jaciela dla jego punktu dowodzenia. O godzinie 1.40 w nocy por. rez. Marian 
Tomasz Himmel pisał w meldunku do mjr. Kozubowskiego: „Rozkaz otrzy-
małem. Z chwilą odesłania przed Magistrat jednego plutonu będę bardzo 
osłabiony na bardzo rozległych stanowiskach. Pluton, jednakże wysyłam”32.

Pomimo otrzymania wsparcia ze strony por. Himmla, batalion Suł-
kowskiego toczył rozpaczliwe walki o utrzymanie przyczółku. Około 4.00 nad 
ranem, 14 września, z uwagi na wyczerpanie i wykrwawianie się swego bata-
lionu, mjr Feliks Kozubowski podjął decyzję o wycofaniu żołnierzy z miasta 
na zachodni brzeg Bzury. W tym samym dniu, przed południem, 2. batalion 
został zawrócony przez dowódcę Piechoty Dywizyjnej płk. dypl. Tadeusza 
Parafi ńskiego z miejscowości Kąty i około godz. 10.00. nacierał z marszu na 
miasto, odrzucając nieprzyjaciela, który w międzyczasie obsadził Sochaczew. 
W godzinach popołudniowych nieprzyjaciel został wyparty z zajmowanych 
stanowisk, lecz po wprowadzeniu do walki odwodów, odzyskał je ponownie. 
Po ciężkich walkach wspieranych ogniem 5. baterii udało się utrzymać mia-
sto kosztem dużych strat.

Piętnastego września od rana nastąpiło natarcie wojsk niemieckich na 
pozycje polskie 4. i 5. kompanii 2. batalionu. Najcięższe walki toczyły się 
na odcinku obrony 4. kompanii. W walkach zginął jej dowódca, por. Marian 
Himmel i dowódca 3. plutonu tej kompanii ppor. Adam Wzorek. Ponadto 
śmierć ponieśli ppor. Zygmunt Micek, dowódca 3. plutonu 5. kompanii 
i ppor. Kacper Klaniewski, dowódca 1. plutonu kompanii ckm.

Tymczasem na tyłach 6. kompanii Niemcy dochodzili do mostu ponto-
nowego. W tej sytuacji adiutant 2. batalionu, ppor. rez. Tadeusz Sułkowski 
zebrał grupę żołnierzy i z determinacją uderzył na przeprawiających się 
Niemców, odrzucając ich za rzekę. W ten sposób umożliwił wycofanie się 
reszty batalionu za Bzurę, w sile około 100 żołnierzy, sam jednak w wal-
ce został ciężko ranny w udo i twarz33. Walkę 6. kompanii i akcję adiutanta 
Sułkowskiego wspierał zza Bzury dowódca 2. kompanii ckm por. Kazimierz 
Mańczak. Sytuacja batalionu stała się niezwykle ciężka. Dowódca batalio-
nu mjr Feliks Kozubowski w toku walki usiłował przeprawić się przez rzekę 
w kierunku zniszczonego mostu drogowego, do walczących w mieście żołnie-
rzy. W środku przeprawy został trafi ony wiązką ognia z karabinu maszyno-
wego. Na pomoc rzuciło mu się czterech żołnierzy, ale i oni zginęli w walce34.

Pozostałości batalionu zebrał na zachodnim brzegu dowódca 1. pluto-
nu 6. kompanii por. Edward Białach, dołączając z nim do 25. DP, z którą 

32 Relacja sierż. Józefa Skórki, szefa 5. kompanii II/18. pp. Kserokopia maszynopisu w zbio-
rach Andrzeja Krysiaka.
33 Relacja pisemna dowódcy 5. kompanii II/18. pp kpt. Antoniego Sygnarka. Mps niepub. w ar-
chiwum A.K.
34 Tamże
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przedostał się potem do Warszawy. W trakcie krwawych walk o Sochaczew 
2. batalion stracił 80% stanu osobowego.

Ranny ppor. Tadeusz Sułkowski wozem konnym został przetransporto-
wany do szpitala polowego w folwarku Giżyce, w ob. gminie Iłów. Jak wspo-
minał tamte tragiczne chwile dowódca I kompanii 1. batalionu kpt. Antoni 
Ratyński: „Warunki były tu tragiczne, a szpital przedstawiał żałosny wygląd. 
Lżej ranni leżeli na wozach konnych zaparkowanych w podwórzu, ciężej ran-
ni, w pomieszczeniach pałacu dworskiego. Ja zostałem ulokowany w sali, na 
której zastałem z 18. pp podporuczników Wałęzę i Sułkowskiego oraz sierż. 
Latawca. Leżeliśmy we czterech na dwóch siennikach na podłodze”35.

Dwudziestego września, wobec zagrożenia wybuchem czerwonki, około 
500 rannych zdolnych do transportu, pod bombami niemieckich „Stukasów” 
przewieziono do urządzonego naprędce szpitala polowego w dawnej Fabryce 
Sztucznego Jedwabiu w Chodakowie k. Sochaczewa. Wśród nich znalazł się 
również ppor. rez. Tadeusz Sułkowski36.

Rannych umieszczono w ogromnej sali stołówki zakładowej i pomieszcze-
niach biurowych. Z powodu braku lekarzy, lekarstw, podstawowych środków 
opatrunkowych, sali operacyjnej oraz niedożywienia, śmiertelność wśród 
rannych żołnierzy była ogromna. Leżeli na podłodze, siennik przy sienniku, 
a czasem tylko na słomie37.

Pobyt rannego Tadeusza Sułkowskiego w chodakowskim szpitalu polo-
wym trwał niespełna trzy tygodnie. Około 10 października, wraz z innymi 
rannymi, przetransportowany został do niemieckiego szpitala wojskowego 
w Łodzi38. Przez kilka pierwszych miesięcy niemieccy lekarze wojskowi leczy-
li w nim niewielką liczbę wymagających opieki jeńców polskich. Do stycznia 
1945 r. szpital ten funkcjonował jako niemiecki wojskowy szpital rezerwo-
wy (Reservelazarett)39. Z rodzinnych przekazów wynika, że próbowano zor-
ganizować Sułkowskiemu ucieczkę, jednak usilne starania rodziny, w tym 
głównie siostry Marii, zakończyły się niepowodzeniem. Sułkowski stanowczo 
odmówił pomocy, twierdząc, że jego powinnością jest pozostanie ze swymi 
żołnierzami40.

Po wyleczeniu ran, na przełomie 1939/1940 r. z grupą innych ofi cerów 
został przewieziony do Niemiec, gdzie trafi ł do obozu jenieckiego w Hadamar 
nad rzeką Lahn w Hesji, a następnie wiosną 1941 r. znalazł się w ofl agu VII 
A (blok C IV, następnie C V, numer osobowy 294) w Murnau, w Niemczech, 
w pobliżu szwajcarskiej granicy. W ten sposób zakończył swój chlubny, choć 
tragiczny szlak bojowy, a rozpoczął prawie pięcioletni okres niewoli.

35 Relacja pisemna niepublikowana kpt. Antoniego Ratyńskiego. Kserokopia w arch. A.K.
36 Tamże.
37 Relacja ustna Ireneusza Panfi la. Okupacja w Chodakowie oczami dziecka, „Ziemia Socha-
czewska”, 12 VIII 2013.
38 Obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
39 J. Barczykowska, J. Jankowski, Historia z przeszłością, „Kocham Łódź” (dod. do „Polska. 
Dziennik Łódzki”), nr 211, 7 XII 2012, s. 6–7.
40 Relacja ustna krewnego rodziny Tadeusza Góreckiego z 1998 r.
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Niewola. Ofl ag VII A w Murnau

Ofl ag VII Murnau, obóz jeniecki dla ofi cerów polskich, ulokowany został 
w niewykończonych jeszcze w 1939 r. koszarach niemieckiego batalionu 
pancernego. Był to obóz wzorcowy przeznaczony tylko dla ofi cerów, którzy 
zgodnie z konwencją genewską nie pracowali, poza zajęciami związanymi 
z funkcjonowaniem obozu, takimi jak praca w kuchni obozowej, pralni czy 
piekarni. W budynkach zaprojektowanych dla 600 niemieckich żołnierzy 
przebywało 5 tys. jeńców. Spali na trzypiętrowych łóżkach. Jeńcy gnieździli 
się na strychach, w piwnicach, a nawet w garażach. Sułkowski kwaterował 
na strychu trzykondygnacyjnego budynku koszarowego. Ciasnota bardzo 
dokuczała. Wszystkim doskwierał również głód, bo racje były minimalne, 
poniżej normy dla niemieckich więźniów. Sytuację łagodziły paczki od rodzi-
ny i przyjaciół. 

Paczki od rodziny i przyjaciół otrzymywał także Tadeusz Sułkowski. 
Jak wspominał Jerzy Szajer z Kraczkowej k. Łańcuta, z rodziną którego 
Sułkowski był zaprzyjaźniony: „W roku 1943 zaczęły przychodzić listy od 
pana Sułkowskiego z ofl agu w Murnau. Pan Tadeusz poprosił moich rodziców 
o pomoc żywnościową. W miarę możliwości tej pomocy rodzice mu udziela-
li, wysyłając paczki. Pamiętam, jak mama pakowała do nich, m.in. suszony 
chleb. Pytałem ją, dlaczego nie wysyła świeżego, a ona tłumaczyła, że taki 
nie pleśnieje i jest lekki. Waga paczki była bowiem ograniczona. Z listów wy-
nika, że mama wysyłała również masło i do dziś się dziwię, że Tadeusz otrzy-
mywał je świeże, jak sam zapewniał w listach. Dodam jeszcze, że mama była 
zachwycona pięknym pisaniem pana Tadzia — i w treści, i na papierze”.

Fot. 7. Jeńcy wojenni podczas pracy w piekarni obozowej
Źródło: kserokopia w Muzeum Historycznym Skierniewic.
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W innej korespondencji z 10 marca 1943 r. czytamy m.in.: „Kochani pań-
stwo, 13 I wysłałem kartę do Państwa oraz nalepki w dniach 14 I (na którą 
otrzymałem już paczkę 15 II: chleb, masło, groch, makaron, cebula). Z całe-
go serca dziękuję państwu za tyle serca i dobra. Nie pisałem do Państwa czę-
ściej, bo musiałem więcej listów wysyłać do domu z powodu ciężkiej choroby 
i śmierci matki. Otrzymałem tę wiadomość akurat tydzień temu. Wszystkich 
u Państwa pozdrawiam. Kochanemu Panu dłoń ściskam i całuję jak ojca. 
Tadek”.

Fot. 8. Karta pocztowa Tadeusza Sułkowskiego do Michała Szajera, z ofl agu w Murnau
Źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic.

Fot. 9. Karta pocztowa Tadeusza Sułkowskiego z 10 III 1943 r. do rodziny Szajerów
Źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic.
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W rodzinie Szajerów zachowało się kilka kart obozowych pisanych przez 
Sułkowskiego do Michała Szajera. Tadeusz Sułkowski był kolegą Jana Szajera, 
syna Anny i Michała Szajerów. Razem odbywali służbę w Szkole Podchorążych 
Piechoty. W czasie wakacji Sułkowski odwiedzał Szajerów w Kraczkowej. Gdy 
wybuchła wojna, Sułkowski poprosił rodziców swojego przyjaciela o pomoc 
żywnościową. W korespondencji z 26 maja 1943 r., poza grzecznościowymi ży-
czeniami dla pań z rodziny Szajerów pisał: „Moi drodzy i kochani. 5 maja pisa-
łem do Państwa list, a 19 maja otrzymałem paczkę z numerem polowym 954. 
Jak tam pan Oleś? Czy już zdrów. W poniedziałek były imieniny Pani Joasi 
i chyba Wnuczki. Piszecie Asia, więc myślę, że to skrót od imienia Matki. Obu 
Paniom życzę z całego serca, żeby były zdrowe i żeby im życie dało wszyst-
ko, wszystko, co tylko chcą. Młodsza dama niech rośnie na schwał. Jeśli to 
Państwu nie zrobi różnicy, proszę o suchary, bo chleb teraz w drodze zupełnie 
pleśnieje. Pana i wszystkich mocno ściskam. Tadek”. 

Kolejne potwierdzenie otrzymanej paczki znajdujemy w korespondencji 
z 30 czerwca 1943 r.: „Kochany Panie, niedawno pisałem do Państwa list, 
a zaraz po nim otrzymałem nową paczkę z numerem pocztowym 142. Tę 
z sucharami, masłem i serem. Wszystko doszło w doskonałym stanie. Masło 
trzymam w wodzie, jest jak świeże. Czuję się coraz lepiej, choć przecież zdaję 
sobie sprawę, że nie tyle pomagają leki, ile to wszystko co mam od Państwa. 
Czy doszedł już ten mój list, w którym Jasiowi przesłałem życzenia imieni-
nowe? Bądźcie zdrowi. Panu dłoń ściskam z serca Tadek”.

Poza rodziną i przyjaciółmi jeńcy otrzymywali również paczki od instytucji 
i organizacji charytatywnych, w tym od Polskiego Czerwonego Krzyża, któ-
ry za zgodą Niemców mógł funkcjonować w Generalnym Gubernatorstwie. 
Ale to nie wystarczało, tym bardziej, że pod koniec wojny paczki przycho-
dziły znacznie rzadziej, a racje żywnościowe były bardzo małe. Ten stan rze-
czy powodował apatię i niezadowolenie wśród jeńców. Kazimierz Sowiński, 

Fot. 10. Karta pocztowa Tadeusza Sułkowskiego do Michała Szajera z 25 V 1943 r.
Źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic.
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przyjaciel Sułkowskiego i poeta, tak charakteryzował czas spędzony w ofl a-
gu Murnau: „W Murnau toczyła się inna, miejscowa historia. Była tu oaza 
ustabilizowanej egzystencji, poczekalnia, do której na alianckich czołgach 
życie miało dopiero wjechać. Na razie była fi kcja życia, nerwowa aktywność, 
która owszem należy do folkloru tamtych czasów, ale która w pamięci tych, 
co opuścili obóz, pozostawała osad zgoła trujący. Tu obowiązywał własny 
kodeks wartości, własna hierarchia rzeczy tego świata, co w zderzeniu z rze-
czywistością ukazać miało swoje jałowe dno. Gdy normalny świat i czas te-
raźniejszy wjechały wreszcie do Murnau — trzask żelaza, jaki towarzyszył tej 
drodze ku wolności, zdruzgotał niejedne nerwy. Ludzie przez lata oderwa-
ni od rzeczywistości, zdążyli tymczasem odwyknąć od odpowiedzialności za 
świat i — za samych siebie”41.

Jak pisał Marian Pankowski: „Jeńcy z Murnau zapadali na chorobę po-
zaczasowości, pozbawieni trosk, pogrążeni w swoistej hibernacji, z dala od 
grozy życia okupacyjnego”42.

Z pewnością i Sułkowskiego dotknęły te przygnębiające nastroje. Pogłębiły 
się one zwłaszcza po śmierci ukochanej matki, która zmarła w Skierniewicach 
24 lutego 1943 r. On sam zresztą również w lipcu 1943 r. ciężko chorował. 
Pisał o tym do Michała Szajera z obozu 11 sierpnia 1943 r.: „Moi kochani, 
już dawno otrzymałem kartę z datą 14. 7., ale dotąd nie mam listu Jasia, 
o którym wspominał Pan w karcie. Po chorobie serca i opłucnej wróciłem już 
do zdrowia, czuję się dobrze i będę czekał na wieści od Was moi kochani”.

Przeżycia obozowe, choroby, lęk przed „nowym życiem” na wolności były 
dla niego wręcz przytłaczające. Nigdy już nie wrócił do równowagi ducha 

41 P. Kądziela Cisza klęski, „Nowe Życie” nr 21(35), R. II, 18 XI–1 XII 1984.
42 M. Pankowski, Poeta Sułkowski ujawniony, „Wiadomości. Tygodnik”, nr 41, R. XXIII, 13 X 
1968 Londyn.

Fot. 11. Karta pocztowa od Tadeusza Sułkowskiego do Michała Szajera z 30 VI 1943 r.
Źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic.
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sprzed wojny. Można to było odczuć w jego powojennej twórczości i zwy-
kłym, codziennym życiu. Nadzieją na przetrwanie i codzienną egzystencję 
w życiu obozowym były literatura i sztuka.

Wielu jeńców sądziło, że wyjdą po miesiącu, może po pół roku. Wojna 
trwała, a oni nie mogli zrobić nic, by walczyć za Ojczyznę. Dlatego postanowili 
działać. Przez lata niewoli polscy ofi cerowie wypełniali obowiązek żołnierski, 
wykorzystując czas na kształcenie, działalność artystyczną i konspiracyjny 
ruch oporu. W obozie działał teatr dramatyczny (w 1944 r. dołączył do niego 
Leon Schiller), teatr marionetek, a nawet orkiestra symfoniczna, orkiestra 
mandolinistów i chór. Funkcjonowała również biblioteka, która pod koniec 
wojny liczyła 2 tys. książek. Były prowadzone kursy z zakresu szkół śred-
nich, maturalnych i wyższych, a także studia specjalistyczne. Za drutami 
uprawiano też sport43.

W nurt działalności kulturalnej włączył się również Tadeusz Sułkowski. 
Jak podawała Ewa Głębicka: „W Murnau prowadził aktywną działalność li-
teracką, organizował wieczory poezji. Pisał wiersze, z czego czternaście z nich 
opublikował w 1946 r. w wydanej w Rzymie przez Jana Bielatowicza antologii 
Przypływ. Poeci 2. Korpusu. Wygłaszał odczyty nt. sztuki i w mówionej gazet-
ce „T.O” (tytuł od nazwy Teatr Obozowy), z pasją recenzował wystawienia te-
atru obozowego, napisał wstęp do przygotowywanego przez więźniów albumu 
dla miechowskiego Czerwonego Krzyża, zamieścił kilka napisanych w obozie 
wierszy w albumie dla Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie”44. 

W Murnau spotkał i spędził wiele miesięcy ze Stefanem Jarocińskim, 
Juliuszem Starzyńskim, Bohdanem Urbanowiczem i Józefem Rachwalskim. 

43 Tamże.
44 E. Głębicka, „...wśród wielu rzeczy i ludzi Pani najmocniej nauczyła mnie żyć”– przyjaźń Ta-
deusza Sułkowskiego z Marią Dąbrowską w świetle ich korespondencji 1943–1959, Centrum 
Humanistyki Cyfrowej, 2001.

Fot. 12. Kartka pocztowa od Tadeusza Sułkowskiego do Michała Szajera z 11 VIII 1943 r.
Źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic.
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Wśród bliskich przyjaciół Sułkowskiego w ofl agu był por. rez., poeta Michał 
Mędlewski pochodzący z okolic Grodna.

Tu też w kwietniu 1943 r. nawiązał listowne kontakty z pisarką Marią 
Dąbrowską, którą znał jeszcze z okresu skierniewickiego, kiedy to na jego 
zaproszenie przybyła na spotkanie ze swoimi czytelnikami. Dąbrowska 
była jego wzorcem literackim, doskonale znał jej dotychczasową twórczość. 
Można by rzec, że był w jej twórczości zakochany. Dowodem owej „miłości” 
niech będzie fragment kartki obozowej, jaką wysłał do pisarki 21 kwietnia 
1943 r.: „I w niewoli znalazłem Pani książki. Więc jak było bardzo gorzko, 
uczyłem się jak dawniej, spokoju od Bogumiła i uciechy nawet z obłoków, 
tak jak się nimi cieszyła Niechcicowa. I to naprawdę pomagało i pomaga. Już 
od dawna zbieram sobie materiały do pracy o Pani. Rzecz napisałem i wygło-
siłem na dwu odczytach u kolegów. Chcę je sobie poszerzyć jeszcze i z tym 
podarunkiem dla Pani wrócić kiedyś do kraju”45.

Przyjaźń z Marią Dąbrowską zaowocowała napisaniem eseju pt. Doczesność 
etyczna, za którą otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie literackim YMCA 
w Szwajcarii. Była to niejako swoista forma podziękowań pisarce za jej do-
konania literackie, ale także za długoletnią współpracę. W jednym z listów 
do Marii Dąbrowskiej zwierzał się również z problemów w pracy w teatrze 
obozowym, z którego spektakli często pisywał recenzje. A te były nierzadko 
krytyczne. On sam, jak podawał Krzysztof Ćwikliński w posłowiu do zbioru 
poezji Tadeusza Sułkowskiego: „Słynął z apodyktyczności, swych poglądów 
bronił żywiołowo, nie lubił sprzeciwu adwersarzy, często ich atakując. Jego 
sposób formułowania poglądów i sądów nie zjednywało mu zwolenników. 
(...) Bezkompromisowość i krytycyzm w kwestiach sztuki łączył z dziecinną 
niekiedy nieporadnością w sprawach egzystencji”46.

Poza twórczością obozową i recenzjami teatralnymi w dalszym ciągu tre-
ścią jego życia obozowego była korespondencja z Marią Dąbrowską. Pisał do 
niej stosunkowo dużo i z niecierpliwością oczekiwał na jej listy. Jednakże 
korespondencja z Dąbrowską nie zawsze przychodziła w terminie, choć była 
bardzo oczekiwana. Artystka nie zawsze miała czas na odpisywanie na jego 
listy i kartki. W jednej z nich, z 14 czerwca 1944 r., Sułkowski skarżył się 
nawet, pisząc: „Droga, kochana Pani, list Pani z 11 kwietnia otrzymałem już 
i odpisałem na niego. Czy mnie się tak nuży bez wiadomości od Pani, czy rze-
czywiście spory to kawałek czasu bez listu. Dość, że się jakoś nieswojo czu-
ję, bo nie wiem, co u Pani. Czy Pani zdrowa i czy się, aby nic nie stało. U nas 
wszystko po staremu plus nowe nadzieje, że się to niedługo skończy. Tak so-
bie nieraz myślę, że Pani pogniewała się na mnie i dlatego nie odpisuje (...). 
Razem z kolegami pozdrawiam z serca. Sułkowski”47.

Godną odnotowania z okresu obozowego jest również pomoc fi nansowa zorga-
nizowana przez Sułkowskiego i jego przyjaciół dla Marii Dąbrowskiej. Z inicjatywy 

45 Tamże.
46 T. Sułkowski, K. Ćwikliński. Poezje wybrane. Tadeusz Sułkowski, wybór i wstęp K. Ćwikliń-
ski, Warszawa 1990. 
47 E. Głębicka, dz. cyt.
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poety w obozie zbierano pieniądze, które jednorazowo zostały wysłane do pisar-
ki, będącej wówczas na pograniczu depresji i wyczerpania psychicznego48.

Listy Sułkowskiego do Marii Dąbrowskiej z czerwca i lipca 1944 r. były 
praktycznie ostatnimi zachowanymi z czasów obozowych. Nie oznacza to, 
że korespondencja ta się urwała, trwała ona bowiem do kwietnia 1959 r., 
a więc prawie do jego śmierci, która nastąpiła 27 lipca1960 r.

Początek 1945 r. zaznaczył się intensywnymi działaniami wojennymi 
aliantów, którzy z powodzeniem walczyli na froncie zachodnim. Dwudziestego 
dziewiątego kwietnia 1945 r. do Murnau wkroczyli Amerykanie. Ofl ag zo-
stał oswobodzony przez jeden z oddziałów armii amerykańskiej z 12. Dywizji 
Pancernej gen. mjr. Allena Rodricka. Sułkowski i inni jego współwięźniowie 
zostali uwolnieni. Tym samym zakończył się pewien okres jego życia — etap 
żołnierza i jeńca, a rozpoczął nowy — etap poety i tułacza, ciągle poszukują-
cego swego miejsca w otaczającej go nowej rzeczywistości.

Po wyzwoleniu obozu poeta wyjechał do Włoch, wstępując do II Korpusu 
Polskiego, w którym pracował w Dziale Kultury i Propagandy. Pobyt we Włoszech 
nie trwał jednak długo, bo zaledwie kilkanaście miesięcy. Jeszcze jesienią 1946 r., 
wraz z grupą znajomych, odpłynął z Neapolu do Szkocji, pomieszkując w prowi-
zorycznych obozach Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, gdzie 
demobilizowano polskie oddziały. Stąd po drodze był jeszcze Pultom, Lovercroft 
Mill, Stanley Park i wreszcie Londyn. Tu osiadł na stałe, prowadząc Dom Pisarza 
Polskiego przy Finchley Road, w którym pełnił funkcję zarządcy, bibliotekarza, 

48 Tamże.

Fot. 13. Tadeusz Sułkowski, 
fot. z okresu pobytu we Włoszech 
w II Korpusie Włoskim w 1945 r.

Źródło: kserokopia: Muzeum Historyczne 
Skierniewic.

Fot. 14. Tadeusz Sułkowski, 
fot. z ok. 1946 r. 

Źródło: kserokopia: Muzeum Historyczne 
Skierniewic.
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dozorcy, a nawet sprzątacza. Jednak prawdziwą miłością jego życia była litera-
tura, wizyty w galeriach, muzeach czy na koncertach. Tu jego wrażliwa dusza 
odżywała, zapominał o troskach dnia codziennego i upajał się pięknem sztu-
ki. Nigdy już nie wrócił do munduru. Chciał jak najszybciej zapomnieć o tym, 
jakże tragicznym okresie jego życia, o wojnie i niewoli, przez które musiał roz-
stać się z ukochaną rodziną, ojczyzną i Skierniewicami. I choć wracał często 
w swej powojennej twórczości do rodzinnych stron, to jednak na zawsze pozostał 
w Londynie, swojej nowej małej ojczyźnie.

Wraz z zakończeniem wojny i zamieszkaniem w Londynie skończył się 
jego epizod wojskowy, podchorążego rezerwy skierniewickiego 18. pp, boha-
terskiego ofi cera, obrońcy Sochaczewa, więźnia obozu w Murnau, człowie-
ka wrażliwego i oddanego sprawie, który w obliczu najwyższej próby nie bał 
się stanąć z bronią w ręku w obronie najwyższych wartości zapisanych na 
sztandarach słowami: „Honor i Ojczyzna”.
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Fot. 15. Legitymacja Tadeusza Sułkowskiego z okresu londyńskiego
Źródło: kserokopia: Muzeum Historyczne Skierniewic.
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 Andrzej Krysiak

 WYWÓD GENEALOGICZNY TADEUSZA 
TOMASZA SUŁKOWSKIEGO

Streszczenie: Treścią artykułu jest wywód genealogiczny rodziny Tadeusza Tomasza 
Sułkowskiego, ofi cera rez. WP w okresie II Rzeczypospolitej, uczestnika bitwy nad 
Bzurą, więźnia ofl agu w Murnau, poety. Autor prezentuje związki rodzinne po mie-
czu w linii Sułkowskich do 4 pokolenia i po kądzieli w linii Konarskich do 5 pokole-
nia przodków. Obie rodziny wywodzą się ze znanej i wpływowej szlachty: Sułkowscy 
herbu Sulima i Konarscy herbu Jastrzębiec. Opisywani w tym wywodzie ich potom-
kowie Sułkowscy i Konarscy zamieszkiwali w Skierniewicach i w najbliższej okoli-
cy (Pszczonów, Puszcza Mariańska), trudniąc się głównie rolnictwem, młynarstwem, 
handlem, farbiarstwem i rzeźnictwem.

Słowa kluczowe: Sułkowscy, linia po mieczu, Konarscy linia po kądzieli

Summary: The article is a genealogical description of the family of Tadeusz Tomasz 
Sułkowski, the reserve offi cer of the Polish Army during the Second Polish Republic, 
a participant in the Battle of Bzura, a prisoner of the Murnau ofl ag, a poet. The au-
thor presents family relationships on the sword line of the Sułkowski family up to 
the 4th generation and on the distaff side of the Konarski line up to the 5th gene-
ration of ancestors. Both families come from well-known and infl uential nobility: 
Sułkowski coat of arms Sulima and Konarski coat of arms Jastrzębiec. Their de-
scendants, Sułkowski and Konarski, described in this article, lived in Skierniewice 
and in the close neighborhood (Pszczonów, Puszcza Mariańska), working mainly 
in agriculture, milling, trade, dyeing and butchering.

Keywords: Sułkowscy, sword line, Konarscy distaff line

* * *

Linia męska (po mieczu)

Probant:
Tadeusz Tomasz Sułkowski (ur. 15 X1907 w Skierniewicach1, zm. 26 VII 
1960 w Londynie).

1 Akt chrztu Tadeusza Sułkowskiego nr 589 z 25 X 1907. Parafi a Św. Jakuba w Skierniewi-
cach. Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Grodzisku Mazowieckim.
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Pokolenie I

Rodzice:
Tomasz Szczepan Sułkowski i Florentyna Wiktoria Konarska

Tomasz Szczepan Sułkowski urodził się 26 XII 1867 w Skierniewicach, 
w rodzinie Sylwestra i Tekli z Muszyńskich2; 7 II 1899, mając 32 lata, w ko-
ściele Św. Jakuba w Skierniewicach zawarł związek małżeński z Florentyną 
Wiktorią Konarską, 25-letnią panną, córką Aleksandra i Antoniny 
z Jankowskich3. Sułkowscy kontynuowali tradycję rodzinną rzeźników. 
Z tego związku w Skierniewicach urodziło się czworo dzieci:
— Wacław (ur. 29 I 1900, zm. 16 III 1903)
— Józef (ur. 16 V 1903, zm. 15 III 1904)
— Tadeusz (ur. 15 X 1907, zm. 26 VII 1960)
— Maria (ur. 1909, zm. 27 IX 1962).

Tomasz Szczepan Sułkowski zmarł 7 IV 1922 w wieku 57 lat4, jego 
żona Florentyna — 24 II 19435. Pochowani są na cmentarzu św. Józefa 
w Skierniewicach.

Pokolenie II

Dziadkowie:
Sylwester Sułkowski i Tekla Muszyńska

Sylwester urodził się 31 XII 1841 w Skierniewicach w rodzinie rzeźniczej 
Wincentego i Rozalii, córki Andrzeja Kieszkiewicza i Katarzyny z Gajdzińskich6; 
13 VI 1865 w parafi i Św. Jakuba w Skierniewicach, mając 24 lata, zawarł zwią-
zek małżeński z 22-letnią panną Teklą Muszyńską, córką Jakóba i Marianny 
z Dentkiewiczów7. Z tego związku urodziło się sześcioro dzieci:
— Władysław (ur. 1866, zm. 21 V 1905);
— Tomasz Szczepan (ur. 26 XII 1867, zm. 7 IV 1922);
— Michalina Maryanna (ur. 1870, zm. w 1881);
— Marianna (ur. 1879, zm. 8 XII 1934);
— Sylwester (ur. 1875, zm. 1906 w wieku 31 lat);
— Stanisława (ur. 1882).

Tekla z Muszyńskich Sułkowska zmarła 23 I 1908 r. w Skierniewicach 
w wieku 67 lat8, zaś jej mąż Sylwester — 11 II 1910, w wieku 71 lat9.

2 Akt chrztu Tomasza Szczepana Sułkowskiego nr 343 z 26 XII 1867. Parafi a Św. Jakuba 
w Skierniewicach. Archiwum Parafi alne w Łowiczu.
3 Tamże. Akt małżeństwa Tomasza Szczepana Sułkowskiego i Florentyny Wiktorii z Konarskich 
nr 27 z 7 II 1899. 
4 Akt zgonu Tomasza Sułkowskiego, nr 108 z 7 IV 1922. Parafi a Św. Jakuba w Skierniewicach. 
Przechowywane w USC Skierniewice.
5 Tamże. Akt zgonu Florentyny Sułkowskiej nr 71 z 24 II 1943. Parafi a w. Jakuba Skierniewice. 
6 Tamże. Akt chrztu Sylwestra Sułkowskiego nr 6 z 1841.
7 Tamże. Akt małżeństwa pomiędzy Sylwestrem Sułowskim a Teklą Muszyńską nr 49 z 19 VI 
1865, Parafi a Św. Jakuba w Skierniewicach.
8 Akt zgonu Tekli Sułkowskiej nr 199 z 1908. Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział 
w Grodzisku Maz.
9 Tamże. Akt zgonu Sylwestra Sułkowskiego nr 44 z 1910. 
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Pokolenie III

Pradziadkowie:
Wincenty Sułkowski i Rozalia z Kieszkiewiczów 1v. Kleyna, 2v. Sułkowska.

Wincenty Sułkowski urodził się w 1795 r., w Puszczy (ob. Puszcza 
Mariańska), dawniej parafi a Mszczonów, w rodzinie Benedykta (Jana) i Anny 
z Ciołkiewiczów10. W 1820, mając 25 lat, zawarł związek małżeński z 21-let-
nią panną Eleonorą Zapolską, córką Mateusza i Maryanny z Samulewiczów. 
Wincenty trudnił się handlem. Z tego związku urodziło się pięcioro dzieci:
— Walenty (ur. 1821, zm. 1894)
— Ludwik Jan (ur. 1824)
— Ludwika (ur., zm. w 1825)
— Barbara Maryanna (ur. 1826)
— Jakub (ur. 1829).

Około 1830 w wieku 29 lat zmarła żona Eleonora. Owdowiały 37-let-
ni Wincenty, 23 V 1832 w Skierniewicach zawarł po raz drugi zwią-
zek małżeński z wdową po zmarłym Franciszku Kleyny, 35-letnią Rozalią 
z Kieszkowiczów (Kierzkowiczów), córką Andrzeja i Maryany z Gałdzińskich, 
urodzoną w Skierniewicach w 179711. Z tego związku urodziło się pięcioro 
dzieci:
— Szymon (ur. 1832)
— Ewa (1834)
— Zofi a Anna (1836)
— Weronika (1838)
— Sylwester (1841) — kontynuator linii rodzinnej i dziadek Tadeusza 

Sułkowskiego.
Wincenty Sułkowski zmarł 28 VIII 1852, w Skierniewicach, w wieku 

57 lat12, natomiast jego żona Rozalia z Kieszkowiczów — 22 XI 1865 w wie-
ku 68 lat13. Pochowana została na cmentarzu Św. Stanisława.

Pokolenie IV

Prapradziadkowie:
Benedykt Sułkowski i Anna Ciołkiewicz

Benedykt urodził się w nieznanej miejscowości ok. 1750, prawdopodob-
nie w Puszczy (ob. Puszcza Mariańska)14. Brak danych dotyczących rodzi-
ców. Jego żoną była Anna Ciołkiewicz mieszkająca w Puszczy. Z tego związku 
urodził się syn Wincenty (1793) — kontynuator linii rodzinnej. Dalsze losy 
nieznane.

10 Akt małżeństwa Wincentego Sułkowskiego z Eleonorą Zapolską nr 1 z 1820. Parafi a Skier-
niewice. Archiwum Diecezjalne w Łowiczu.
11 Akt małżeństwa Wincentego Sułkowskiego i Rozalii z Kieszkowiczów pierwszego męża Kley-
na, akt nr 43 z 1832. Parafi a Św. Jakuba w Skierniewicach, Archiwum Państwowe w Łodzi.
12 Tamże. Akt zgonu Wincentego Sułkowskiego nr 280 z 28 I 1852. 
13 Tamże. Akt zgonu Rozalii Sułkowskiej nr 170 z 1865. 
14 Tamże. Akt małżeństwa Wincentego Sułkowskiego z Eleonorą Zapolską nr 1 z 1820. 
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Drzewo genealogiczne rodziny Tadeusza Tomasza Sułkowskiego 
(linia męska)

Tadeusz Tomasz Sułkowski
|

Tomasz Szczepan Sułkowski + Florentyna Wiktoria Konarska
|

Sylwester Sułkowski + Tekla Muszyńska
|

Wincenty Sułkowski + Rozalia Kieszkiewicz
|

Benedykt (Jan) Sułkowski + Anna Ciołkiewicz 

Linia żeńska (po kądzieli)

Probant:
Tadeusz Tomasz Sułkowski (ur. 15 X 1907 w Skierniewicach, zm. 26 VII 
1960 w Londynie)

Pokolenie I

Rodzice:
Tomasz Szczepan Sułkowski i Florentyna Wiktoria Konarska

Pokolenie II

Dziadkowie:
Aleksander Konarski i Antonina Jankowska

Aleksander Konarski urodził się w 1844, w osadzie Młyn Daniek, w pa-
rafi i Pszczonów, w rodzinie Jakuba i Teofi li Binder15. Trzydziestego stycz-
nia 1866 zawarł związek małżeński z 17-letnią panną Antoniną Jankowską, 
córką Seweryna i Józefy Żurawskiej urodzonej w 1849 w Skierniewicach16. 
Z tego związku urodziło się sześcioro dzieci:
— Walenty (ur. 1867);
— Stanisław (ur. 1870, zm. 1880);
— Florentyna Wiktoria (ur. 1874);
— Jan (ur. 1877, zm. 1978);
— Helena Magdalena (ur. 1879, zm. 1889);
— Stanisław Jan (ur. 1881, zm. 1892).

Aleksander Konarski zmarł w Skierniewicach 19 IX 191317, jego żona 
Antonina Konarska w 191818.

15 Tamże. Akt małżeństwa Aleksandra Konarskiego i Antoniny Jankowskiej nr 15 z 1866. 
16 Tamże.
17 Akt zgonu Aleksandra Konarskiego nr 249 z 1913. Archiwum Państwowe w Warszawie, Od-
dział w Grodzisku Maz.
18 Akt zgonu Antoniny Konarskiej nr 237 z 1918. Parafi a Św. Jakuba w Skierniewicach. Archi-
wum Diecezjalne w Łowiczu.
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Pokolenie III

Pradziadkowie:
Jakób Piotr Konarski i Teofi la Binder

Jakób Piotr Konarski urodził się w osadzie Młyn Daniek w para-
fi i Pszczonów 26 VII 1819 w rodzinie młynarza Walentego i Katarzyny 
z Kamieńskich19. Co najmniej do końca 1844 zamieszkiwał w Wiskitkach20. 
W dniu 14 II 1844 mając 23 lata, zawarł związek małżeński z 21-letnią pan-
ną Teofi lą Binder, urodzoną w 1823 w Skierniewicach, córką nieżyjącego 
Walentego i Wiktoryi z Karmańskich21. Wraz z małżonką zamieszkali w ro-
dzinnej osadzie pana młodego — w Młynie Daniek, w parafi i Pszczonów, 
gdzie urodził się pierworodny syn Aleksander, kontynuator linii rodzinnej. 
Jeszcze w 1845 małżonkowie przenieśli się do Skierniewic, miejsca pocho-
dzenia żony Teofi li. W Skierniewicach Jakób i Teofi la doczekali się kolejnych 
sześciorga dzieci:
— Marcin Klemens (ur. 1845);
— Seweryn (ur. 1848, zm. 1852);
— Marcjanna (ur. 1851, zm. 1861);
— Adolf Jakub (ur. 1862, zm. 1862);
— Antonia Małgorzata (ur. 1863);
— Józef (ur. 1866).

Jakób Piotr po zamieszkaniu w Skierniewicach pracował jako farbiarz 
i z tej profesji utrzymywał rodzinę22. Zmarł około 1892 w Skierniewicach, 
data śmierci jego żony Teofi li nie jest znana.

Pokolenie IV

Prapradziadkowie:
Walenty Wincenty Konarski i Katarzyna Kamińska.

Konarscy to rodzina młynarzy. Walenty Wincenty Konarski urodził się 15 II 
178223 w Młynie Daniek, parafi i Pszczonów, w ob. powiecie skierniewickim. 
Jego rodzicami byli Wincenty i Franciszka z Żabczyńskich24; 31 I 1808 nie-
spełna 25-letni Walenty w Makowie zawarł związek małżeński z 18-letnią pan-
ną Katarzyną Kamińską25. W chwili zawarcia związku małżeńskiego Walenty 
dziedziczył młyn Arkadia w parafi i Bednary natomiast panna młoda — młyn 
Słomków26. Z tego związku narodziło się dziesięcioro dzieci:

19 Tamże. Akt chrztu Jakóba Konarskiego z 1819 (nr aktu nieznany).
20 Akt małżeństwa Jakóba i Teofi li Binder, akt nr 18 z 14 II 1843, Parafi a Św. Jakuba w Skier-
niewicach, Archiwum Państwowe w Łodzi.
21 Tamże.
22 Tamże. Akt chrztu Adolfa Konarskiego, akt nr 142 z 1862, Parafi a Św. Jakuba w Skiernie-
wicach.
23 Akt chrztu Walentego Wincentego Konarskiego karta 72 z 1782, w parafi i Pszczonów, Archi-
wum Diecezjalne w Łowiczu.
24 Tamże.
25 Akt małżeństwa pomiędzy Walentym Konarskim i Katarzyną Kamińską karta 87 z 1808, 
w parafi i Maków, Archiwum Diecezjalne w Łowiczu.
26 Tamże.
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— Walenty (ur. 1812);
— Jakub (ur. 1814);
— Maryanna (ur. 1817);
— Jakub Piotr (ur. 1819);
— Marcin (ur. 1821);
— Katarzyna (ur. 1824);
— Petronela (ur. 1826);
— Franciszek Konstanty (ur. 1829);
— Angela (ur. 1831);
— Wit Jan (ur. 1834).

Walenty Konarski zmarł w osadzie Młyn Daniek w parafi i Pszczonów 
w 1845, w wieku 64 lat, natomiast jego żona Katarzyna z Kamińskich zmar-
ła w 1863 w tym samym miejscu, mając 75 lat27. Pochowani są na cmenta-
rzu w Pszczonowie.

Pokolenie V

Praprapradziadkowie:
Wincenty Konarski i Franciszka Żabczyńska

Wincenty Konarski urodził się w 1743 w osadzie Młyn Daniek, w parafi i 
Pszczonów. Z zawodu był młynarzem28. Około 1775 zawarł związek małżeń-
ski z 28-letnią panną Franciszką Żabczyńską, urodzoną w 1747, w nie-
znanej miejscowości29. Młodzi zamieszkali w osadzie Młyn Daniek w parafi i 
Pszczonów. Z tego związku urodziło się co najmniej sześcioro dzieci:
— Katarzyna (ur. 1779);
— Walenty Wincenty (ur. 1782);
— Jakub (ur. 1784);
— Jakub (ur. 1786);
— Jan (ur. 1786);
— Józefa (ur. 1789).

Wincenty Konarski zmarł na suchoty 13 VI 1811 w osadzie Młyn Daniek, 
w parafi i Pszczonów, w wieku 68 lat i tam został pochowany30. Jego żona 
Franciszka zmarła także na suchoty 13 IX 1827, w osadzie Młyn Daniek. 
Miała 80 lat. Pochowana jest na cmentarzu w Pszczonowie31.

27 Akt zgonu Walentego Konarskiego nr 18 z 1845, Parafi a Pszczonów, Archiwum Diecezjalne 
w Łowiczu.
28 Tamże. Akt zgonu Wincentego Konarskiego z 1811, karta 82 łacina. 
29 Tamże. Akt zgonu Franciszki z Żabczyńskich Konarskiej z 1827, karta 153 łacina. 
30 Tamże. Akt zgonu Wincentego Konarskiego z 1811, karta 82 łacina. Parafi a Pszczonów.
31 Tamże. Akt zgonu Franciszki z Żabczyńskich Konarskiej z 1827, karta 153 łacina. Parafi a 
Pszczonów.
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Drzewo genealogiczne rodziny Tadeusza Sułkowskiego
(linia żeńska)

Tadeusz Tomasz Sułkowski
|

Tomasz Szczepan Sułkowski + Florentyna Wiktoria Konarska
|

Aleksander Konarski + Antonina Jankowska
|

Jakub Konarski + Teofi la Binder
|

Walenty Wincenty Konarski + Katarzyna Kamińska
|

Wincenty Konarski + Franciszka Żabczyńska





 MUZEALIA 2018–2020 
Historia powstania muzeum

Powstanie Muzeum Historycznego Skierniewic to wynik wieloletnich starań 
mieszkańców i miłośników historii miasta. Dzięki ich wytrwałości i wierze 
w sukces tego projektu dziś możemy poznawać kolejne karty historii miasta 
Skierniewice i otaczającego go regionu, edukować młode pokolenia oraz roz-
wijać swoją wrażliwość na kulturę i sztukę. Ta publikacja jest kolejnym eta-
pem tego projektu.

Mam nadzieję, że historia myśli i rozwoju idei powstania muzeum będzie 
w przyszłości przedmiotem wspomnień lub artykułu. Dziś jednak chciała-
bym przedstawić formalną ścieżkę powstania samorządowej instytucji kul-
tury — Muzeum Historycznego Skierniewic.

Agata Niedziółka
Dyrektor Muzeum Historycznego Skierniewic

Muzeum Historyczne Skierniewic zostało formalnie utworzone jako samo-
rządowa instytucja kultury w organizacji 18 stycznia 2018 r. uchwałą Rady 
Miasta Skierniewice nr XLVI/9/2018 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., 
poz. 661). Budynek placówki, po całkowitej renowacji, został uroczyście 
otwarty 6 października 2018 r. Od tego dnia Muzeum ma w swojej ofercie 
zarówno wystawy, jak i wiele usług o charakterze edukacyjnym, zwłaszcza 
służących wzmacnianiu poczucia tożsamości mieszkańców. Muzeum gro-
madzi pamiątki, organizuje wystawy historyczne i wystawy sztuki, w tym 
wystawy promujące lokalnych artystów. To również miejsce spotkań z twór-
cami kultury i historykami, odbywają się tu wykłady, koncerty, lekcje muze-
alne, promocje wydawnictw historycznych, pokazy fi lmów dokumentalnych, 
warsztaty, spotkania organizacji pozarządowych oraz wiele innych.

W tym roku zespół muzeum współtworzyli: Anna Baryła, Krystyna 
Bednarek, Małgorzata Duda, Anna Janus, Anna Majda-Baranowska, 
Marzena Rafi ńska, Katarzyna Tarkowska, Michał Gałęzowski, Piotr 
Paradowski i Radosław Stefanek.

Jednak w 2018 r. w Skierniewicach nadal funkcjonowały dwie samorządo-
we jednostki kultury mające w swojej ofercie edukację historyczną oraz groma-
dzenie, upowszechnianie i trwałą ochronę dóbr naturalnego oraz kulturowego 
dziedzictwa Skierniewic i najbliższych okolic. Były to Izba Historii Skierniewic 
oraz nowotworzone Muzeum Historyczne Skierniewic (w organizacji).
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Ten dualizm wymusił w sposób naturalny konieczność połączenia jednostek. 
Dlatego na 2019 r. zaplanowano połączenie samorządowych instytucji kultury: 
Muzeum Historycznego Skierniewic (w organizacji) i Izby Historii Skierniewic 
w jedną instytucję pn. Muzeum Historyczne Skierniewic (w organizacji). Stało się 
to 1 marca 2019 r. na mocy uchwały nr IV/11/2019 Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r., poz. 820).

W 2019 r. powołano Radę Naukową przy Muzeum Historycznym Skierniewic. 
Stało się to w wyniku Zarządzenia Nr 4/2019 Dyrektora Muzeum Historycznego 
Skierniewic z 9 maja 2019 r. W skład Rady powołano: prof. dr. hab. Wiktora 
Łyjaka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach — skierniewi-
czanina z urodzenia; prof. dr. hab. Michała Kasińskiego z Uniwersytetu 
Łódzkiego; dr. hab. Sławomira Górzyńskiego prezesa Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego; dr. Marcina Zglińskiego z Instytutu Sztuki PAN; dr. Huberta 
Wajsa, Dyrektora Archiwum Głównego Akt Dawnych; ks. dr. Mariusza Szajdę 
z Akademii Sztuki w Szczecinie oraz dr. Przemysława Potockiego z Centrum 
im. Ignacego Daszyńskiego.

Jednocześnie, 25 kwietnia 2019 r., Rada Miasta Skierniewice przyjęła 
Uchwałę Nr VII/51/2019 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum 
Historycznym Skierniewic (w organizacji). W jej skład weszli: Tomasz 
Chadamik reprezentujący Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach; wice-
prezydent Jarosław Chęcielewski reprezentujący Urząd Miasta Skierniewice; 
Andrzej Krysiak reprezentujący Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego oraz Stowarzyszenie Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji 
Piechoty; Piotr Moskwa reprezentujący Skierniewicki Klub Kolekcjonera 
oraz Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic; Anna Olczak reprezentująca 
Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Skierniewicach; 
Andrzej Paszke reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei; 
Mariusz Pierzankowski reprezentujący Skierniewicki Klub Kolekcjonera; 
Jacek Stępowski reprezentujący Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, Janina 
Szafrańska reprezentująca Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka 
Hufi ec Skierniewice oraz Radę Seniorów Miasta Skierniewice.

Najważniejszym wydarzeniem w 2019 r. było otwarcie 11 września, wycze-
kiwanej przez wszystkich, wystawy stałej Muzeum Historycznego Skierniewic 
pt. „Dzieje Skierniewic”. Przy wystawie pracował cały zespół muzeum w skła-
dzie: Marzena Rafi ńska, Anna Majda-Baranowska, Michał Gałęzowski, Piotr 
Paradowski, Radosław Stefanek, Katarzyna Tarkowska, Bartłomiej Wójcik, 
Małgorzata Duda, Anna Baryła, Krystyna Bednarek, Anna Janus, Agata 
Niedziółka. Opracowanie techniczne zapewnił Włodzimierz Wasilewski i fi r-
ma Woj-Art. Multimedia zostały przygotowane przez fi rmę TDC Polska. 
Grafi cznie wystawę opracował Maciej Białek.

Otwarcie wystawy stałej pozwoliło na przejście w 2020 r. Muzeum 
Historycznego Skierniewic (w organizacji) w tryb Muzeum Historycznego 
Skierniewic. Zmiana ta dokonała się wraz z wejściem w życie uchwa-
ły nr XX/55/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 czerwca 2020 r. 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 4244) w sprawie zmiany uchwały 
nr IV/11/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 stycznia 2019 r. w spra-
wie połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego 
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Skierniewic (w organizacji) i Izby Historii Skierniewic w jedną instytucję pn. 
Muzeum Historyczne Skierniewic (w organizacji).

Jednocześnie w 2020 r. Zarządzeniem Nr 2/2020 Dyrektora Muzeum 
Historycznego Skierniewic z 30 marca 2020 r. w skład Rady Naukowej przy 
Muzeum Historycznym Skierniewic (w organizacji) powołano Pana Dariusza 
Seligę, który zastąpił prof. Michała Kasińskiego po jego rezygnacji.

Obecnie zespół muzealny to 12 osób: Anna Baryła, Krystyna Bednarek, 
Małgorzata Duda, Anna Majda-Baranowska, Agata Niedziółka, Marzena 
Rafi ńska, Katarzyna Siatkowska, Katarzyna Tarkowska, Michał Gałęzowski, 
Piotr Paradowski, Radosław Stefanek, Bartłomiej Wójcik.

Frekwencja odwiedzin od początku działalności Muzeum 
Historycznego Skierniewic

W 2018 r., od dnia otwarcia Muzeum (3 miesiące), z oferty jednostki sko-
rzystało 3828 osób.

W 2019 r. Muzeum odwiedziły 24 234 osoby.
Z czego: zwiedzający indywidualni stanowili 5391 osób, zwiedzający gru-

powo 3398 osób, uczestnicy wydarzeń powyżej 100 osób — 12 876 osób, 
a uczestnicy wydarzeń poniżej 100 osób — 2569 osób.

W 2020 r. Muzeum odwiedziło 5590 osób.
Z czego: zwiedzający indywidualni stanowili 2777 osób, zwiedzają-

cy grupowo stanowili 640 osób, uczestnicy wydarzeń powyżej 100 osób — 
1058 osób, a uczestnicy wydarzeń poniżej 100 osób — 1093 osoby.

Przez 4 miesiące (marzec–kwiecień oraz listopad–grudzień) Muzeum było 
całkowicie zamknięte dla zwiedzających z powodu epidemii. Od maja do li-
stopada 2020 r. wszystkie wydarzenia odbywały się w ścisłym reżimie sani-
tarnym, z dużymi ograniczeniami ilościowymi.

W celu dostosowania się do zaistniałej sytuacji muzeum przygotowało ofer-
tę muzealną online. Z oferty internetowej Muzeum skorzystało 108 152 oso-
by. Wejść na stronę Muzeum było: 11 133; indywidualnych użytkowników 
7288 osób; odbiorców YouTube: 5254; odbiorców Facebooka: 91 765.

Kalendarium wydarzeń w Muzeum Historycznym Skierniewic 
w latach 2018–2020

2018 r.

PAŹDZIERNIK
6 października 2018 — Uroczyste otwarcie Muzeum Historycznego 

Skierniewic

LISTOPAD
8–11 listopada 2018 — 16. Festiwal Muzyki Romantycznej
10 listopada 2018 — Wernisaż wystawy „Artyści Skierniewic 1918–2018”
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GRUDZIEŃ
7 grudnia 2018 — Wernisaż wystawy „Skierniewice/Niepodległość”
12 grudnia 2018 — Spotkanie Skierniewickiego Klubu Genealogów: 

Genealogia rodziny Strakaczów
19 grudnia 2018 — Uroczystość patriotyczna: 75. rocznica rozstrzelania 

więźniów Pawiaka w Skierniewicach
20 grudnia 2018 — Spotkanie wigilijne Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic

2019 r.

STYCZEŃ
10 stycznia 2019 — Wykład Łukasza Saptury Wolne i zniewolone kobiety 

XIX w.: Narcyza Żmichowska i Klementyna Hoffmanowa
19 stycznia 2019 — Wernisaż wystawy „Ireneusz Rolewski. Niejasność–jasność”
23 stycznia 2019 — Uroczystość patriotyczna: Obchody 156. rocznicy wybu-

chu powstania styczniowego
30 stycznia 2019 — Spotkanie Skierniewickiego Klubu Genealogów: 

Genealogia Jana Kozietulskiego

LUTY
1 lutego 2019 — Wernisaż wystawy „Grupa Kierunek”: Elżbieta Bogusławska, 

Elżbieta Czerwińska, Lucyna Krzywik, Zbigniew Matysek, Oryszyn, 
Anna Polanowska, Jagna Safi ńska, Bernadeta Sudnikowicz, Katarzyna 
Wasilewska, Maria Zelenova

15 lutego 2019 — Wernisaż wystawy „Orły Wojska Polskiego w XX w.”
16 lutego 2019 — Koncert zespołu Mateusz Stryjecki i MPE3 Projekt
22 lutego 2019 — Wykład Piotra Paradowskiego „Legiony Polskie i gen. 

Narbutt-Łuczyński”
22 lutego 2019 — Kino retro: Projekcja fi lmu Człowiek z kamerą fi lmową
25 lutego — 11 kwietnia 2019 — Konkurs „Moja Przygoda w Muzeum” 2019: 

eliminacje skierniewickie
28 lutego 2019 — Wykład Łukasza Saptury „Wolne i zniewolone kobiety 

XIX w.: Emilia Plater”

MARZEC
1 marca 2019 — Wykład Szymona Nowaka „Żołnierze Wyklęci”
7 marca 2019 — Spotkanie autorskie poświęcone książce Niewola i nadzie-

ja. Korespondencja wojenna Andrzeja i Krystyny Mystkowskich
16 marca 2019 — Koncert zespołu Green Craft
21 marca 2019 — Wykład Piotra Paradowskiego „Mobilizacja marcowa”
23 marca 2019 — Koncert zespołu The Collocations Project
27 marca 2019 — Spotkanie Skierniewickiego Klubu Genealogów: Konstancja 

Gładkowska i jej rodzina
28 marca 2019 — Wykład Łukasza Saptury „Wolne i zniewolone kobiety 

XIX w.: Maria Szymanowska”
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KWIECIEŃ
4 kwietnia 2019 — Wykład Wojciecha Czapli „Potęga polskiej inspiracji”
5 kwietnia 2019 — Wykład Pracowników Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 

„Walory przyrodnicze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”
9 kwietnia 2019 — Warsztaty plastyczne z Anną Lewandowską (scenografi a, 

kostiumografi a)
11 kwietnia 2019 — Warsztaty plastyczne ze Zbigniewem Matyskiem (pastel)
13 kwietnia 2019 — Wernisaż wystawy „Skierniewicka lista katyńska”
25 kwietnia 2019 — Wykład Łukasza Saptury „Wolne i zniewolone kobiety 

XIX w.: Wiktoria Szyfersowa”
26 kwietnia 2019 — Koncert „Siepisze Siegra” (w ramach Klubu Literackiego 

SOPEL)
27 kwietnia 2019 — Wernisaż wystawy „Andrzej Boj Wojtowicz. Sacrum/

Profanum”

MAJ
3 maja 2019 — Wernisaż wystawy „Konstytucja 3 maja 1791”
9 maja 2019 — Projekcja fi lmu dokumentalnego Bitwa
10 maja 2019 — Koncert muzyki klasycznej „Złote trąbki” (w ramach 

XIX Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Skierniewicach): 
Mariusz Rutkowski, Halina Promińska, uczniowie szkół muzycznych 
w Skierniewicach Filip Reczulski, Filip Pędzich i Paweł Żochowski

11 maja 2019 — Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Skierniewicach: 
Piknik w Muzeum

16 maja 2019 — Wernisaż wystawy „Grażyna Hase. Moje pół wieku z modą”
18 maja 2019 — Noc Muzeów 2019: Koncert muzyki fi lmowej: Mariusz 

Rutkowski i uczniowie Szkoły Muzycznej w Skierniewicach; Koncert mu-
zyki jazzowej i muzyki fusion: Michał Borowski i Mirosław Muzykant; 
Projekcja fi lmu Pamięć jest kluczem; Warsztaty kostiumografi czne dla 
dzieci: Anna Lewandowska; Przedstawienia nt. historii Skierniewic „Żywa 
historia”; pokazy światła i dźwięku; fotolustro; prezentacja raportów ge-
nealogicznych i warsztaty genealogiczne

23 maja 2019 — Wykład Łukasza Saptury „Skierniewice w czasach dyna-
stii Wazów”

24 maja 2019 — Koncert zespołu Duo Fortecello (w ramach XXVI 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej)

28 maja 2019 — Wernisaż wystawy pokonkursowej „Moja Przygoda w Muzeum”

CZERWIEC
5 czerwca 2019 — Wernisaż wystawy „250. rocznica utworzenia poczty war-

mińskiej przez biskupa Ignacego Krasickiego”
6 czerwca 2019 — Spotkanie z okazji 30. rocznicy częściowo wolnych wybo-

rów; goście: Anna Urbanowicz, Zbigniew R.icki, Andrzej Niwicki
7 czerwca 2019 — Koncert muzyki klasycznej „W salonie Moniuszki”: 

Tadeusz Szlenkier, Mariusz Rutkowski, Sylwia Strugińska-Wochowska, 
uczniowie Szkoły Muzycznej w Skierniewicach
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13 czerwca 2019 — Wernisaż wystawy „Policja polska w latach II RP i dziś”
14 czerwca 2019 — Spektakl muzyczny „Anda! Cóż to za hece!...”.: Ewa 

Makomaska i Zbigniew Rymarz

LIPIEC
6 lipca–25 sierpnia 2019 — Warsztaty plastyczne w plenerze ze Zbigniewem 

Matyskiem (malarstwo)
14 lipca 2019 — Piknik muzealny dla dzieci „Muzeasy, czyli Muzeum 

Dzieciom”
28 lipca 2019 — Koncert charytatywny dla Małgorzaty Jacaszek-Piekarskiej: 

Green Craft, Szum Butów Stróża, Piotr Baran

SIERPIEŃ
1 sierpnia 2019 — Wernisaż wystawy „Skierniewiczanie w powstaniu 

warszawskim”
2 sierpnia 2019 — Projekcja fi lmu Zaginiony świat (w ramach V Skier-

niewickiego Pleneru Filmowego)
10 sierpnia 2019 — Koncert poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Z wia-

trem”: Sławomir Zygmunt i Krzysztof Domański
15 sierpnia 2019 — Uroczystość patriotyczna: Święto Wojska Polskiego. 

VI Skier niewickie Spotkanie z Historią: Wernisaż wystawy „Dla przeszło-
ści — przywrócić pamięć o przedwojennej organizacji przysposobienia 
wojskowego kobiet”; rekonstrukcja historyczna; piknik historyczny

17 sierpnia 2019 — Projekcja fi lmu pt. La La Land (w ramach V Skier-
niewickiego Pleneru Filmowego) oraz Potańcówka: Skierniewicka 
Orkiestra Dęta

24 sierpnia 2019 — Ogólnopolskie zawody modeli lotniczych: „I Memoriał 
ppor. pil. Mariana Bełca. Puchar Polski ESA 2019. Zawody walk po-
wietrznych modeli samolotów zdalnie sterowanych z okresu I i II wojny 
światowej”

25 sierpnia 2019 — Warsztaty multisensoryczne dla maluchów „Muzeasy”
29 sierpnia 2019 — Spektakl „Koleżanki”: Teatr Com.pl.ex w Skierniewicach
31 sierpnia — 1 września 2019 — Piknik z okazji 100-lecia ZHP; w tym: kon-

cert zespołu Zouzy

WRZESIEŃ
1 września 2019 — Uroczystość patriotyczna: Obchody 80. rocznicy wy-

buchu II wojny światowej; w tym: wernisaż wystawy „Bitwa nad Bzurą 
w malarstwie Adama Bojary”

7 września 2019 — Narodowe Czytanie 2019
11 września 2019 — Otwarcie wystawy stałej „Dzieje Skierniewic”
14 września 2019 — Wernisaż wystawy „Zabytkowe pojazdy konne” (w ra-

mach Święta Kwiatów 2019)
21 września 2019 — Koncert muzyki klasycznej „Mistrzowie fortepianu” Jan 

Przepałkowski
22 września 2019 — Warsztaty multisensoryczne dla maluchów „Muzeasy”
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26 września 2019 — Spektakl „Koleżanki”: Teatr Com.pl.ex w Skierniewicach
29 września 2019 — Spektakl „Koleżanki”: Teatr Com.pl.ex w Skierniewicach

PAŹDZIERNIK
2 października 2019 — Uroczystość pt. „100 lat Służb Sanitarnych w Polsce”; 

w tym: wernisaż wystawy 200 lat szczepień ochronnych. Historia szcze-
pień w Polsce i na świecie

2 października 2019 — Wernisaż wystawy „Życie warte jest życia. Sławomir 
Mrożek na fotografi ach Pawła Chary”; w tym: spektakl „Bruno Sznajder” 
Sławomira Mrożka: Teatr Stary w Skierniewicach

12 października 2019 — Koncert muzyki fi lmowej „Komeda solo”: Lena Ledoff
13 października 2019 — Spektakl „7 mieszkań we wnętrzu duszy” (w ra-

mach 12. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Skierniewicach): Izabela 
Drobotowicz-Orkisz

16 października 2019 — Projekcja fi lmu Rewolucja totalnej wolności (w ra-
mach 12. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Skierniewicach)

17 października 2019 — Wykład Łukasza Saptury „Kim byli interrexi?”
21 października 2019 — Próba otwarta spektaklu „Słowo i muzyka. Stanisław 

Moniuszko”: Uczniowie Szkoły Muzycznej w Skierniewicach
24 października 2019 — Wykład Katarzyny Kowalskiej „El Greco z Kosowa”
25 października 2019 — Spotkanie z Grażyną Hase (fi nisaż wystawy pt. 

„Grażyna Hase. Moje pół wieku z modą”)
26 października 2019 — Koncert piosenek Edwarda Stachury „Dokąd 

idziesz? Do słońca!”: Sławomir Zygmunt i Krzysztof Domański
29 października 2019 — Wernisaż wystawy „Sport polski na dawnej fotogra-
fi i w trójwymiarze”

LISTOPAD
2 listopada 2019 — Wernisaż wystawy pt. „Utrwalamy pejzaż” (wystawa 

poplenerowa)
8–11 listopada 2019 — 17. Festiwal Muzyki Romantycznej w Skierniewicach
9 listopada 2019 — V Spacer Historyczny (w ramach obchodów 80. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej)
11 listopada 2019 — Uroczystość patriotyczna: Obchody Święta 

Niepodległości; w tym spektakl „Niech żyje Niepodległa!”: Uczniowie SP 
nr 1 w Skierniewicach

16 listopada 2019 — Koncert fi lmowo-musicalowy Od nocy do nocy. 
Niezapomniane utwory z polskich fi lmów: Joanna Aleksandrowicz

19 listopada 2019 — Wykład Marii Anackiej-Łyjak pt. „Dzieje herbu 
Skierniewic”

13 listopada 2019 — Spektakl pt. „Bruno Sznajde”: Teatr Stary w Skier niewicach
21 listopada 2019 — Wykład Łukasza Saptury pt. „Historia Mazowsza, część 

1. Mazowsze w X–XIV w.”
24 listopada 2019 — Warsztaty archiwistyczno-genealogiczne pt. „Zadbaj 

o rodzinne archiwum”



Muzealia 2018–2020270

27 listopada 2019 — Spotkanie z kapitanem Krzysztofem Baranowskim (fi -
nisaż wystawy „Sport polski na dawnej fotografi i w trójwymiarze”)

28 listopada 2019 — Spektakl pt. „Słowo i muzyka. Stanisław Moniuszko”: 
uczniowie Szkoły Muzycznej w Skierniewicach

29 listopada 2019 — Uroczystość patriotyczna: Obchody 189. rocznicy wy-
buchu powstania listopadowego; w tym spektakl pt. „Listopadowy zryw”: 
SP nr 5 w Skierniewicach

GRUDZIEŃ
1 grudnia 2019 — Koncert muzyki klasycznej i jazzowej „Złote saksofo-

ny”: Mateusz Dobosz, Mariusz Rutkowski, uczennice Szkoły Muzycznej 
w Skierniewicach

5 grudnia 2019 — Spektakl pt. „Słowo i muzyka. Stanisław Moniuszko”: 
uczniowie Szkoły Muzycznej w Skierniewicach

12 grudnia 2019 — Wykład Łukasza Saptury pt. „Historia Mazowsza, część 
2. Mazowsze w XV–XVI w.”

14 grudnia 2019 — Warsztaty multisensoryczne dla maluchów pt. „Muzeasy”
15 grudnia 2019 — Koncert muzyki klasycznej „Gładkowska in memoriam”: 

Joanna Freszel, Mariusz Rutkowski, Natalia Magdziarz, Elżbieta Budnik, 
uczniowie Szkoły Muzycznej w Skierniewicach

17 grudnia 2019 — Wernisaż wystawy szopek krakowskich
20 grudnia 2019 — Charytatywne spotkanie wigilijne; w tym spektakl pt. 

„Misterium Bożonarodzeniowe”: uczniowie SP w Makowie

2020 r.

STYCZEŃ
8 stycznia 2020 — Wykład Małgorzaty Niechaj pt. „Szopkarstwo krakowskie. 

Niematerialne dziedzictwo” (w ramach Wystawy szopek krakowskich)
13–26 stycznia 2020 — Ferie w Muzeum
19 stycznia 2020 — Wernisaż wystawy pt. „W melodii jest siła zaklęta. Polscy 

twórcy estrady w XX-leciu międzywojennym”
19 stycznia 2020 — Koncert „Wielkie gwiazdy XX-lecia międzywojennego”: 

Ewa Makomaska, Zbigniew Rymarz, Jarosław Wojciechowski
21 stycznia 2020 — Spotkanie pt. „Dyżurny Genealog” (w ramach działań 

Skierniewickiego Klubu Genealogów)
22 stycznia 2020 — Uroczystość patriotyczna: obchody 157. rocznicy wybu-

chu powstania styczniowego; w tym: Wernisaż wystawy „Bitwy i potyczki 
powstania styczniowego w rejonie Skierniewic 1863–1864”

27 stycznia 2020 — Wykład ks. Piotra Rudnickiego i Macieja Kozłowskiego 
pt. „Camino — Droga św. Jakuba” (w ramach obchodów 300-lecia kościo-
ła św. Stanisława)

30 stycznia 2020 — Wykład dr Anny Traut-Seligi pt. „Mazowiecki tur. 
Przeszłość i... przyszłość?”

31 stycznia 2020 — Spotkanie Klubu Literackiego SOPEL
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LUTY
2 lutego 2020 — Warsztaty multisensoryczne dla maluchów pt. „Muzeasy”
9 lutego 2020 — Wernisaż wystawy pt. „Na nieludzkiej ziemi. Zdjęcia oraz 

dokumenty na temat wywózek i obozów pracy na Syberii ze zbiorów 
Krzysztofa Heyke”

11 lutego 2020 — Spotkanie pt. „Dyżurny Genealog” (w ramach działań 
Skierniewickiego Klubu Genealogów)

18 lutego 2020 — Wernisaż wystawy „Skierniewice w obiektywie. Fotografi e 
Stanisława Ślubowskiego” (z okazji 563. urodzin Skierniewic)

18 lutego 2020 — Warsztaty genealogiczne (w ramach działań Skierniewickiego 
Klubu Genealogów)

21 lutego 2020 — Spotkanie Klubu Literackiego SOPEL
26 lutego 2020 — Wykład Łukasza Saptury „Pradzieje Mazowsza”

MARZEC
1 marca 2020 — Uroczystość patriotyczna: obchody Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych, w tym: Wernisaż wystawy pt. „Żołnierze Wyklęci. Podziemie 
Niepodległościowe 1944–1963”

2 marca 2020 — Wykład Marka Kozłowskiego pt. „Jestem ważny — 8 sposo-
bów, by dziecko czuło się ważne” (w ramach obchodów 300-lecia kościoła 
św. Stanisława)

3 marca 2020 — Spotkanie pt. „Dyżurny Genealog” (w ramach działań 
Skierniewickiego Klubu Genealogów)

5 marca 2020 — Wernisaż wystawy pt. „Kobiety w ramach”
7 marca 2020 — Dzień Kobiet w Muzeum: Warsztaty kosmetyczne retro; 

Pokaz strojów z lat 20., 30. i 40.; Koncert pt. „Księżyc i róże. Piosenki 
Anny German”: Sylwia Strugińska-Wochowska z zespołem

10 marca 2020 — Spotkanie autorskie poświęcone książce pt. Brakująca po-
łowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich: Anna Kowalczyk

13 marca–26 kwietnia 2020 — Konkurs „Moja przygoda w muzeum”: elimi-
nacje skierniewickie

17 marca 2020 — Otwarcie online wystawy pt. „Dopóki piłka w grze... 
Historia polskiej piłki nożnej”

KWIECIEŃ
9 kwietnia 2020 — Konkurs pt. „Model na kwarantannie”
15 kwietnia 2020 — Uroczystość patriotyczna: Dzień Pamięci Ofi ar Zbrodni 

Katyńskiej
17 kwietnia 2020 — Akcja pt. „Model z historią. Opowiedz historię swojego 

modelu”

MAJ
2–3 maja 2020 — Obchody majowe online, w tym: Premiera fi lmu edu-

kacyjnego pt. Historia Biało-Czerwonej — dr Anna Olczak z klasą 
I f z LO im. B. Prusa w Skierniewicach; Premiera fi lmu edukacyjnego 
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pt. Konstytucja 3 maja 1791 r. oczami młodych — dr Anna Olczak z ucznia-
mi z LO im. B. Prusa w Skierniewicach

4 maja 2020 — Otwarcie wystawy pt. „Dopóki piłka w grze... Historia pol-
skiej piłki nożnej”

5 maja 2020 — Otwarcie wystawy pt. „Jedźmy do Ameryki! Wycinki z histo-
rii Polonii amerykańskiej. O kościołach i parafi ach polskich w USA”

28 maja — Galeria online konkursu „Moja przygoda w muzeum”
29 maja–30 czerwca 2020 — Konkurs pt. „Historia Konstancji Gładkowskiej”

CZERWIEC
15 czerwca 2020 — Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Moja przygoda w mu-

zeum” i otwarcie wystawy pokonkursowej
17 czerwca 2020 — Otwarcie wystawy pt. „Rossa. Wileńska nekropolia”
24 czerwca 2020 — Wykład pt. „Rośliny apotropeiczne: zapomniane straż-

niczki Słowian” — dr Anna Traut-Seliga
27 czerwca 2020 — Dzień z lotnictwem w MHS: Ogólnopolskie zawody mo-

deli lotniczych: „II Memoriał ppor. pil. Mariana Bełca. Puchar Polski ESA 
2020. Zawody walk powietrznych modeli samolotów zdalnie sterowanych 
z okresu I i II wojny światowej”; Wystawa pt. „Lotnicy ziemi skierniewic-
kiej w II wojnie światowej”; Wystawa modeli redukcyjnych z konkursu 
„Model na kwarantannie”

LIPIEC
4 lipca 2020 — Wykład pt. „Rok 1926. Skierniewiczanie świętują urodziny 

US” — Łukasz Saptura
9 lipca 2020 — Wernisaż wystawy pt. „Tadeusz Sułkowski wielkim poetą 

był”
10 lipca 2020 — Projekcja fi lmu pt. Samotni oraz Francuski minister (w ra-

mach Wakacyjnych piątków z kinem francuskim)
15 lipca 2020 — Otwarcie pracowni Irka Rolewskiego dla zwiedzających 

(w ramach projektu dokończenia kopii obrazu Jana Matejki Bitwa pod 
Grunwaldem z okazji 610. rocznicy bitwy)

24 lipca 2020 — Projekcja fi lmu pt. Indianin w Paryżu (w ramach Wakacyjnych 
piątków z kinem francuskim)

29 lipca 2020 — Wizyta w pracowni Irka Rolewskiego
30 lipca 2020 — Otwarcie galerii online konkursu pt. „Historia Konstancji 

Gładkowskiej”

SIERPIEŃ
1 sierpnia 2020 — Uroczystość patriotyczna: 76. rocznica wybuchu powsta-

nia warszawskiego
7 sierpnia 2020 — Projekcja fi lmu pt. Cierpliwi pacjenci (w ramach 

Wakacyjnych piątków z kinem francuskim)
11 sierpnia 2020 — Wernisaż wystawy pt. „Metamorfozy Owidiusza. Mity 

greckie w rycinach”, w tym pokaz fi lmowy spektaklu pt. Przemiany — im-
presja: Teatr Stary w Skierniewicach
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15 sierpnia 2020 — VII Skierniewickie Spotkanie z Historią pt. „Skier-
niewiczanie dumni z Niepodległej”: Uroczystość patriotyczna; Wernisaż 
wystawy pt. „Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa”; Wernisaż wysta-
wy „Żołnierze Garnizonu Skierniewickiego w wojnie polsko-bolszewickiej 
1919–1921”; Spotkanie autorskie z Janem Krzyżewskim poświęcone 
książce pt. Osiem uderzeń dzwonu Józefa; Pokazy grup rekonstrukcyjnych

19 sierpnia 2020 — Wizyta w pracowni Irka Rolewskiego
21 sierpnia 2020 — Projekcja fi lmu pt. Ból (w ramach Wakacyjnych piątków 

z kinem francuskim)
22 sierpnia 2020 — Wernisaż wystawy pt. „To, co jest. Malarstwo Roberta 

Jankowskiego”
29 sierpnia 2020 — Wykład pt. „Polska emigracja do USA w XIX i na począt-

ku XX w.” — Łukasz Saptura

WRZESIEŃ
1 września — Uroczystość patriotyczna: 81. rocznica wybuchu II wojny światowej
1 września 2020 — Uroczystość upamiętniająca pomordowanych więźniów 

Pawiaka, w tym: odsłonięcie tablicy pamiątkowej na rogu ul. Mszczonowskiej 
i ul. Rawskiej

2 września 2020 — Wizyta w pracowni Irka Rolewskiego
4 września 2020 — Projekcja fi lmu pt. Bécassine! (w ramach Wakacyjnych 

piątków z kinem francuskim)
6 września 2020 — Spotkanie z Wojciechem Jakubczykiem i oprowadzanie 

kuratorskie (w ramach wystawy „Metamorfozy Owidiusza. Mity greckie 
w rycinach”)

8 września 2020 — Rozpoczęcie cyklu cotygodniowych warsztatów pla-
stycznych z Anną Lewandowską pt.: „Podstawy rysunku i malarstwa 
sztalugowego”

12 września 2020 — II Rajd Historyczny
12 września 2020 — Rozpoczęcie cyklu cotygodniowych warsztatów pla-

stycznych z Anną Lewandowską pt.: „Zajęcia malarstwa z elementami 
arteterapii”

17 września 2020 — Uroczystość patriotyczna: 76. rocznica rozstrzelania 
w Zwierzyńcu

18 września 2020 — Wernisaż wystawy pt. „Bartnictwo w dawnej Polsce. 
Wystawa fotografi i i zbiorów Krzysztofa Heyke”; w tym: recital fortepiano-
wy: Maria Ludwika Gabryś-Heyke oraz degustacja miodów

18 września 2020 — Projekcja fi lmu pt. Pechowiec (w ramach Wakacyjnych 
piątków z kinem francuskim)

24 września 2020 — Wykład pt. „Echa słowiańszczyzny w cyfrowych cza-
sach” — dr Anna Traut-Seliga

PAŹDZIERNIK
1 października 2020 — Wernisaż dwóch wystaw z okazji 175-lecia Kolei 

Warszawsko-Wiedeńskiej: Wystawa pt. „Dworce świata” oraz Wystawa pt. 
„175 lat żelaznej drogi do Europy”
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2 października 2020 — Spotkanie Klubu Literackiego SOPEL
8 października 2020 — Wykład pt. „Polacy w wojnie secesyjnej” — Łukasz 

Saptura
17 października 2020 — Wernisaż wystawy pt. „Narracje abstrakcyjne. 

Malarstwo Elżbiety Czerwińskiej”

LISTOPAD
1 listopada 2020 — 21. Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków 

online
8–11 listopada 2020 — 18. Festiwal Muzyki Romantycznej w Skierniewicach 

online: Koncert inauguracyjny: zespół Royal String Quartet; Koncert 
kameralny: Łukasz Długosz, Agata Długosz, Piotr Sałajczyk; Koncert 
uczniów SSM II stopnia w Skierniewicach; Koncert pieśni: Urszula Kryger, 
Paweł Cłapiński; Koncert zespołu Intermezzo Piccolo; Koncert fi nałowy — 
Koncert muzyki polskiej: Karol Radziwonowicz i I Solisti di Varsavia

11 listopada 2020 — Uroczystość patriotyczna: Święto Niepodległości
22–25 listopada 2020 — Festiwal Bajek Ignacego Krasickiego w Skier-

niewicach online pt. „Krasicki Baje Krasickiego Baje”: Duodrama — 
„Satyry” — Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski; Teatr 
lalek — „Lew i inne zwierzęta” — Teatr Po Schodkach, z Ożarowa; Teatr 
cieni — „Nuda veritas” — Teatr Po Schodkach, z Ożarowa; Teatr akto-
rów — „Przyjaciele?” — Teatr Com.pl.ex, ze Skierniewic

29 listopada 2020 — Uroczystość patriotyczna: 190. rocznica wybuchu po-
wstania listopadowego 

GRUDZIEŃ
15 grudnia 2020 — Wydanie publikacji pt. SOPEL: Antologia
16 grudnia 2020 — Konkurs plastyczny pt. „Świąteczna bombka 

bożonarodzeniowa”
23 grudnia 2020 — Rozpoczęcie projektu pt. „Archiwum Cyfrowe Skierniewic”
23 grudnia 2020 — Widowisko jasełkowe online pt. „Jeszcze będzie prze-

pięknie, jeszcze będzie normalnie”: Teatr S/M z Samorządowej Szkoły 
Muzycznej w Skierniewicach

25 grudnia 2020 — Świąteczny koncert muzyki klasycznej online pt. 
„Barwy romantyzmu. Solo i kameralnie”: Karolina Podwysocka, Zuzanna 
Krakowiak, Michał Słojewski, Elżbieta Budnik

Najważniejsze obchody patriotyczne w latach 2018–2020

8–11 listopada 2018 r.
 Z okazji Święta Niepodległości odbył się 16. Festiwal Muzyki Romantycznej 

w Skierniewicach.
23 listopada 2019 r.
 Obchody 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Złożono kwia-

ty pod pomnikiem Powstańców Styczniowych znajdującym się przy 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach.
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1 marca 2019 r.
 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Odbyło się spotkanie autor-

skie z Szymonem Nowakiem, autorem książki pt. Zdrajcy wyklętych i wykład 
pokazujący poszczególne osoby, które bez skrupułów budowały swoją karierę 
na tragedii, śmierci i nieszczęściu żołnierzy antykomunistycznego podziemia.

13 kwietnia 2019 r.
 W 79. rocznicę zbrodni katyńskiej Muzeum Historyczne Skierniewic 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty 
zorganizowało wystawę pt.: „Skierniewicka lista katyńska”. Na wysta-
wie można było również zobaczyć oryginalne artefakty grobowe wydoby-
te z dołów śmierci, które na czas wystawy użyczyło Muzeum Katyńskie. 
Wydano również broszurę zawierającą ponad 230 nazwisk pomordowa-
nych żołnierzy, którzy byli związani ze Skierniewicami.

2–3 maja 2019 r.
 Święto Flagi. Marsz z najdłuższą w województwie łódzkim fl agą Polski 

przeszedł ulicami miasta z Kościoła Garnizonowego do Muzeum 
Historycznego Skierniewic. Flagę wokół budynku Muzeum owinęli harce-
rze ZHP Skierniewice wraz z rodzinami i mieszkańcami miasta.

 Święto Konstytucji 3 Maja. Muzeum w ramach współpracy pozyskało 
z Archiwum Głównego Akt Dawnych wystawę „Konstytucja 3 maja”, któ-
ra została udostępniana zwiedzającym po uroczystej mszy św. w Kościele 
Garnizonowym.

1 września 2019 r.
 W 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej pracownicy Muzeum wspólnie 

z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń zapalili znicze na kwaterach 
żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 r. Zorganizowano inscenizację 
historyczną odtwarzającą wydarzenia 14 września 1939 r. Rekonstrukcja 
nawiązywała do działań 26. Dywizji Piechoty, nacierającej w kierunku 
Nieborowa, Bolimowa w celu opanowania lasów skierniewickich.

17 września 2019 r.
 We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Skierniewic w zwierzyniec-

kim lesie zostało zorganizowane spotkanie w rocznicę rozstrzelania tam 
17 września 1944 r. 20 mieszkańców Skierniewic.

8–11 listopada 2019 r.
 Z okazji Święta Niepodległości odbył się 17. Festiwal Muzyki Romantycznej 

w Skierniewicach.
 W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zosta-

ła odprawiona msza święta w Kościele Garnizonowym. W Muzeum 
Historycznym Skierniewic odbył się spektakl pt. „Niech żyje Niepodległa!”. 
Wydarzenie zostało przygotowane przez uczniów z Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Skierniewicach.

29 listopada 2019 r.
 W 189. rocznicę wybuchu powstania listopadowego w Kościele 

Garnizonowym została odprawiona msza święta. W muzeum odbył się 
spektakl pt. „Listopadowy zryw”: SP nr 5 w Skierniewicach.
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22 stycznia 2020 r.
Obchody 157. rocznicy wybuchu powstania styczniowego rozpoczęły się od 

złożenia kwiatów pod pomnikiem Powstańców Styczniowych znajdującym 
się przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach. W Muzeum 
Historycznym Skierniewic została zaprezentowana wystawa pt. „Bitwy i po-
tyczki powstania styczniowego w rejonie Skierniewic 1863–1864”.

1 marca 2020 r.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Kościele Garnizonowym 

została odprawiona uroczysta msza święta. W Muzeum Historycznym 
Skierniewic odbył się wernisaż wystawy pt. „Żołnierze Wyklęci. Podziemie 
Niepodległościowe 1944–1963”.

15 kwietnia 2020 r.
Dzień Pamięci Ofi ar Zbrodni Katyńskiej. W Kościele Garnizonowym została 

odprawiona uroczysta msza święta. Na kanale facebookowym Muzeum 
Historycznego Skierniewic został zaprezentowany krótki wykład popro-
wadzony przez dr. Bartłomieja Bydonia, poświęcony żołnierzom Wojska 
Polskiego, którzy zostali zamordowani w Katyniu.

2–3 maja 2020 r.
Święto Flagi. Święto Konstytucji 3 Maja. Odbyły się obchody majowe online. Na 

kanałach społecznościowych Muzeum zaprezentowano dwie premiery fi lmo-
we: Historia Biało-Czerwonej oraz Konstytucja 3 Maja 1791 r. oczami młodych.

1 sierpnia 2020 r.
76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Uroczystość odbyła się na 

terenie cmentarza św. Józefa w Skierniewicach. Na grobach powstańców 
warszawskich zostały zapalone znicze i złożone kwiaty. W obchodach bra-
ła udział Helena Majkowska, uczestniczka powstania warszawskiego.

15 sierpnia 2020 r.
VII Skierniewickie Spotkanie z Historią pt. „Skierniewiczanie dumni 

z Niepodległej”. W programie uroczystości patriotycznych były: Wernisaż 
wystawy pt. „Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa”; Wernisaż wysta-
wy „Żołnierze Garnizonu Skierniewickiego w wojnie polsko-bolszewickiej 
1919–1921”; Spotkanie autorskie z Janem Krzyżewskim poświęcone książ-
ce pt. Osiem uderzeń dzwonu Józefa; Pokazy grup rekonstrukcyjnych.

1 września 2020 r.
81. rocznica wybuchu II wojny światowej. W dniu tym została odpra-

wiona msza święta w kościele św. Stanisława. Po mszy, na rogu ulicy 
Mszczonowskiej i Rawskiej została uroczyście odsłonięta tablica upamięt-
niająca pomordowanych więźniów Pawiaka.

17 września 2020 r.
W kolejną, 76. rocznicę rozstrzelania w Zwierzyńcu mieszkańców Skierniewic, 

w zwierzynieckim lesie uczczono 20 pomordowanych.

8–11 listopada 2020 r.
Z okazji Święta Niepodległości odbył się 18. Festiwal Muzyki Romantycznej 

w Skierniewicach online.
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Wystawy Muzeum Historycznego Skierniewic w latach 2018–2020

Artyści Skierniewic 1918–2018
Termin: 6 października–31 grudnia 2018 r.
Miejsce: sala wystaw czasowych oraz sala ekspozycji głównej Muzeum 
Historycznego Skierniewic
Kurator: Włodzimierz Wasilewski
Organizatorzy: Muzeum Historyczne Skierniewic, Biuro Wystaw Artystycz-
nych w Skier niewicach, Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława 
Reymonta w Skierniewicach

Ekspozycja zorganizowana na uroczyste otwarcie Muzeum Historycznego 
Skierniewic prezentowała prace skierniewiczan, którzy poprzez różne formy 
twórczości rozsławiali miasto, prezentując w Polsce i poza jej granicami swo-
je artystyczne osiągnięcia. Na wystawie pokazano dzieła z zakresu malar-
stwa, rysunku, rzeźby, przez literaturę, teatr, fi lm aż po muzykę, fotografi ę 
i sztukę użytkową. Organizatorom udało się zgromadzić ponad 80 prac róż-
nych twórców, działających na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Skierniewice/Niepodległość
Termin: 7 listopada 2018–6 stycznia 2019 r.
Miejsce: sala wystawowo-warsztatowa MHS
Kurator: Michał Gałęzowski

Wystawa ilustrowała wybuch I wojny światowej — front i walki nad 
Rawką, prowadząc do historii II Samodzielnego Batalionu Legionów Polskich, 
który w grudniu 1914 r. przeszedł przez Skierniewice i wykonał działania 
operacyjne w okolicy Bolimowa (Bolimów–Nieborów–Julianów). Innym hi-
storycznym faktem przedstawionym na wystawie był udział skierniewic-
kich strażaków i uczniów Gimnazjum im. Bolesława Prusa, którzy jako 
drugi pluton uczniowski wspólnie rozbrajali Niemców na obszarze miasta. 
Zaprezentowano też sylwetki legionistów pochodzących ze Skierniewic, wal-
czących w latach 1914–1918 oraz skierniewiczan biorących udział w walce 
o granice Polski w latach 1918–1921. Poprzez okres międzywojenny i okupa-
cję wystawa przeniosła zwiedzających do lat tworzenia się „Solidarności” i jej 
roli w naszym mieście. Dokumentację ikonografi czną uzupełniały elementy 
wyposażenia wojskowego, takiego jak: karabiny, bagnety i pistolety z czasów 
I wojny światowej. Ekspozycja została przygotowana dzięki zbiorom kolek-
cjonerskim Andrzeja Kostusiaka.

Niejasność-jasność
Termin: 19 stycznia–22 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Dworek Konstancji Gładkowskiej
Koordynator: Marzena Rafi ńska

Wystawa rysunku Ireneusza Rolewskiego, młodego artysty urodzonego 
w Łowiczu. W 2013 r. ukończył Liceum Plastyczne im. Tadeusza Makowskiego 
w Łodzi (specjalizacja wyroby unikatowe — formy użytkowe), a następnie 
rozpoczął studia na Wydziale Grafi ki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Od 2015 r. pracuje nad pierwszą wierną kopią 
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Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki (w skali 1:1) w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. Ma za sobą pięć wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 
40 wystawach zbiorowych.
Otwarciu wystawy towarzyszył koncert w wykonaniu studentów 
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie: Tanchanok 
Yimsomboon — fortepian, Alicja Gala — sopran, Bolesław Twardziak — 
klarnet, Gustaw Klubczewski — altówka. Koncert prowadziła Izabela 
Przecherska-Banaszczyk.

Grupa Kierunek
Termin: 1 stycznia–22 kwietnia 2019 r.
Miejsce: sala ekspozycji głównej Muzeum Historycznego Skierniewic
Koordynator: Marzena Rafi ńska

Wystawa prac artystek tworzących „Grupę Kierunek”. Swoje obrazy za-
prezentowały: Elżbieta Bogusławska, Elżbieta Czerwińska, Lucyna Krzywik, 
Zbigniew Matysek, Oryszyn, Anna Polanowska, Jagna Safi ńska, Bernadeta 
Sudnikowicz, Katarzyna Wasilewska, Maria Zelenova.

Orły Wojska Polskiego w XX w.
Termin: 15 lutego–7 kwietnia 2019 r.
Miejsce: sala wystaw czasowych oraz sala ekspozycji głównej Muzeum 
Historycznego Skierniewic
Kuratorzy: Piotr Paradowski i Radosław Stefanek
Patronat medialny: „Głos Skierniewic i Okolicy”

Wystawę prezentującą orzełki z różnych okresów historii Polski, z kolekcji 
Roberta Skorłutowskiego, a także elementy umundurowania, czapki, hełmy, 
fi gurki orłów, plakaty i sztandary uzupełniały plakaty propagandowe z okre-
su międzywojennego.

Wystawie towarzyszył wykład prof. Marka Adamczewskiego na temat ge-
nezy herbu Skierniewic. W ogrodzie muzealnym zawodowy sokolnik prezen-
tował ptaki drapieżne.

Skierniewicka lista katyńska
Termin: 13–26 kwietnia 2019 r.
Miejsce: sala ekspozycji głównej Muzeum Historycznego Skierniewic
Organizatorzy: Muzeum Historyczne Skierniewic i Stowarzyszenie Tradycji 
26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty
Kurator: Piotr Paradowski

Wystawa poświęcona mieszkańcom Skierniewic i żołnierzom 26. Dywizji 
Piechoty zamordowanym w Katyniu ukazywała przyczyny i skutki zbrodni 
katyńskiej. Na planszach zaprezentowano zarówno sylwetki skierniewiczan, 
żołnierzy służących w naszym mieście, jak i tych, którzy w latach II RP byli 
oddelegowani na czas szkoleń do 26. Dywizji Piechoty. W gablotach można 
było zobaczyć oryginalne pamiątki po zamordowanych w Katyniu ofi arach, 
użyczone specjalnie na wystawę przez Muzeum Katyńskie w Warszawie. 
Wystawę wieńczył obraz Katyń pędzla Andrzeja Boja Wojtowicza, malowa-
ny farbami połączonymi z ziemią katyńską. Wystawie towarzyszyła broszura 
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opisującą zbrodnię katyńską wraz z listą pomordowanych ofi cerów związa-
nych z miastem Skierniewice.

Andrzej Boj Wojtowicz. Sacrum/Profanum
Termin Sacrum: wernisaż — 14 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Kościół św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 
w Skierniewicach (Parafi a Rawka)
Termin Profanum: 27 kwietnia–30 maja 2019 r.
Miejsce: sala wystaw czasowych oraz sala ekspozycji głównej Muzeum 
Historycznego Skierniewic
Opracowanie wystawy: Marzena Rafi ńska

Prace autorstwa Andrzeja Boja Wojtowicza, słynnego współczesnego ma-
larza polskiego, absolwenta ASP we Wrocławiu. Artysta tworzy portrety, 
sceny rodzajowe, sceny biblijne. Jego obrazy nasycone refl eksją cechuje nie-
zwykła siła ekspresji. Artysta sam sporządza farby, dodaje do nich składni-
ki, które mają wymiar symboliczny. Malując obraz Katyń, artysta zmieszał 
farby z ziemią katyńską — w każdym pociągnięciu pędzla na tym obrazie jest 
ona obecna. Tworząc portret generała Witolda Urbanowicza, artysta do farb 
dodał sproszkowaną stal.

Imprezy towarzyszące: 11 i 12 kwietnia wykłady w Kościele św. Józefa 
dla dzieci i dla dorosłych; 27 kwietnia wykład i oprowadzanie autorskie 
w Muzeum Historycznym Skierniewic.

Konstytucja 3 Maja 1791 r.
Termin: 3–19 maja 2019 r.
Miejsce: hol przy sali wystaw czasowych Muzeum Historycznego Skierniewic

Wystawa historyczna na planszach, przygotowana przez Archiwum Główne 
Akt Dawnych w Warszawie, prezentowała tło historyczne, akt konstytucyjny 
oraz sylwetki polityków, którzy byli związani z jego przygotowaniem: króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja.

Grażyna Hase. Moje pół wieku z modą
Termin: 16 maja–25 października 2019 r.
Miejsce: Dworek Konstancji Gładkowskiej i sala ekspozycji głównej Muzeum 
Historycznego Skierniewic
Organizator: Muzeum Historyczne Skierniewic
Kurator wystawy: Michał Gałęzowski
Współpraca: Anna Dworak, Maciej Dworak, Krzysztof Witak, Anna Janus, 
Katarzyna Tarkowska
Patronat medialny: TVP Kultura, Radio RSC, Radio Victoria
Sponsorzy: Krakowski Bank Spółdzielczy, PolfaClinic, Mirbud, J. Chylak

Grażyna Hase — niekwestionowana ikona i legenda polskiej mody, jedna 
z najsławniejszych kobiet naszej historii ostatnich 50 lat. Projektantka, mo-
delka, właścicielka galerii sztuki, była czołową projektantką mody w okresie 
PRL. Projektowała ubiory fi rmy Cora, odzież dla pracowników hotelu Forum 
i Victoria oraz załogi LOT-u, a także dla reprezentacji polskiej uczestniczącej 
w zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City w 2002 r. W latach 
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1975–1978 prowadziła w „Sztandarze Młodych” rubrykę Boutique Grażyny 
Hase. W 1980 r. otworzyła Galerię Grażyny Hase oraz sklep Bawełniany 
Świat Grażyny Hase. Tworzyła stroje do przedstawień teatralnych i fi lmów, 
ubierała gwiazdy polskiej piosenki.

„Moje pół wieku z modą” to opowieść o kolekcjach tworzonych przez 
projektantkę, zilustrowana zdjęciami z pokazów i oryginalnymi kreacjami, 
począwszy od lat 60., przez lata 70., w których jej kolekcje prezentowały od-
kryte przez nią modelki: Małgorzata Niemen i Katarzyna Butowtt.

Gościem wystawy był m.in. Krzysztof Tomasik, którego książkę Grażyna 
Hase. Miłość, moda, sztuka można było nabyć w czasie wernisażu.

250. rocznica utworzenia poczty warmińskiej przez biskupa Ignacego 
Krasickiego 
Termin: 5 czerwca–25 sierpnia 2019 r.
Miejsce: sala ekspozycji głównej Muzeum Historycznego Skierniewic
Organizator: Muzeum Historyczne Skierniewic, Stowarzyszenie Sympatyków 
Filatelii Maltańskiej

Wystawa zorganizowana na 250-lecie powołania poczty warmińskiej. 
Przez ponad 300 lat Warmia była częścią Polski. Aż do pierwszego rozbioru 
cieszyła się dużą niezależnością. Jedną z oznak tej niezależności była poczta 
warmińska. O tej mało znanej, ale interesującej części historii Warmii, przy-
pomniała wystawa zorganizowana przez fi latelistów i historyków z regionu, 
prezentująca karty pocztowe i znaczki.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Skierniewice, Stowarzyszenie 
Sympatyków Filatelii Maltańskiej, bp Andrzej F. Dziuba — Naczelny Kapelan 
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

Patronat medialny: Radio RSC, Radio Victoria, „Gość Niedzielny”, „Bez 
Wierszówki — Miesięcznik społeczno-kulturalny”

30. rocznica częściowo wolnych wyborów
Termin: 6–12 czerwca 2019 r.
Miejsce: sala wystaw czasowych Muzeum Historyczne Skierniewic

Wystawa ze zbiorów Anny Urbanowicz, Edwarda Pyziołka i Pawła Bogatko 
prezentowała działaczy i dokumenty Solidarności oraz plakaty wyborcze. 
Wystawa towarzyszyła spotkaniu z udziałem parlamentarzystów ziemi skier-
niewickiej z 1989 r.: Anny Urbanowicz i Zbigniewa Rickiego oraz działacza 
ruchu solidarnościowego Andrzeja Niwickiego.

Moja przygoda w muzeum. Siedem spojrzeń na sztukę.
Termin: 28 maja–13 czerwca 2019 r.
Miejsce: sala koncertowa Muzeum Historycznego Skierniewic
Przygotowanie: Marzena Rafi ńska

Wystawa pokonkursowa pt. „Siedem spojrzeń na sztukę” przypominała 
siedmiu artystów związanych ze Skierniewicami, których rocznice urodzin 
lub śmierci przypadały w 2019 r.: Józefa Chełmońskiego, Marię Pię Górską, 
Zdzisława Pągowskiego, Józefa Rapackiego, Leonarda Tetzlaffa, Stanisława 
Piusa Wąsika i Teodora Ziomka. Na konkurs wpłynęły 162 prace.



Muzealia 2018–2020 281

Policja polska w latach II RP i dziś
Termin: 13 VI 2019–30 VII 2019 r.
Miejsce: sala wystaw czasowych i sala wystawy stałej Muzeum Historycznego 
Skierniewic
Kurator: Piotr Paradowski

Za datę powstania policji uznawano w czasach II Rzeczypospolitej 1915 r., 
kiedy to w sierpniu, w zajętej przez Niemców Warszawie powołano Straż 
Obywatelską. Stąd też dziesięciolecie policji obchodzono w 1925 r. W stycz-
niu utworzono Policję Komunalną, a 24 lipca 1919 r. Sejm RP uchwalił 
ustawę o Policji Państwowej. Ta data jest dziś uznawana za początek istnie-
nia policji. Wystawa poświęcona historii służb porządkowych koncentrowa-
ła się na okresie międzywojennym i czasach współczesnych, prezentowała 
zmiany umundurowania i wyposażenia, sylwetki komendantów policji okre-
su międzywojennego.

Władysław Strakacz i jego browar
Termin: 27 czerwca 2019 r.
Miejsce: Akademia Twórczości
Wystawa przygotowana przez Akademię Twórczości oraz Skierniewicki Klub 
Kolekcjonera przy współpracy Muzeum Historycznego Skierniewic.

Wernisaż odbył się w dniu imienin Władysława Strakacza (1881–1951), 
obywatela ziemskiego, przemysłowca, społecznika i fi lantropa, przez całe 
niemal życie związanego ze Skierniewicami. Strakacz mieszkał w majątku 
ziemskim w Strobowie. Podczas I wojny światowej, jako naczelnik Straży 
Pożarnej w Skierniewicach, organizował akcję rozbrajania Niemców w mie-
ście. Brał udział w pracach Komitetu Obywatelskiego organizującego po-
moc najbiedniejszym mieszkańcom miasta, uczestniczył w zbiórkach na 
rzecz ubogich, przekazywał wysokie darowizny na szkoły, szpital czy kościół. 
Podczas II wojny światowej w swoim browarze zatrudniał ludzi zagrożonych 
aresztowaniem i wdowy wojenne niemające środków do życia. Uprawiał ko-
larstwo (był mistrzem Warszawy w 1901 r.), grał w tenisa, trenował konie 
wyścigowe. Pasjonował się samochodami, posiadał także prywatny samo-
lot. Władysław Strakacz przekształcił odziedziczony po dziadku Franciszku 
Braulińskim browar skierniewicki w dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, 
znane w całej Polsce. Po wojnie Strakacz został zmuszony do przekazania 
browaru na rzecz państwa. Od tej pory zakład chylił się ku upadkowi, aż 
w latach 80. XX w. został zlikwidowany.

W 1997 r. Rada Miasta Skierniewice nadała Władysławowi Strakaczowi 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skierniewice, w 2019 r. jego imieniem 
nazwano ulicę wytyczoną na byłych terenach jego browaru.

Skierniewiczanie w powstaniu warszawskim
Termin: 1 sierpnia–1 września 2019 r.
Miejsce: sala wystawowo-warsztatowa Muzeum Historycznego Skierniewic
Kurator: Piotr Paradowski

Przedstawiona na ośmiu tablicach wystawa prezentowała historię po-
wstania warszawskiego oraz sylwetki mieszkańców miasta, którzy walczyli 
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w tym powstaniu, została otwarta w 75. rocznicę jego wybuchu. Wielu mło-
dych ludzi ruszyło do Warszawy na wieść o wybuchu powstania. W powsta-
niu polegli m.in. porucznik Tadeusz Dudziński, Wacław Cyniak, harcerz 
Szarych Szeregów, Maria Ciszewska i jej brat Zbigniew, harcerze: Stanisław 
Koza-Kozicki, dowódca plutonu w batalionie „Zośka”, ppor. Józef Ptaszyński, 
żołnierz baonu „Zośka”, Tadeusz Skrzypek.

Bitwa nad Bzurą
Termin: 1–30 września 2019 r.
Miejsce: sala koncertowa Muzeum Historyczne Skierniewic
Kurator: Piotr Paradowski

Obrazy Adama Bojary, artysty malarza, poświęcone tematowi bitwy nad 
Bzurą. Jak powiedział artysta: „Cykl powstał z pobudek patriotycznych, na 
podstawie relacji uczestników Bitwy nad Bzurą, z którymi udało mi się poroz-
mawiać. To lekcja historii, dramatycznej historii, jaką przeżył naród polski. 
Mnóstwo zawartych jest w nich poszukiwań i głębokiej analizy. Te obrazy uro-
dziły się w mojej głowie, a to, co widać na płótnie, to czysto manualna sprawa”.

Adam Bojara studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
na Wydziale Malarstwa, w pracowni prof. Ludwika Maciąga, kompozy-
cję u prof. Romana Owidzkiego oraz ceramikę u prof. Henryka Borysa. 
Brał udział w wielu plenerach malarskich, wystawach w kraju (Warszawa 
Zachęta, Muzeum w Sandomierzu, Zamek Książ, Muzeum Ziemi Lubuskiej 
w Zielonej Górze, Galeria Władysława Hasiora w Zakopanem) oraz za granicą 
(w Mediolanie, Paryżu, Sztokholmie, Nowym Jorku, Londynie).

Wernisażowi wystawy towarzyszyły dwa wykłady: Piotra Paradowskiego 
o genezie wybuchu II wojny światowej, a także gościnne wystąpienie 
dr. Bartłomieja Bydonia z Muzeum Katyńskiego, który wygłosił prelekcję na te-
mat: „Bić się, czy nie bić. Rzecz o honorze żołnierskim, etosie i niepodległości”.

Dzieje Skierniewic — wystawa stała
Otwarcie wystawy: 11 września 2019 r.
Miejsce: sala ekspozycji głównej Muzeum Historycznego Skierniewic
Przy wystawie pracowali: Marzena Rafi ńska, Anna Majda-Baranowska, 
Michał Gałęzowski, Piotr Paradowski, Radosław Stefanek, Katarzyna 
Tarkowska, Bartłomiej Wójcik, Małgorzata Duda, Anna Baryła, Anna Janus, 
Agata Niedziółka, Krystyna Bednarek.
Opracowanie techniczne: Włodzimierz Wasilewski i Woj-Art
Multimedia: TDC Polska
Opracowanie grafi czne: Maciej Białek

Wystawę, opartą na chronologicznym układzie, rozpoczyna prezentacja 
znalezisk archeologicznych, dokumentuje czasy początków miasta, które 
należało do dóbr kościelnych. Tu, od czasów najdawniejszych, znajdowała 
się siedziba arcybiskupów. Kres obecności biskupów w Skierniewicach przy-
niósł schyłek XVIII w., gdy miasto znalazło się w zaborze pruskim. To także 
początek osadnictwa społeczności żydowskiej w mieście. Czasy zaboru ro-
syjskiego to okres budowy kolei warszawsko-wiedeńskiej, rozwoju zakładów 
przemysłowych w Skierniewicach, obecności carów w mieście, ale też zrywów 
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patriotycznych. W okresie I wojny światowej Skierniewice znalazły się na li-
nii frontu. W niedalekim Bolimowie podczas działań wojennych kilkakrot-
nie użyto gazów bojowych. W okresie międzywojennym w Skierniewicach 
rozpoczęły działalność placówki naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, której siedzibą stał się opuszczony pałac. Czas drugiej wojny 
to przede wszystkim Bitwa nad Bzurą, w której uczestniczyli żołnierze gar-
nizonu skierniewickiego, ale także działalność patriotycznego podziemia. 
Wystawę zamyka prezentacja obrazów artystów związanych z miastem oraz 
zdjęcia miasta, dokumentujące zachodzące w nim przemiany.

Zabytkowe pojazdy konne
Termin: 14–15 września 2019 r. (wystawa prezentowana w czasie Święta 
Kwiatów Owoców i Warzyw)
Miejsce: Hala nr 1 Ośrodka Sportu i Rekreacji
Organizatorzy: Prezydent Miasta Skierniewice, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Skierniewicach, Muzeum Historyczne Skierniewic
Kurator: Michał Gałęzowski

Wystawa zabytkowych pojazdów konnych z tworzonej latami kolekcji 
Grażyny i Sławomira Zająców, pasjonatów powozów. Sławomir Zając sam 
odnawia powozy. Na wystawie zaprezentowano 12 pojazdów.

200 lat szczepień ochronnych. Historia szczepień w Polsce i na świecie
Termin: 2–16 października 2019 r.
Miejsce: sala wystawowo-warsztatowa Muzeum Historycznego Skierniewic
Organizatorzy: Państwowa Inspekcja Sanitarna w Skierniewicach, Muzeum 
Historyczne Skierniewic

Wystawa przedstawiająca na planszach zagadnienie szczepień ochron-
nych. W 1796 r. Edward Jenner przeprowadził eksperyment wszczepienia 
krowianki ośmioletniemu chłopcu Jamesowi Phippsowi. Okazało się, że prze-
bieg choroby u chłopca był łagodny i że uodpornił się na ospę prawdziwą. 
W XVII w. próby szczepienia przeciwko ospie prowadził Vollgang z Wrocławia 
i Szulc z Torunia. W 1808 r. w Wilnie i Warszawie zorganizowano pierwsze 
Instytuty Szczepień Ospy Krowiej. Na wystawie znalazły się opisy najgroź-
niejszych chorób zakaźnych, których najskuteczniejszym narzędziem zwal-
czania są szczepienia ochronne. Wystawa została zaprezentowana w ramach 
obchodów 100. rocznicy służb sanitarnych.

Sławomir Mrożek. Życie warte jest życia
Termin: 2–30 października 2019 r.
Miejsce: ogród Muzeum Historycznego Skierniewic
Kurator: Michał Gałęzowski
Organizatorzy i Partnerzy: Muzeum Historyczne Skierniewic, Klinika Rehabi-
litacji Nowy Dwór, Miasto Skierniewice, Teatr Stary im. Antoniego Sikorskiego 
w Skierniewicach, Stowarzyszenie Ars Iuventutis w Skier niewicach.
Patroni medialni: Radio RSC, Radio Victoria, „Gość Niedzielny”, „Głos 
Skierniewic i Okolicy”
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Pod koniec 2011 r. fotografi k Paweł Chara rozpoczął projekt poświęco-
ny jednemu z najwybitniejszych dramatopisarzy — Sławomirowi Mrożkowi. 
Przez ostatnie dwa lata życia Mrożka mieszkał z nim w Nicei. Fotografi k 
pełnił funkcję osobistego sekretarza Sławomira Mrożka, był jego gościem. 
Towarzyszył mu w podróżach, spotkaniach z przyjaciółmi, uczestniczył 
w pracy zawodowej, a także w życiu codziennym. Tak powstała plenerowa 
wystawa, album z fotografi ami oraz fi lm.

Paweł Chara urodzony w 1978 r., fotografi k, przyrodnik, podróżnik, 
ma za sobą kilkadziesiąt autorskich wystaw prezentowanych w kraju i za 
granicą. Publikuje w prasie (m.in. „National Geographic”, „Poznaj Świat”, 
„Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Przekroju”, „Polityce”, 
„Ptaki Polski”), książkach i albumach. Jedyny europejski stały współpra-
cownik „China National Geographic”. Wykładowca prestiżowej szkoły foto-
grafi cznej Akademii Nikona. Prezes Fundacji im. Sławomira Mrożka.

Dodatkowo: Spektakl pt. Bruno Sznajder Sławomira Mrożka w wykona-
niu Teatru Starego w Skierniewicach.

Sport polski na dawnej fotografi i w trójwymiarze
Termin: 29 października–29 listopada 2019 r.
Miejsce: sala wystaw czasowych Muzeum Historycznego Skierniewic
Kurator: Michał Gałęzowski
Organizatorzy: Muzeum Historyczne Skierniewic, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Skierniewicach, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Wystawa Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie prezentowała zdjęcia 
z lat 1884–1924 wykonane w technice 3D, dotyczące dyscyplin sportowych, 
które cieszyły się popularnością na przełomie XIX i XX w.: gimnastyka, ko-
larstwo szosowe i torowe, wioślarstwo, tenis ziemny, łyżwiarstwo, narciar-
stwo, szermierka, piłka nożna i lekkoatletyka. Zdjęcia przedstawiały także 
działalność towarzystw sportowych.

Gośćmi fi nisażu byli: dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Tomasz 
Jagodziński oraz kapitan Krzysztof Baranowski, żeglarz i dziennikarz, który 
jako pierwszy Polak opłynął samotnie kulę ziemską. Po raz pierwszy dokonał 
tego w latach 1972–1973 i po raz drugi w latach 1999–2000.

Utrwalamy pejzaż
Termin: 2–30 listopada 2019 r.
Miejsce: sala koncertowa Muzeum Historycznego Skierniewic

Wystawa prac wykonanych głównie techniką suchego pastelu, pre-
zentujących pejzaż miejski: Zalewu Zadębie, dworca kolejowego i placu 
przed dworcem, kościoła św. Jakuba, parku otaczającego pałac i Rynku 
w Skierniewicach. Prace powstały podczas letnich plenerów ze Zbigniewem 
Matyskiem, artystą malarzem mieszkającym w Skierniewicach.
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Szopki krakowskie
Termin: 17 grudnia 2019–31 stycznia 2020 r.
Miejsce: sala wystaw czasowych Muzeum Historycznego Skierniewic
Organizatorzy: Muzeum Historyczne Skierniewic i Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa

Szopki krakowskie to związane ze świętami Bożego Narodzenia dzie-
ła sztuki rękodzielniczej. Przedstawiają miniatury zabytkowych budow-
li Krakowa oraz postacie związane z Betlejem. Krakowskie szopkarstwo od 
2019 r. znajduje się na Reprezentatywnej Liście Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego Ludzkości UNESCO.

Podczas wernisażu odczytano fragmenty baśni i opowiadań. Finisażowi 
towarzyszyła prelekcja pt. „Szopkarstwo krakowskie. Niematerialne dziedzic-
two” wygłoszona przez Małgorzatę Niechaj — kustosza Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa, kierownika Działu Folkloru i Tradycji Krakowa.

W melodii jest siła zaklęta. Polscy twórcy estrady w XX-leciu 
międzywojennym
Termin: 19 stycznia–19 lutego 2020 r.
Miejsce: sala koncertowa Muzeum Historycznego Skierniewic
Teksty oraz wybór materiałów archiwalnych: Zbigniew Rymarz, Jarosław 
Wojciechowski
Materiały archiwalne pochodziły ze zbiorów: Zbigniewa Rymarza i Jarosława 
Wojciechowskiego
Projekt grafi czny wystawy: Krzysztof Lang, Krzysztof Słomka

Wystawa ukazująca znaczący wpływ kultury na życie codzienne społe-
czeństwa II RP: teatry, opery, operetki, kabarety, kino, rewie, prezentowała 
znane i zapomniane postaci scen II Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich doro-
bek artystyczny: okładki przedwojennych nut, programów teatralnych czy 
kabaretowych i fi lmowych, płyt, reklam, katalogów i prasy.
Wystawie towarzyszył koncert „Wielkie gwiazdy XX-lecia międzywojennego”.

Na nieludzkiej ziemi. Zdjęcia i dokumenty na temat wywózek i obozów 
pracy na Syberii
Termin: 9 lutego–10 marca 2020 r.
Miejsce: sala wystaw czasowych Muzeum Historycznego Skierniewic
Kurator wystawy: Piotr Paradowski
Autor wystawy: Krzysztof Heyke

Wystawa jest efektem podróży prof. Krzysztofa Heyke na Syberię. Autor 
wystawy przez około dekadę odbywał wyprawy do miejsc, które zamieszki-
wali wysiedleni Polacy. Obok fotografi i tych miejsc, często oddalonych od 
siebie o tysiące kilometrów, znalazły się relacje i wizerunki osób, które tra-
fi ły na Syberię lub urodziły się w rodzinach zesłańców czy katorżników. Na 
wystawie znalazły się przedmioty codziennego użytku, będące świadectwem 
życia na zesłaniu; fi lm przedstawiający Syberię, wielkie puste przestrzenie, 
gdzie zima to 10 miesięcy, a potem to już lato.
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Wernisażowi towarzyszyła prezentacja krótkich form dokumentalnych 
nt. Syberii oraz wykład Krzysztofa Heyke o śladach zsyłek na Syberię. 
Gośćmi spotkania byli: Wiesława Maciejak, autorka tekstu Syberyjska ge-
henna, przewodnicząca koła Związku Sybiraków w Skierniewicach i Hanna 
Tucholska-Załuska, autorka tekstu Repatriacja z ZSRR.

Skierniewice w obiektywie. Fotografi e Stanisława Ślubowskiego
Termin: 18 lutego–30 czerwca 2020 r.
Miejsce: korytarz wystaw czasowych Muzeum Historycznego Skierniewic
Kurator wystawy: Radosław Stefanek
Współpraca: Stanisław Ślubowski

Wystawa przygotowana na obchody rocznicy lokacji Skierniewic prezen-
towała fotografi e architektury, reportażowe, dokumentalne i sportowe wyko-
nane przez Stanisława Ślubowskiego, który od lat uwiecznia życie miasta. 
Fotografować zaczął 70 lat temu, jako młody chłopak, przez prawie 20 lat 
współtworzył klub fotografi czny „Koliber”, działający w mieście, jego zdjęcia 
z uroczystości miejskich publikowała Krajowa Agencja Wydawnicza.

Kobiety w ramach
Termin: 5 marca–10 kwietnia 2020 r.
Miejsce: sala koncertowa i hol Muzeum Historycznego Skierniewic
Kurator wystawy: Marzena Rafi ńska

Wystawa konfrontowała nas z kobietami, które pochodziły z okolic 
Skierniewic lub ich losy splotły się ze Skierniewicami. Wśród nich rezydu-
jące w skierniewickim pałacu: Joanna Grudzińska (1791–1831), żona wiel-
kiego księcia Konstantego, Elżbieta Orbeliani (1835–1899), żona Aleksandra 
ks. Bariatyńskiego, Melita ks. von Sachsen Coburg-Gotha (1876–1936), któ-
ra jako wielka księżna Rosji przyjęła imię Wiktoria Fiodorowna i jej córecz-
ka Elżbieta ks. von Hessen-Darmstadt (1895–1903) zmarła w Skierniewicach. 
Obok nich artystki: śpiewaczka Konstancja Gładkowska (1810–1889), bale-
rina Maria Taglioni (1833–1891); malarki — Pia Górska (1878–1974), Estera 
Karp (1897–1970) i jej siostra Rajzele Rywka (1898–1988) uważana za pierw-
sza profesjonalną fotografkę z Jerozolimy oraz aktorki: Zofi a Noiretówna 
(1862–1922), aktorka i miss piękności Halina Dunin-Łabędzka (1908–1985), 
Jadwiga Kuryluk (1912–1995), Barbara Winiarska (1952–2002); muzy: Zofi a 
Wańkowiczowa (1890–1969), Florentyna Sułkowska (1871–1943) i nieznane 
muzy Adama Petryny, uwiecznione w jego rzeźbach; rewolucjoniska, pierwo-
wzór bohaterki Siłaczki — Faustyna Morzycka (1864–1910), bibliotekarka Maria 
Rybicka (1878–1958), nauczycielka Janina Twarowska (1883–1965), zakon-
nica Maria Ludwika Szemioth (1883–1968), naukowiec Maria Grzegorzewska 
(1888–1967), właścicielka cegielni Janina Gardzyńska (1894–1980), złota me-
dalistka igrzysk olimpijskich w lekkoatletyce Halina Konopacka (1900–1989), 
mistrzyni skoków spadochronowych Marianna Korolewska (ur. w 1935 r.).

Wernisaż odbył się z udziałem Marianny Korolewskiej, Barbary 
Kozakiewicz, Anety Kapelusz. Wystawie towarzyszyło spotkanie z Anną 
Kowalczyk, autorką książki Brakująca połowa dziejów. Krótka historia ko-
biet na ziemiach polskich.
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Dopóki piłka w grze... Historia polskiej piłki nożnej
Termin: 12 marca–17 kwietnia 2020 r.
Miejsce: sala wystaw czasowych Muzeum Historycznego Skierniewic

Wystawa Muzeum Sportu i Turystyki przygotowana we współpracy 
z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Retro Ligą i skierniewickimi klubami 
sportowymi prezentowała zdjęcia, akcesoria piłkarskie — koszulki, spoden-
ki, buty, skarpety, dresy oraz trofea: statuetki, odznaki, proporczyki, repli-
ki pucharów.

O wystawie, która miała swoją edycję online, opowiadał Andrzej Strejlau, 
piłkarz, trener, działacz sportowy i wieloletni komentator telewizyjny, które-
go książkę Strejlau można było nabyć w Muzeum. Piotr Marciniak, prezes 
stowarzyszenia Retro Liga, właściciel kolekcji strojów retro ligi i jej organiza-
tor w Polsce oprowadzał wirtualnie po wystawie.

Jedźmy do Ameryki! Wycinki z historii Polonii amerykańskiej
O kościołach i parafi ach polskich w USA
Termin: 5 kwietnia–30 września 2020 r.
Miejsce: ogród Muzeum Historycznego Skierniewic
Autorzy wystawy: dr Bartłomiej Gutowski oraz Norbert Piwowarczyk
Organizator: Instytut Polonika
Instytucja nadzorująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Współpraca: Narodowe Centrum Kultury, Kordegarda. Galeria Narodowego 
Centrum Kultury

Wystawa plenerowa „Jedźmy do Ameryki! Wycinki z historii Polonii ame-
rykańskiej” zachwycała pięknem fotografi i Norberta Piwowarczyka, prezen-
tujących nie tylko polskie świątynie, lecz także ślady polskości, jakie można 
napotkać, podróżując po USA.

Fotografi e ukazujące amerykańską Polonię, która stara się zachować 
elementy polskiej tradycji i kultury na obczyźnie, powstały w ramach pro-
jektu „Parafi e i kościoły polskie w USA” fi nansowanego dzięki funduszom 
Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ochrona dziedzictwa 
kulturowego za granicą, realizowanego od 2017 r. W 2018 r. do projektu 
włączył się Instytut Polonika, który m.in. wspierał fi nansowo wydruk wysta-
wy. Partnerem strategicznym projektu było Polskie Seminarium Duchowne 
w Orchard Lake. Fotografi e użyte w wystawie powstały na zlecenie Instytutu 
Polonika.

Moja Przygoda w Muzeum. Przedmioty.
Termin: 28 maja–14 czerwca 2020 r.
Miejsce: sala koncertowa i hol Muzeum Historycznego Skierniewic
Przygotowanie: Marzena Rafi ńska

Wystawa pokonkursowa prezentująca 63 prace, których tematem są 
przedmioty z kolekcji muzealnych: rzeczy piękne, interesujące, ważne i za-
bawne. Autorzy prezentowali zabytki archeologiczne, wazy greckie, majo-
likę nieborowską, stroje rycerskie, kolekcje malarstwa, patefony, żelazka, 
instrumenty muzyczne.



Muzealia 2018–2020288

Wystawa została przygotowana w ramach eliminacji do XLII 
Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja 
przygoda w muzeum”. Prace laureatów konkursu w Skierniewicach były 
prezentowane na fanpage’u organizatora konkursu — Muzeum w Toruniu.

Rossa. Wileńska nekropolia
Termin: 17 czerwca–10 września 2020 r.
Miejsce: ogród Muzeum Historycznego Skierniewic
Wystawa plenerowa Instytutu Polonika
Koordynacja: Anna Majda-Baranowska

W ogrodzie muzealnym można było obejrzeć kilkadziesiąt zdjęć autor-
stwa Norberta Piwowarczyka i Piotra Jamskiego, ukazujących nie tylko ma-
lowniczość krajobrazu, lecz także przypominających o ogromnej wartości 
historycznej i artystycznej cmentarza Na Rossie, który stał się miejscem spo-
czynku wielu osób ważnych dla polskiej historii i kultury.

Wystawa zwieńczała prace dokumentacyjne prowadzone w latach 2013–
2016 na cmentarzu Na Rossie. Zostały one zrealizowane przez Instytut 
Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Nauk Edukacyjnych (lit. Lietuvos 
edukologijos universitetas), w ramach grantu z Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki. Nekropolię szczególną troską otacza Społeczny 
Komitet Opieki nad Starą Rossą, pozyskując fundusze z publicznych zbió-
rek oraz od prywatnych darczyńców. Współpracuje również z polskimi or-
ganizacjami pozarządowymi, prowadzącymi prace konserwatorskie dzięki 
m.in. dotacjom polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Lotnicy ziemi skierniewickiej w II wojnie światowej
Termin: 27 czerwca–29 października 2020 r.
Miejsce: ogród Muzeum Historycznego Skierniewic
Kurator: Robert Gretzyngier, Jacek Stępowski, Piotr Paradowski

Wystawa plenerowa w 80. rocznicę Bitwy o Anglię prezentująca na planszach 
formowanie się lotnictwa polskiego we Francji, udział lotników w kampanii fran-
cuskiej, ewakuację lotników po kapitulacji Francji do Anglii, a następnie bitwę 
o Anglię i sylwetki uczestniczących w niej pilotów pochodzących ze Skierniewic 
lub okolicy, m.in.: Michała Stęborowskiego, Romualda Sulińskiego, którzy 
byli absolwentami Gimnazjum im. B. Prusa w Skierniewicach, urodzonego 
w Skierniewicach Zygmunta Natkańskiego, Zdzisława Kapciuka, Władysława 
Klimczyka, Włodzimierza Linka oraz Mariana Bełca, urodzonego w nieda-
lekim Paplinie, Stanisława Wieprzkowicza z Miedniewic, Jana Aleksandra 
Wierzbickiego z Rzeczkowa, Alfreda Włodarskiego z Wędrogowa i innych.

Wystawa została zrealizowana we współpracy z Fundacją Historyczną 
Lotnictwa Polskiego i wydawnictwem Gretza, przy współudziale Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Skierniewice, Towarzystwa 
Przyjaciół Skierniewic, Stowarzyszenia Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji 
Piechoty, Modelarni Lotniczej w Skierniewicach.

Wystawie towarzyszył katalog opracowany przez Roberta Gretzyngiera, 
Wojtka Matusiaka i Jacka Stępowskiego.
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Wystawa modeli redukcyjnych
Termin: 27 czerwca–31 lipca 2020 r.
Miejsce: korytarz przy wejściu do Muzeum Historycznego Skierniewic
Kurator: Piotr Paradowski, Tomasz Bakalarz

Wystawa modeli wykonanych przez uczestników konkursu „Model na kwaran-
tannie”, zorganizowanego przez Modelarnię Lotniczą w Skierniewicach. Konkurs 
odbywał się w dwóch kategoriach: modeli z plastiku lub modeli z papieru.

Tadeusz Sułkowski wielkim poetą był
Termin: 9 lipca–16 sierpnia 2020 r.
Miejsce: sala wystaw czasowych Muzeum Historycznego Skierniewic
Kurator: Michał Gałęzowski

Wystawa przygotowana z okazji 60. rocznicy śmierci Tadeusza Tomasza 
Sułkowskiego — poety, dziennikarza, prozaika, krytyka, podporucznika re-
zerwy piechoty Wojska Polskiego. Tadeusz Sułkowski urodził się 15 paź-
dziernika 1907 r. w Skierniewicach, był absolwentem skierniewickiego 
gimnazjum. Mieszkał w domu przy Rynku do czasu wojny, kiedy to podczas 
bitwy nad Bzurą dostał się do niemieckiej niewoli. Po pobycie w szpitalu 
w Łodzi został przetransportowany do obozu Hadamar w Hesji, a potem do 
Murnau. Po wyzwoleniu obozu najpierw skierował się do Włoch, gdzie dołą-
czył do żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. Ostatecznie zamieszkał w Londynie. 
Zmarł 26 lipca 1960 r. Został pochowany na cmentarzu Hampstead, znajdu-
jącym się niedaleko Finczlejowa, jak nazywano Dom Pisarza, w którym zna-
lazło schronienie wielu powojennych pisarzy-emigrantów i gdzie przez lata 
tworzył i pracował Tadeusz Sułkowski.

Metamorfozy Owidiusza — mity greckie w rycinach
Termin: 11 sierpnia–27 września 2020 r.
Miejsce: sala koncertowa i hol Muzeum Historycznego Skierniewic
Kurator: Michał Gałęzowski

Wystawa rycin niderlandzkiego rytownika i malarza Hendrika Goltziusa 
ze zbiorów Wojciecha Jakubczyka, historyka sztuki, kuratora wystaw, człon-
ka Polskiego Towarzystwa Filologicznego, kolekcjonera rycin, a szczególnie 
artystów niderlandzkich epoki manieryzmu.

Cykl rycin prezentowanych na wystawie powstawał w pracowni arty-
stycznej w Haarlemie, założonej przez Goltziusa. Według jego projektów 
w latach 1589–1590 powstały 52 miedzioryty, ilustrujące poemat epicki 
Metamorfozy, prezentujący w XV księgach mity greckie i rzymskie opisa-
ne przez Owidiusza. Cykl doczekał się trzech edycji w 1652, 1680 i 1728 r. 
To właśnie ta ostatnia edycja rycin prezentowana była w ramach wystawy.

Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa
Termin: 15 sierpnia–30 września 2020 r.
Miejsce: ogród Muzeum Historycznego Skierniewic
Koordynator: Piotr Paradowski

Wystawa przygotowana przez Biuro Programu „Niepodległa” we współ-
pracy z Muzeum Wojska Polskiego poświęcona wojnie polsko-bolszewickiej, 
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prezentująca najważniejsze fakty i postaci związane z tym wydarzeniem na 
20 planszach. Unikalne zdjęcia archiwalne z 1920 r. opatrzone zostały ko-
mentarzem specjalistów z Muzeum Wojska Polskiego. Na planszach zosta-
ły zilustrowane następujące tematy: Polskie formacje wojskowe w I wojnie 
światowej, Ku niepodległości, Wojna polsko-ukraińska, Pierwsze walki z bol-
szewikami, Stulecie Muzeum Wojska Polskiego, Wyprawa kijowska, Rosja 
bolszewicka a Polska, Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata, 
Bitwa Warszawska, Naczelny Wódz Józef Piłsudski (1867–1935), Ksiądz 
Ignacy Skorupka (1893–1920), Ochotnicy, Ochotniczki, Świat wobec wojny 
polsko-bolszewickiej, Bitwa Lwowska, Bitwa nad Niemnem, Traktat ryski, 
Trofea z wojny polsko-bolszewickiej, Rewindykacje.

Żołnierze garnizonu skierniewickiego w wojnie polsko-bolszewickiej 
1919–1921
Termin: 15 sierpnia–30 września 2020 r.
Miejsce: ogród Muzeum Historycznego Skierniewic
Kurator: Piotr Paradowski

Narracja koncentrowała się wokół błękitnej armii generała Hallera, hi-
storii 30. pułku piechoty ziemi łowickiej, pomocy udzielonej Polsce przez 
Węgrów oraz Bitwie Warszawskiej, w której brał udział 18. pułk piechoty. 
Zaprezentowano na niej zdjęcia żołnierzy armii ochotniczej. Wystawa była 
częścią projektu „Skierniewiczanie dumni z Niepodległej” zrealizowanego 
w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

To, co jest. Malarstwo Roberta Jankowskiego
Termin: 22 sierpnia–30 września 2020 r.
Miejsce: sala wystaw czasowych Muzeum Historycznego Skierniewic
Kuratorka: Marzena Rafi ńska

Wystawa prezentująca pejzaże i martwe natury dr. Roberta Jankowskiego, 
malarza, absolwenta ASP w Łodzi, który w latach 1998–2009 był asystentem 
w Pracowni Podstaw Kompozycji II prof. Lesława Miśkiewicza na Wydziale 
Grafi ki i Malarstwa ASP w Łodzi.

Wystawa pozbawiona została odautorskiego komentarza, jest tym, czym 
jest, co tworzy się między dziełem artysty a widzem, jest czystym odbio-
rem, pozbawionym sugestii czy interpretacji, które ukierunkowują proces 
postrzegania malarskiego dzieła.

Bartnictwo w dawnej Polsce
Termin: 18 września–18 listopada 2020 r.
Miejsce: ogród Muzeum Historycznego Skierniewic
Kurator: Michał Gałęzowski

Wystawa fotografi i i zbiorów prof. Krzysztofa Heyke, dokumentuje pracę 
ginącego rzemiosła, jakim jest bartnictwo. Artysta od wielu lat fascynuje się 
tym tematem. W efekcie powstały fotografi e wykonane nie tylko w Polsce, ale 
także na Litwie i Białorusi. Dzięki staraniom profesora bartnictwo zostało wpi-
sane w 2016 r. na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
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Podczas wernisażu odbył się minirecital fortepianowy w wykonaniu Marii 
Ludwiki Gabryś-Heyke oraz degustacja miodów z pasieki Romana Ciszewskiego. 
Wernisaż wystawy był punktem programu Skierniewickiego Święta Kwiatów 
Owoców i Warzyw.

175 lat żelaznej drogi do Europy
Termin: 1 października–25 listopada 2020 r.
Miejsce: ogród Muzeum Historycznego Skierniewic
Koordynacja: Anna Majda-Baranowska

Wystawa plenerowa Stacji Muzeum prezentująca historię kolei oraz jej 
budowniczych i pierwsze dworce, które wówczas powstały. Pierwsze po-
łączenie, między Warszawą a Grodziskiem, otwarto 14 czerwca 1845 r. 
Inicjatorami budowy drogi żelaznej byli bracia Henryk i Tomasz Łubieńscy, 
Piotr Steinkeller. Naczelnym inżynierem został Stanisław Wysocki.

Dworce Świata
Termin: 1 października–25 listopada 2020 r.
Miejsce: sala wystaw czasowych/hol Muzeum Historycznego Skierniewic
Koordynacja: Anna Majda-Baranowska

W 175. rocznicę powstania drogi warszawsko-wiedeńskiej Muzeum 
Historyczne Skierniewic zaprezentowało wystawę planszową przygotowaną 
przez Stację Muzeum, przedstawiającą dworce utrwalone na starych pocztów-
kach. Najstarsze fotografi e pochodzą z początków XX w. Na wystawie moż-
na było przeczytać, że dworce: „powstawały wraz z rozwojem kolei w XIX w. 
we wszystkich zakątkach świata, począwszy od «kolebki kolejnictwa» — Anglii, 
po Stany Zjednoczone Ameryki, Rosję, Niemcy czy Francję. Od kiedy miasta 
przestały być «opasywane» murami obronnymi, a rogatki miejskie nie odgrywa-
ły już swojej podstawowej roli, to dworce kolejowe przejęły funkcję bram miej-
skich. Transport szynowy był ważnym elementem wpływającym na dynamikę 
rozwoju miast i wsi. Ekspansja miejscowości niejednokrotnie była uzależniona 
od wielkości i lokalizacji dworca kolejowego. Stacja usytuowana na peryferiach 
często wymuszała przesunięcie centrum miasta w stronę kolei”.

Historia Konstancji Gładkowskiej
Wystawa pokonkursowa
Termin: 18 listopada 2020–30 kwietnia 2021 r.
Miejsce: hol Muzeum Historycznego Skierniewic
Kurator: Michał Gałęzowski

Wystawa prac opowiadających biografi ę Konstancji Gładkowskiej, wyko-
nanych w ramach konkursu przez uczniów skierniewickich szkół. Zadaniem 
uczestników konkursu było stworzenie komiksu z następującymi scena-
mi: dzieciństwo Konstancji Gładkowskiej, edukacja w konserwatorium mu-
zycznym, zauroczenie Fryderyka Chopina piękną śpiewaczką Konstancją 
Gładkowską, ślub Konstancji Gładkowskiej z Józefem Grabowskim oraz życie 
Konstancji w Dworku Modrzewiowym w Skierniewicach. Jurorami konkursu 
byli Włodzimierz Wasilewski — artysta rzeźbiarz oraz Agnieszka Skoczek — 
fi lmoznawca, a także Michał Gałęzowski. Wystawa miała swoją edycję online.
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Jubileusz 300-lecia kościoła św. Stanisława w Skierniewicach
Termin: 29 listopada 2020–18 czerwca 2021 r.
Miejsce: plenerowa część w namiocie przy Kościele św. Stanisława oraz 
w ogrodzie Muzeum Historycznego Skierniewic, zabytki i odtworzona część 
kaplicy w sali wystawowo-warsztatowej Muzeum
Autorzy: dr hab. Wiktor Łyjak, prof. UJK, dr Violetta Wiernicka, Anna Majda-
-Baranowska, Radosław Stefanek, Katarzyna Siatkowska
Kuratorzy: Anna Majda-Baranowska, Radosław Stefanek

Wystawa była podsumowaniem badań nad historią kościoła św. Stani-
sława oraz znajdującego się w jego otoczeniu cmentarza. We wnętrzu mu-
zeum zaprezentowane zostały wielkoformatowe zdjęcia ukazujące dawny 
wygląd wnętrza kościoła, odtworzony na podstawie archiwalnych opisów 
oraz przedmioty odnalezione podczas prac archeologicznych na cmentarzu. 
Wystawę można było zwiedzać wirtualnie dzięki fi lmowi prezentowanemu 
na Facebooku, wykonanemu w technologii 360 stopni. Plansze prezentowa-
ne w plenerze wprowadzały w historię kościoła i cmentarza oraz ukazywały 
zdjęcia z prac archeologicznych.

Drukowane wydawnictwa muzealne w latach 2018–2020
2018 r.
Katalogi wystaw:
Artyści Skierniewic 1918–2018, listopad 2018

Katalogi festiwali:
16. Festiwal Muzyki Romantycznej 2018, listopad 2018

2019 r.
Katalogi wystaw:
Jasność, katalog wystawy prac Ireneusza Rolewskiego — styczeń 2019
Grupa Kierunek — katalog wystawy malarstwa, luty 2019
Skierniewicka lista katyńska — przewodnik po wystawie, kwiecień 2019
Sacrum Profanum — katalog wystawy Andrzeja Boja Wojtowicza, kwiecień 2019
Policja w latach II RP i dziś — przewodnik po wystawie, lipiec 2019
Dzieje Skierniewic — katalog wystawy stałej, wrzesień 2019

Katalogi festiwali:
17. Festiwal Muzyki Romantycznej — listopad 2019

Wydawnictwa specjalne:
Trzy zestawy okolicznościowych znaczków pocztowych wydanych z okazji wystawy 

„250 rocznica utworzenia warmińskiej poczty przez biskupa Krasickiego”, czer-
wiec 2019

2020 r.
Katalogi wystaw:
Ślady na śniegu — przewodnik po wystawie „Na nieludzkiej ziem”, styczeń 2020
Lotnicy Ziemi Skierniewickiej — przewodnik po wystawie plenerowej, lipiec 2020
To co jest — katalog wystawy Roberta Jankowskiego, sierpień 2020
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Żołnierze Garnizonu Skierniewickiego — przewodnik po wystawie plenerowej, sier-
pień 2020

Narracje Abstrakcyjne — katalog wystawy Elżbiety Czerwińskiej, październik 2020

Druki ulotne:
Skierniewice w obiektywie, fotografi e Stanisława Ślubowskiego — ulotka informacyj-

na, luty 2020
Kobiety w ramach — mini przewodnik po wystawie, marzec 2020
Moja Przygoda w Muzeum — mini przewodnik wystawy pokonkursowej, czerwiec 

2020
Otwarcie pracowni Ireneusza Rolewskiego — ulotka informacyjna, lipiec 2020
Metamorfozy Owidiusza — mini przewodnik po wystawie, sierpień 2020
Bartnictwo w dawnej Polsce — mini przewodnik po wystawie plenerowej, wrzesień 

2020
Maria Gabryś-Heyke, koncert fortepianowy — ulotka informacyjna, wrzesień 2020

Katalogi festiwali:
18. Festiwal Muzyki Romantycznej 2020 (wersja elektroniczna) — listopad 2020
I Festiwal Bajek Ignacego Krasickiego 2020 — listopad 2020

Publikacje:
Skierniewicki Odprysk Poezji ewentualnie Literatury — Antologia 2020, listopad 2020
Przewodnik po kościele i cmentarzu św. Stanisława — listopad 2020

Wybrane nabytki muzealne w latach 2018–2020

Od otwarcia Muzeum Historycznego Skierniewic w październiku 2018 r. do 
jego zbiorów udało się pozyskać wiele eksponatów. Wśród 64 darowanych, 
417 zakupionych i 527 zdeponowanych obiektów są fotografi e, przedmio-
ty użytkowe, dzieła sztuki, dokumenty, militaria, a także obiekty sakralne. 
Pochodzą one z różnych źródeł — od osób prywatnych, stowarzyszeń czy in-
stytucji muzealnych. Muzeum prowadzi też kwerendę na różnych portalach 
aukcyjnych, dzięki czemu udało się zakupić wiele obiektów. Niektóre z pozy-
skanych eksponatów znalazły swoje miejsce na wystawie stałej w Muzeum. 
W gablotach muzealnych można podziwiać m.in.: białą dalmatykę z XVIII w. 
wykonaną z broszowanego jedwabiu; na białym tle znajduje się wzór kwiato-
wy, do którego użyto również srebrnej nici. Na uwagę zasługuje także XVIII-
wieczny jedwabny niebieski ornat, haftowany cienkimi, długimi gałązkami 
z czerwonymi, brązowymi, różowymi i żółtymi kwiatami. Do ozdobienia or-
natu i będącej do niego w komplecie stuły użyto srebrnej klockowej koronki. 
Zarówno ornat, jak i dalmatyka były niegdyś używane przez księży w skier-
niewickim kościele św. Jakuba, obecnie są depozytem parafi i w zbiorach 
Muzeum. Kolejnym obiektem, który pochodzi z kościoła św. Jakuba, jest 
Księga Towarzystwa św. Anny, zawierająca nazwiska osób do niego należą-
cych. Pozwolenie na założenie Towarzystwa wydał 25 września 1582 r. pry-
mas Stanisław Karnkowski, który własnoręcznie złożył podpis w księdze.

Z czasów, kiedy skierniewicki pałac był rezydencją cesarsk,ą pochodzi 
srebrny talerz z 1848 r., depozyt Andrzeja Starusa. W tej części wystawy 
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można również zobaczyć, wypożyczony ze Stacji Muzeum, model lokomoty-
wy Borsig z 1845 r., z kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Takie parowozy prze-
jeżdżały przez skierniewicką stację. O burzliwych dziejach Polski w XIX w. 
świadczą kajdany katorżnicze na nogi — dar Piotra Moskwy. Podarowane 
przez niego obiekty znalazły się również we fragmencie ekspozycji, która 
opowiada o czasach I wojny światowej, m.in.: niemiecka ochronna tarcza 
pancerna „Grabenschutzschild” ze śladami ostrzału czy rosyjski miedzia-
ny kociołek cesarskiego żołnierza z okresu I wojny światowej. Szczególnego 
rodzaju biżuterią jest zakupiona przez muzeum srebrna bransoletka skła-
dająca się z monet rosyjskich wykonana prawdopodobnie przez żołnierza bę-
dącego w okopach.

Wybudowana na przełomie XIX i XX w. cerkiew wojskowa została prze-
budowana po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W muzeum znajduje 
się fragment dachu cerkwi — kula będąca podstawą krzyża, którą w depozyt 
przekazał Zbigniew Gradowski.

Obiektami będącymi rzadkością są kapsle od butelek po piwie z bro-
waru skierniewickiego. Dzięki Andrzejowi Kostusiakowi, który przekazał 
w depozyt egzemplarz takiego kapsla, w gablocie poświęconej browarowi 
Władysława Strakacza można go oglądać wśród innych pamiątek związa-
nych z tym przedsiębiorstwem, jak np. syfon do wody ze szkła kobaltowego 
z grawerem browaru, podarowany muzeum przez Wojciecha Rdesta.

W gablocie poświęconej edukacji znajduje się czapka licealisty z 1951 r., 
należąca do ucznia LO im. B. Prusa w Skierniewicach — Kazimierza 
Krzymińskiego, członka szkolnej orkiestry. Czapka ma wyhaftowany na den-
ku instrument muzyczny, a zdeponował ją w muzeum Grzegorz Krzymiński.

Skierniewice miały swoje zakłady zegarmistrzowskie, w których powsta-
wały też budziki. Jeden z nielicznych zachowanych do naszych czasów zegar 
został wykonany przez Mordechaja Feffera w dwudziestoleciu międzywojen-
nym. Na cyferblacie do dziś widnieje adres zakładu znajdującego się przy 
Rynku. Ten unikatowy eksponat podarowała muzeum Jolanta Szum.

Po odzyskaniu niepodległości dawne cesarskie koszary przejęło polskie 
wojsko. Stacjonujący tu żołnierze dysponowali m.in. pistoletami Vis, wzór 
35, konstrukcji Piotra Wilniewczyca, Jana Skrzypińskiego oraz Feliksa 
Modzelewskiego. Eksponat zakupiony do muzeum ma numer 38066 i pocho-
dzi z ostatniej produkowanej serii z 1939 r. Muzeum kupiło też karabin wzór 
29, oparty na konstrukcji Mausera, wyprodukowany w 1935 r. w Radomiu, 
który jest prezentowany na wystawie stałej w strefi e poświęconej historii 
garnizonu 26. Dywizji Piechoty. Do zbiorów muzeum trafi ła lufa od legendar-
nego karabinu przeciwpancernego Ur, wzór 35, podarowana przez Janusza 
Ciechanowskiego. Jest to unikatowy obiekt, rzadko spotykany w kolekcjach 
muzealnych. W sierpniu 1939 r. w jednostkach Wojska Polskiego znajdo-
wało się 3500 sztuk tej broni. Darem Ireneusza Jaśniewskiego jest ogni-
wo gąsienicy czołgu 7 TP. Był to lekki czołg skonstruowany w Polsce przed 
II wojną światową, jeden z pierwszych na świecie, w którym użyto silnika 
wysokoprężnego.
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 REMONT ZABYTKOWEGO DREWNIANEGO 
DWORKU KONSTANCJI GŁADKOWSKIEJ  

W SKIERNIEWICACH

Streszczenie: artykuł ma na celu przedstawienie krótkiej historii najstarszego drew-
nianego budynku w Skierniewicach — dworku modrzewiowego, którego mieszkan-
ką była m.in. Konstancja Gładkowska, śpiewaczka i młodzieńcza miłość Fryderyka 
Chopina. W dalszej części artykułu znajduje się opis obecnego stanu technicznego 
budynku, wymagania dot. prac zabezpieczających i budowlanych oraz plany jego 
remontu, zgodnie z wykonanymi inwentarzami, przeglądami oraz dokumentacją 
projektową.

Słowa kluczowe: drewniany dworek modrzewiowy, Konstancja Gładkowska, oddział 
Muzeum Historycznego Skierniewic, rewitalizacja.

Summary: the aim of article is to present a short history of the oldest wooden buil-
ding in Skierniewice — a larch manor house, whose inhabitants were, among others 
Konstancja Gładkowska, singer and youthful love of Fryderyk Chopin. Further 
in the article, authors describe the current technical condition of the building, 
requirements for technical security and construction works, and plans for renova-
tion, in accordance with the inventory, inspections and project documentation.

Keywords: wooden larch manor house, Konstancja Gładkowska, branch of the 
Historical Museum of Skierniewice, revitalization.

* * *

Historia domu

Drewniany dworek Konstancji Gładkowskiej, jak przyjęto go nazywać, jest 
unikatowym obiektem w Skierniewicach — jednym z nielicznych, najstar-
szym z istniejących drewnianych budynków w mieście, a przez osobę najsłyn-
niejszej lokatorki, młodzieńczej miłości i natchnienia Fryderyka Chopina, na 
stałe wpisuje się w dziedzictwo kultury polskiej. Budynek powstał prawdo-
podobnie około połowy XIX w., choć według tradycji miejscowej i wpisu do 
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rejestru zabytków1, datuje się go na drugą połowę XVIII w. Jest to parte-
rowy, podpiwniczony budynek, w konstrukcji drewnianej, o zwartej bryle, 
przykryty dwuspadowym dachem, częściowo podpiwniczony. Wnętrze domu 
ma układ amfi ladowy. Niestety nie udało się ustalić, kto był jego pierwszym 
właścicielem. We wspomnieniach Wacława Rogowicza, powieściopisarza, 
nowelisty i tłumacza, który odwiedził wraz z matką Konstancję Gładkowską 
w latach 80. XIX w., pojawia się informacja, że była to posesja należąca do 
pani Zielińskiej2. Być może w tym właśnie domu swoje pierwsze mieszkanie 
wynajął dr Stanisław Rybicki po przyjeździe do Skierniewic w 1867 r.3

Oprócz Konstancji z Gładkowskich Grabowskiej mieszkali tam również 
Maria i Wincenty Weyherowie z czterema córkami4. Wincenty Weyher (1854–
1931) pracował w II Oddziale Technicznym Dyrekcji Drogi Warszawsko-
Wiedeńskiej jako rachmistrz (główny księgowy) oraz sekretarz oddziału 
technicznego. Weyherowie przyjmowali w swoim mieszkaniu Władysława 
Stanisława Reymonta, w czasach, gdy był on pracownikiem kolei i podwładnym 

1 Wpis do rejestru zabytków województwa skierniewickiego, nr decyzji 431 z 30 IX 1976.
2 W. Rogowicz, Warszawa wydarta niepamięci, Kraków 1956, s. 56–58; w brudnopisie listu He-
leny Lustych-Karmańskiej do nieznanego adresata, z 20 XI 1967, znajdującego się z zbiorach 
Muzeum Historycznego Skierniewic, jest informacja, że Zielińscy byli krewnymi Grabowskich.
3 S. Ostafi ńska, Wspomnienia z rodzinnego domu [w:] Stanisław Teofi l Rybicki 1843–1920. Le-
karz i społecznik skierniewicki”, oprac. zbior. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wł. St. Reymon-
ta w Skierniewicach, Skierniewice 2006, s. 45.
4 Informacje zaczerpnięte z artykułu M. Lipskiej-Szpunar Skierniewicka rodzina Weyher. Opie-
kunowie Reymonta, <http://akademia.cekis.pl/skierniewicka-rodzina-weyher-opiekunowie-
-reymonta/> [dostęp: 9 kwietnia 2021].

Fot. 1. Dworek przy ul. Floriana 4, lata 60. XX w.; źródło: Muzeum Historyczne Skierniewic
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Wincentego Weyhera5. Najmłodsza z córek Wincentego Weyhera, Wanda, 
otworzyła w dwudziestoleciu międzywojennym w domu przy ul. Floriańskiej 
(taka nazwa znajduje się na tabliczce umieszczonej na budynku) kwiaciar-
nię, sprzedawała tam również owoce.

Dworek gościł wiele osobistości zasłużonych dla kultury polskiej. Przed 
1939 r. bywali w nim m.in. ebenista, twórca m.in. mebli do Zamku Królewskiego 
w Warszawie, pałacu w Kozłówce i Teatru Narodowego Fryderyk Heurich; fo-
tograf architektury polskiego modernizmu Czesław Olszewski; poeta emigra-
cyjny Tadeusz Sułkowski, a po 1945 r. krytyk literacki Tadeusz Bereza.

W czasie II wojny światowej do Skierniewic przyjechali Zofi a i Stanisław 
Wąsikowie. Przed wybuchem wojny byli właścicielami składu aptecznego 
w Warszawie6. Stanisław, z wykształcenia farmaceuta, był również artystą 
malarzem7. Państwo Wąsikowie zamieszkali przy Floriana 4, a Zofi a dołą-
czyła do Wandy Weyher i razem zajmowały się ogrodnictwem. Starsi miesz-
kańcy Skierniewic wspominają, że za budynkiem stały szklarnie, a ogród, 
gdzie uprawiano warzywa, owoce i kwiaty (zwłaszcza goździki, z których sły-
nęła kwiaciarnia) ciągnął się aż do rzeki. Podczas okupacji w sklepie Wandy 
Weyher mieścił się jeden z trzech centralnych punktów kolportażu prasy 
podziemnej, schronienie znajdowali tu również powstańcy warszawscy, któ-
rzy uciekli ze skierniewickiego szpitala8. Stanisław Wąsik poświęcił się ma-
larstwu, jako anegdotę opowiadano, że w czasach powojennych na wyjazdy 
do paryskich muzeów zarabiał, wykonując portrety komunistycznych władz, 
wykorzystywane w trakcie pochodów pierwszomajowych.

Na mapach geodezyjnych Skierniewic z 1928 r. jako właściciel działki 
i domu jest wymieniony Czesław Strzelecki, do którego należała również ap-
teka przy ul. Senatorskiej 1. Po jego śmierci w 1934 r. wszystko odziedziczy-
ły córki Maria Binder i Zofi a Malczewska. Dom, w którym mieściło się kilka 
niezależnych mieszkań, był wynajmowany. Najdłużej mieszkali tam Wanda 
Weyher oraz Zofi a i Stanisław Wąsikowie, a żeby zostać lokatorem, trzeba 
było przejść rozmowę z właścicielkami, które miały surowe wymagania wo-
bec ewentualnych mieszkańców9.

W 1974 r. córki Czesława Strzeleckiego zdecydowały się przekazać nieod-
płatnie część terenu wraz z zabudową przy ul. Floriana 4 na rzecz Skarbu 
Państwa. Stosowne dokumenty podpisano w marcu 1975 r. Intencją darowi-
zny Marii Binder i Zofi i Malczewskiej było, by dom, w którym niegdyś miesz-
kała Konstancja Gładkowska, służył społeczeństwu jako miejsce związane 
z kulturą, może jako muzeum chopinowskie10.

5 Odręczna notatka Heleny Lustych-Karmańskiej z 11 I 1965, zbiory Muzeum Historycznego 
Skierniewic.
6 Spis abonentów warszawskiej sieci telefonów Polskiej Spółki Telefonicznej i rządowej war-
szawskiej sieci okręgowej, rok 1938/39, s. 371.
7 W 1937 r. wziął udział w dorocznej wystawie w Zachęcie, prezentując obraz olejny Portret pani 
Z. Śl., wymieniony na poz. 230 w wydrukowanym przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie katalogu Salon 1937. Przewodnik 128 (grudzień), Warszawa 1937.
8 K. Zwierzchowski, Skierniewice w czasie II wojny światowej, Izba Historii Skierniewic, Skier-
niewice 2016, s. 103, s. 347.
9 Relacja ustna Teresy Skiby-Stępniak, byłej mieszkanki domu przy ul. Floriana 4.
10 List Marii Binder do nieznanego adresata z 4 V1976, kserokopia w zbiorach MHS.
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W 1980 r. decyzją ówczesnego wiceprezydenta miasta, Franciszka 
Opiłowskiego, dwa pokoje w domu przy Floriana 4 otrzymało Towarzystwo 
Przyjaciół Skierniewic (TPS). Kolejne pomieszczenia były sukcesywnie prze-
kazywane stowarzyszeniu, po przeniesieniu dotychczasowych lokatorów do 
innych mieszkań, w 1989 r. Towarzystwo zostało jedynym użytkownikiem 
„dworku Konstancji”11.

W 1987 r. w czterech pomieszczeniach została otworzona ekspozycja 
poświęcona dziejom miasta. Uroczyste otwarcie Izby Historii Skierniewic 
(IHS), poprzedniczki Muzeum Historycznego Skierniewic (MHS), nastąpi-
ło 18 lutego 1987 r., w przeddzień 530. rocznicy nadania praw miejskich. 
W kolejnych latach wystawę powiększano, a w 1990 r. zajęła już 9 pokoi. 
Przez 31 lat funkcjonowania Izba Historii Skierniewic stała się miejscem, 
w którym można było odnaleźć przeszłość miasta, wysłuchać koncertu czy 
odczytu, a gromadzone przez lata zbiory znalazły się w kontynuującym 
działalność Izby MHS.

Po połączeniu IHS oraz MHS w jedną instytucję w 2019 r.12, dworek stał 
się ofi cjalnie oddziałem Muzeum.

11 F. Małkus, Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic. Kronika z lat 1971–1996, Towarzystwo Przy-
jaciół Skierniewic, Skierniewice 1996, s. 23.
12 Połączenie jednostek nastąpiło 1 III 2019, po wejściu w życie uchwały nr IV/11/2019 Rady 
Miasta Skierniewice z dnia 24 I 2019 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r., poz. 820).

Fot. 2. Widok ogólny drewnianego dworku przed rewitalizacją w 2019 r.; źródło: MHS
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Obecny stan techniczny budynku

Dworek to parterowy, wolnostojący budynek, z poddaszem nieużytkowym, 
częściowo podpiwniczony, z dachem dwuspadowym. Wykonany jest na pla-
nie prostokąta o wymiarach 10,7 × 25,70 m. Na elewacji zachodniej przy bu-
dynku znajduje się weranda.

Działka w kształcie wieloboku, na której znajduje się dworek, położona 
jest w ścisłym centrum miasta przy skrzyżowaniu ulic Floriana i Rzecznej.

Dworek nie był do tej pory remontowany, dlatego obecnie niezbędne jest 
przeprowadzenie remontu kapitalnego. W bardzo złym stanie technicznym 
są ściany fundamentowe i podwaliny. Do wymiany kwalifi kują się elemen-
ty nośne budynku, czyli słupy i dolne partie ścian zewnętrznych. Podłogi 
domu wraz ze wszystkimi warstwami, stolarka okienna i drzwi zewnętrz-
ne, zakwalifi kowano w ramach audytów do całkowitej wymiany. Dach bu-
dynku jest w bardzo złym stanie technicznym, z uwagi na daleko posuniętą 
degradację krokwi, jętek, ścian szczytowych, przekroczenie stanów granicz-
nych nośności i użytkowalności. Elewacje wymagają wykonania częściowo 
nowej okładziny zewnętrznych ścian konstrukcyjnych. Ponadto, niezbędne 
jest wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, czyli instalacji elektrycznej 
i niskoprądowej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania. 
Konieczne jest również wykonanie nowych instalacji zewnętrznych: kanali-
zacyjnej, gazowej, wewnętrznej linii zasilającej do projektowanego przyłącza 
elektroenergetycznego.

Fot. 3. Zdjęcie tabliczki wejściowej z 2019 r.; źródło: MHS
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Szczegółowa informacja nt. stanu technicznego dachu budynku

Więźba dachowa budynku dworku jest drewniana, płatwiowo-kleszczowa. 
Kąt nachylenia połaci dachowej to 37 stopni. Pokrycie dachu wykonane jest 
z deskowania niepełnego, blachy i papy. Słupki opierają się na podwali-
nie, biegnącej prostopadle od belek stropowych. Na niektórych elementach 
więźby dachowej widoczne są zawilgocenia od przecieków oraz deforma-
cje i zniszczenia spowodowane przez larwy owadów. Obliczenia wykazały 
przekroczenie stanów granicznych nośności dla krokwi, dlatego specjaliści 
zalecili wymianę krokwi na nowe. Płatew pośrednia nie biegnie w jednym po-
ziomie. Przy ścianach szczytowych jest obniżona. To powoduje konieczność 
obicia płatwi obustronnie w celu oparcia krokwi na równej płaszczyźnie13.

Szczegółowa informacja nt. stanu technicznego fundamentów i ścian 
fundamentowych

Fundamenty budynku wykonano z kamienia polnego. Ściany fundamentowe 
wykonane są z cegły ceramicznej, pełnej, na zaprawie glinianej. Cokół budyn-
ku wykonany jest z cegły ceramicznej, pełnej i jest otynkowany od zewnątrz 
tynkiem cementowym. Grubość ściany fundamentowej wynosi ok. 40 cm. 
W wyniku odkrywki ściany fundamentowej od strony ogrodu, zdiagnozowa-
no, iż głębokość posadowienia fundamentów wynosi 70 cm. W części pod-
piwniczonej budynku, fundamenty znajdują się ok. 40 cm poniżej poziomu 
posadzki piwnic. W trakcie analiz nie stwierdzono izolacji poziomych i pio-
nowych ścian fundamentowych. Gruntem dominującym na działce wokół 
budynku są piaski barwy jasnożółtej z przewarstwieniami z gliny. Ściany 
fundamentowe są w złym stanie technicznym — zaprawa uległa zmurszeniu, 
cegły kruszą się pod wpływem lekkiego uderzenia młotkiem. Stwierdzono 
również brak pionowej i poziomej izolacji ściany. Ściany zewnętrzne opiera-
ją się na fundamentach za pośrednictwem drewnianej podwaliny. Z uwagi 
na brak izolacji pomiędzy podwaliną a ścianą fundamentową wykazuje ona 
znaczne zawilgocenie, jest porażona korozją biologiczną i posiada znaczne 
ubytki przekroju poprzecznego14.

Szczegółowa informacja nt. stanu technicznego ścian i elewacji

Ściany zewnętrzne budynku mają konstrukcję drewnianą. Konstrukcja główna 
ścian wykonana jest z elementów drewnianych, prostokątnych i jest obszalo-
wana deskami. Elewacja frontowa posiada dekoracyjny szalunek z drewniany-
mi rozetami poniżej okien. Deski przybite są do konstrukcji głównej stalowymi 

13 Projekt budowlano-wykonawczy remontu i przebudowy budynku IHS wraz z rekonstrukcją 
ganku oraz z budową zewnętrznej infrastruktury technicznej w ramach zadania pod nazwą Pro-
jekt budowlany remontu zabytkowego drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej z września 
2019 r., oprac. mgr inż. M. Kasprzyczak, PAM Pracownia Architektoniczna Paweł Myśliwiec, 
źródło: Urząd Miasta Skierniewice.
14 Tamże.
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gwoździami. Grubość ścian zewnętrznych wraz z deskami to 16 cm. Ściany 
oparte są na obwodowej podwalinie. Pomiędzy podwaliną a cokołem z cegieł 
nie ma przekładki z papy. Deskowanie ścian zewnętrznych jest w złym stanie 
technicznym — w wielu miejscach są znaczne ubytki, widoczne jest również 
porażenie korozją biologiczną. Konstrukcja ścian wewnętrznych jest trudna 
do zweryfi kowania z uwagi na pokrycie ich boazerią i ozdobami. Pełen zakres 
uszkodzeń ścian będzie możliwy do ocenienia dopiero po zdjęciu deskowa-
nia i boazerii, w trakcie realizacji projektu rewitalizacji budynku. Wewnętrzne 
ściany kominowe wykonane są z cegły ceramicznej pełnej. Ściany wewnętrz-
ne drewniane, obłożone są deskami i otynkowane. Część ścianek została wy-
konana z płyt gipsowo-kartonowych jako ścianki działowe, część wykonano 
w konstrukcji mieszanej (drewnianej z wypełnieniem ceglanym).

Nad piwnicą znajduje się strop w konstrukcji belkowej drewnianej. Na 
belkach wykonana jest podkładka z papy oraz deskowanie podłogi parte-
ru. Powierzchnia podłogi jest nierówna. Deskowanie jest pokryte płytami 
ze sklejki oraz wykładziną. Podłoga nie posiada żadnej wentylacji. Główną 
konstrukcję stropu nad parterem stanowią drewniane belki w zróżnicowa-
nym rozstawie (rozstaw belek stropowych jest zgodny z rozstawem wiązarów 
dachowych). Na belkach, poprzecznie do ich kierunku, opiera się podwalina, 

15 Tamże.

Rys. 1. Rzut konstrukcji parteru dworku
Źródło: Projekt budowlano-wykonawczy remontu i przebudowy budynku15.
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na której stoją słupy podtrzymujące więźbę dachową. Wypełnienie przestrze-
ni pomiędzy belkami stanowi polepa z sieczką ułożona na deskach ślepego 
pułapu. Od spodu belek przybito podsufi tkę i wykonano tynk na trzcinie. 
Strop jest w ogólnym stanie dobrym, jednak wykazuje znaczne ugięcia. 
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykazują nieznaczne przekroczenie 
stanów granicznych nośności i użytkowalności belki stropowej.

Stolarka okienna i drzwiowa jest wykonana z drewna, z różnego okresu. 
Okna są podwójne, w oknach znajdują się kraty metalowe. Drzwi są drew-
niane, płycinowe i płytowe, jedno- i dwuskrzydłowe, z różnego okresu.

Weranda znajdująca się od strony elewacji zachodniej budynku główne-
go, wykonana jest w konstrukcji drewnianej. Jej dach jest jednospadowy 
i pokryty papą. Wymiar w rzucie werandy wynosi 2,2 × 3,7 m16.

Ze względu na bardzo zły stan techniczny oraz niedopuszczenie do użyt-
kowania po przeprowadzonych przeglądach obiekt zamknięto w 2020 r. i do 
czasu odnowienia oddano w zarząd właścicielowi — Miastu Skierniewice.

Dotychczasowe prace przygotowujące obiekt do rewitalizacji

W latach 2018–2020 wykonano projekt budowlany i wykonawczy oraz uzy-
skano wymagane pozwolenia do przeprowadzenia. Prace te sfi nansowa-
no z dotacji z budżetu województwa łódzkiego na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków województwa łódzkiego (Umowa Nr 66/Z/18 z 16 sierpnia 
2018 r. — poniesione nakłady: 63 960,00 i 18 463,47 zł; z czego środki wła-
sne Miasta Skierniewice: 45 496,53 zł).

Założenia projektu rewitalizacji obiektu

W 2020 r. miasto Skierniewice, we współpracy z MHS, złożyło wniosek do pro-
gramu „Ochrona zabytków” Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu i uzyskało dofi nansowanie projektu w ramach środków Ministra 
Kultury oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

W ramach planów rewitalizacyjnych zakłada się wykonanie wielu prac. 
W ramach robót budowlanych planowane są roboty rozbiórkowe, ziem-
ne, betonowe i żelbetowe, wykonanie izolacji fundamentów, przeprowadzo-
ne zostaną roboty murarskie i murowe, odbudowana zostanie konstrukcja 
dachu, pokrycie dachu, wykonana zostanie nowa stolarka okienna i drzwio-
wa, położone będą nowe podłogi posadzki, powstaną nowe ściany działowe 
i obudowy wewnętrzne, wykonane zostaną sufi ty podwieszane. Ponadto pla-
nowane są roboty malarskie oraz roboty elewacyjne.

W ramach wykonania nowej instalacji elektrycznej planowane jest wy-
konanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, instalacji sieci 
LAN, instalacji systemu sygnalizacji pożaru, wewnętrznej instalacji elek-
trycznej, instalacji odgromowej oraz przyłącza energetycznego.

16 Tamże.
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Planowane jest również wykonanie nowej instalacji sanitarnej, sieci ka-
nalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, wewnętrznej instalacji 
zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i sanitarnej, wewnętrznej instalacji ogrze-
wania z kotłownią. Łazienki i biura zostaną wyposażone w podstawowe meble.

Na końcu projektu przewiduje się utwardzenie i zagospodarowanie tere-
nu wokół budynku, wykonanie ogrodzenia i zasadzenie zieleni.

Obecnie dokumentacja projektowa obejmuje dokumentację technicz-
ną i projekty budowlano-wykonawcze opracowane przez PAM Pracownię 
Architektoniczną Pawła Myśliwca z Łodzi; decyzję — pozwolenie na prowa-
dzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
z 11 grudnia 2019 r. wydane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, znak: WUOZ-ZN.5142.1724.2019.KW; postanowienie Łódzkiego 
Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z 4 wrze-
śnia 2019 r., znak: WZ.5595.94.2.2019; ekspertyzę techniczną zabezpie-
czenia przeciwpożarowego dla zabytkowego budynku użyteczności publicznej 
(data opracowania: maj 2019 r.); decyzję nr 436/2019 Prezydenta Miasta 
Skierniewice — pozwolenie na budowę obejmujące remont drewnianego dwor-
ku Konstancji Gładkowskiej, znak: AB.6740.516.2019 z 24 grudnia 2019 r.

W 2021 r. planowane są prace rozbiórkowe oraz zabezpieczające. W ko-
lejnych latach wykonane będą prace budowlane — odtworzeniowe, położo-
ne będą wszystkie instalacje oraz zagospodarowany zostanie teren wokół 
budynku.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w kolejności ich re-
alizacji obejmuje wykonanie nowych ścian fundamentowych oraz wymianę 
istniejącej podwaliny; naprawę uszkodzeń w istniejących ścianach; wymia-
nę podłogi na gruncie; wymianę stropu nad piwnicą; poszerzenie istnieją-
cych otworów drzwiowych; wymianę warstw wykończeniowych stropu nad 

17 Tamże.

Rys. 2. Projekt konstrukcji parteru dworku
Źródło: Projekt budowlano-wykonawczy remontu i przebudowy budynku17.
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parterem oraz wzmocnienie części belek stropowych; przemurowanie komi-
nów powyżej stropu nad parterem; wymianę krokwi i jętek więźby dachowej; 
wymianę konstrukcji ścian szczytowych; odtworzenie ganku; wykonanie po-
chylni dla niepełnosprawnych; wykonanie muru oporowego oraz likwidację 
włazu do piwnicy18.

W ramach zagospodarowania działki przewiduje się odbudowę południo-
wego ganku — po obrysie istniejących fundamentów. Przy wejściach do 
budynku od strony podwórza zostaną wybudowane pochylnie dla niepeł-
nosprawnych wyposażone w barierki z pochwytami. Projekt zakłada wyko-
nanie nowych utwardzeń wraz z murem oporowym. Istniejące, zniszczone 
ogrodzenie siatkowe zostanie zastąpione nowym stalowym.

W ramach rekultywacji ogrodu znajdującego się przy dworku, przewiduje 
się nasadzenia żywopłotu, krzewów ozdobnych np. tawuły gęstokwiatowej, 
berberysów, malw etc. oraz obsianie trawników mieszanką traw gazonowych 
przeznaczoną do miejsc zacienionych19.

Wszystkie wyżej wymienione działania mają na celu remont obiektu 
i udostępnienie go mieszkańcom. Dworek ma w przyszłości ponownie stać 
się miejscem kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji 
kulturalnej w życiu lokalnej społeczności, w którym stale poszukuje się no-
wych sposobów reagowania na zmieniające się potrzeby kulturalne miesz-
kańców Skierniewic i okolicznych gmin, ważnych dla rozwoju społeczności 
lokalnych. Modrzewiowy dworek Konstancji Gładkowskiej jest ponadto wpi-
sany w statucie Muzeum Historycznego Skierniewic jako oddział muzeum. 
Remont kapitalny budynku pozwoli na ponowne dopuszczenie go do użyt-
kowania i dzięki temu powróci on do swojego podstawowego przeznaczenia, 
czyli funkcji społeczno-kulturalnej. Udostępnienie obiektu jako oddziału 
muzeum pomoże w prężnym i szerokim działaniu instytucji na polu wyda-
rzeń kulturalno-artystycznych w regionie.

Zapobieżenie zniszczeniu i utracie dworku wpłynie także pozytywnie na 
zasób turystyczny miasta, gdyż budynek znajduje się na miejskim szlaku 
turystycznym „Jabłcuś na tropie”, prowadzącym od dworca PKP przez zabyt-
kowy park, pałac arcybiskupów gnieźnieńskich do zalewu Zadębie.

Dworek po remoncie będzie lepiej służył realizacji zadań Miasta 
Skierniewice i Muzeum Historycznego Skierniewic, w szczególności upo-
wszechnianiu wiedzy o historii Polski, miasta i okolicy, podtrzymaniu i roz-
powszechnianiu polskiej tradycji narodowej i państwowej oraz ożywianiu 
szeroko pojmowanych lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych, w tym 
wzmocnieniu tożsamości lokalnej i regionalnej mieszkańców. Prowadzona 
w nim będzie działalność polegająca na wielostronnej współpracy instytucji 
kultury, stowarzyszeń, fundacji itp. w zakresie organizowania wystaw arty-
stycznych, koncertów, projekcji fi lmów, inicjatyw parateatralnych, spotkań 
literackich oraz spotkań umożliwiających kontakt zainteresowanych (zwłasz-
cza młodzieży) z wybitnymi artystami, kolekcjonerami itd. Odpowiednio za-
aranżowana przestrzeń, połączona ze specyfi czną, atrakcyjną ze względu 

18 Tamże.
19 Tamże.
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na swoją unikatowość atmosferą sprzyjać będzie działaniom edukacyjnym. 
Przewiduje się kontynuację wykładów poświęconych szeroko pojmowanej 
historii regionu wpisującej się w historię Polski, historii polskiego fi lmu i li-
teratury, organizowanie warsztatów artystycznych oraz prowadzenie kół za-
interesowań. Planuje się szeroki wachlarz inicjatyw promujących lokalnych 
twórców kultury, realizację zadań edukacyjnych w zakresie tworzenia, udo-
stępniania, a także dokumentowania dóbr i wartości kultury.
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 KALENDARIUM MIEJSKIE 2020

Styczeń
Koncert Noworoczny, czyli tradycyjny początek wydarzeń kulturalnych 
w nowym roku kalendarzowym. Wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia im. Fryderyka Chopina, Samorządowej Szkoły Muzycznej 
II Stopnia i Stowarzyszenia Ars Iuventutis.

11 stycznia 
Skierniewiczanie tradycyjnie połączyli szampańską zabawę na Balu 
Noworocznym z realizacją szczytnego celu. Tym razem pieniądze z chary-
tatywnej zbiórki powędrowały do Małgorzaty Jacaszek-Piekarskiej oraz 
Galerii Sto5, działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Skierniewicach.

12 stycznia
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat gra także w Skierniewicach. 
Finałowi XXVIII Edycji towarzyszyły liczne inicjatywy, m.in. wyjątkowy Mecz 
Serc, spektakle Truskawkowych Rodziców, licytacje oraz akcja Światełko do 
Nieba. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i wolontariuszy udało się zebrać 
150 624,47 zł.

22 stycznia
Pod pomnikiem powstania styczniowego odbyły się uroczystości upamięt-
niające to wydarzenie. Ich uzupełnieniem był wernisaż wystawy „Bitwy i po-
tyczki powstania styczniowego w rejonie Skierniewic 1863–1864” w Muzeum 
Historycznym Skierniewic.

31 stycznia
W Kinoteatrze „Polonez” odbył się Charytatywny Koncert Serc dla Małgorzaty 
Jacaszek-Piekarskiej. Na scenie wystąpili między innymi: Tamara Arciuch, 
Michał Borowski, Iwona Manista-Kurtyś, Justyna Panfi lewicz, Bartosz 
Opania, Adam Fidusiewicz oraz Zuzia Elsayed-Ambroziak z zespołem 
Energiczne Akordy. Imprezę poprowadził Bartłomiej Kasprzykowski.

14 lutego
Na skierniewickim rynku odbyła się impreza „Zakochaj się w Skierniewicach”, 
łącząca święto zakochanych z rozpoczęciem ofi cjalnych obchodów urodzin 
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miasta. W programie wydarzenia zaplanowano wiele wyjątkowych atrakcji. 
Na fi nał wystąpił zespół exMaanam.

19 lutego
Uroczysta gala z okazji 564. rocznicy nadania miastu praw lokacyj-
nych. Tytułem Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice wyróżniono 
Barbarę Widulińską oraz Akademię Tańca 4–20 pod kierownictwem Moniki 
Kotowskiej. Tytuły Wokulski Roku otrzymali jubiler Marek Woźniak, fi rma 
Mirex oraz Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego. Perłami Skierniewic 
zostali natomiast ks. Grzegorz Gołąb, Danuta Żakieta, Elżbieta Nowak 
i Elżbieta Rusiecka-Kucharska.

25 lutego
Muzeum Historyczne Skierniewic gościło prof. Piotra Palecznego — świa-
towej sławy pianistę, wybitnego polskiego pedagoga muzycznego, laureata 
wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, w tym III nagrody na 
VIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina 
(1970 rok), a także dyrektora artystycznego prestiżowych imprez — 
Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju (naj-
starszego na świecie festiwalu pianistycznego) oraz Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

27 lutego
W Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie dotyczą-
ce zagrożeń związanych z koronawirusem. Jego celem była wymiana informa-
cji związanych z zagrożeniem wystąpienia w Polsce przypadków zakażenia.

Marzec
Samorząd Miasta Skierniewice od początku zagrożenia koronawirusem 
wspierał pracowników szpitala oraz ratowników z Wojewódzkiej Stacji 
Ratownictwa Medycznego. Do medyków trafi ły m.in. środki ochrony osobi-
stej, płyny dezynfekcyjne oraz ozonatory. Uruchomiono także akcję pomocy 
i wsparcia dla osób starszych pozostających w domach.

1 marca
Miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jednym 
z elementów programu było otwarcie wystawy „Żołnierze Wyklęci”. Podziemie 
niepodległościowe 1944–1963 w Muzeum Historycznym Skierniewic.

6 marca
Po raz drugi odbyło się Miasto Kobiet. Oprócz targów usług i produktów de-
dykowanych mieszkankom Skierniewic na miejscu nie zabrakło prelekcji, 
ciekawych rozmów, chwil spędzonych przy słodkim poczęstunku oraz wy-
jątkowego muzycznego akcentu. Artystyczną oprawę Miasta Kobiet zapewnił 
Krzysztof Kiljański. 
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6 marca
XXI Festiwal Teatrów Jednego Wiersza
Zabawa w teatr poprzez prezentację krótkich form teatralnych inspirowa-
nych twórczością polskich poetów — to główny cel organizowanego od wielu 
lat Festiwalu Teatrów Jednego Wiersza. W 2020 r. odbyła się już 21. edycja 
tego niebanalnego przedsięwzięcia. 

10 marca
Podczas posiedzenia Sztabu Kryzysowego podjęto decyzję o odwołaniu wy-
darzeń kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie miejskich jed-
nostek. Ich dyrektorzy zostali już poinformowani o decyzjach Prezydenta 
Miasta Skierniewice.

21–22 marca
Marek Kujawski, na co dzień prezes Skierniewickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, sięgnął po złoty medal Mistrzostw Polski w Wyciskaniu Leżąc, 
w kategorii Weteran II 74 kg, ustanawiając przy tym rekord Polski — 171 kg. 
Skierniewiczanin, wywalczył też dwa inne medale: brąz w kategorii senior 
do 74 kg Mistrzostw Polski oraz brąz w kategorii W2 Open Pucharu Polski. 
Bardzo dobry występ ma za sobą również Anna Wieczorek, która podczas 
Pucharu Polski w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym w kat. Seniorka 84+, wywal-
czyła złoty medal. Wspomniane zawody odbyły się w Będzinie (woj. śląskie).

Kwiecień
Akcja wyposażania mieszkańców w pakiety ochronne. W realizację skompli-
kowanego przedsięwzięcia, poza służbami miejskimi, włączyli się także har-
cerze, którzy od początku pandemii wspierali mieszkańców różnymi akcjami 
pomocowymi.

20 maja
W wieku 76 lat zmarł Marc Bodin, Zasłużony dla Miasta Skierniewice, jeden 
z inicjatorów współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Skierniewice oraz 
Châtelaillon-Plage we Francji.

30–31 maja
Rock May Festival
Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią udało się zorganizować XIX 
edycję Rock May Festival. Rockowe granie udostępnione zostało publiczno-
ści on-line. Festiwalowy weekend w sieci zobaczyło blisko 15 tysięcy osób. 

Czerwiec
Drzewko Życia — czas pandemii nie przeszkodził tradycyjnej miejskiej ak-
cji rozdawania symbolicznych drzewek nowonarodzonym skierniewiczanom. 
Wyjątkowe sadzonki magnolii powędrowały do 436 maluchów.
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11 czerwca
Od połowy 2020 r. najmłodsi skierniewiczanie mogą korzystać z nowocze-
snego Portu Zadębie — placu zabaw, który powstał przy ul. Konwaliowej. 
Inwestycja uzupełniła rekreacyjną przestrzeń nad wodą na osiedlu Zadębie.

7 lipca
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan podpisał umowę na moderniza-
cję oczyszczalni ścieków. W drugiej połowie roku rozpoczęły się prace zwią-
zane z budową budynku biurowo-technicznego oraz budynku pompy ciepła. 
Kolejne etapy inwestycji dotyczyły rozbudowy laboratorium oraz budowy ga-
raży i wiat dla fl oty zakładu. 

17 lipca
Pandemiczny czas, choć niezmiernie trudny, obfi tował w niebanalne i kreatyw-
ne przedsięwzięcia kulturalne. Do nich niewątpliwie można zaliczyć Koncert pod 
jabłonkami, organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki. Artystyczne przed-
sięwzięcie wypełniło przestrzeń zielonego terenu przy pasażu im. Antoniego 
Nurzyńskiego. Plenerowa scena tego dnia należała do grupy Tarapaty.

31 lipca
Energetyka Cieplna Skierniewice podpisała umowę na rozbudowę instalacji 
o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych. Dzięki 
temu wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców odbywa się 
w trakcie tego samego procesu technologicznego.

Sierpień
Spółka Wod-Kan prowadziła wiele inwestycji związanych z uporządkowa-
niem i modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej. Wybudowano nową studnię 
głębinową na terenie Stacji Uzdatniania Wody oraz kolejne kilometry kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej. Nowa infrastruktura pojawiła się m.in. na osie-
dlu Halinów oraz przy ulicach: Kopernika, Niepodległości, Nowobielańskiej, 
Trzcińskiej, Warszawskiej, Rekreacyjnej czy Kolejowej.

5 sierpnia
Emocjonujące starcie pomiędzy Unią Skierniewice a Pelikanem Łowicz. 
Piłkarskie zmagania zakończyły się jednym z największych osiągnięć sporto-
wych skierniewickiej drużyny, która po wygranej 3 : 2 na stadionie w Kutnie 
zdobyła Wojewódzki Puchar Polski.

13 sierpnia
Zdalna edukacja uwydatniła sprzętowe potrzeby wśród skierniewickich 
uczniów i nauczycieli. Miasto Skierniewice dwukrotnie sięgnęło po środki na 
zakup laptopów oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Łącznie do skierniewickich 
szkół trafi ło 188 przenośnych komputerów oraz 40 biurowych urządzeń.

15 sierpnia
Wielkie święto futbolu w Skierniewicach. Rozegrany został mecz pomiędzy 
lokalną Unią a Widzewem Łódź w ramach zmagań w 1/32 fi nału Pucharu 
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Polski. Mimo pandemicznej sytuacji trybuny stadionu wypełniły się kibicami 
obu ekip. Faworyt z Łodzi pokonał skierniewicką drużynę 4 : 0.

20 sierpnia
Zakończono największą inwestycję drogową sezonu. Tego dnia ofi cjalnie 
otwarto ul. Rawską wraz z nowym rondem. Zadanie ukończono na ponad 
dwa miesiące przed planowanym terminem.

21 sierpnia
Ponad 200 cyklistów wzięło udział w kolejnej edycji Nocnego Przejazdu 
Rowerowego ulicami Skierniewic „Moje miasto nocą”. Miłośnicy dwóch kółek 
mieli do przejechania blisko 17 kilometrów. Wydarzenie kusiło swoją wyjątko-
wością, tego typu imprezy niecodziennie organizowane są po zachodzie słońca. 

30 sierpnia
150 zawodników i 10 kilometrów trasy biegowej poprowadzonej ulica-
mi Skierniewic. W sierpniu biegacze już po raz trzeci podjęli próbę III 
Skierniewickiej Dziesiątki im. Edmunda Jaworskiego. Bieg ma nie tylko pro-
mować sportową rywalizację, ale także przypominać postać wybitnego tre-
nera lekkiej atletyki. 

1 września
Uroczystości upamiętniające 81. rocznicę wybuchu wojny z hitlerowski-
mi Niemcami oraz 77. rocznicę brutalnej egzekucji w centrum Skierniewic. 
Tego dnia odsłonięto i poświęcono pamiątkową tablicę na skrzyżowaniu ulic 
Rawskiej i Mszczonowskiej.

4 września
Oddano do użytku zmodernizowane boisko przy ul. Tetmajera. Wyremonto-
wana została płyta główna boiska, zadbano także o korty tenisowe, nowe 
oświetlenie oraz dodatkową przestrzeń treningową.
7 września
W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie oraz liczne głosy osób zaangażo-
wanych w krwiodawstwo otwarto stacjonarny punkt pobrań krwi przy 
ul. Dworcowej.

19–20 września
„Święto jest w nas” — pod takim hasłem odbyła się wyjątkowa edycja 
Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Pandemiczne ograni-
czenia spowodowały, że największa miejska impreza zmieniła swoją formu-
łę. W ramach święta zrealizowano trzy inicjatywy: Fiestę Balonową, Festiwal 
Światła oraz internetowe studio, w którym przygotowano kilka godzin wyjąt-
kowego programu, realizowanego na żywo.

26 października
Skierniewicki samorząd przekazał Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu 
w Skierniewicach 385 tys. zł. Środki posłużyły do zakupu nowej instalacji 
gazów medycznych oraz specjalistycznego mobilnego aparatu RTG. 
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8 listopada
Mistrzostwa Polski Judo Kata w Jaworznie. Tradycyjnie swój medalowy doro-
bek poprawili reprezentanci Wojownika Skierniewice. Złoto i tytuł mistrzów 
Polski Młodzieży zgarnął duet Michał Gołębiewski — Gabriela Suchecka. 
Gołębiewski sięgnął też po srebro i wicemistrzostwo Polski Seniorów.

8–11 listopada
18. edycja Festiwalu Muzyki Romantycznej ze względu na pandemię odby-
ła się online. Organizatorzy wydarzenia jak zwykle zadbali o jego wysoki 
poziom artystyczny. Wystąpili m.in. Royal String Quartet, Agata Kielar-
Długosz, Łukasz Długosz, Piotr Sałajczyk, Karol Radziwonowicz, Solisti di 
Varsavia oraz muzycy z Gery.

9 listopada
Odsłonięcie pomnika „Przed Bitwą Warszawską — Skierniewice 1920–2020” 
na placu dworcowym w Skierniewicach. Pomnik upamiętnia pomoc naro-
dów Europy dla Polski walczącej z najazdem bolszewików.

22–25 listopada
W 2020 r. obchodziliśmy 285. rocznicę urodzin Ignacego Krasickiego, ostat-
niego arcybiskupa gnieźnieńskiego rezydującego w Skierniewicach. W związku 
z tym wydarzeniem Muzeum Historyczne Skierniewic zorganizowało festiwal 
bajek. Dzięki klasycznej literaturze ukazanej w zaskakującej odsłonie udało 
się po raz kolejny przedstawić ponadczasowe wartości dzieł Krasickiego.

29 listopada
Ofi cjalne uroczystości upamiętniające 190. rocznicę wybuchu powstania li-
stopadowego. Przedstawiciele władz miasta oraz ofi cerowie Wojska Polskiego 
złożyli znicze na grobach powstańców. Na cmentarzu św. Stanisława spoczy-
wają: kapitan Ignacy Abramowicz, podporucznik Józef Nowakowski oraz ka-
pitan Anastazy Redych

Grudzień
Kilkadziesiąt unikatowych bombek trafi ło na miejską choinkę, która stanęła 
w holu głównym zabytkowego budynku Urzędu Miasta. Choinkowe ozdoby 
stworzone zostały przez mieszkańców Skierniewic, lokalne stowarzyszenia, 
instytucje oraz fi rmy. Mimo pandemicznych ograniczeń wydarzenie pozwoli-
ło poczuć przedświąteczną atmosferę bliskości oraz przekonać się o nieogra-
niczonej kreatywności skierniewiczan. 

4–6 grudnia
Znakomite występy zawodników WOPR Oddział w Skierniewicach podczas 
XI Zimowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym, które odbyły się 
w Szczecinie. Skierniewiczanie sięgnęli po 5 medali. Najlepszy występ za-
notował „świeżo upieczony” mistrz i rekordzista Polski — Piotr Kępczyński.
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10 grudnia
Energetyka Cieplna uruchomiła instalację odsiarczania i odpylania spalin, 
co znacząco wpływa na poprawę jakości powietrza w Skierniewicach, ale 
także pozwala utrzymać odpowiedni poziom energetycznego bezpieczeństwa 
w mieście.

17 grudnia
Alicja Ulicka, zawodniczka UKS Nawa, wywalczyła brąz w Zimowych 
Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w Olsztynie. Pływaczka 
zdobyła medal w konkurencji 50 m stylem grzbietowym.

22 grudnia
W obecności Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka podpisano umo-
wę na budowę wiaduktu na ulicy Zwierzynieckiej. To ogromne drogowe zada-
nie, które poprawi nie tylko komfort, ale i infrastrukturalne bezpieczeństwo 
w Skierniewicach.

22 grudnia 
Tuż przed Bożym Narodzeniem zorganizowano akcję wsparcia, której adre-
satami byli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach. Dzięki 
zaangażowaniu wielu osób udało się przekazać podopiecznym placówki 
świąteczne prezenty. Pomoc koordynował Ośrodek Sportu i Rekreacji.

24 grudnia
Do najbardziej potrzebujących trafi ły żywnościowe pakiety, które pomogły 
spędzić świąteczny czas. Łącznie skierniewiczanie odebrali ponad 150 spo-
żywczych zestawów, które zawierały tradycyjne potrawy.

30 grudnia 
Spółka Wod-Kan podpisała milionową umowę na realizację kolejnego eta-
pu modernizacji oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt realizacji inwestycji 
to blisko 44 mln złotych, z czego 33 mln to środki pochodzące z funduszy 
zewnętrznych.



 NOTY O AUTORACH

Adamczyk Robert, emerytowany aspirant sztabowy Policji, członek 
Skierniewickiego Klubu Genealogów i Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic. 
Z zamiłowania genealog, który pracuje nad kronikami rodzinnymi, a w ra-
mach działań w Klubie Genealoga opracowuje biografi e i drzewa genealo-
giczne zasłużonych dla miasta skierniewiczan. W życiu zawodowym jest 
ekspertem i doradcą w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Baranowska-Majda Anna, wieloletnia dyrektor Izby Historii Skierniewic, na 
etapie otwierania Muzeum Historycznego Skierniewic pełniąca obowiązki dy-
rektora instytucji, mgr historii sztuki; absolwentka Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania organizacjami po-
zarządowymi w Collegium Civitas w Warszawie, wiceprezes Towarzystwa 
Przyjaciół Skierniewic.
Czernielewski Aleksander Konrad, starszy kustosz Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi. Współautor monografi i: Garnizon łódzki Wojska 
Polskiego 1918–1939, Rozstrzelany życia los… (Słownik biografi czny ofi ar 
Katynia). Autor 3 artykułów o dziejach 26. Dywizji Piechoty oraz licznych 
publikacji poświęconych historii wojskowości polskiej i obcej XIX i XX w. 
Obecnie pracuje nad dwoma monografi ami: 26. DP i Legiony Polskie w Łodzi.
Janicka-Panek Teresa, dr, prof. PUSB, Państwowa Uczelnia im. Stefana 
Batorego, Instytut Nauk Społecznych, wykładowca pedagogiki przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej od 2007 r., autorka i współautorka kilkunastu monogra-
fi i; w tym tłumaczonych na język ukraiński; członek Kolegium Redakcyjnego 
czasopisma naukowego „Ridna Szkoła” (Ukraina);  kilkudziesięciu artyku-
łów naukowych, ośmiu programów nauczania początkowego, podręczników 
dla uczniów z klas I–III. Zainteresowania naukowe: pedagogika przedszkol-
na i wczesnoszkolna, dydaktyka, dydaktyka kształcenia zintegrowanego, 
pedagogika porównawcza, współpraca polsko-ukraińska w zakresie edu-
kacji i wychowania, bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświa-
towych. Prezes OR Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Piotrkowie 
Trybunalskim.
Krysiak Andrzej, emerytowany ofi cer Wojska Polskiego w stopniu puł-
kownika, absolwent Wyższej Szkoły Ofi cerskiej Wojsk Inżynieryjnych we 
Wrocławiu na Wydziale Budowy Dróg i Mostów Kołowych i Uniwersytetu 
Opolskiego na Wydziale Mechaniki (specjalność nauczycielska) oraz studiów 
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podyplomowych na Politechnice Warszawskiej w zakresie wyceny nieru-
chomości. Z zamiłowania historyk — regionalista, autor przeszło 400 ar-
tykułów historycznych opublikowanych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej 
oraz kilkunastu publikacji książkowych poświęconych historii Skierniewic 
i okolicy. Społecznik, wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego w Skierniewicach, członek Stowarzyszenia Tradycji 
26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty, Honorowy Członek Stowarzyszenia 
Dzieci Sierot Wojennych, członek Stowarzyszenia Szare Szeregi Oddział 
Skierniewice oraz Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, wiceprze-
wodniczący Rady Społecznej Muzeum Historycznego Skierniewic, laure-
at nagrody samorządowej m. Skierniewice w dziedzinie kultury „Parowóz 
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dla którego pisała teksty. Należy do Związku Sybiraków i Stowarzyszenia 
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Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu 
Warszawskiego. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze oraz 
podyplomowe studia z muzealnictwa; ma duże doświadczenie w realizacji 
projektów kulturalnych na poziomie ogólnopolskim i regionalnym.
Nowak Szymon, absolwent wydziału historii Wyższej Szkoły Humanistyczno-
-Pedagogicznej w Łowiczu. Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. 
Współpracuje ze Stowarzyszeniem Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 
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Warszawskiego (2014), Dziewczyny Wyklęte (dwie części: 2015 i 2016), 
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trzech książek: 150 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, Parowozy 
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serii Ok1 i Józef Nowkuński – budowniczy linii kolejowych oraz okoliczno-
ściowej wystawy „Para zbliża odległości” przygotowanej z okazji 170. rocz-
nicy uruchomienia pierwszego odcinka kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 
Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, w którym ak-
tywnie działa od 34 lat. Obecnie emeryt.
Pawlik  Bartosz, porucznik, ofi cer 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony 
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nienia służby w WKU w Skierniewicach.
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relacje między społeczeństwem demokratycznym i kapitalizmem; procesy in-
formacyjne w polityce.
Saptura Łukasz, historyk. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. 
Specjalizuje się w historii społecznej oraz historii Stanów Zjednoczonych 
w XIX w. W kinoteatrze „Polonez” w Skierniewicach realizuje autorski projekt 
Kamerą w historię, zapoczątkowany w 2016 r. w Izbie Historii Skierniewic. 
Do 2021 r. pracował jako dziennikarz informacyjny w radiu RSC. Obecnie 
jest dziennikarzem prasowym w Grupie Polska Press w Skierniewicach.
Stępowski Jacek, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, 
inżynier ogrodnik. Współpracownik prof. Olgierda Nowosielskiego w Zakładzie 
Nawożenia Instytutu Warzywnictwa (1989–2005), współtwórca dwóch paten-
tów. Obecnie zatrudniony jako dyrektor w fi rmie prywatnej. Od 2016 r. prezes 
TPS. Od 2017 r. członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy 
IPN w Łodzi, od 2019 r. członek Rady Muzeum Historycznego Skierniewic. 
Współtwórca wystawy „Lotnicy Ziemi Skierniewickiej oraz Żołnierze garnizo-
nu skierniewickiego w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1921”. Regionalista, 
społecznik, bibliofi l, kolekcjoner, miłośnik historii i genealogii zajmujący się 
rozwiązywaniem zagadek przeszłości oraz poszukiwaniem pamiątek o zna-
czeniu rodzinnym, regionalnym i historycznym. Autor artykułów w prasie 
lokalnej oraz publikacji ogólnopolskich. Odznaczony srebrną odznaką NOT 
(Naczelnej Organizacji Technicznej).
Stokowska-Zagdan Elżbieta, dr, prof. PUSB, Państwowa Uczelnia im. 
Stefana Batorego, Instytut Nauk Społecznych. Jest autorką i współautor-
ką kilkudziesięciu artykułów i monografi i naukowych z zakresu kształcenia 
ustawicznego oraz edukacji zdrowotnej. Od 2007 r. jest ekspertem ds. oce-
ny projektów unijnych w instytucjach rządowych i samorządowych, w tym 
w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwie Edukacji i Nauki, 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zainteresowania naukowe: 
kształcenie ustawiczne, pedagogika zdrowia, socjologia medycyny.  W szcze-
gólności obszar zainteresowań dotyczy związków między naukami biologicz-
nymi i społecznymi oraz faktu, że „nie ciało choruje, lecz choruje człowiek” 
i nie można przywrócić zdrowia, jedynie likwidując objawy chorobowe.
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