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Gustaw Romanowski
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Uczciwoæ wobec historii to w pierwszym rzêdzie upomnienie siê o
nale¿ne w niej miejsce dla ludzi uczciwych i przyzwoitych. Takich, którzy mog¹ byæ
miar¹ spo³ecznego sumienia. I obywatelskiej odwagi.
W 2005 r. zwrócilimy siê do ³odzian z apelem o pomoc w odbudowywaniu pamiêci o ludziach, którzy tu, obok nas, swoj¹ postaw¹ ¿yciow¹ dali wiadectwo obywatelskiej odwagi i si³y charakteru. Liczylimy  i liczymy nadal  na szeroki
odzew w poszukiwaniu bohaterów trudnych czasów. Nie chodzi³o nam od pocz¹tku o
powszechnie znanych ludzi wspó³czesnej historii, o pierwszoplanowe postaci opozycji
demokratycznej, nie chodzi³o o jeszcze jedno potwierdzenie niekwestionowanej roli
podrêcznikowych ju¿ bohaterów walki o prawdê, wolnoæ, niepodleg³oæ i ludzk¹ godnoæ.
Nie szukamy ludzi z pierwszych stron gazet, ale ladów tych, których staæ by³o kiedy na akt cywilnej odwagi, odruch protestu, upór i si³ê charakteru, a
tak¿e wytrwa³oæ w budowaniu uczciwej spo³ecznej przestrzeni w miecie, w którym
przysz³o im ¿yæ i pracowaæ.
To ju¿ ósmy zbiór krótkich biografii ³odzian, którzy takimi przymiotami siê wykazali. Tym razem postanowilimy powiêciæ go szczególnym ³odzianom II
Rzeczpospolitej. Spo³ecznikom, samorz¹dowcom, duchownym, politykom, którym dane
by³o do¿yæ odrodzenia wolnej i suwerennej Polski w 1918 roku i którzy z najwy¿szym
oddaniem swoich si³, talentów i umiejêtnoci przyk³adali siê do jej krzepniêcia po latach
niewoli. Dzia³ali w warunkach na pewno nie³atwych, ale daj¹cych satysfakcjê z pracy dla
dobra publicznego i daj¹cych nadziejê na przysz³oæ.
Te nadzieje zosta³y pogrzebane wraz z wybuchem wojny 1939 r. i
brutaln¹ niemieck¹ ingerencj¹ w mozolnie budowany ³ad polskiego miasta. Bohaterowie prezentowanych w tym tomie biografii nie zawiedli w chwili ¿yciowej próby, zachowuj¹c siê odwa¿nie i przyzwoicie w bardzo z³ym czasie, który przecie¿ nie tylko w Europie za³ama³ miliony ludzi, niwecz¹c g³êboko ich morale.
W ósmym zbiorze Bohaterów trudnych czasów przedstawiamy siedem sylwetek ludzi w zasadzie jednego pokolenia, ale ró¿nych dowiadczeñ ¿yciowych.
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£¹czy ich cena niez³omnoci  nieraz bardzo wysoka  jak¹ musieli zap³aciæ za to, ¿e
staæ ich by³o na powiêcenie swego ¿ycia dla wy¿szego dobra. Sylwetki tych niezwyk³ych, choæ czêsto zupe³nie zatartych w pamiêci spo³ecznej ludzi nie s¹ do siebie podobne. To panorama ró¿nych losów i odmiennych dowiadczeñ. Ale w ka¿dym przypadku s¹ to losy g³êboko polskie.
Bohaterami VIII zbioru Bohaterów trudnych czasów s¹:
Alfred Bi³yk  prawnik, legionista, wojskowy Komendant Miasta
£odzi w trudnym okresie zapewnienia bezpieczeñstwa miastu po zakoñczeniu pierwszej wojny wiatowej. £ódzki adwokat, a potem, po przyjêciu bardzo trudnej misji, wojewoda na po³udniowo-wschodnich rubie¿ach Polski. Ostatni wojewoda lwowski, który
odmówi³ ewakuacji z opuszczaj¹cym kraj rz¹dem i dla którego honor odpowiedzialnego
funkcjonariusza pañstwa sta³ siê najwy¿sz¹, choæ tragicznie wype³nion¹ wartoci¹.
Ks. Aleksander Falzmann  ewangelicki pastor. Wbrew niemieckiemu pochodzeniu mê¿ny polski patriota godz¹cy s³u¿bê duszpastersk¹ z szersz¹ dzia³alnoci¹ spo³eczn¹ podejmowan¹ dla dobra zró¿nicowanej narodowociowo wspólnoty wiernych. Przeladowany i uwiêziony przez niemieckie w³adze okupacyjne odmówi³
podpisania Volkslisty i do koñca zachowa³ poczucie chrzecijañskiej odpowiedzialnoci
za trwanie przy prawdzie.
Aleksander Margolis  lekarz, wybitny spo³ecznik, samorz¹dowiec,
³ódzki radny i organizator Wydzia³u Zdrowotnoci Publicznej Magistratu w £odzi. Zas³u¿ony szczególnie jako twórca miejskiej s³u¿by zdrowia oraz Rady Naczelnej Walki z
Grulic¹ w Polsce. Jako dzia³acz ¿ydowskiej partii socjalistycznej Bund przez ca³e swoje
doros³e ¿ycie s³u¿y³ £odzi. Pracowa³ na rzecz miasta i dla dobra jego obywateli do
koñca, nios¹c im pomoc medyczn¹ i odmawiaj¹c w 1939 r. ucieczki z £odzi mimo
zagra¿aj¹cego mu miertelnego niebezpieczeñstwa.
Chaim Lejb Poznañski  spo³ecznik, polityk, socjalista, przez dwadziecia lat radny miejski ciesz¹cy siê wielkim autorytetem. Choæ nosi³ takie samo nazwisko jak twórca wielkiego imperium przemys³owego, nie by³ jego krewnym, a ideowo
sta³ na ca³kowicie przeciwleg³ym biegunie jako wytrwa³y spo³ecznik domagaj¹cy siê
sprawiedliwoci spo³ecznej. W okresie miêdzywojennym jeden z najstarszych dzia³aczy
Bundu w £odzi. Zamordowany w 1939 r. przez hitlerowców nie jako ¯yd, ale przedstawiciel ³ódzkiej elity spo³ecznej.
Stanis³aw Rapalski  spo³ecznik, zwi¹zkowiec, wybitny demokrata, obroñca kobiet. Ideowy dzia³acz PPS zas³u¿ony w odzyskaniu niepodleg³ej Polski.
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Stanis³aw Sapociñski  dziennikarz ³ódzkiej prasy, zdolny publicysta. Krytyk teatralny, ale przede wszystkim inteligentny obserwator ¿ycia spo³ecznego
£odzi miêdzywojennej, widzianego na szerszym ni¿ lokalne podwórko tle. Autor wielkiej liczby utrzymanych w lekkiej formie felietonów bêd¹cych szko³¹ mylenia obywatelskiego. Podobnie jak Aleksander Falzmann, Aleksander Margolis i Chaim Poznañski
zamordowany w 1939 r. w ramach hitlerowskiej akcji likwidacyjnej przedsiêwziêtej przeciwko polskim elitom.
Biskup Kazimierz Tomczak  sufragan ³ódzkiej diecezji Kocio³a
katolickiego. Teolog, filozof, publicysta. Wra¿liwy spo³ecznik, aktywny nie tylko w ramach dzia³alnoci Caritasu. Duchowny niezwykle czu³y na problemy biedy w £odzi.
W swoich publikacjach i kazaniach daleki od konserwatyzmu. Uwa¿any za prekursora
idei, które sta³y siê gruntem przemian Kocio³a podczas Soboru Watykañskiego II. Przeladowany i wiêziony przez hitlerowców, inwigilowany i nêkany przez w³adze komunistyczne.
Prezentuj¹c kolejne sylwetki ³odzian, bohaterów trudnych czasów,
w których przysz³o im ¿yæ i pracowaæ dla dobra spo³ecznego, cieszymy siê, ¿e w ten
sposób poszerzamy nieco wiedzê o przymiotach ludzi niezwyk³ych. I ¿e mo¿emy 
przypominaj¹c ³ódzk¹ elitê II Rzeczpospolitej  wskazaæ tych, którzy powiêcili swój
wysi³ek, talent, pracê, a tak¿e w³asne bezpieczeñstwo i szansê na wygodniejsze ¿ycie
nas rzecz zachowania godnej obywatelskiej postawy.

bohaterowie trudnych czasów

Radny i wiceprezydent £odzi w okresie najlepszej w dwudziestoleciu miêdzywojennym
dzia³alnoci samorz¹du ³ódzkiego w latach 1927-1933. Inicjator budowy mieszkañ komunalnych dla niezamo¿nych mieszkañców. Pomys³odawca powstania osiedla im. Józefa Montwi³³a Mireckiego. Heroiczny samouk i wietny publicysta. Represjonowany
i wiêziony przez hitlerowców w obozie w Radogoszczu, uczestnik Powstania Warszawskiego. Po wojnie zmarginalizowany.
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Tragiczni bohaterowie

Od kilku lat w ramach akcji Zapal znicz pamiêci Instytut Pamiêci Narodowej stara siê
przypominaæ tragiczn¹ historiê pierwszych miesiêcy wojny, gdy okupanci poddali brutalnej eksterminacji przedstawicieli polskiej inteligencji i warstw przywódczych narodu.
Choæ wydaje siê, ¿e ju¿ sporo zasta³o na ten temat powiedziane i napisane, ci¹gle jednak nie zdajemy sobie chyba sprawy ze skali tej tragedii i rozmiaru strat, jakie dla narodowego bytu przynios³y te represje. Dzi jestemy w stanie podaæ blisko trzysta nazwisk wybitnych ³odzian rozstrzelanych w zbiorowych egzekucjach. Ofiar hitlerowskiego terroru z 1939 r. by³o jednak kilkakrotnie wiêcej. Gdy do tego dodamy wysiedlonych
i wywiezionych do obozów koncentracyjnych czy do pracy przymusowej, mo¿emy dopiero wyobraziæ sobie, jaki cios zadano miastu. Jak dzisiaj wygl¹da³aby £ód, gdyby
nagle zniknê³o z niej kilka tysiêcy dzia³aczy spo³ecznych, lekarzy, nauczycieli, ksiê¿y,
adwokatów, artystów? A przecie¿ £ód to tylko jedno z wielu miast, gdzie rozpoczêto
tak brutaln¹ walkê przeciwko polskoci.
W niniejszym tomie skupiamy siê zarówno na tych, którzy za swoj¹
polskoæ zap³acili w czasie wojny najwy¿sza cenê, jak i tych, których losy potoczy³y siê
inaczej, choæ czêsto tak¿e tragicznie. Wszyscy nasi bohaterowie byli jednak zwi¹zani z
£odzi¹  b¹d tutaj urodzeni, b¹d przybyli do w³ókienniczego miasta na drodze swej
kariery.
Oczywicie najbardziej dotkliw¹ i najbrutalniejsz¹ form¹ represji w
stosunku do Polaków by³a fizyczna eksterminacja i zbiorowe egzekucje, które zaczê³y
siê niemal natychmiast po wkroczeniu Wehrmachtu do £odzi, czyli od 9 wrzenia 1939
r. Dlatego wiêc, choæ jak wspomniano, nie wszyscy z opisanych w tomie bohaterów
zginêli w egzekucjach z pocz¹tku wojny, tym wydarzeniom trzeba powiêciæ nieco wiêcej uwagi.
Po zajêciu £odzi przez Wehrmacht szybko okaza³o siê, ¿e poród
siedemdziesiêciotysiêcznej mniejszoci niemieckiej nietrudno by³o znaleæ osoby chêtne do wspó³pracy przy tworzeniu list proskrypcyjnych. Ich przygotowanie rozpoczêto
zreszt¹ ju¿ wczeniej, na kilka miesiêcy przed wybuchem wojny. Walka z polsk¹ inteligencj¹ by³a wiêc niestety od pocz¹tku bardzo skuteczna i efektywna, choæ np. sami
oprawcy nie zawsze podzielali ten pogl¹d. W tajnym sprawozdaniu z 20 wrzenia 1939
r. dla Naczelnego Dowództwa Wojsk L¹dowych w Berlinie, dotycz¹cym umacniania
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niemieckoci w £odzi, pisano np. ¿e: niemieccy posiadacze w³asnoci, czyli warstwy
przywódcze, do których zaliczyæ nale¿y: producentów, w³acicieli domów i lepiej sytuowan¹ inteligencjê, s¹ silnie spolszczone i przez to niewiarygodne. Nazizmowi ¿yczliwi
s¹ jedynie niemieccy ch³opi, mieszczanie oraz znaczna czêæ pracowników fizycznych,
bêd¹cych robotnikami du¿ych przedsiêbiorstw w £odzi1.
Raport zawiera³ te¿ z³owieszcz¹ zapowied tego, co czeka elity miasta w najbli¿szym czasie. Wymieniano w nim bowiem tych, którzy wydawali siê szczególnie niebezpieczni dla sprawnego procesu zniemczania £odzi. Wród nich znaleli
siê: ksiê¿a, nauczyciele, byli powstañcy, dzia³acze Polskiego Zwi¹zku Zachodniego (PZZ),
Zwi¹zku Towarzystw Gimnastycznych Sokó³, cz³onkowie partii politycznych. To na
nich w pierwszej kolejnoci wydano wyrok. Na razie pisano wprawdzie o unieszkodliwieniu przez internowanie, praktyka okaza³a siê jednak o wiele bardzie okrutna i zbrodnicza. Warto podkreliæ, ¿e po kilku tygodniach trwania okupacji lista poszukiwanych
osób obejmowa³a ju¿ oko³o dwóch tysiêcy nazwisk2.
W pocz¹tkowym etapie okupacji komendantem wojennym £odzi
zosta³ gen. mjr Freiher von Plotho, póniej jednak administracjê wojskow¹ zast¹piono
w³adzami cywilnymi. Nie zmieni³o to polityki wobec mieszkañców miasta. W³adze cywilne, jak chocia¿by prezes rejencji kalisko-³ódzkiej Friedrich Übelhör, równie¿ uczestniczy³y w represjach. Realizatorem brutalnego programu by³o te¿ oczywicie ³ódzkie
gestapo, które zajê³o budynek wybudowanej tuz przed wojn¹ szko³y ¿ydowskiej przy ul.
Anstadta. Przy gestapo dzia³a³y te¿ najczêciej dorane s¹dy policyjne wydaj¹ce wyroki
na Polaków. W wyszukiwaniu potencjalnych wrogów III Rzeszy wyspecjalizowa³a siê
tak¿e niemiecka policja kryminalna kripo. Pracê u³atwia³o jej przejêcie akt pozostawionych przez Komendê Policji Pañstwowej w £odzi (ul. Kiliñskiego 152). Organom represji pomaga³a tak¿e policja porz¹dkowa (Ordungspolizei  orpo) oraz ochronna (Schutzpolizei  schupo) oraz, jak ju¿ wspominano, bardzo liczni volksdeutsche3.
System represji by³ wiêc coraz bardziej zinstytucjonalizowany. 24
wrzenia wprowadzono w miecie godzinê policyjn¹  od 20:00 do 5:00 rano. Aresztowane osoby przetrzymywano w ró¿nych miejscach  w obozach w Radogoszczu oraz
³ódzkich wiêzieniach. Kobiety w Wiêzieniu Policyjnym dla Kobiet przy ul. Gdañskiej 13
(dzisiejszej siedzibie Muzeum Tradycji Niepodleg³ociowych), a mê¿czyzn w wiêzieniach przy ul. Sterlinga i Kraszewskiego.
Miejscem masowych rozstrzeliwañ by³y lasy luæmierskie, a tak¿e
las Okrêglik ko³o Zgierza oraz okolice £agiewnik, Rzgowa, Tuszyna oraz Wi¹czynia.
Pierwsze zorganizowane akcje i aresztowania polskiej elity przeprowadzono ju¿ 13 wrzenia 1939 r., a kolejne 19 i 25 wrzenia. W pierwszej grupie
represjonowanych znaleli siê m.in. Stefan P³óciennik4  artysta i dzia³acz Polskiej Partii Socjalistycznej, Gierszon Lichtenstein  wiceprzewodnicz¹cy ¿ydowskiej partii Poalej Syjon5 oraz Wolf Wiener  wiceprzewodnicz¹cy zarz¹du Hitachduth6. W padzierniku dokonano licznych aresztowañ w rodowisku dziennikarskim  wiele z nich
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na podstawie listy przygotowanej przez redaktora naczelnego Freie Presse, Adolfa
Kragela. Oprócz wspominanego w niniejszym tomie Stanis³awa Sapociñskiego do koñca padziernika zatrzymano np. redaktora Dziennika £ódzkiego Stanis³awa Rachalewskiego7 oraz dziennikarza Republiki Szymona Glücka-Barylskiego)8. Póniej Sapociñski i Glück-Barylski zostali rozstrzelani w lesie luæmierskim. Mniej wiêcej w tym samym
czasie aresztowano pisarza i dzia³acza Bundu Adolfa Ekmanna. Jego tak¿e rozstrzelano,
w jednej z ostatnich egzekucji, w marcu 1940 r. Politykê represji i rozstrzeliwañ prowadzono wiêc nie tylko, jak siê czêsto uwa¿a, jesieni¹ 1939 r., ale kontynuowano jeszcze
wiosn¹ 1940 r. Najwiêksze nasilenie terroru nast¹pi³o jednak w dniach 9-11 listopada
1939 r. By³ to czas pobytu w £odzi namiestnika Okrêgu Poznañskiego Artura Greisera.
Mia³ on wzi¹æ udzia³ w uroczystociach wcielenia £odzi do III Rzeszy. Podjête w zwi¹zku z jego przyjazdem rodki ostro¿noci szybko zmieni³y siê w bezwzglêdne represje.
T³em by³o absurdalne podejrzenie, a raczej wymylony przez okupantów pretekst: rzekoma próba przygotowania ogólnonarodowego powstania w dniu wiêta Niepodleg³oci. Kolejna fala represji nast¹pi³a w koñcu listopada 1939 r.
Walka z polskoci¹ nie oznacza³a, ¿e represjom podlegali tylko rodowici Polacy. Tak¿e spolszczeni Niemcy traktowani byli jak najniebezpieczniejsi wrogowie. Dziennikarz Aleksander Hoefig z Neuer Lodzer Zeitung w £odzi czy poeta Andrzej Nullus (w³aciwie Edward From9) zostali rozstrzelani. Aresztowano tak¿e przemys³owca Paw³a Biedermanna10, dyrektora Gazowni Miejskiej Stanis³awa Gundlacha oraz
jego brata  znanego lekarza Ludwika11. Gundlachowie byli synami pastora Rudolfa
Gundlacha12. To tylko przyk³ady, mo¿na by wymieniæ znacznie wiêcej nazwisk.
O skali represji i bestialstwa mo¿e te¿ wiadczyæ rozprawa z 6 grudnia 1939 r., gdy kilka minut wystarczy³o, by skazaæ na mieræ kilkanacie osób. Byli
wród nich wybitny artysta plastyk Karol Hiller i lekarz Aleksander Margolis. Sylwetkê
tego ostatniego przedstawiany w poni¿szym tomie. Ich los podzieli³ skazany tak¿e wówczas by³y prezydent £odzi Aleksy R¿ewski13.
Represje z pocz¹tku wojny nie zamykaj¹ listy ofiar. Szacuje siê, ¿e
Wehrmacht dokona³ w województwie ³ódzkim ok. 150 egzekucji, w których zg³adzono
ponad 2200 osób14. A przecie¿ wielu ³odzian trafi³o do obozów koncentracyjnych, z
których nigdy nie powróci³o. Ich nazwisk w ogromnej wiêkszoci nigdy nie poznamy.
Jak ju¿ wspomniano, w niniejszym tomie skupiamy siê nie tylko na
losach tych, którzy stracili ¿ycie w wyniku brutalnych represji okupanta, jak Aleksander
Margolis czy Stanis³aw Sapociñski. Losy Alfreda Bi³yka czy biskupa Kazimierza Tomczaka potoczy³y siê zupe³nie inaczej. W ich ¿yciorysach poznajemy zarówno tragiczne
historie bohaterstwa i niez³omnoci, jak i powik³ane losy w nowej rzeczywistoci, po
1945 r. To tak¿e ciekawy przyczynek zarówno do historii Polski, jak i naszego miasta w
tym trudnym okresie.
Dr Tomasz Toborek
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Alfred Bi³yk (1889-1939)
Chcê ocaliæ honor

Choæ by³ lwowianinem, w £odzi spêdzi³ 20
lat szczególnie wa¿nych dla odzyskania niepodleg³oci. Uczy³ ³odzian odpowiedzialnoci za miasto, umacnia³ zrêby tradycji odrodzonego Wojska Polskiego.
Alfred Bi³yk urodzi³ siê
25 wrzenia 1899 roku we Lwowie. Ukoñczy³ gimnazjum w Brze¿anach i prawo na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
Podj¹³ pracê jako aplikant s¹dowy w Brze¿anach, dzia³aj¹c jednoczenie w Zwi¹zku Walki
Czynnej. Ukoñczy³ szko³ê oficersk¹ Zwi¹zku Strzeleckiego, co dawa³o mu prawo nosiæ
jej odznakê pami¹tkow¹, tzw. Parasol.
Legionista
Wcielony do cesarsko-królewskiej armii Austro-Wêgier przeszed³ z niej do Legionów
Polskich. W ich szeregach walczy³ na Podhalu. Nastêpnie zosta³ zastêpc¹ szefa Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego w Piotrkowie. Kolejny jego
przydzia³ s³u¿bowy to s³awny 1 pu³k piechoty Legionów, w którym to oddziale by³ oficerem do zleceñ w sztabie adiutantury dowódcy pu³ku. By³ nim jego szkolny przyjaciel
Edward Rydz-mig³y.
Po kryzysie przysiêgowym Bi³yk zosta³ sêdzi¹ ledczym w £odzi. Tu
tak¿e, obok ppor. Edwarda Pfeiffera, odgrywa³ g³ówn¹ rolê w Zwi¹zku Oficerów i ¯o³nierzy by³ych Legionów Polskich. Stowarzyszenie to skupia³o w £odzi kilkudziesiêciu
by³ych legionistów. Niektórzy z peowiaków, jak m.in. ppor. Mieczys³aw Pêczkowski,
bardzo krytycznie oceniali fakt, i¿ byli ¿o³nierze Legionów utworzyli odrêbn¹ organizacjê. Z kolei tak t³umaczy³ to por. Stanis³aw Stecki-Skwarczyñski: Ta abstynencja Legionistów od pracy w P.O.W. spowodowana by³a przede wszystkim wzglêdami konspiracyjnymi, gdy¿ na pewno byli oni bacznie ledzeni przez Niemców. Drug¹ jej przyczyn¹
by³ pewien doæ nieuchwytny antagonizm pomiêdzy Legionistami a Peowiakami. Z jed-
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nej strony oficerowie P.O.W. obawiali siê, ¿e oficerowie legionowi mog¹ zaj¹æ ich funkcje, z których nie mieli ochoty ustêpowaæ; z drugiej strony Legionici, maj¹cy za sob¹
prze¿yte walki na froncie, uwa¿ali siê za co wy¿szego od Peowiaków, a ponadto praca
konspiracyjna nie odpowiada³a im.
Animozje musia³y byæ jednak doæ silne, skoro nawet ju¿ w wolnej
£odzi, gdy tworzono pu³k piechoty, jego III batalion formowany g³ównie w oparciu o
kadrê POW, a¿ do po³owy grudnia 1918 roku pozostawa³ formalnie poza pu³kiem.
Alfred Bi³yk odegra³ niepoledni¹ rolê w akcji rozbrajania Niemców
w listopadzie 1918 roku i oswobodzenia £odzi spod okupacji niemieckiej. Z ramienia
Zwi¹zku wszed³ do utworzonej Komendy Si³y Zbrojnej, skupiaj¹cej tak¿e cz³onków Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), Pogotowia Bojowego Polskiej Partii Socjalistycznej oraz dowborczyków, jak potocznie nazywano ¿o³nierzy by³ych Korpusów Polskich
w Rosji.
Pocz¹tkowo Komend¹ Si³y Zbrojnej kierowa³ w³anie Bi³yk. Jednak
ju¿ 12 listopada 1918 roku dokonano w niej rozdzielenia funkcji: za Dzia³ Operacyjny
odpowiada³ kpt. W³adys³aw Kudaj (dowborczyk i cz³onek POW) i por. Stecki-Skwarczyñski z POW, Dzia³em Politycznym kierowali za por. Bi³yk i ppor. Roman Starzyñski
z POW, za Komendê Placu sprawowali ppor. Pêczkowski (POW) i dowborczyk chor.
Franciszek Boreszko. Sukcesem por. Bi³yka by³o przede wszystkim to, i¿ Polacy porozumieli siê. Poza animozjami partyjnymi i organizacyjnymi do akcji rozbrajania Niemców w³¹czyli siê równie¿ cz³onkowie Narodowego Zwi¹zku Robotniczego, na czele z
Boles³awem Fichn¹. W zgodnej ocenie historyków, opanowanie miasta i przejêcie go z
r¹k wojska niemieckiego by³o najwiêksz¹ tego typu akcj¹, poza Warszaw¹, w Polsce. W
£odzi dosz³o te¿ do podpisania porozumienia miêdzy PPS a niemieck¹ Rad¹ ¯o³niersk¹,
reprezentuj¹c¹ zrewoltowane oddzia³y armii cesarskiej. ¯o³nierze niemieccy nie s³uchali wprawdzie swych dowódców, ale maj¹c przewagê w uzbrojeniu stanowili powa¿ne
zagro¿enie dla tworz¹cych siê w £odzi struktur niepodleg³ego pañstwa polskiego. Na
szczêcie po akcji rozbrajania garnizonu niemieckiego, okupionej jedynie 8 ofiarami
miertelnymi, Niemcy opucili miasto, co wa¿niejsze bez broni, tak potrzebnej odrodzonemu Wojsku Polskiemu.
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Komendant Miasta £ód
Od pierwszych dni wolnoci przyst¹piono do tworzenia w³adz nowo powsta³ego garnizonu ³ódzkiego. Po przekazaniu w³adzy przez Radê Regencyjn¹ Józefowi Pi³sudskiemu,
Komenda Si³y Zbrojnej w £odzi podporz¹dkowa³a siê p³k. Albinowi Jasiñskiemu, który
obj¹³ dowództwo VIII Okrêgu Wojskowego w £odzi. W pierwszych dniach po wyzwoleniu p³k Jasiñski powo³a³ por. Alfreda Bi³yka na stanowisko komendanta Miasta £odzi.
Ppor. Roman Starzyñski zosta³ oficerem do specjalnych poruczeñ przy Komendzie Miasta £odzi, która w pierwszych dniach niepodleg³oci mieci³a siê w Pasa¿u Majera 9
(ob. Stanis³awa Moniuszki).
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O pierwszych tygodniach dzia³alnoci Komendy Miasta £odzi pod
dowództwem Bi³yka pod koniec 1918 r. niewiele wiadomo, oprócz tego, i¿ zajmowa³a
siê ona prowadzeniem ewidencji osób wojskowych oraz rozdzia³em kwater i s³u¿by
garnizonowo-wartowniczej. Rozkazem z 12 grudnia zosta³a ona przekszta³cona w Dowództwo Miasta £odzi, którym nadal kierowa³ Bi³yk, ju¿ w stopniu kapitana. Podlegali
mu odt¹d bezporednio dowódcy dwóch dworców kolejowych (£ód-Fabryczna i £ódKaliska) oraz tzw. oddzia³ koszarowy. Samo dowództwo miasta sk³ada³o siê z siedmiu
oddzia³ów: Kwater Przymusowych, Ewidencyjnego, Meldunkowego, Transportowego,
Policyjno-Wojskowego, Wywiadowczego oraz Bezpieczeñstwa.
£ódzki epizod w biografii Alfreda Bi³yka jest chyba najmniej znany.
Wiêc warto zas³ugi tego odwa¿nego Polaka dzisiejszym mieszkañcom £odzi przybli¿yæ.
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Scalanie i dyscyplinowanie
Szczególnie trudnym okresem by³o lato 1920 roku, podczas tocz¹cych siê pod stolic¹
Polski bitew tzw. operacji warszawskiej, których wynik mia³ zadecydowaæ o istnieniu
niepodleg³ej Rzeczypospolitej. Tymczasem w lipcu i w sierpniu 1920 roku na terenie
garnizonu ³ódzkiego wyst¹pi³y liczne przypadki dezercji. By³o to efektem m.in. dywersyjnej dzia³alnoci komunistów, a tak¿e trudnej sytuacji aprowizacyjnej i pogarszaj¹cych siê warunków bytowych, zarówno ludnoci cywilnej, jak i ¿o³nierzy. Obszar ówczesnej istniej¹cej struktury podzia³u wojskowego kraju  Okrêg Generalny £ód (OG£),
podzielono wówczas na dwa rejony koncentracji przeciwdezercyjnej. Dowódc¹ rejonu
II, który obejmowa³ powiaty: ³ódzki, ³aski, kaliski, brzeziñski, skierniewicki i rawski,
zosta³ kapitan Bi³yk.
Lata 1919-1920 to tak¿e okres powolnego scalania odrodzonych
polskich si³ zbrojnych, których kadra dowódcza wywodzi³a siê z Polaków s³u¿¹cych w
dawnych armiach zaborczych, Legionach, Armii Polskiej we Francji, Polskich Korpusach w Rosji czy w ró¿nych organizacjach paramilitarnych. Bardzo zró¿nicowany by³
poziom oficerów, wielu z nich  s³u¿¹c d³ugo w obcych armiach, nawet nie mówi³o
dobrze po polsku. Organizowano dla nich w £odzi kursy jêzyka polskiego oraz historii
ojczystej. Temu celowi s³u¿y³o równie¿ utworzenie jesieni¹ 1919 roku Towarzystwa
Wiedzy Wojskowej (TWW), którego cz³onkiem mia³ zostaæ ka¿dy oficer garnizonu ³ódzkiego. Pierwszym prezesem ³ódzkiego ko³a by³ gen. ppor. Kajetan Olszewski, dowódca
OG£. Alfred Bi³yk wszed³ w sk³ad jego zarz¹du. W latach nastêpnych kolejnymi prezesami w £odzi byli z regu³y komendanci garnizonu.
Alfred Bi³yk jako komendant, a nastêpnie dowódca Miasta £ód
uczestniczy³ w ró¿nego rodzaju wa¿nych przedsiêwziêciach garnizonu. Buduj¹c zrêby
nowej tradycji w miecie wielokulturowym i pozbawionym wczeniej wzorów patriotycznej obyczajowoci. Niemal zawsze dowódca miasta uczestniczy³ tak¿e w powitaniach wa¿nych goci przybywaj¹cych z wizyt¹ do £odzi, jak np. 9 czerwca 1919 roku
podczas wizyty w £odzi ministra spraw wojskowych gen. ppor. Józefa Leniewskiego.
G³ównym jego zadaniem by³o jednak¿e nadzorowanie porz¹dku i
dyscypliny w podleg³ym mu garnizonie. Robi³ to czêsto nawet osobicie. W czerwcu
1920 roku w wydawanych rozkazach dziennych zwraca³ uwagê na to, i¿ ¿o³nierze nie
maj¹ pojêcia jak zachowywaæ siê w miecie, nie umiej¹ oddawaæ honorów oficerom w
miejscach publicznych nie oddaj¹ prawie w ogóle honorów wojskowym podoficerom,
a tak¿e sobie nawzajem, ponadto przebywaj¹ na terenie miasta po godzinie przepustki.
Zachowa³ siê dokument informuj¹cy, jak nale¿nego szacunku nie okaza³ kpt. Bi³ykowi
jako dowódcy garnizonu bawi¹cy na przepustce w £odzi marynarz Bazyli Bruder z do-
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Pe³ni³ bowiem swoj¹ ³ódzk¹ misjê w okresie bardzo trudnym, w czasie w którym Odrodzona Rzeczypospolita toczy³a wojny w obronie wie¿o odzyskanej niepodleg³oci, a
nasze miasto stanowi³o zaplecze frontowe dla polskiej armii.
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wództwa I Batalionu Morskiego, t³umacz¹c siê nieznajomoci¹ dystynkcji wojsk l¹dowych. Bi³yk osobicie doprowadzi³ marynarza do aresztu i ukara³ 3 dniami aresztu.
Dla dowódcy miasta nie³atwe by³y te¿ czasy po zakoñczeniu dzia³añ
wojennych. W miecie i garnizonie mu podleg³ym panowa³a bieda. Jednym z najczêstszych przewinieñ ¿o³nierzy pe³ni¹cych wartê by³y wysuwane przez nich ¿¹dania, aby
w³aciciele chronionych zak³adów produkcyjnych p³acili im za ochronê lub ¿ywili ich na
swój koszt. Praktyki te têpi³a komenda miasta, aczkolwiek Bi³yk (awansowany w 1921 r.
do stopnia majora) zezwala³ na do¿ywianie wartowników przez kierownictwa fabryk,
pod warunkiem jednak¿e, i¿ by³a na to zgoda ich w³acicieli. wiadczy to o tym, jak
ciê¿ka by³a wówczas sytuacja w £odzi, i jak wiele trudnoci w pe³nieniu swej s³u¿by
musia³ pokonywaæ dowódca Miasta £ód. Uwa¿aj¹c, ¿e wype³ni³ zadanie w najtrudniejszym okresie.
Mecenas Bi³yk
Alfred Bi³yk 7 padziernika 1921 roku opuci³ zajmowane dot¹d stanowisko i przekaza³
je dowódcy ³ódzkiej 10 Dywizji Piechoty p³k. Stanis³awowi Na³êczowi Ma³achowskiemu, który w rozkazie z 8 padziernika napisa³: W myl rozkazu z 26 IX 1921 r. obejmujê
z dniem dzisiejszym Komendê Miasta £odzi przy równoczesnym pe³nieniu obowi¹zków
dowódcy 10 Dywizji Piechoty. Funkcjê zastêpcy Komendanta Miasta obejmuje mjr (Józef  K.A.Cz.) Zawilak, któremu powierzam przejêcie obowi¹zków Komendanta Miasta
w moim imieniu od mjr. Bi³yka.
Po odejciu z wojska nie opuci³ naszego miasta. W 1924 roku
Alfred Bi³y otworzy³ kancelariê adwokack¹ By³ równie¿ cz³onkiem Rady Adwokackiej w
£odzi, a pod koniec lat trzydziestych zosta³ wybrany w sk³ad Naczelnej Rady Adwokackiej. Praktykê adwokack¹ prowadzi³ do lipca 1936 roku.
Tragiczny wojewoda
Z poparcia swego przyjaciela, gen. broni (od 11 listopada tego¿ roku  marsza³ka)
Rydza-mig³ego, z dniem 15 lipca 1936 roku obj¹³ urz¹d wojewody tarnopolskiego. Po
nieca³ym roku jego sprawowania, 16 kwietnia 1937 roku zosta³ wojewod¹ lwowskim i
pe³ni³ ten urz¹d do wrzenia 1939 roku. Z chwil¹ wybuchu wojny Bi³y pozosta³ we
Lwowie. W dniu 12 wrzenia, gdy pierwsze pojazdy pancerne Wehrmachtu pojawi³y siê
na rogatkach miasta, wyg³osi³ do mieszkañców swoje s³ynne przemówienie radiowe w
którym zapewni³ lwowian, i¿ Lwów (...) broniæ bêdzie siê do upad³ego. O sobie natomiast powiedzia³, ¿e (...) nigdy tego miasta ani jego mieszkañców nie opuci i wytrwa z
nimi do koñca. Jednak¿e, 15 wrzenia premier Felicjan S³awoj Sk³adkowski nakaza³ mu
udaæ siê do Kut, gdzie znajdowa³o siê tymczasowe miejsce postoju ewakuowanego z
Warszawy rz¹du. Po przybyciu do Kut dosta³ polecenie wyjazdu do konsulatu polskiego
w Munkaczu na Rusi Zakarpackiej (s³owackie Mukaczewo, po rozpadzie Czechos³owacji przy³¹czone z Rusi¹ Zakarpack¹ w 1939 roku do Wêgier).
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Po agresji ZSRR 17 wrzenia rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej schroni³ siê w Rumunii natomiast Bi³yk zosta³ odciêty na Wêgrzech. Podj¹³ wprawdzie dwukrotnie próbê powrotu do Lwowa, ale uniemo¿liwi³y mu to podchodz¹ce pod miasto
oddzia³y Armii Czerwonej.
Zmuszony do powrotu do Munkacza, 19 wrzenia 1939 roku w
pokoju nr 5 hotelu Csillag pope³ni³ samobójstwo, strzelaj¹c sobie w g³owê z pistoletu.
Pozostawi³ dwa listy: do poselstwa polskiego w Budapeszcie oraz drugi do w³adz wêgierskich. W pierwszym z nich napisa³ m.in.: Nie mog³em walczyæ we Lwowie, gdy¿
zgodnie z wytycznymi Szefa Rz¹du opuci³em go na warunkach, które mog¹ s³owa
moje postawiæ w pozornej sprzecznoci z tym czynem. Dalsze moje ¿ycie zdaje siê nie
przedstawiaæ wartoci dla Polski. Byæ internowanym do koñca wojny nie chcê. Chcê
ocaliæ honor. W pimie skierowanym do Wêgrów prosi³ o uregulowanie jego rachunków za hotel, i przekazania polskim w³adzom na emigracji reszty pieniêdzy i dokumentów. We wstêpie, co wydaje siê znamiennym napisa³: 1. Powód mojej mierci jest wskazany w za³¹czonym licie do Poselstwa Polskiego w Budapeszcie. 2. List niniejszy upraszam przet³omaczyæ [pisownia oryginalna  K.A.Cz.] i podaæ do wiadomoci w prasie
miejscowej i zagranicznej.
Wydaje siê, i¿ ta proba o podanie listu do publicznej informacji
wiadczy o tym, i¿ Bi³yk pragn¹³, aby nie przylgnê³o do niego miano tchórza, który w
radiu mówi³ o obronie Lwowa (...) do upad³ego, a potem opuci³ po kryjomu miasto i
jego mieszkañców. Pisarz Jerzy Janicki w ksi¹¿ce Czkawka napisa³, i¿ przez ponad pó³
stulecia trwa³o przekonanie wród lwowian, i¿ s³owa danego 12 wrzenia 1939 roku nie
dotrzyma³. Pamiêtano jednak, ¿e przestrzega³ przed Niemcami i pretensji do niego nie
wysuwano. Nie móg³ przecie¿ Bi³yk przewidzieæ, i¿ 17 wrzenia zdradziecko zaatakuj¹
Rosjanie. Chcia³ jednak, aby po jego samobójczej mierci, nie uwa¿ano go za tchórzliwego dezertera.
Alfred Bi³yk, nale¿a³ do tych, którzy przyczynili siê w latach 19141920 do wywalczenia przez Polskê niepodleg³oci. Jego bliskim przyjacielem, marsza³kiem Rydzem-mig³ym tak¿e targa³y wyrzuty sumienia, poczucie odpowiedzialnoci za
klêskê i st¹d decyzja tego upokorzonego Naczelnego Wodza powrotu do kraju pod przybranym nazwiskiem. Inni, jak Alfred Bi³yk wybierali samobójcz¹ mieræ. Podobnie zreszt¹
jak p³k. Stanis³aw D¹bek, we wrzeniu 1939 r. dowódca L¹dowej Obrony Wybrze¿a. Nie
mog¹c siê pogodziæ z ponown¹ utrat¹ niepodleg³oci przez Polskê, której s³u¿yli przez
ca³e swe ¿ycie, czy to w szeregach wojska, czy pe³ni¹c odpowiedzialne funkcje pañstwowe, odchodzili w poczuciu osobistej klêski.
Alfred Bi³y za sw¹ dzia³alnoæ niepodleg³ociow¹ i s³u¿bê wojskow¹
oraz cywiln¹ by³ odznaczony: Krzy¿em Niepodleg³oci, Orderem Odrodzenia Polski IV
klasy, Krzy¿em Walecznym oraz Z³otym i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. Pozostawi³ po
sobie czworo dzieci. Jego syn, podchor¹¿y rezerwy Leszek Bi³yk w 1939 roku by³ dowódc¹ III plutonu szwadronu ciê¿kich karabinów maszynowych 14 pu³ku u³anów Ja-
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z³owieckich i uczestnikiem jednej z najs³ynniejszych szar¿ polskiej kawalerii w 1939
roku, szar¿y pod Wólk¹ Wêglow¹.
Dobrze siê sta³o, ¿e £odzi uhonorowa³a postaæ Alfreda Bi³yka, nazywaj¹c jego imieniem rondo przy zbiegu ulicy Zgierskiej i Alei W³ókniarzy. Doceniono w
ten sposób, co zrobi³ on dla sprawy niepodleg³oci Polski w latach 1918-1921, bêd¹c
komendantem garnizonu i dowódc¹ Miasta £ód.
Konrad A. Czernielewski
 Starszy kustosz
Muzeum Tradycji Niepodleg³ociowych w £odzi

Wykorzystana literatura:
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4. K. Dziuda, mieræ Alfreda Bi³yka, ostatniego wojewody lwowskiego, [w:] Wrzesieñ
1939. W 70. rocznicê wybuchu II wojny wiatowej. Jednodniówka Muzeum Tradycji Niepodleg³ociowych w £odzi, £ód 2009.
5. Rocznik Oficerski 1924, Warszawa 1924.
6. 14 pu³k u³anów Jaz³owieckich. Wielka Ksiêga Kawalerii Polskiej 1918-1939, red. P.
Rozd¿estwieñski, Warszawa 2012.
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Bohaterski pastor

Niemieckie wojska okupacyjne zajê³y Zgierz 8
wrzenia 1939 r. W celu sterroryzowania ludnoci po serii brutalnych rewizji czêæ mieszkañców zosta³a spêdzona przez ¿o³nierzy i
uwiêziona w kociele w. Katarzyny w charakterze zak³adników. Ich los uzale¿niono od bezwzglêdnego podporz¹dkowania siê zarz¹dzeniom okupacyjnym. Jakakolwiek próba oporu
ze strony mieszkañców mog³a zakoñczyæ siê
rozstrzelaniem zak³adników. Wród zatrzymanych by³ znany z propolskich sympatii ewangelicki pastor, proboszcz Zgierza  ks. Aleksander Falzmann. Dziêki interwencjom ewangelików uda³o mu siê wyjæ na wolnoæ. Niestety nie na d³ugo.
W zeznaniach z³o¿onych
przed badaj¹c¹ sprawê Okrêgow¹ Komisj¹ cigania Zbrodni w £odzi w 1971 r. wdowa
po pastorze Falzmannie, £ucja, wspomina: W dniu tym [28 wrzenia] w godzinach
popo³udniowych m¹¿ mój Aleksander F. zosta³ aresztowany przez dwóch nieznanych
mi funkcjonariuszy gestapo z £odzi. Przed wyprowadzeniem mê¿a funkcjonariusze ci
przeprowadzili rewizjê ksi¹g zgierskiej parafii ewangelickiej, której m¹¿ by³ proboszczem. Potem mê¿a umieszczono w aucie osobowym, oczekuj¹cym przed domem, i
wywieziono do £odzi, do siedziby gestapo na ul. Anstadta. Ze szcz¹tkowych informacji, jakie do niej dociera³y, wynika³o, ¿e pastor by³ bity i torturowany. Mimo to zachowywa³ heroiczn¹ postawê  udziela³ pomocy swoim wspó³towarzyszom niedoli i odwa¿nie
prowadzi³ g³one modlitwy, za które grozi³y brutalne represje. W nieca³e trzy lata po
zatrzymaniu zgin¹³ z wycieñczenia w drodze do komory gazowej w obozie koncentracyjnym w Dachau.
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Syn ³ódzkich przemys³owców
Aleksander Falzmann przyszed³ na wiat 24 sierpnia 1887 r. w rodzinie ³ódzkich przemys³owców, jako drugie dziecko ma³¿eñstwa Alojzego Roberta Falzmanna i Emilii Gröne.
Mia³ czworo rodzeñstwa: starsz¹ siostrê Joannê oraz m³odszych: W³odzimierza Juliusza,
Edytê i najm³odsz¹ Zofiê. Z rodzinnego domu wyniós³ postawê wiernoci etosowi polskoci. Mimo niemieckich korzeni domownicy rozmawiali po polsku. Ojciec poucza³ m³odego Aleksandra: Ta ziemia da³a wam chleb, tu jest wasza ojczyzna. To patriotyczne i
propolskie wychowanie zadecydowa³o póniej o tragicznym losie heroicznego pastora.
Aleksander nie kontynuowa³ przemys³owych tradycji rodzinnych.
Po naukach odebranych w gimnazjum humanistycznym w £odzi (którego nie ukoñczy³
z uwagi na zamkniêcie szko³y po burzliwych wydarzeniach 1905 r.) i uzyskaniu matury
w Kijowie, w 1908 r. podj¹³ studia teologiczne na Uniwersytecie w Dorpacie. Ju¿ w
grudniu 1912 r. obj¹³ swoj¹ pierwsz¹ placówkê duszpastersk¹ na stanowisku wikariusza przy kociele ewangelickim w. Jana (obecnie koció³ rzymskokatolicki oo. Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60).
Jeszcze przed wybuchem wielkiej wojny m³ody Aleksander polubi³ towarzyszkê dziecinnych zabaw, równie¿ wywodz¹c¹ siê z rodziny ³ódzkich przemys³owców  £ucjê Wandê Seiler. Niebawem, jesieni¹ 1913 r., narodzi³o im siê pierwsze
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Aleksander Falzmann w czasie studiów w Dorpacie, 1912 r.
Ze zbiorów Ireny Falzmann
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dziecko. Pañstwo Falzmannowie mieli trójkê potomstwa, syna Karola Aleksandra oraz
dwie córki Irenê i Inê.
Dalszy przebieg kariery zawodowej pastora Falzmanna zapowiada³
siê obiecuj¹co. W 1914 r. zosta³ mianowany proboszczem administratorem parafii w
Pu³tusku i M³awie. Jednak gdy po wybuchu wojny rok póniej w³adze carskie rozpoczê³y wysiedlanie ewangelików w g³¹b Rosji, za zgod¹ Superintendenta Generalnego Kocio³a Ewangelicko-Augsburskiego ks. Juliusza Bursche w lad za swoimi parafianami
dobrowolnie wyjecha³ do Charkowa, gdzie przez kilka lat pracowa³ jako duszpasterz
wygnanych ewangelików.
Jeden koció³, dwie opcje
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w 1918 r. ponownie wróci³ na parafiê w Pu³tusku.
Od 1920 r. obj¹³ stanowisko proboszcza w parafii zgierskiej. Pocz¹tki pos³ugi w Zgierzu
przyæmi³ jednak konflikt wokó³ wa¿noci wyborów. Propolskie nastawienie pastora Falzmanna nie spe³nia³o bowiem oczekiwañ wszystkich parafian, z których czêæ optowa³a
silnie za kandydatur¹ pastora Adolfa Lofflera, zwolennika opcji niemieckoci parafii1.
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Sprawa dotar³a nawet do Konsystorza Kocio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. Dosz³o do ponownych wyborów, mimo ¿e prze³o¿eni zdecydowanie wziêli w
obronê obranego proboszcza. Ostatecznie jednak ks. Falzmann pozosta³ w Zgierzu i na
niemal dwie dekady (1920-1939) zwi¹za³ siê z lokaln¹ wspólnot¹ ewangelick¹. Wraz z
¿on¹ zamieszka³ przy ul. Pi³sudskiego 34 (obecnie ul. 27 stycznia).
Nie by³ to jednak koniec problemów m³odego pastora. Szeroko zakrojona dzia³alnoæ prowadzona dla grupy niemieckich ewangelików (organizacja nabo¿eñstw, szkó³ki niedzielnej i zajêæ przedkonfirmacyjnych w jêzyku niemieckim, prowadzenie Niemieckiego Zwi¹zku Kulturalno-Gospodarczego w Zgierzu, zaanga¿owanie
w Zgierskim Towarzystwie Sportowo-Strzeleckim) nie zniwelowa³a narastaj¹cych napiêæ i konfliktów. W miarê umacniania siê za zachodni¹ granic¹ niemieckiej partii narodowosocjalistycznej w ³onie zgierskich ewangelików, podobnie jak w ca³ym kraju, narasta³y coraz wyraniejsze antagonizmy narodowociowe. W efekcie w 1932 r. od parafii
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zgierskiej od³¹czy³ siê i usamodzielni³ spod zarz¹du pastora Falzmanna kantorat na
Radogoszczu. Sprawa odbi³a siê szerokim echem w niemieckiej prasie. Sytuacja w parafii stawa³a siê tak nieznona, ¿e pastor powa¿nie sk³ania³ siê ku decyzji o opuszczeniu
Zgierza i wziêcia udzia³u w akcji repolonizacji wiernych na Górnym l¹sku, gdzie zwolni³o siê kilka duszpasterskich placówek. Postanowi³ jednak zostaæ. W 1939 r. problem
antagonizmów by³ na tyle powa¿ny, ¿e na progu wybuchu wojny zwierzchnik ewangelicki bp Bursche ostrzega³ wiernych przed tolerowaniem propagandy hitlerowskiej2.
Mimo trudnej sytuacji w zgierskiej parafii praca pastora Falzmanna
by³a doceniana przez zwierzchników duchownych. W 1937 r. zosta³ delegatem na Synodzie Kocio³a Ewangelicko-Augsburskiego, a rok póniej wybrano go radc¹ Konsystorza.
Pocz¹tek koñca
Z pocz¹tkiem wrzenia 1939 r. budynek ewangelickiego kocio³a w Zgierzu zosta³ zbombardowany przez Luftwaffe. ¯ona i córka pastora tak wspominaj¹ brutalny atak niemieckich w³adz okupacyjnych na jednoæ wspólnoty ewangelickiej w Zgierzu i represje,
które spad³y na pastora Falzmanna.
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Irena Falzmann (córka):
Ojciec po ataku bombowym, zobaczywszy gruzy kocio³a, z których sam wydoby³ czêæ naczyñ liturgicznych i lichtarzy z o³tarza, powiedzia³, ¿e koniec kocio³a w Zgierzu to i pocz¹tek jego koñca.

W przeczuciu zbli¿aj¹cego siê zagro¿enia, ks. Falzmann postanowi³
znaleæ rodzinie bezpieczne schronienie w pobliskiej wsi.
Irena Falzmann:
Sam zosta³, gdy¿ uzna³ to za swój obowi¹zek duszpasterski wobec rosn¹cej liczby zgonów w Zgierzu.

Propolskie sympatie zgierskiego proboszcza zadecydowa³y o tym,
¿e rych³o po wkroczeniu Niemców do Zgierza (tj. 8 wrzenia 1939 r.) jego nazwisko
znalaz³o siê na jednym z pierwszych miejsc na licie wytypowanych do aresztowania.
W³adze okupacyjne d¹¿y³y bowiem do ca³kowitego podporz¹dkowania struktur Kocio³a Ewangelicko-Augsburskiego i pozbawienia go wp³ywu na ludnoæ niemieck¹. Pozbawiono zatem mo¿liwoci pe³nienia s³u¿by kap³añskiej zarówno Polaków, jak i Niemców
sprzyjaj¹cych Polakom. Koció³ ewangelicki poddany by³ szeregowi restrykcyjnych zarz¹dzeñ. Uznany za zrzeszenie zosta³ ca³kowicie podporz¹dkowany prawnie w³adzy
wieckiej i przemianowany na Koció³ Ewangelicki Narodu Niemieckiego. Pozostawieni
w parafiach kap³ani de facto pozbawieni zostali mo¿liwoci kontynuowania pracy duszpasterskiej: w szko³ach zakazano katechezy i nauk przygotowuj¹cych do konfirmacji,
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Na terenie Parafii Ewangelickiej w Zgierzu.
W rodkowym rzêdzie siedz¹ od lewej: p. Ernst i Emma Wolf, £ucja Falzmann.
Z ty³u stoi pastor Aleksander Falzmann.
Ze zbiorów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu
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zlikwidowano jako dzieñ wi¹teczny Wielki Pi¹tek, najwa¿niejsze dla protestantów wiêto
religijne, a tak¿e zakazano kwestowania i dzia³alnoci charytatywnej.
Pastor Falzmann ju¿ w pierwszych dniach okupacji znalaz³ siê w
grupie zak³adników uwiêzionych w kociele w. Katarzyny. Wówczas jednak zdo³a³ jeszcze wyjæ na wolnoæ dziêki interwencjom niemieckich ewangelików. Ale na stanowisko proboszcza ju¿ nie wróci³. Funkcjê tê wojskowy zarz¹d okupacyjny przydzieli³ przedwojennemu wikaremu, pastorowi A. M. Zundlowi3.
Aresztowanie
W atmosferze narastaj¹cych konfliktów narodowociowych czêæ ewangelików (niezale¿nie od wyznawanych przekonañ) wyje¿d¿a³a za granicê b¹d szuka³a schronienia
poza miastem. Mimo ¿e rych³e aresztowanie by³o w zasadzie przes¹dzone ks. Falzmann
pozosta³ w Zgierzu. 28 wrzenia 1939 r. do domu pastora wtargnê³o gestapo.
Irena Falzmann:
28 wrzenia rano otrzymalimy z PCK pierwsz¹ wiadomoæ, ¿e nasz brat, jedyny
syn ojca, ¿yje. T¹ wielk¹ radoci¹ dzieli³ siê ojciec z przychylnymi mu parafianami. I w³anie tego radosnego dnia zosta³ zabrany z kancelarii przez gestapo.

Po przeszukaniu i rewizji w ksiêgach parafialnych pastora Aleksandra Falzmanna zabrano do aresztu ledczego przy ul. Sterlinga w £odzi jako wiênia
politycznego. W miejscowej niemieckiej gazecie ukaza³ siê artyku³ przedstawiaj¹cy pastora jako gronego politycznego wroga. W wiêzieniu ks. Falzmann poddawany by³
brutalnym przes³uchaniom, psychicznym i fizycznym torturom.
£ucja Falzmann:
W okresie pobytu w wiêzieniu m¹¿ by³ kilkakrotnie przes³uchiwany. Podczas
przes³uchiwania by³ bity, wiadczy³y o tym plamy krwi na bielinie wydawanej
mi do wymiany. O znêcaniu siê nad mê¿em s³ysza³am te¿ od nieznanych mi w
chwili obecnej z nazwiska wiêniów.
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Brutalnymi torturami, którym pastora czêsto poddawano publicznie, próbowano bezskutecznie wymusiæ na nim, jako osobie pochodzenia niemieckiego, podpisanie Volkslisty. Za ka¿dym razem, mimo zadawanych mu cierpieñ, kategorycznie odmawia³. Dodatkowym ród³em udrêki by³o ograniczenie kontaktów z rodzin¹.
£ucja Falzmann:
Z mê¿em spotyka³am siê raz w tygodniu po uzyskaniu zezwolenia od gestapo.
Widzenie trwa³o 5 min. w oddzielnym pokoju, o ile sobie przypominam na drugim piêtrze. Przez ca³y czas widzenia by³ obecny funkcjonariusz gestapo. Poza
tym otrzymywa³am od mê¿a grypsy, które dostarcza³ mi dr Miller.
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Wed³ug relacji ¿ony pod koniec 1939 r. dziêki pomocy ³odzianina,
szkolnego kolegi, dr. Millera, pastor Falzmann zosta³ zatrudniony jako pomocnik w szpitalnej aptece.
Irena Falzmann:
By³ to jedyny, krótkotrwa³y, lepszy okres dla ojca. Dziêki dr. Millerowi (który
zgin¹³ w powstaniu warszawskim) matka mog³a nawi¹zaæ bli¿szy i czêstszy kontakt z ojcem. Za porednictwem dr. Millera ojciec otrzymywa³ ró¿ne rodki od¿ywcze i kawê.

W tej roli mia³ pracowaæ do koñca swego pobytu w wiêzieniu na
Sterlinga. Informacjê tê potwierdza wspó³wiêzieñ Stanis³aw Smolarek. Zezna³, ¿e pastor Falzmann, wykorzystywany w charakterze felczera, udzieli³ pomocy m.in. skatowanemu przez gestapo Antoniemu Hiczewskiemu.
Dachau i Sachsenhausen-Oranienburg
£ucja Falzmann:
W rozmowie z mê¿em dowiedzia³am siê, ¿e w wiêzieniu przebywaj¹ równie¿ pastor Hauptman4, wikariusz ³ódzkiej parafii ewangelickiej, obecnie proboszcz w Zabrzu, pastor Minkner5, tak¿e wikariusz p. ewangelickiej, obecnie zamieszka³y w
£odzi, pracuje jako lektor jêzyka niemieckiego, oraz W³odzimierz Felicjaniak, obecnie zamieszka³y w £odzi, pracuje w £ódzkim Zwi¹zku Spó³dzielczoci Pracy.
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Powiêcenie pomnika upamiêtniaj¹cego 10 rocznicê mierci pastora
Aleksandra Falzmanna na cmentarzu w Zgierzu  1952 r.
Na pierwszym planie pastor Kotula.
Ze zbiorów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu
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W tym samym czasie w wiêzieniu na Sterlinga przebywali równie¿
inni duchowni ewangeliccy pochodzenia niemieckiego, których aresztowa³o gestapo:
Alfred Gloc, Jerzy Sachs, Gustaw Berndt i Leopold Schmidt.
W czerwcu 1940 r. ks. Falzmanna wywieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau. I tym razem w sprawie zgierskiego pastora wszczynano szereg prób
interwencji. Wed³ug wspomnieñ córki, Ireny Falzmann, grupa wp³ywowych parafian podjê³a usilne starania, aby wydobyæ go z wiêzienia, m.in. zbierano podpisy pod specjaln¹
petycj¹. Inicjatywê tê jednak zastopowano grobami represji wobec wszystkich jej uczestników. Ale jeszcze w po³owie 1941 r. w³adze ³udzi³y ¿onê pastora zapewnieniem zwolnienia go z obozu. Ks. Falzmann mia³ nawet odczytywaæ wspó³wiêniom list od ¿ony, w
którym przekazywa³a mu tê radosn¹ wiadomoæ. Wszystkie te akcje by³y jednak skazane
na niepowodzenie. Na licie proskrypcyjnej przy nazwisku pastora ju¿ w listopadzie
1939 r. zaznaczono bowiem: Nie mo¿e byæ pod ¿adnym warunkiem zwolniony.
Prawdopodobnie w padzierniku 1940 r. ks. Falzmann zosta³ na krótko przewieziony do obozu Sachsenhausen-Oranienburg. Do Dachau wróci³ w grudniu
tego samego roku. W obozach poddawany by³ bezwzglêdnym torturom i eksperymentom medycznym. W maju 1942 r., jako krañcowo wyniszczonego i niezdolnego ju¿ do
pracy, wyznaczono go do transportu do komory gazowej. Zmar³ nieco wczeniej z wycieñczenia  4 maja 1942 r.
Irena Falzmann:
Wród swych oprawców w Dachau, w czasie robót drogowych, spotka³ Ojciec
swego by³ego konfirmanta, który na widok swego by³ego pastora i duszpasterza
za³ama³ siê. Od tego czasu znikn¹³ z Dachau.

£ucja Falzmann:
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Wed³ug w³asnego os¹du i wypowiedzi mê¿a przypuszczam, i¿ przyczyn¹ jego
aresztowania by³o wyrane deklarowanie siê mê¿a przed 1939 r. po stronie polskiej. Jego dzia³alnoæ w kierunku popierania biskupa Juliusza Bursche.

W oczach hitlerowców by³ to wyrany dowód jego niezrozumia³ej
dla nacjonalistów niemieckich nieprawomylnoci. W³anie za propolsk¹ postawê
oraz w uznaniu dla zas³ug na polu dzia³alnoci spo³ecznej w 1933 r. w³adze pañstwowe
II Rzeczypospolitej odznaczy³y pastora Falzmanna Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Po wojnie przez kilka pierwszych lat religijne ¿ycie wspólnoty protestanckiej skupi³o siê wokó³ wdowy po bohaterskim ewangelickim duszpasterzu. £ucja
Falzmann zmar³a w 1977 r. Zosta³a pochowana na cmentarzu ewangelickim w Zgierzu
przy ul. Spacerowej, nieopodal symbolicznego grobu mê¿a pastora Aleksandra Falzmanna.
Milena Przybysz
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Przypisy:
1.
2.

3.

4.
5.

Po wojnie, jeszcze w 1945 r., ks. Loffler wyjecha³ do Niemiec i osiad³ w podberliñskim Luckenwalde.
W specjalnym orêdziu do wiernych 30 sierpnia 1939 r. bp J. Bursche powiedzia³
m.in.: My Polacy ewangelicy, którzy jestemy integraln¹ cz¹stk¹ narodu polskiego, którzy z nim ¿yjemy i z nim czujemy  nas nie trzeba wzywaæ abymy w
dziejowej chwili z³o¿yli ofiarê mienia i krwi [ ] W kociele naszym obok Polaków s¹ i Niemcy [ ] nasi Niemcy lojalni [ ] wiêksza ich czêæ dochowa³a
wiernoci dawnej dobrej tradycji [ ] winna jest druga kategoria Niemców, niezbyt liczna, ale zorganizowana w stowarzyszeniach politycznych [ ] To s¹ wrogowie pañstwowoci polskiej, bo i ca³y duch hitleryzmu jest sprzeczny z duchem chrzecijañskiej etyki [ ] Koció³ nasz z dawna przeciwstawia³ siê tej
agitacji narodowosocjalistycznej i nie mo¿e jej tolerowaæ w swoich organizacjach wyznaniowych, zwalcza j¹ i zwalczaæ bêdzie z ca³¹ bezwzglêdnoci¹.
Ks. A. M. Zundel by³ jednym z przeciwników polskoci parafii ewangelickiej. 1
wrzenia 1939 r. jeszcze przez w³adze polskie zosta³ zatrzymany wraz z grup¹
innych dzia³aczy uznanych za tzw. element niebezpieczny i umieszczony w transporcie do Berezy Kartuskiej. Poci¹g nie dotar³ jednak do celu w wyniku zatrzymania przez wojska niemieckie. Ks. Zundel powróci³ na swoje stanowisko, by niebawem, po aresztowaniu ks. Falzmanna, przej¹æ funkcjê administratora parafii.
Ks. Alfred Hauptman.
Ks. Karol Minkner.
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Lekarz, spo³ecznik, polityk

¯eby naprawdê leczyæ, musimy najpierw odmieniæ nasze stosunki spo³eczne. Te s³owa Aleksandra Margolisa, lekarza i socjalisty, mo¿na potraktowaæ jako jego ¿yciow¹ maksymê, której
pozosta³ wierny a¿ do mierci. Chocia¿ £ód nie
by³a jego miejscem urodzenia, to z miastem tym
zwi¹zanym by³ przez prawie ca³e swoje doros³e
¿ycie, a ³odzianie zapamiêtali go nie tylko jako
lekarza, ale przede wszystkim jako spo³ecznika
zaanga¿owanego w próby poprawienia warunków ¿ycia najbiedniejszych z nich.
Aleksander Margolis urodzi³
siê 20 lutego 1888 r. w Suwa³kach jako syn Izraela i Sary Anny z Buraków. Jego ojciec pochodzi³ z robotniczej rodziny z Sejnów ko³o Suwa³k.
Proletariackie korzenie nie sta³y siê jednak dla niego przeszkod¹ w uzyskaniu wy¿szego
wykszta³cenia  Izrael Margolis ukoñczy³ studia medyczne na Uniwersytecie Moskiewskim w 1885 r. Niestety brak jest bli¿szych informacji dotycz¹cych jego edukacji. Po
powrocie ze studiów Izrael Margolis zamieszka³ w Suwa³kach, gdzie powierzono mu
stanowisko lekarza w miejscowym szpitalu.
Sara Margolis pochodzi³a natomiast z rodziny mieszczañskiej i mia³a,
podobnie jak jej m¹¿, zaciêcie do pracy spo³ecznej. Oko³o 1900 r. ca³a rodzina przyjecha³a do £odzi, gdzie Izrael rozpocz¹³ praktykê lekarsk¹. Nie wiadomo, co by³o przyczyn¹ przenosin. Z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿na twierdziæ, ¿e wp³yw na tê
decyzjê mia³y wzglêdy ekonomiczne  w £odzi ³atwiej siê by³o utrzymaæ, ponadto znacznie
lepiej mo¿na tu by³o wykszta³ciæ dzieci.
Aleksander mia³ czworo rodzeñstwa: brata Ignacego (tak¿e lekarza)
oraz trzy siostry: Mariê, Dinê i Jadwigê. Dzieci dorasta³y w trójjêzycznej atmosferze.
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Rodzice nie wychowywali ich w duchu ¿ydowskim, choæ jêzyk jidysz by³ obecny w
domu, g³ównie poprzez piewane dzieciom ko³ysanki. Sara i Izrael mówili po polsku,
wplataj¹c czasem rosyjskie s³owa, lecz ich dzieci pos³ugiwa³y siê niemal wy³¹cznie jêzykiem polskim.
Studia w Niemczech
Oko³o 1905 r. Aleksander ukoñczy³ pañstwowe gimnazjum w £odzi, ale z powodu stosowanej na uczelniach wy¿szych w Rosji zasady numerus clausus, ograniczaj¹cej liczbê ¿ydowskich studentów, zmuszony by³ wyjechaæ na studia do Niemiec, gdzie takiej
dyskryminacji wówczas jeszcze nie by³o. Studiowa³ w Berlinie, Heidelbergu i Monachium, a w 1912 r. ukoñczy³ medycynê na Uniwersytecie w Strasburgu. Chcia³ rozpocz¹æ praktykê lekarsk¹ w £odzi, ale najpierw uzyskany w Niemczech dyplom musia³
nostryfikowaæ w Cesarstwie Rosyjskim. Dokona³ tego na uniwersytecie w Kazaniu. Z
zachowanego odpisu egzaminu koñcowego, który zda³ na rosyjskiej uczelni, wynika, ¿e
z wiêkszoci przedmiotów uzyska³ oceny dobre lub bardzo dobre.
Jeszcze przed ukoñczeniem gimnazjum Aleksander zosta³ sympatykiem Bundu, socjalistycznej partii ¿ydowskiej, w dzia³alnoæ partyjn¹ zaanga¿owa³ siê
natomiast podczas zagranicznych studiów  pozna³ wówczas Julija Martowa, Lwa Trockiego oraz innych dzia³aczy socjalistycznych z Cesarstwa Rosyjskiego.
By³ to niew¹tpliwie jeden z kluczowych momentów w ¿yciu przysz³ego lekarza. Mo¿na jedynie przypuszczaæ, co nim kierowa³o, gdy postanowi³ zwi¹zaæ
siê z ¿ydowskim ruchem socjalistycznym. Wp³yw na tak¹ decyzjê mog³o mieæ wychowanie oraz rodowisko, w którym dorasta³. Wiele wskazuje, ¿e Izrael Margolis, przenosz¹c siê do £odzi i rozpoczynaj¹c praktykê lekarsk¹, dzia³a³ w rodowisku biedoty ¿ydowskiej. M³odemu Aleksandrowi spotkania z pacjentami ojca pozwoli³y po raz pierwszy
zetkn¹æ siê z ¿ydowskim proletariatem i jego problemami. Decyzjê o wst¹pieniu do
Bundu przyspieszy³a zapewne równie¿ znajomoæ Aleksandra Margolisa z Henrykiem
Erlichem i Bronis³awem Grosserem  nieco starszymi od niego, ale ju¿ doskonale znanymi dzia³aczami tej partii, którzy mieli za sob¹ chrzest rewolucji 1905 r. Wymienione
czynniki wydaj¹ siê kluczowe i, co wa¿niejsze, na tyle silne, ¿e Aleksander Margolis na
sta³e zwi¹za³ siê z Bundem, staj¹c siê jednym z czo³owych dzia³aczy tej partii w okresie
miêdzywojennym tak w £odzi, jak i w Polsce.
Polityk i samorz¹dowiec
Aktywnoæ Margolisa w polskim Manchesterze rozpoczê³a siê po jego powrocie ze
studiów, oko³o 1913 r. Podj¹³ wówczas dzia³alnoæ partyjn¹, której polem by³y legalne
instytucje kulturalno-owiatowe. W tym czasie nale¿a³ do zakonspirowanej grupy inteligencji ¿ydowskiej powi¹zanej z Bundem. By³o to za³o¿one w maju 1916 r. Towarzystwo Zwalczania Analfabetyzmu oraz takie instytucje bundowskie jak Towarzystwo Owiatowe Harfa i ¯ydowskie Towarzystwo Szkolnictwa i Owiaty Ludowej.

30

Aleksander Margolis (1888-1939)
Micha³ Trêbacz

str. 2

Biblioteka Kroniki miasta £odzi, t. X

Równoczenie z dzia³alnoci¹ w organizacjach owiatowych Aleksander Margolis podj¹³ pracê jako lekarz. Pierwsza informacja o zatrudnieniu pochodzi z okresu pierwszej wojny wiatowej  by³ wówczas ordynatorem oddzia³u chorób
zakanych szpitala miejskiego na Radogoszczu. W okresie miêdzywojennym natomiast
zacz¹³ tak¿e prowadziæ w³asn¹ praktykê lekarsk¹.
Ju¿ w 1919 r. w³¹czy³ siê aktywnie w dzia³alnoæ stricte polityczn¹.
By³ kandydatem Bundu w wyborach do Sejmu Ustawodawczego, partii nie uda³o siê
jednak wprowadziæ wówczas swoich przedstawicieli do parlamentu. W tym samym
roku kandydowa³, tym razem z powodzeniem, do ³ódzkiej Rady Miejskiej.
Opowiadaj¹c o w³aciwej pracy Margolisa w samorz¹dzie miejskim, nale¿y chocia¿ przywo³aæ nieliczne wypowiedzi radnego i wskazaæ, w jakich obszarach spraw samorz¹dowych zabiera³ g³os. Prawdopodobnie zarówno kompetencje, jak i zaufanie, którym darzyli dr. Margolisa wspó³towarzysze, by³y powodem delegowania go do specjalnych zespo³ów wy³anianych przez Radê Miejsk¹ w celu rozwi¹zania konkretnych problemów. £ódzki lekarz znalaz³ siê w kilku takich komisjach. Pierwsza z nich otrzyma³a zadanie zredagowania odezwy do ludnoci £odzi, która  powodowana z³¹ sytuacj¹ bytow¹  organizowa³a wiece protestacyjne pod siedzib¹ Magistratu.
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G³ównym polem samorz¹dowej aktywnoci Aleksandra Margolisa,
z zawodu lekarza, by³y, oczywicie sprawy zwi¹zane ze szpitalnictwem oraz ogólnie
opiek¹ zdrowotn¹ w miecie. Jako przedstawiciel Bundu zabra³ g³os w dyskusji nad
powo³aniem w £odzi Kasy Chorych. Rozwi¹zanie takie przedstawi³ jako jedyne wyjcie
w sytuacji, gdy choroba lub czêciowa niezdolnoæ do pracy mê¿a powodowa³a popadniêcie w nêdzê ca³ej rodziny. Mówi³: Dowiadczenie z Zachodu wskazuje, ¿e ani prywatna inicjatywa, ani biurokratyczne sposoby dzia³ania nie mog¹ zaradziæ temu z³u.
Jedynie tylko specjalna organizacja samej klasy robotniczej [ ], jedynie tylko specjalna organizacja stworzona w celu przyjcia z pomoc¹ chorym cz³onkom, w postaci Kas
Chorych, mo¿e stan¹æ na wysokoci swego zadania.
W ³ódzkiej Radzie Miejskiej Margolis nie by³ liderem swojej frakcji.
Znacznie rzadziej od swoich kolegów zabiera³ g³os na forum samorz¹du. Kiedy ju¿ jednak wystêpowa³, czyni³ to w sposób sprawny, jego wypowiedzi ka¿dorazowo wskazywa³y na dobre rozeznanie w prezentowanej tematyce. By³ rzeczowy i precyzyjny. Nigdy
nie wzbudzi³ na sali wzburzenia, choæ nigdy te¿ nie porwa³ publicznoci. Frakcja Bundu
mia³a w osobie Margolisa doskona³ego eksperta w kwestiach dotycz¹cych opieki zdrowotnej. Kiedy przychodzi³o do omawiania spraw zwi¹zanych z ³ódzkim szpitalnictwem,
wykazywa³ siê nie tylko znakomitym przygotowaniem merytorycznym, ale i wietnym
rozeznaniem w realiach s³u¿by zdrowia. Jego argumentacja, czêsto poparta danymi
liczbowymi, zmusza³a w³adze miejskie do rzeczowych odpowiedzi, a tak¿e do zmiany
pewnych patologii systemu.
O szacunek dla ludzi
Do aktywnej polityki wróci³ w 1927 r. Wtedy zaanga¿owa³ siê czynnie w kampaniê wyborcz¹ Bundu do Rady Miejskiej, jednoczenie i sam ponownie znalaz³ siê na licie kandydatów. Tym razem jednak Margolis radnym by³ krótko, zaledwie
do momentu wybrania go ³awnikiem Magistratu. £ódzki Bund wszed³ wówczas w koalicjê z Polsk¹ Parti¹ Socjalistyczn¹, Niemieck¹ Socjalistyczn¹ Parti¹ i Poalej Syjon Lewic¹, z którymi wspó³rz¹dzi³ w Radzie Miejskiej do 1933 r. Wtedy rozpoczê³a siê piêcioletnia kariera doktora Margolisa jako kierownika Wydzia³u Zdrowotnoci Publicznej
Magistratu. Obejmuj¹c stanowisko, mówi³, i¿ chce zmieniæ system dzia³ania podleg³ych
sobie instytucji miejskich, tak wa¿nych dla ³odzian. Chcia³, aby petenci traktowani byli z
nale¿nym im szacunkiem, a ze szpitali zniknê³a protekcja. Stwierdzi³ wtedy, ¿e idealna
bêdzie sytuacja, w której podlegli mu urzêdnicy nie bêd¹ traktowaæ interesantów jak
kancelaryjne druki do wype³nienia, ale jak ¿ywe osoby z konkretnymi potrzebami. Uzyskana po latach pracy pochwa³a od prezydenta miasta Bronis³awa Ziemiêckiego pokazuje, i¿ uda³o mu siê, przynajmniej w czêci, zrealizowaæ plany. Margolis mia³ na swoim
koncie równie¿ wymierne osi¹gniêcia w dziedzinie poprawy warunków w ³ódzkich zak³adach opieki zdrowotnej. Zwiêkszono wówczas bud¿et podleg³ego mu Wydzia³u, co
przyczyni³o siê m.in. do pomno¿enia liczby ³ó¿ek w szpitalach.

32

Aleksander Margolis (1888-1939)
Micha³ Trêbacz

str. 4

Biblioteka Kroniki miasta £odzi, t. X

Twórca miejskiej s³u¿by zdrowia
£odzianie zapamiêtali Aleksandra Margolisa nie tylko jako polityka,
lecz równie¿ jako organizatora publicznej opieki zdrowotnej w £odzi i jedn¹ z najaktywniejszych osób w toczonej wówczas walce z grulic¹. Dziêki temu, ¿e wraz z innymi
lekarzami zasiada³ w Radzie Miejskiej, uda³o siê szybko zbudowaæ miejsk¹ s³u¿bê zdrowia. G³ównym polem aktywnoci lekarza by³a jednak walka z chorobami proletariatu:
jaglic¹ (chorob¹ oczu), a przede wszystkim grulic¹. Jako ordynator zabiega³ o powo³anie w swoim miejscu pracy oddzia³ów gruliczych, dziêki czemu szpital na Radogoszczu sta³ siê jedn¹ z trzech ³ódzkich placówek przygotowanych do leczenia chorób p³uc.
W 1927 r. Margolis wspólnie z ¿on¹ Ann¹ doprowadzi³ do otwarcia w pod³ódzkich £agiewnikach sanatorium dla dzieci cierpi¹cych na lekk¹ odmianê grulicy. Jednak najistotniejszym osi¹gniêciem ³ódzkiego rodowiska lekarskiego w walce z grulic¹ okaza³o siê
powo³anie w 1928 r. z inicjatywy dr. Seweryna Sterlinga i dr. Aleksandra Margolisa
Rady Naczelnej Walki z Grulic¹. Jej zadaniem by³a koordynacja akcji przeciwgruliczej
prowadzonej w miecie przez ró¿ne instytucje. Dziêki finansowemu wsparciu Rady ukaza³y siê równie¿ wa¿ne publikacje: rozprawa dr. Aleksandra Margolisa pt. Grulica. Studium epidemiologiczno-statystyczne oraz zbiór artyku³ów zmar³ego ju¿ wówczas Seweryna Sterlinga.
Aleksander Margolis bra³ udzia³ tak¿e w innych przedsiêwziêciach,
których celem by³o podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w £odzi. Na prze³omie lat
20. i 30. zasiada³ wraz z ¿on¹ w zarz¹dzie Towarzystwa Ochrony Zdrowia. Kolejn¹ inicjatywê stanowi³o powo³anie £ódzkiego Ko³a Polskiego Towarzystwa Badañ Naukowych nad Grulic¹ (1934), w którym przez wiele lat pe³ni³ funkcjê sekretarza.
Oprócz dzia³alnoci spo³ecznikowskiej w miêdzywojniu rozwija³a siê
równie¿ kariera zawodowa lekarza. W 1933 r. zosta³ dyrektorem szpitala na Radogoszczu. Pod jego kierownictwem placówka ta osi¹gnê³a wysoki poziom.
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Miêdzy nauk¹ a s³u¿b¹ publiczn¹
Dr Aleksander Margolis spe³nia³ siê nie tylko jako sprawny administrator i polityk. Stale
poszerza³ tak¿e swoj¹ wiedzê teoretyczn¹ z zakresu medycyny, pisz¹c wiele artyku³ów
do bran¿owych czasopism lekarskich oraz bior¹c udzia³ w krajowych i zagranicznych
kongresach medycznych. Co wiêcej, swoje pomys³y stara³ siê wcielaæ w ¿ycie w prowadzonym przez siebie szpitalu, a proponowane przez niego metody leczenia chorób ¿o³¹dka
i jelit znalaz³y póniej zastosowanie na ca³ym wiecie.
Mimo wszystko Margolis by³ raczej spo³ecznikiem ni¿ naukowcem.
Opublikowane przez niego dwie prace stanowi³y doskona³e studia statystyczne, analizuj¹ce uwarunkowania spo³eczne wystêpowania chorób. W³anie w poprawie warunków bytowych ³odzian widzia³ mo¿liwoæ powstrzymania rozprzestrzeniania siê grulicy i innych chorób zakanych i chyba siê nie myli³. Lewicowa prasa w studium dotycz¹cym grulicy widzia³a przenikliw¹ analizê ³ódzkiej rzeczywistoci.
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Pracuj¹c jako lekarz i dyrektor szpitala, Margolis nie zaprzesta³ dzia³alnoci politycznej, choæ wydaje siê, i¿ jego aktywnoæ w Bundzie mia³a charakter drugorzêdny. Rzadko mo¿na go by³o zauwa¿yæ na partyjnych wiecach i pochodach, st¹d w
dokumentach historycznych pojawiaj¹ siê jedynie pojedyncze wzmianki na jego temat.
Do czynnej dzia³alnoci politycznej powróci³ w koñcu lat 30., gdy najpierw w 1937 r.
zosta³ cz³onkiem Komitetu £ódzkiego Bundu, a dwa lata póniej, w 1939 r., zorganizowa³ w £odzi akcjê protestacyjn¹ przeciwko gettu ³awkowemu stosowanemu wobec
¿ydowskich studentów na polskich uczelniach.
Aleksander Margolis posiada³ równie¿ gruntowne przygotowanie
teoretyczne z zakresu idei socjalizmu. Wiedzê tê wykorzystywa³, publikuj¹c pod pseudonimem Pawe³ Gart artyku³y na ³amach bundowskich gazet  Lod¿er Weker i Naje
Folkscajtung  a tak¿e na wyk³adach organizowanych przez ró¿nego rodzaju organizacje spo³eczne i kulturalne zwi¹zane z ruchem socjalistycznym.
Tragiczny fina³
¯ycie Aleksandra Margolisa mia³o tragiczny fina³. Po wkroczeniu Niemców do £odzi na
licie pierwszych do aresztowania znaleli siê przedstawiciele ³ódzkiej inteligencji, dzia³acze spo³eczni i politycy, miêdzy innymi bundyci. Niektórzy z nich uniknêli tego losu,
uciekaj¹c do Warszawy. Nie by³o wród nich Aleksandra Margolisa. Swojej rodzinie i
wspó³towarzyszom z Bundu t³umaczy³, ¿e nie mo¿e w takiej sytuacji opuciæ stanowiska dyrektora w szpitalu miejskim. Nie przysz³o mu jednak d³ugo pe³niæ tej funkcji.
Aleksander Margolis zosta³ zatrzymany wkrótce po wkroczeniu
Niemców do miasta. Najprawdopodobniej pocz¹tkowo przebywa³ on w areszcie przy
ul. Sterlinga 16, nastêpnie zosta³ przeniesiony do wiêzienia na Radogoszczu, w pobli¿u
swojego by³ego szpitala. Jankiel Nirenberg, jeden ze wiadków, który prze¿y³, wspomina³, ¿e po zamkniêciu grupy bundystów ich ¿ony, wród nich równie¿ Anna Margolis,
ca³ymi dniami wyczekiwa³y pod gmachami wiêzieñ, by przekazaæ paczki swoim bliskim. Wyczekiwa³y daremnie, gdy¿ nie powiadomiono ich nawet o tym, ¿e ich bliscy
zostali zamordowani.
O jego losach wspomnia³ przed swoj¹ tragiczn¹ mierci¹ Szmul
Zygielbojm. Ten wybitny przedstawiciel Bundu w polskim rz¹dzie na uchodctwie, który pozna³ ³ódzkiego polityka zapewne podczas swojego kilkuletniego pobytu w naszym
miecie, pisa³: ³ódzkie gestapo aresztowa³o towarzysza dr. Aleksandra Margolisa, jedn¹
z najbardziej nieskazitelnych osób. Przez lata by³ on reprezentantem Bundu w Radzie
Miejskiej i Magistracie. [ ] Przez krótki czas by³ przetrzymywany w obozie koncentracyjnym w £odzi.
Obóz, o którym pisa³ Szmul Zygielbojm, to wiêzienie na Radogoszczu, gdzie Margolis by³ katowany przez Niemców. Zdarzenia te opisa³ jeden ze wspó³wiêniów, Stanis³aw Rapalski, wybitny dzia³acz PPS. Do æwiczeñ wezwano doktora
medycyny, Aleksandra Margolisa. [ ] oko³o lat piêædziesiêciu, silny brunet redniego

str. 7

Aleksander Margolis (1888-1939)
Micha³ Trêbacz

bohaterowie trudnych czasów

2013

35

Biblioteka Kroniki miasta £odzi, t. X

2013

wzrostu, s³usznej budowy  musia³ wykonywaæ nakazane æwiczenia. Zaczê³o siê jak
zwykle od skakania w górê. Margolis skoczy³ parê razy, zatoczy³ siê, widaæ by³o, i¿ nie
mo¿e podo³aæ rozkazowi. Gestapowiec nie wy³adowywa³ ju¿ swojej z³oci tak jak poprzednio, widocznie nasyci³ siê ju¿ widokiem ludzkiego poni¿enia. Uderzy³ Margolisa
jeszcze kilka razy, ale ju¿ jakby z urzêdu, po czym kaza³ mu biec naoko³o sali i powtarzaæ
«Jestem g³upi!». Margolis wykona³ rozkaz, biegaj¹c naoko³o sali i powtarzaj¹c s³owa
gestapowca. Bieg³ z podniesion¹ g³ow¹, jakby dumny z zadawanych mu razów, z oczyma pe³nymi blasku i pogardy dla oprawców. [ ] Udrêczonemu Margolisowi kazano
pójæ na swoje miejsce. Resztkami si³ dowlók³ siê i pad³ na bar³óg.
W kilka dni po tym zajciu dr Margolis móg³ przedstawiæ Rapalskiemu swoje odczucia. Powiedzia³: Wierzajcie mi, jestem dumny, ¿e i ze mnie zrobili
widowisko. Je¿eli tylu ¯ydów mêczono, dlaczego by mnie, jako przedstawiciela robotników ¿ydowskich, mia³yby te cierpienia omin¹æ? Czu³bym siê upokorzony, gdyby mnie
to nie spotka³o. Pomimo wszystkiego, czego dowiadczy³, by³ optymist¹, nie obawia³
siê mierci, ale wierzy³, ¿e cierpienia min¹ i ¿yæ bêdziemy dalej.
£ódzki spo³ecznik zosta³ poddany zainscenizowanemu procesowi
s¹dowemu, a nastêpnie 6 grudnia 1939 r. rozstrzelany przez Niemców w wiêkszej grupie przedstawicieli ³ódzkiej inteligencji. Pozostawi³ ¿onê i dwójkê dzieci, którzy wyjechali póniej do Warszawy.
Aleksander Margolis by³ postaci¹ nietuzinkow¹, a jego ¿yciorysem
mo¿na by obdarzyæ kilka osób. Lekarz zaanga¿owany w walkê z chorobami cywilizacyjnymi swojej epoki, polityk z oddaniem realizuj¹cy powierzony mu mandat spo³eczeñstwa. Najwa¿niejsza wydaje siê jednak jego na wskro obywatelska postawa. Przez ca³e
swoje doros³e ¿ycie s³u¿y³ £odzi. Pracowa³ na rzecz miasta i dla dobra jego obywateli.
Nie rozumowa³ przy tym kategoriami narodowociowymi, lecz stara³ siê reprezentowaæ
wszystkich ³odzian. Biografia dr. Aleksandra Margolisa zadaje k³am stereotypowym
pogl¹dom prezentuj¹cym ¿ydowskich socjalistów jako zupe³nie obojêtnych na sprawy
polskie, dbaj¹cych jedynie o swój partykularny interes. ¯yciorys tego wybitnego spo³ecznika ukazuje cz³owieka od pocz¹tku w³¹czaj¹cego siê w nurt ¿ycia publicznego swego rodzinnego miasta. W³anie to zaanga¿owanie i praca w instytucjach publicznych
by³y czynnikami, które tak silnie zwi¹za³y go z £odzi¹.
Pisz¹c o £odzi i miejscu, jakie zajmowa³a w niej rodzina Margolisów, nie sposób nie wspomnieæ o dwóch osobach. W pierwszej kolejnoci o córce
Aleksandra  Alinie, zapamiêtanej przez wielu jako pierwowzór Ali z Elementarza,
która zas³ynê³a jako wybitny lekarz, zaanga¿owany w dzia³alnoæ organizacji Lekarze
bez Granic i Lekarze wiata. Prywatnie za by³a ¿on¹ Marka Edelmana. W swoich wspomnieniach bardzo ma³o miejsca powiêca ojcu, którego doæ wczenie straci³a. Mo¿e
tak¿e dlatego, ¿e Ojciec [ ] nie zajmowa³ siê nami zupe³nie, ale by³ chyba na swój
sposób czu³y, podobno kiedy by³am niemowlêciem, nosi³ mnie ca³ymi nocami, ¿ebym
nie p³aka³a.
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Drug¹ osob¹ z tej rodziny, któr¹ warto wspomnieæ, jest m³odszy
brata Aleksandra  dr Ignacy Margolis (ur. 1893), okulista równie¿ praktykuj¹cy w £odzi.
Jego historia mia³a, podobnie jak w przypadku starszego brata, tragiczny fina³. W 1939
r. jako lekarz zosta³ on wcielony do wojska polskiego, a po klêsce wrzeniowej znalaz³
siê na terenie okupowanym przez Zwi¹zek Sowiecki. Nastêpnie w bli¿ej nieznanych
okolicznociach zosta³ wraz z ¿on¹ deportowany na Syberiê, gdzie zmar³ na skutek
zara¿enia.
Micha³ Trêbacz
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Chaim Lejb Poznañski
(1879-1939)
Zapomniany socjalista

Chaim Lejb Poznañski zamieszka³ w £odzi na
pocz¹tku XX w. i zwi¹za³ siê z naszym miastem
na niespe³na trzydzieci lat. By³ dzia³aczem
¿ydowskiej socjalistycznej partii Bund i cz³onkiem jej ³ódzkich w³adz oraz wieloletnim radnym
miejskim. Choæ nosi³ identyczne nazwisko jak
twórca wielkiego imperium przemys³owego w
£odzi, nie by³ jego krewnym.
Chaim Poznañski na kartach
historii £odzi pojawia siê zwykle na drugim planie jako przewodnicz¹cy spotkañ organizowanych przez swoj¹ partiê, ale nie jako mówca. Nie
b³yszcza³ te¿ w Radzie Miejskiej, stanowi³ raczej
typ rzeczowego i sumiennego referenta znanych
mu zagadnieñ. Chaim Poznañski by³ równie¿ autorem nies³ychanie interesuj¹cych wspomnieñ
Memuarn fun a bundist (Wspomnienia bundysty), które opublikowa³ w koñcu lat 30.
Niestety, ukaza³a siê tylko pierwsza czêæ, prace nad drug¹, obejmuj¹c¹ okres od wybuchu pierwszej wojny wiatowej, przerwa³a wojna w 1939 r.
Przedwojenna ¿ydowska £ód w dalszym ci¹gu pozostaje znana
g³ównie przez pryzmat biografii osób, które zaistnia³y na scenie ogólno³ódzkiej: fabrykantów, ludzi kultury etc. Czêsto s¹ oni zasymilowani, dzia³aj¹cy w rodowisku polskim
(Seweryn Sterling) czy te¿ na styku dwóch wiatów  polskiego i ¿ydowskiego (Markus
Braude). Natomiast ci, którzy funkcjonowali w rodowisku stricte ¿ydowskim, pisarze
jidysz (Izrael Rabon) czy dzia³acze robotniczy pracuj¹cy wród ba³uckiej biedoty (Lew
Holenderski), pozostaj¹ ci¹gle szerzej nieznani, czekaj¹ na swoich biografów. Wydaje
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siê, ¿e Chaim Lejb Poznañski  jeden z wa¿niejszych polityków ³ódzkiego Bundu, a
jednoczenie sekretarz w Gimnazjum Józefa Aba  nale¿y do ostatniej z tych kategorii.
Jego biografia s³u¿yæ mo¿e za ilustracjê tego, czym by³a £ód prze³omu stuleci i kim
byli ludzie j¹ buduj¹cy. Niestety, stanowi tak¿e przyk³ad tragizmu dziejów miêdzywojennych spo³eczników, inteligencji i polityków, którzy w momencie wybuchu drugiej wojny
wiatowej znaleli siê wród pierwszych obywateli II Rzeczpospolitej poddanych represjom nazistowskich w³adz.
Chaim Lejb urodzi³ siê 3 czerwca 1879 r., mia³ dwanacioro rodzeñstwa, z którego a¿ omioro zmar³o w bardzo m³odym wieku. Przysz³y polityk Bundu przyszed³ na wiat w mieszczañskiej rodzinie w Kamieñcu Podolskim. Jego ojciec
Józef by³ wspó³w³acicielem m³yna, matka Estera z Wajs³owiczów zajmowa³a siê za
domem. Oboje rodzice wychowywali siê w tradycyjnych ¿ydowskich rodzinach, ale jedynie matka zachowa³a tradycje i obyczaje przodków. Ojciec w znacznej mierze je porzuci³  czytywa³ wieckie ksi¹¿ki, bywa³ w teatrze, interesowa³ siê rysunkiem. Dziêki
Józefowi w domu Poznañskich obecne by³y owieceniowe dzie³a Icchaka Joela Lineskiego i Ajzera Mejera Dika, a wiêc autorów krytycznie odnosz¹cych siê do chasydyzmu. Nigdy jednak w kamienieckim domu nie znalaz³y siê prace pisarzy ¿ydowskich
m³odszego pokolenia, jak chocia¿by Szolema Alejchema.
Wa¿nym momentem w ¿yciu m³odego Chaima by³a przeprowadzka
do Berdyczowa, gdzie rozpocz¹³ naukê w rosyjskiej szkole powszechnej. W tych w³anie latach rozmi³owa³ siê w rosyjskiej literaturze. Du¿y wp³yw na jego rozwój mia³
szwagier Nachum, który jako pierwszy pokaza³ m³odemu Poznañskiemu czasopismo
¿ydowskiej inteligencji w Rosji  Woschod. Odt¹d Chaim zaczytywa³ siê drukowanymi tam powieciami, ch³on¹c przy okazji liberalnego ducha tej gazety.
W wieku piêtnastu lat postanowi³ wyjechaæ do Kijowa, by tam kontynuowaæ naukê. W tej decyzji wspierali go siostra z mê¿em, którzy najpewniej pomogli
mu te¿ finansowo. Wiosn¹ 1894 r. Poznañski rozpocz¹³ swój pierwszy, kilkunastotygodniowy pobyt w Kijowie. Nie mia³ wyuczonego zawodu, pieniêdzy ani prawa do legalnego pobytu w miecie, wiêc by³ czasem zmuszony spaæ na ulicy. Nie dziwi zatem, ¿e
rozczarowany i przygnêbiony powróci³ do Berdyczowa.
Jednoczenie postanowi³, ¿e pojedzie znowu do Kijowa, gdy tylko
wyuczy siê jakiego zawodu, by móc siê tam utrzymaæ i dalej uczyæ. Swój plan szybko
zacz¹³ wcielaæ w ¿ycie  wkrótce po powrocie rozpocz¹³ naukê u miejscowego introligatora. W 1896 r. wyjecha³ do Odessy, gdzie mia³ przygotowaæ siê do zdawania egzaminów. Tam te¿, przez jednego ze swoich berdyczowskich znajomych, zwi¹za³ siê z grup¹
osób, która mia³a byæ ko³em samokszta³ceniowym, a jak siê póniej okaza³o, kilka poznanych wówczas osób odegra³o wa¿n¹ rolê w ¿ydowskim ruchu socjalistycznym. Ko³o
to mia³o jednak krótk¹ historiê, bo jego cz³onkowie zostali doæ szybko aresztowani.
Poznañski, który najprawdopodobniej by³ doæ luno powi¹zany z t¹ grup¹, unikn¹³ ich
losu i wróci³ do Berdyczowa.
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Oko³o 1900 r. Józef i Estera Poznañscy przeprowadzili siê do £odzi,
ich syn za wyjecha³ do ¯ytomierza. Jak wspomina jego partyjny kolega Szmul Milman,
w tym po³o¿onym w rodkowej Ukrainie, ale zamieszka³ym g³ównie przez Polaków miecie Chaim mia³ zostaæ zdeklarowanym socjalist¹.
W ¯ytomierzu po raz kolejny znalaz³ siê w ciê¿kiej sytuacji materialnej i musia³ szukaæ pomocy u rodziny. Przyjecha³ do £odzi i tu uzyska³ dyplom nauczyciela. Ale ju¿ w 1902 r. wróci³ do Berdyczowa. W miecie tym zasta³ zupe³nie inn¹
sytuacjê ni¿ przed wyjazdem. Tym, co przyku³o jego uwagê, by³a dzia³alnoæ socjalistycznego Bundu, który prowadzi³ o¿ywion¹ agitacjê wród tamtejszych robotników.
Poznañski niemal natychmiast zwi¹za³ siê z tym ugrupowaniem. Wkrótce dosta³ pod
swoj¹ opiekê pierwsz¹ grupê robotników, a nastêpnie jeszcze dwa ko³a berdyczowskich robotnic. Nale¿a³ do najaktywniejszych dzia³aczy socjalistycznych w miecie i szybko awansowa³ w wewnêtrznej strukturze partii. Jednoczenie w swoim mieszkaniu
Poznañski ulokowa³ nielegaln¹ partyjn¹ drukarniê. W sierpniu 1903 r., po zorganizowaniu w Berdyczowie strajku w protecie przeciwko represjom policyjnym, zosta³ po raz
pierwszy aresztowany, brak dostatecznych dowodów spowodowa³ jednak jego szybkie
zwolnienie.
M³ody ideowy aktywista
Zatrzymanie i groba wiêzienia nie powstrzyma³y go przed kontynuowaniem dzia³alnoci politycznej. Zosta³ jednym z emisariuszy Centralnego Komitetu Bundu i by³ wysy³any do ró¿nych miast carskiej Rosji, by z jednej strony przekazywaæ
dyrektywy centrali, z drugiej za zbieraæ informacje o sytuacji w terenie. Z tego czasu
datuj¹ siê jego kontakty z wybitnymi dzia³aczami Bundu, m.in. Bronis³awem Grosserem, Bejniszem Michalewiczem, Arkadym Kremerem czy Izraelem Lichtensteinem. Pra-
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cuj¹c w Grodnie, Kownie i Mohylewie, m³ody ideowy aktywista organizowa³ tamtejszych robotników, pisa³ odezwy i rozprowadza³ wród nich nielegaln¹ literaturê.
Chaim Poznañski by³ w tym czasie wielokrotnie zatrzymywany przez
policjê, a¿ do marca1907 r. nie wi¹za³o siê to jednak z powa¿niejszymi konsekwencjami. Dopiero wówczas jego proces zakoñczy³ siê skazaniem na zsy³kê na Sybir. Dziêki
zabiegom obroñcy zdo³a³ unikn¹æ tej kary. Warunkiem zawartej ugody by³o opuszczenie przez niego Rosji, na co oczywicie siê zgodzi³ i po zwolnieniu z wiêzienia uda³ siê
do Genewy.
W Szwajcarii znalaz³ siê w rodowisku innych politycznych emigrantów tego czasu, tak¿e bundystów. Wkrótce po przybyciu otrzyma³ propozycjê pracy w Centralnym Biurze Organizacji Bundowskich Zagranic¹. By³o to mo¿liwe dziêki
wietnej rekomendacji, jak¹ wystawi³ mu znajomy z Berdyczowa, Maks Winokur. wie¿o upieczony emigrant doæ szybko odnalaz³ siê w nowej rzeczywistoci i z charakterystycznym dla siebie zapa³em w³¹czy³ siê w prace tej organizacji. W swoich wspomnieniach politycy Bundu opisuj¹ ten okres jako jeden z najlepszych w dziejach partii. W
du¿ej mierze mia³a to byæ zas³uga talentów organizacyjnych Poznañskiego, którego
determinacji i energii nie os³abi³y nawet coraz gorsze informacje p³yn¹ce z Rosji.
W 1908 r. musia³ ograniczyæ swoj¹ pracê w Genewie, poniewa¿
wyjecha³ do Berna, gdzie podj¹³ naukê w redniej Szkole Handlowej, której dyplom
uzyska³ rok póniej. W tym czasie dojecha³a do niego jego towarzyszka ¿ycia Rela, któr¹
wkrótce polubi³. Nastêpnie para przeprowadzi³a siê najprawdopodobniej do Brukseli.
£ódzki ksiêgowy
Nied³ugo póniej, bo w 1910 r., w nie do koñca jasnych okolicznociach Poznañski trafi³
do £odzi. Nie wiadomo, czy skierowa³y go tam w³adze Bundu, by wspomóc os³abiony
aresztowaniami ruch socjalistyczny, czy te¿ decyduj¹cy okaza³ siê fakt, ¿e w tym miecie
znajdowa³a siê wiêkszoæ jego rodziny. Przypuszczalnie oba czynniki zawa¿y³y na podjêtej
decyzji. Osiedliwszy siê w £odzi, pocz¹tkowo zarabia³ jako ksiêgowy, a jednoczenie udziela³
chêtnym lekcji tego fachu. Jego sytuacja materialna uleg³a zmianie po dwóch latach, kiedy otrzyma³ znacznie lepsz¹ pracê w swoim zawodzie. Poznañscy przeprowadzili siê
wówczas do mieszkania przy ul. Piotrkowskiej 92, gdzie pozostali a¿ do 1939 r.
Chaim Lejb Poznañski nale¿a³ w tym czasie do skromnej grupy inteligencji, która szykowana by³a do objêcia roli kierowniczej w £odzi. Centralny Komitet
Bundu utrzymywa³ kontakt z £odzi¹ w³anie dziêki nim, a  jak wspomina Szmul Milman  mieszkanie Poznañskich sta³o siê miejscem spotkañ odnawiaj¹cej siê bundowskiej organizacji. W³anie w mieszkaniu przy ul. Piotrkowskiej mieli siê spotykaæ dzia³acze partyjni wy¿szego szczebla: Bronis³aw Grosser, Bejnisz Michalewicz czy Sara Fuks.
Elementem pracy partyjnej by³o zaanga¿owanie siê Poznañskiego
w struktury tworzonych zwi¹zków zawodowych. Wiosn¹ 1913 r. powsta³ w £odzi zwi¹zek zawodowy pracowników biurowych, którego ³ódzki dzia³acz zosta³ wieloletnim prze-
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wodnicz¹cym. W miêdzywojniu organizacja ta w dalszym ci¹gu utrzymywa³a bliskie
zwi¹zki z Bundem, otwarcie popieraj¹c partyjnych kandydatów w wyborach parlamentarnych i samorz¹dowych.
W 1915 r. Poznañski zaanga¿owa³ siê w akcjê maj¹c¹ na celu wymuszenie na niemieckich w³adzach okupacyjnych zgody na funkcjonowanie wieckich
szkó³ ¿ydowskich z jidysz jako jêzykiem nauczania. W £odzi dzia³ania te przynios³y wymierne efekty nie tylko w postaci petycji podpisanej przez 40 tys. osób, ale przede
wszystkim powo³ania ¯ydowskiego Towarzystwa Owiaty i Szkolnictwa (1916 r.). Jeszcze w czasie pierwszej wojny wiatowej cz³onkowie tej organizacji uruchomili w £odzi
szko³ê, przedszkole oraz kursy dokszta³caj¹ce dla doros³ych. Poznañski zasiada³ we
w³adzach tych owiatowych placówek. Jego zwi¹zki z t¹ instytucj¹ nie zamykaj¹ siê
jednak w czasie pierwszej okupacji niemieckiej. W latach nastêpnych, ju¿ jako radny
miejski, Poznañski zabiega³ o finanse dla wspó³tworzonej przez siebie szko³y. Swoje
wnioski argumentowa³ zawsze w ten sam sposób. Mówi¹c o tym, ¿e placówka ta wyrêcza szko³y pañstwowe, podkrela³ zalety wprowadzonego w niej systemu edukacyjnego, a przede wszystkim zastosowania jidysz jako jêzyka nauczania, co w jego przekonaniu przynosi³o nadzwyczajne rezultaty. Co wa¿niejsze jednak, Chaim Poznañski by³ tak¿e wieloletnim przewodnicz¹cym zarz¹du Zjednoczenia Szkó³ ¯ydowskich (tak¹ nazwê
instytucja ta nosi³a w okresie miêdzywojennym).
Podczas pierwszej wojny wiatowej Poznañski by³ tak¿e redaktorem wydanej przez ³ódzki Bund jednodniówki zatytu³owanej Lod¿er Arbeter, któr¹
nielegalnie wydrukowano w Piotrkowie Trybunalskim. Od tego czasu zosta³ w³¹czony w
proces wydawniczy niemal ka¿dej odezwy Bundu. Coraz czêciej publikowa³ równie¿ w
ogólnopolskiej prasie, ukrywaj¹c siê pod pseudonimami Miron i Ron. Od 1921 r.
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Radny z wielkim autorytetem
W 1919 r. Chaim Lejb Poznañski zosta³ radnym miejskim z ramienia Bundu. Odt¹d
zasiada³ w Radzie Miejskiej £odzi a¿ do 1939 r. Jego towarzysz partyjny, a jednoczenie
radny miejski Szmul Milman tak scharakteryzowa³ go w tej roli: Nigdy nie by³ wybitnym mówc¹. Dzia³a³ raczej jako cz³onek komisji miejskich, szczególnie komisji edukacji
i finansów, w których wykorzystywa³ swoj¹ fachow¹ wiedzê. Chêtnie wys³uchiwano
jego opinii, bo by³ znany jako osoba o szerokich horyzontach, kryszta³owo czystym
charakterze i wysokim poczuciu sprawiedliwoci.
Rzeczywicie, z posiedzeñ ³ódzkiego samorz¹du wy³ania siê postaæ
spokojna i rzeczowa, rzadko zabieraj¹ca g³os, ale zawsze czyni¹ca to w sposób kompetentny. Jednoczenie jednak osoba niezwykle pracowita i wytrwa³a. Szczególnie widoczne jest to w latach tu¿ po odzyskaniu niepodleg³oci, gdy Rada Miejska stara³a siê
obejmowaæ swym zasiêgiem wszystkie, nawet najbardziej b³ahe sprawy. St¹d obok
dyskusji wa¿nych, nawet wykraczaj¹cych poza kompetencje samorz¹du, wiele by³o tak¿e debat pomniejszych, podejmuj¹cych problemy ma³ych grup spo³ecznych i zawodowych. Poznañski nigdy nie ucieka³ przed zabieraniem g³osu, lecz stroni³ jednak od demagogii, staraj¹c siê raczej zg³aszaæ wnioski maj¹ce na celu niewielkie korekty b¹d
zmiany kierunku polityki Magistratu. Wród nich wymieniæ mo¿na chocia¿by wnioski o
powo³anie apteki miejskiej, upomnienia o wyp³acanie pensji czy podwy¿ki dla pracowników konkretnych bran¿ zawodowych.
Sporód debat, które odbi³y siê szerszym echem nie tylko w £odzi,
ale i w Polsce, wymieniæ nale¿y g³os bundysty w dyskusji o prawo do wyboru dnia
odpoczynku przez ¯ydów. Ustawodawcy polscy sk³aniali siê ku uznaniu niedzieli za
dzieñ odpoczynku, co automatycznie powodowa³o, ¿e ludnoæ ¿ydowska, chc¹c wiêtowaæ szabat, nie pracowa³a dwa dni w tygodniu. Tracili na tym nie tylko sklepikarze i
rzemielnicy, ale tak¿e ¿ydowscy robotnicy, którym o wiele trudniej by³o o pracê w
fabryce. Zabieraj¹c g³os na forum ³ódzkiej Rady Miejskiej, Poznañski stwierdzi³, ¿e w
obecnych okolicznociach najlepsze rozwi¹zanie stanowi³oby wprowadzenie prawa do
wyboru dnia wi¹tecznego, aczkolwiek w przysz³oci lepiej by³oby, gdyby by³ jeden
dzieñ wspólny do wiêtowania, jak niedziela. Mo¿na by wtedy urz¹dzaæ ogólne wiece,
ogólne konferencje robotników i pracowników polskich i ¿ydowskich, ale tu jeszcze s¹
sprawy jêzykowe, poniewa¿ obecnie robotnicy polscy i ¿ydowscy nie mog¹ siê swobodnie porozumieæ. Jeli taka solidarnoæ robotników (w wiêtowaniu jednego dnia
wspólnie) zostanie wprowadzona si³¹, to nie da ona ¿adnych korzyci.
Niemniej ³ódzki radny potrafi³ zachowaæ siê w sposób przywo³uj¹cy
jego odwa¿n¹ dzia³alnoæ z czasów carskich. Podczas obchodów pierwszomajowych w
1923 r. pochód Bundu zosta³ zaatakowany przez policjê. Poznañski znalaz³ siê wówczas
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w grupie poszkodowanych. Zosta³ ranny w g³owê, lecz mimo zaleceñ lekarzy nie zdecydowa³ siê na powrót do domu i uczestniczy³ w uroczystej akademii z okazji wiêta robotniczego. W ten sposób chcia³ pokazaæ, ¿e brutalnoæ policji nie jest w stanie powstrzymaæ walki prowadzonej przez socjalistów.
Polityczna radykalizacja lat 30. widoczna jest tak¿e w dzia³aniach
³ódzkiego polityka. Z raportu przygotowanego przez polsk¹ policjê w grudniu 1933 r.
wynika, ¿e podczas imprezy zorganizowanej przez powi¹zane z Bundem stowarzyszenie sportowe Morgnsztern Poznañski mia³ powiedzieæ, ¿e robotnicy musz¹ siê æwiczyæ fizycznie, gdy¿ zbli¿a siê chwila porachunku miêdzy prac¹ a kapita³em. Ten militarny jêzyk w ustach cz³owieka powszechnie charakteryzowanego jako spokojny i umiarkowany pokazuje wyranie, w jakim stopniu narastanie napiêæ politycznych i narodowych przek³ada³o siê na bie¿¹c¹ politykê.
We wspomnieniach dzia³aczy miêdzywojenny Bund jest czêsto opisywany nie jako partia polityczna, ale raczej jako wielka rodzina. Powody takiego
przekonania dobrze ilustruje przywo³ana przez Paw³a Spodenkiewicza historia Karola
Wekslera, który za absencjê w gimnazjum spowodowan¹ udzia³em w agitacji wyborczej
Bundu zosta³ wyrzucony ze szko³y. Za uczniem wstawi³ siê Poznañski, który przedstawi³ tê sprawê na posiedzeniu Komitetu £ódzkiego Bundu. Jego cz³onkowie uchwalili,
by z kasy partyjnej pokryæ ró¿nicê kosztów edukacji w gimnazjum, sk¹d relegowano
Wekslera. Okaza³o siê to jednak zbêdne, bo Poznañski interweniowa³ równie¿ w szkole,
która zgodzi³a siê przyj¹æ ucznia z powrotem.
Poznañski nale¿a³ do najstarszego pokolenia polityków Bundu w
£odzi. Pamiêta³ nie tylko czas rewolucji 1905 r., ale tak¿e pocz¹tki dzia³alnoci partii w
carskiej Rosji. £ódzkim bundystom musia³ imponowaæ zarówno jego sta¿ partyjny, jak
i dowiadczenie. Dzia³a³ w wielu miastach i w ró¿nych rodowiskach, zna³ liderów partii, sam te¿ przez krótki czas znajdowa³ siê w jednym z centrów decyzyjnych, prowadz¹c
Centralne Biuro Bundu w Genewie. Miêdzywojnie by³o dla niego okresem stabilizacji i
spokoju. Nie tylko nie musia³ ju¿ obawiaæ siê aresztowania, ale za³o¿y³ rodzinê i utrzymywa³ siê ze skromnej pensji sekretarza w Gimnazjum Józefa Aba (ul. Zielona 8), gdzie
by³ zatrudniony od 1917 r.
Trzymaæ g³owê wysoko
Losy Chaima Lejba Poznañskiego po 1 wrzenia 1939 r. okaza³y siê tragiczne. Podobnie jak inni ³ódzcy politycy znalaz³ siê on na niemieckich listach proskrypcyjnych. Zosta³
zatrzymany ju¿ 14 padziernika. Najpierw przetrzymywany by³ przy ul. Sterlinga 16, nastêpnie przeniesiono go do aresztu przy ul. Anstadta 7, gdzie mieci³a siê siedziba gestapo. Rodziny zatrzymanych nie tylko nie zdawa³y sobie sprawy z tego, w jak okrutny sposób byli traktowani ich bliscy, ale nawet nie do koñca wiedzia³y, gdzie siê obecnie znajduj¹. Cz³onkowie rodzin zatrzymanych  a wraz z nimi ¿ona Poznañskiego  ca³ymi
dniami czekali przed wiêzieniem przy ul. Sterlinga w nadziei, ¿e bêd¹ w stanie przeka-

44

Chaim Lejb Poznañski (1879-1939)
Micha³ Trêbacz

str. 7

Biblioteka Kroniki miasta £odzi, t. X

zaæ im jedzenie. Administracja wiêzienia nie informowa³a nikogo, kiedy by³oby mo¿liwe
dostarczenie przydzia³u, pozwalaj¹c ludziom staæ tam dzieñ po dniu, czasem odstraszaj¹c kobiety dotkliwym biciem. [ ] Pomimo przemocy i fatalnej pogody kobiety sta³y na
zewn¹trz ani myl¹c o opuszczeniu murów, które uwiêzi³y ich bliskich. Stra¿nicy wiêzienni przyjêli od nich paczki na d³ugo po tym, jak bundyci opucili ju¿ Radogoszcz.
Chaim Poznañski by³ bity i poni¿any przez gestapo. Starano siê
wydobyæ od niego informacje zarówno na temat samego Bundu, jak i miejsca przebywania poszczególnych dzia³aczy. Zamkniêci razem z nim wspominali jednak, ¿e tortury
znosi³ ze spokojem. Nastêpnie wraz z innymi aresztantami zosta³ przetransportowany
do wiêzienia urz¹dzonego w ³ódzkim Radogoszczu w fabryce Glazera. Tam ponownie
zosta³ poddany okrutnym przes³uchaniom. W ³ódzkim getcie Pinkus Gierszowski mia³
przytoczyæ s³owa Poznañskiego skierowane do innych wiêniów: W najczarniejszej
godzinie, gdy cz³owiek stanie przed swoim najgorszym wrogiem, nie mo¿e utraciæ swojego ja, [musi] trzymaæ g³owê wysoko i z godnoci¹ reagowaæ na wszystko.
Chaim Lejb Poznañski znalaz³ siê w jednej z pierwszych grup wiêniów skazanych na karê mierci i zgin¹³ jeszcze w 1939 r. Jego ¿ona a¿ do swojej mierci
w 1944 r. nie dowiedzia³a siê, jaki los spotka³ jej mê¿a. Jeszcze w 1940 r. nieznany mê¿czyzna twierdzi³, ¿e Poznañski zosta³ wys³any do obozu w pobli¿u Krakowa, co wskazywaæ mia³o na Auschwitz. Inna z kr¹¿¹cych informacji mówi³a o obozie w Dachau.
Relacja Gerszowskiego, nawet jeli przerysowana, pokazuje wa¿n¹
cechê Poznañskiego: determinacjê w walce o najwa¿niejsze  ludzk¹ godnoæ. Chaim
Lejb Poznañski z pewnoci¹ nale¿a³ do tych socjalistów, dla których walka ta by³a g³ównym motywem dzia³añ.
Micha³ Trêbacz
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Stanis³aw Rapalski
(1891-1979)
Spo³ecznik, samorz¹dowiec, socjalista

Stanis³aw Leon Rapalski nale¿a³ do tego pokolenia polskich socjalistów, którym przysz³o dzia³aæ w czterech, a mo¿e nawet w piêciu ró¿nych
okresach historycznych. Swoj¹ przygodê z ruchem robotniczym zacz¹³ jeszcze w latach carskiego imperium, w czasie pierwszej wojny wiatowej. W niepodleg³ej Polsce dzia³a³ w ugrupowaniach socjalistycznych. Prze¿y³ niemieck¹
okupacjê, a po drugiej wojnie wiatowej zwi¹za³
siê z odbudowan¹ Polsk¹ Parti¹ Socjalistyczn¹.
£odzianie najczêciej kojarz¹ go ze wspomnieniami z lat wojny, w których opisa³ martyrologiê
obywateli II Rzeczypospolitej w obozach na ³ódzkim Radogoszczu. Wac³aw Zatke (polityk PPS z
£odzi) wspomina³: Rapalski szczególnie imponowa³ mi ¿arliwoci¹ swych przemówieñ oraz
wyj¹tkow¹ skromnoci¹. Mieszka³ wraz z rodzin¹
w tej samej kamienicy, zajmuj¹c dwie izby. Nie zmieni³ mieszkania nawet w czasie swego urzêdowania w Magistracie [ ].
Warto zatem przybli¿yæ biografiê autora By³em w piekle. Wspomnienia z Radogoszcza, by pokazaæ, kim by³ i dlaczego znalaz³ siê wród pierwszych aresztowanych jesieni¹ 1939 r., mimo ¿e ju¿ kilka lat wczeniej odszed³ z czynnej polityki, a
tak¿e wskazaæ, jakie dzia³ania spowodowa³y, ¿e przyznano mu dwa wa¿ne odznaczenia
 Medal za Niepodleg³oæ i odznakê Za zas³ugi dla miasta £odzi.
Stanis³aw Rapalski urodzi³ siê 1 marca 1891 r. w Kroniewicach
ko³o Kutna. Pochodzi³ z niezamo¿nej rodziny mieszczañskiej  jego ojciec Andrzej by³
piekarzem, matka Eufrozyna zajmowa³a siê za domem. O dzieciñstwie i m³odoci Sta-
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Samouk
Stanis³aw Rapalski by³ samoukiem; wiadomo, ¿e ukoñczy³ jedynie cztery klasy szko³y
powszechnej. Co ciekawe, pierwsze i  jak siê okaza³o  jedyne nauki pobiera³ w Kutnie.
Pos³anie syna do tamtejszej podstawówki mog³oby wskazywaæ, ¿e rodzina przeprowadzi³a siê do tego miasta, lecz brakuje przekazów potwierdzaj¹cych te przypuszczenia.
Przeczy temu równie¿ to, ¿e kilka lat póniej zwi¹zany by³ z organizacjami politycznymi
dzia³aj¹cymi w Kroniewicach, a nie w Kutnie. Warto podkreliæ, i¿ brak formalnego
wykszta³cenia nie okaza³ siê przeszkod¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ mu rozwiniêcie szerokiej dzia³alnoci publicznej. W okresie miêdzywojennym i póniej Rapalski nie tylko swobodnie
zabiera³ g³os na forum publicznym, ale tak¿e wystêpowa³ w roli wyk³adowcy Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Przede wszystkim za by³ autorem kilku pozycji ksi¹¿kowych i broszur. Ponadto stale wspó³pracowa³ z pras¹, publikuj¹c chocia¿by na ³amach
£odzianina, lokalnego organu PPS.
Wiele wskazuje na to, ¿e szybkie zakoñczenie edukacji mia³o zwi¹zek ze mierci¹ rodziców, którzy zmarli, gdy mia³ on ledwie dwanacie lat. Ta sytuacja
zmusi³a go do rozpoczêcia nauki zawodu  zosta³ czeladnikiem piekarskim. Niestety,
nic wiêcej nie wiadomo o m³odoci przysz³ego dzia³acza robotniczego. Jedyne informacje, jakie przekazywali jego biografowie, dotyczy³y zaanga¿owania politycznego.
Wynika z nich, ¿e Rapalski nie od razu zwi¹za³ siê z ruchem socjalistycznym, a jego
droga do PPS wiod³a najprawdopodobniej przez ruch narodowy i ludowy. Nie sposób
dzi ustaliæ motywów takich decyzji, ale póniejsze, wiadome ju¿ wybory wskazuj¹, ¿e
móg³ zadzia³aæ przypadek. Rapalski, podobnie jak wielu m³odych ludzi, zwi¹za³ siê z
takim ugrupowaniem, które akurat dzia³a³o w jego otoczeniu i z którym wi¹zali siê te¿
jego znajomi. Prawdopodobnie oko³o 1905 r. znalaz³ siê najpierw w grupie kroniewickiej m³odzie¿y o pogl¹dach narodowych. Dopiero z czasem coraz silniej anga¿owa³ siê
w przedsiêwziêcia podejmowane przez ludowców, w latach 1907-1908 dzia³aj¹c w swojej
rodzinnej miejscowoci w kó³kach rolniczych Jutrzenka.
Wa¿nym etapem jego biografii okaza³a siê przeprowadzka do Kutna. Wówczas najprawdopodobniej usamodzielni³ siê i podj¹³ pracê piekarza. Z kolei
wczeniejsze dowiadczenia z kroniewickich kó³ek rolniczych mog³y sk³oniæ go do
zaanga¿owania siê w aktywnoæ spó³dzielni spo¿ywców Kutnowianka, w której pracowa³ od 1909 r. do 1911 r. To w³anie ruch spó³dzielczy mia³ staæ siê dla Rapalskiego
drog¹ do organizacji zwi¹zkowych, a nastêpnie do partii socjalistycznych. Nie oznacza
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nis³awa zachowa³y siê szcz¹tkowe informacje pozwalaj¹ce odtworzyæ tylko niektóre jego
etapy. Czêsto dostêpne s¹ jedynie nazwy organizacji, w jakich dzia³a³, oraz daty wydarzeñ, których by³ uczestnikiem. Na tej w¹t³ej podstawie czêsto niemo¿liwe jest przedstawienie przebytej przez niego drogi, a co wiêcej  zrozumienie podejmowanych decyzji. Pozostaje tylko domylaæ siê motywacji i wskazywaæ ich najbardziej prawdopodobne ród³a.
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to jednak, ¿e spó³dzielczoæ by³a dla niego jedynie przystankiem na drodze do dzia³alnoci politycznej. Wprost przeciwnie, stanowi³a ona wa¿ny element jego dzia³alnoci publicznej, któr¹ kontynuowa³ ze zmiennym szczêciem jeszcze d³ugo po zakoñczeniu drugiej wojny wiatowej. Przeby³ on podobn¹ drogê jak wielu polskich socjalistów, którzy
tak¿e wi¹zali siê z rozwijan¹ na ziemiach polskich spó³dzielczoci¹. Wystarczy choæby
wspomnieæ nazwiska Edwarda Abramowskiego czy Stanis³awa Wojciechowskiego.
Pierwszy areszt
Pierwsza wzmianka ród³owa o kutnowskim etapie biografii Rapalskiego pochodzi z
1912 r., gdy da³ siê poznaæ jako dzia³acz zwi¹zkowy. W tym w³anie roku mia³ on bowiem kierowaæ strajkiem kutnowskich piekarzy domagaj¹cych siê podwy¿ki p³ac. Pierwsze powa¿ne dowiadczenie polityczne skoñczy³o siê dla niego doæ nieszczêliwie, bo
jako organizator robotniczego protestu zosta³ zatrzymany i osadzony na miesi¹c we
w³oc³awskim areszcie.
Strajk ten wywar³ na m³odym dzia³aczu du¿e wra¿enie. Nie przyniós³ sukcesu, ale przyczyni³ siê zapewne do powstania w wiadomoci Rapalskiego
idealistycznego obrazu piekarzy jako grupy zawodowej. Wiele lat póniej wspomina³:
Piekarze to, wydaje mi siê, element najbardziej rewolucyjny. Je¿eli oni wystêpuj¹, to
ju¿ ca³a policja «na nogach». Solidarnoæ wród piekarzy by³a wielka. [ ] Wród piekarzy nikt nie ³ama³ strajku. A kiedy chcia³ to uczyniæ który z w³acicieli piekarni, to
oblewano wtedy naft¹ produkt przygotowany do wypieku.
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Strajk i areszt zamknê³y kolejny etap w ¿yciu Rapalskiego. Wkrótce
po opuszczeniu wiêzienia przeniós³ siê do £odzi, z któr¹ zwi¹za³ siê ju¿ na d³ugie lata.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e straciwszy pracê w Kutnie, szuka³ nowego miejsca zatrudnienia, a naj³atwiej by³o mu je znaleæ w du¿ym przemys³owym miecie. Szybko okaza³o
siê, ¿e represje, których dowiadczy³, odnios³y odwrotny skutek do zamierzonych: nie
tylko nie zniechêci³y dwudziestoletniego piekarza do dzia³alnoci publicznej, ale spowodowa³y, ¿e zaanga¿owa³ siê w ni¹ z jeszcze wiêkszym zapa³em.
Strajk tramwajarzy
W £odzi znalaz³ inn¹ ju¿ pracê  zosta³ konduktorem w Kolejach Elektrycznych £ódzkich, a w grudniu 1914 r. wst¹pi³ do Polskiej Partii Socjalistycznej-Lewicy. W roku
nastêpnym wchodzi³ w sk³ad £ódzkiego Komitetu Okrêgowego tej organizacji. Z pewnoci¹ nie nale¿a³ wówczas do najpopularniejszych polityków swojego ugrupowania,
niemniej jego aktywnoæ zosta³a odnotowana w ród³ach.
Co wiêcej, w czasie pierwszej wojny wiatowej by³ trzykrotnie aresztowany: w 1916 r. za organizacjê demonstracji pierwszomajowej, w 1917 r. za udzia³ w
strajku tramwajarzy, w 1918 r. za za przechowywanie w mieszkaniu przy ul. Pañskiej
77 nielegalnej drukarni. Szczególnie drastyczny przebieg mia³o drugie zatrzymanie. Jak
wspomina sam Rapalski: Strajk [tramwajarzy] wybuch³ [ ] 2 marca 1917 r., to po
drugiej stronie frontu w Rosji 7 marca wybuch³a rewolucja i Niemcy s¹dzili, ¿e to jest
zmowa. [ ] Faktycznie by³ to zbieg okolicznoci. Ale Niemcy s¹dzili, ¿e to jest zmowa,
wtedy wydane zosta³o bardzo ostre zarz¹dzenie  kara mierci dla organizatorów strajku i wydawców odezw, broszur. By³y aresztowania. Ale kiedy Niemcy przekonali siê, ¿e
zmowy z Petersburgiem nie by³o, ¿e to zbieg okolicznoci  z³agodzono zarz¹dzenie.
Trzymano w wiêzieniu pierwsz¹ czêæ 2-3 miesi¹ce, a pozosta³ych dwóch wys³ano do
Sieradza na czas nieograniczony.
Jednym z dwóch wiêniów, których eskortowano z £odzi do sieradzkiego wiêzienia, by³ w³anie Rapalski. Tym razem przebywa³ w zamkniêciu przez
cztery miesi¹ce, a co gorsza  ponownie straci³ pracê.
Jeszcze bêd¹c konduktorem, w³¹czy³ siê w prace spó³dzielni spo¿ywczej Naprzód, zorganizowanej w³anie przez pracowników ³ódzkich tramwajów w
1916 r. Instytucja rozwija³a siê wyj¹tkowo dobrze i w przeci¹gu niespe³na roku posiada³a ju¿ piêæ sklepów. Jej historia wi¹¿e siê bezporednio z przywo³anym ju¿ strajkiem
przeciwko militaryzacji tramwajów z 1917 r. W trakcie protestu spó³dzielnia rozpoczê³a
akcjê wydawania protestuj¹cym ¿ywnoci na kredyt, a nawet wspiera³a niektórych gotówk¹, przyczyniaj¹c siê tym samym do polepszenia sytuacji pozbawionych zarobków
tramwajarzy i u³atwiaj¹c im prowadzenie akcji protestacyjnej.
Zbli¿aj¹cy siê koniec pierwszej wojny wiatowej spowodowa³, ¿e w
szeregach ugrupowañ socjalistycznych coraz wiêkszego znaczenia nabiera³a kwestia
stosunku do niepodleg³oci Polski. Stawa³a siê ona niejednokrotnie powodem ostrych
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walk frakcyjnych i roz³amów. Nie inaczej by³o w przypadku PPS-Lewicy, z której na
pocz¹tku 1918 r. wyst¹pi³a grupa Antoniego Szczerkowskiego. Jego zwolennicy uznali,
¿e postawa biernoci czy wrêcz negacji hase³ niepodleg³ociowych jest nie do przyjêcia, a próba wzniecenia rewolucji socjalnej w zniszczonym kraju stworzy jedynie zastój
¿ycia ekonomicznego, g³ód i nêdzê, jak [ ] w Rosji. Secesjonici, wród których
znalaz³ siê równie¿ Stanis³aw Rapalski, przyjêli nazwê Opozycji Robotniczej PPS-Lewicy, lecz jako osobne ugrupowanie funkcjonowali zaledwie do grudnia 1918 r., kiedy to
wst¹pili w szeregi Polskiej Partii Socjalistycznej.
Jako polityk PPS niedawny dzia³acz Opozycji Robotniczej nale¿a³
do grupy lewicy partyjnej. róde³ takiej postawy mo¿na siê doszukiwaæ we wp³ywie
rodowiska, w którym dzia³a³. Pozostawa³ silnie zwi¹zany z ruchem zawodowym, a
jego aktywici czêsto stanowili radykalne skrzyd³o ruchu socjalistycznego. Jeszcze w
czasie pierwszej wojny wiatowej Rapalski awansowa³ w strukturach organizacji robotniczych  zosta³ m.in. sekretarzem Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Przemys³u
M¹cznego. By³ postaci¹ rozpoznawaln¹, równie¿ poprzez fakt swojego nieszablonowego podejcia do relacji ze zwi¹zkowcami innych narodowoci, szczególnie z ¿ydowskimi. Uwa¿a³, ¿e potrzebna jest szersza miêdzyzwi¹zkowa wspó³praca. Fakt ten nabiera
jeszcze wiêkszego znaczenia, gdy pod uwagê wemie siê incydentalnoæ takich form
wspó³pracy w tym czasie.
Okrêgowy Komitet Robotniczy
Wydaje siê, ¿e to w³anie umocowanie w strukturach zwi¹zkowych i spó³dzielczoci
zapewni³o mu siln¹ pozycjê wewn¹trz PPS. Zosta³a ona potwierdzona ju¿ w grudniu
1918 r., gdy Rapalski zosta³ cz³onkiem Okrêgowego Komitetu Robotniczego swojej
nowej partii. Stanowisko to piastowa³ nieprzerwanie do listopada 1933 r., ponadto w
okresie od czerwca do listopada 1924 r. i od kwietnia 1931 r. do lutego 1932 r. by³ jego
wiceprzewodnicz¹cym. Ju¿ z polecenia OKR organizowa³ m.in. Sekretariat Okrêgowej
Komisji Zwi¹zków Zawodowych, od padziernika 1920 r. do lutego 1922 r. pe³ni¹c
funkcjê przewodnicz¹cego. Przez dwanacie lat (1918-1930) kierowa³ tak¿e sekretariatem jednego z najwiêkszych ³ódzkich zwi¹zków  Zwi¹zkiem Robotników Przemys³u Spo¿ywczego.
Nie mo¿e dziwiæ, ¿e bêd¹c jednym z aktywniejszych polityków swojego ugrupowania w £odzi, wchodzi³ tak¿e w sk³ad centralnych organów PPS. Nigdy
jednak nie znalaz³ siê w jej cis³ym kierownictwie, choæ przez lata nale¿a³ do Rady Naczelnej PPS. Szans¹ na zmianê takiej sytuacji mog³o byæ zdobycie mandatu poselskiego, lecz dwie podjête próby (1919, 1922) zakoñczy³y siê niepowodzeniem.
Polityczny radykalizm Rapalskiego nie oznacza³ jednak porzucenia
idei niepodleg³oci Polski na rzecz rewolucji. W swoich pogl¹dach ³ódzki polityk by³
bliski grupie Zygmunta ¯u³awskiego, który zak³ada³ mo¿liwoæ wspó³istnienia zarówno
rad robotniczych, jak i parlamentu: W sejmie demaskujemy bur¿uazjê. W radach miej-
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Ideowy samorz¹dowiec
Realizuj¹c idee czêci dzia³aczy PPS, Rapalski w³¹czy³ siê w prace £ódzkiej Rady Robotniczej, zosta³ nawet cz³onkiem jej prezydium (grudzieñ 1918 r.). Swoj¹ aktywnoci¹
zas³u¿y³ sobie na miano jednego z najwybitniejszych przedstawicieli PPS w tym robotniczym samorz¹dzie. Z czasem jednak coraz wiêksz¹ wagê przyk³ada³ do dzia³alnoci
samorz¹dowej, a¿ ostatecznie zrozumia³, ¿e to ona daje mu faktyczn¹ szansê realizacji
w³asnych idea³ów. W latach 1919, 1923 i 1927 wybierany by³ na radnego z list PPS.
Patrz¹c na wczeniejszy przebieg jego kariery politycznej, nie powinno dziwiæ, ¿e doæ
szybko awansowa³ na jednego z aktywniejszych samorz¹dowców, a w 1921 r. zosta³
wiceprzewodnicz¹cym ³ódzkiej Rady Miejskiej. Po raz kolejny obj¹³ tê funkcjê w 1923 r.,
kiedy socjalici znaleli siê w mniejszoci (miastem rz¹dzi³a wówczas koalicja centroprawicowa). Warto podkreliæ, ¿e na swoich sekretarzy mianowa³ wówczas dwóch dzia³aczy socjalistycznych partii mniejszoci narodowych: Emila Zerbe z Niemieckiej Socjalistycznej Partii Pracy i Chaima Lejba Poznañskiego z ¿ydowskiego Bundu.
Do objêcia najwa¿niejszej roli w ³ódzkim samorz¹dzie przysz³o Rapalskiemu czekaæ do 1927 r., gdy wiêkszoæ w samorz¹dzie uzyskali socjalici, a prezydentem miasta zosta³ wybitny dzia³acz PPS Bronis³aw Ziemiêcki. Wówczas to dotychczasowy wiceprzewodnicz¹cy Rady awansowa³ na jednego z wiceprezydentów i pozosta³ na tym stanowisku a¿ do lipca 1933 r. W tych latach znacznie rozszerzy³y siê nie
tylko kompetencje Rapalskiego, ale i obowi¹zki. Zaj¹³ siê on g³ównie kontrol¹ funkcjonowania przedsiêbiorstw miejskich, takich jak gazownia czy elektrownia. Od 1928 r.
zasiada³ m.in. w radzie nadzorczej £ódzkiego Towarzystwa Elektrycznego, lecz otrzymywane z tego tytu³u wynagrodzenie przekazywa³ do kasy miejskiej.
Najbardziej znan¹ inicjatyw¹, z któr¹ kojarzono Rapalskiego, by³a
budowa domów mieszkalnych na Polesiu Konstantynowskim (osiedle im. Józefa Montwi³³a Mireckiego). By³o to presti¿owe przedsiêwziêcie socjalistycznego Magistratu
(1927-1933), który obejmuj¹c w³adzê w miecie, deklarowa³, ¿e w³anie walka z g³odem mieszkaniowym stanie siê jednym z priorytetowych zadañ. Enuncjacje te nie pozosta³y jedynie has³ami maj¹cymi przyci¹gn¹æ wyborców, bo ju¿ w trakcie pierwszych
obrad nad bud¿etem miejskim starano siê znaleæ rodki na pokrycie tej wielomilionowej inwestycji. W swych dzia³aniach ³ódzcy socjalici otwarcie wzorowali siê na rozwi¹zaniach z powodzeniem stosowanych w Wiedniu. Wydaje siê, ¿e Rapalski by³ wrêcz
zapatrzony w lewicowe w³adze municypalne stolicy Austrii. Dla niego oddanie do u¿ytku wiedeñczyków 60 tys. mieszkañ w przeci¹gu dziewiêciu lat dobitnie wiadczy³o o
wy¿szoci lewicy nad reszt¹ ugrupowañ politycznych.
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skich przeciwdzia³amy zakusom bur¿uazji, w radach robotniczych ogniskujemy walkê
proletariatu. Wydaje siê, ¿e podobnie chcia³ dzia³aæ Rapalski, który wierzy³ w mo¿liwoæ wspó³istnienia wszystkich tych orodków w³adzy. Doæ szybko jednak przekona³
siê o naiwnoci takiej postawy.
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W £odzi ju¿ w 1927 r. powo³any zosta³ Komitet Budowy Domów
Robotniczych skupiaj¹cy samorz¹dowców oraz architektów. Jego pracom przewodniczy³ w³anie niedawno wybrany wiceprezydent miasta. Budowa domów rozpoczê³a siê
ju¿ w 1928 r., a dwa lata póniej oddane zosta³y pierwsze mieszkania. Doæ szybko
okaza³o siê jednak, ¿e plany socjalistów, by mieszkania na Polesiu Konstantynowskim
dostali w pierwszej kolejnoci najbardziej potrzebuj¹cy  a wiêc robotnicy  okaza³y siê
trudne do realizacji. Wysoki czynsz spowodowa³, ¿e na nowo wybudowane osiedle trafi³a g³ównie ³ódzka inteligencja, urzêdnicy czy wojskowi.
Przeciw wojnie i nacjonalizmom
Jako jeden z liderów ³ódzkiej organizacji PPS Stanis³aw Rapalski zabiera³ g³os w kwestiach znacznie wykraczaj¹cych poza kompetencje samorz¹du, a odnosz¹cych siê do
najwiêkszych problemów II Rzeczypospolitej. W swoich wyborach kierowa³ siê lini¹
partyjn¹ oraz w³asnymi demokratycznymi pogl¹dami. W lutym 1920 r. protestowa³ przeciwko dalszemu prowadzeniu przez Polskê wojny, uznaj¹c, ¿e jej cele zosta³y ju¿ osi¹gniête, a kontynuowanie walk przyczynia siê jedynie do pogarszania wewnêtrznej sytuacji kraju. Wyra¿a³ w ten sposób wolê znacznej czêci polskiego spo³eczeñstwa. Wkrótce jednak, w trakcie ofensywy sowieckiej, zaanga¿owa³ siê w dzia³ania Komitetu Walki z
Najazdem.
W wielonarodowym miecie szczególnego znaczenia nabiera³y kontakty pomiêdzy poszczególnymi mniejszociami. Z tego powodu warto podkreliæ, ¿e
³ódzki socjalista przeciwstawia³ siê wszelkim przejawom ksenofobii i nacjonalizmu. W
1922 r., po zamordowaniu Gabriela Narutowicza, w emocjonalnym przemówieniu na
forum ³ódzkiej Rady Miejskiej mówi³, ¿e Brauning fanatyka reakcji splugawi³ nieskalany honor Polski [ ]. Z kolei w 1930 r. protestowa³ przeciwko podwa¿aj¹cej postanowienia traktatu wersalskiego mowie niemieckiego ministra Gottfrieda Treviranusa. Przestrzega³ jednoczenie przed grob¹ wzrostu wrogoci wobec Niemców zamieszkuj¹cych Polskê.
W kwestiach ogólnokrajowych i miêdzynarodowych ³ódzki polityk
pozostawa³ jednak najczêciej wyrazicielem woli swojej partii, co doskonale widaæ po
analizie jego stosunku do Józefa Pi³sudskiego. Wiadomo, ¿e w maju 1926 r. wraz z ca³¹
³ódzk¹ organizacj¹ popar³ zbrojny przewrót, by cztery lata póniej uczestniczyæ jako
jeden z delegatów w Kongresie Centrolewu (koalicja demokratycznych ugrupowañ zawi¹zana w celu podjêcia walki z obozem pomajowym).
W obronie kobiet
Pisz¹c o dzia³aniach ³ódzkiego dzia³acza PPS, warto przywo³aæ sprawê, która jesieni¹
1922 r. zelektryzowa³a ³odzian. Stanis³aw Rapalski w pocz¹tkach swojej kariery publicznej sta³ siê jednym z bohaterów g³onej rozprawy s¹dowej  oskar¿ono go o znies³awienie dr. Stanis³awskiego, szefa Urzêdu Sanitarno-Obyczajowego. £ódzki radny w se-
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rii artyku³ów zamieszczonych na ³amach £odzianina na pocz¹tku 1922 r. pod wspólnym tytu³em W obronie upad³ej kobiety piêtnowa³ dzia³ania tej instytucji, powo³anej
m.in. do walki z prostytucj¹ w miecie. W bardzo emocjonalnych artyku³ach przekonywa³, ¿e rodki przedsiêwziête przez jego pracowników przynosz¹ efekty inne od zamierzonych, przez co staj¹ siê powodem cierpienia i tragedii wielu kobiet. Tocz¹cy siê
jesieni¹ 1922 r. w £odzi proces spotka³ siê z szerokim zainteresowaniem prasy, a tym
samym sta³ siê doskona³¹ okazj¹ do napiêtnowania sposobów prowadzenia przez w³adze pañstwowe walki z prostytucj¹. Szereg wiadków obrony popar³o bowiem tezy,
które przytoczy³ w swoich tekstach Rapalski. Ogromne emocje budzi³y zw³aszcza zeznania kobiet, czêsto by³ych prostytutek, nêkanych ci¹g³ymi kontrolami USO. Wiele z
nich z tego wzglêdu nie by³o w stanie podj¹æ normalnej pracy, a tym bardziej za³o¿yæ
rodziny. S¹d pierwszej instancji uniewinni³ go od zarzutów, ale apelacja doprowadzi³a
do wyroku skazuj¹cego.
Zarówno treæ artyku³ów w £odzianinie, jak i przebieg procesu
pozwalaj¹ bli¿ej przyjrzeæ siê ³ódzkiemu radnemu. Wy³ania siê z nich postaæ szczerze
przejêtego niedol¹ kobiet spo³ecznika, staraj¹cego siê za wszelk¹ cenê naprawiæ dostrze¿on¹ niesprawiedliwoæ. Rapalski pisa³ w prosty sposób, bez zbêdnych ozdobników, ale taki styl musia³ trafiaæ do wielu czytelników i pozwala³ zjednywaæ zwolenników.
Na wewnêtrznej emigracji
£ódzki okres w dzia³alnoci publicznej Rapalskiego skoñczy³ siê wraz z rozwi¹zaniem
Rady Miejskiej w lipcu 1933 r.  wybory z 1934 r. przynios³y obozowi socjalistycznego
druzgoc¹c¹ klêskê. W zaistnia³ej sytuacji by³y wiceprezydent £odzi wycofa³ siê z ¿ycia
politycznego; kupi³ gospodarstwo rolne we wsi Lipa pod Strykowem, gdzie wraz z ¿on¹
mieszka³ do wybuchu wojny. Jego przeciwnicy ¿artowali, ¿e naby³ sobie maj¹tek ziemski. W nowym miejscu zamieszkania dzia³acz PPS doæ szybko wróci³ do dawnej aktywnoci i zosta³ przewodnicz¹cym spó³dzielni spo¿ywców w Strykowie. Z kolei zbli¿aj¹ca siê groba wojny spowodowa³a, ¿e Rapalski zaanga¿owa³ siê w zbiórkê na Fundusz
Obrony Narodowej, by³ tak¿e referentem podczas spotkañ Ligii Obrony Powietrznej.
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Uwiêzienie
We wrzeniu 1939 r. odpowiedzia³ na apel w³adz polskich i uda³ siê, jak pisze w swoich
wspomnieniach, na pomoc Warszawie. Niestety, nic wiêcej nie wiadomo o tym epizodzie z ¿ycia by³ego wiceprezydenta £odzi. Po powrocie do domu zasta³ zupe³nie now¹
sytuacjê. Od pocz¹tku czu³ siê inwigilowany przez Niemców licznie zamieszkuj¹cych
jego okolicê: Po [ ] rewizji w moim mieszkaniu zauwa¿y³em, ¿e dom mój jest stale
obserwowany [ ]. Nie do poznania zmienili siê równie¿ jego s¹siedzi: Teodor Francman z Tymianki, posiadaj¹cy 23 ha ziemi, piêkne murowane budynki, cz³owiek powa¿nej tuszy, lat oko³o czterdziestu piêciu, który jeszcze przed paroma dniami piewa³ na
naszych zebraniach «Nie rzucim ziemi, sk¹d nasz ród [ ]», mia³ obecnie na rêkawie
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czerwon¹ opasê z czarnym hakenkreuzem, w klapie marynarki za kó³eczko równie¿ z
tym god³em. Na cianie mieszkania zawieszony by³ du¿ych rozmiarów portret Hitlera,
na drzwiach widnia³ jak pobo¿ne: «Niech bêdzie pochwalony»  napis «Heil Hitler»!.
Stanis³aw Rapalski zosta³ aresztowany na pocz¹tku listopada 1939
r. w ramach akcji represyjnej przeciwko elitom przywódczym II Rzeczypospolitej. Pocz¹tkowo by³ przetrzymywany w areszcie w Strykowie, sk¹d wraz z innymi wiêniami
zosta³ przeniesiony do wiêzienia urz¹dzonego w dawnej fabryce Glazera na ³ódzkim Radogoszczu. W opublikowanych po wojnie wspomnieniach szczegó³owo przedstawi³ nie
tylko warunki panuj¹ce w tym obozie, ale tak¿e dostarczy³ bezcenne informacje o przetrzymywanych tam osobach. Dok³adnie opisa³ represje, które spotyka³y aresztantów.
5 stycznia 1940 r. ³ódzki polityk wraz z wiêkszoci¹ zatrzymanych z
fabryki Glazera trafi³ do nowego miejsca odosobnienia, tym razem do obozu na Radogoszczu urz¹dzonego w fabryce Abbego przy ul. Zgierskiej, gdzie przebywa³ a¿ do marca 1940 r. Po wyjciu na wolnoæ wyjecha³ do Warszawy i podj¹³ pracê w Zak³adzie
Ubezpieczeñ Wzajemnych. W sierpniu 1944 r. stan¹³ do walki w powstaniu warszawskim, a po jego upadku trafi³ do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Brest, w
którym doczeka³ koñca wojny.
Przeciw zak³amaniu
W 1945 r. wróci³ do £odzi, by najpierw znaleæ zatrudnienie w Powszechnym Zak³adzie
Ubezpieczeñ Wzajemnych, a nastêpnie w "Spo³em", sk¹d w 1949 r. odszed³ na emeryturê.
Stanis³aw Rapalski próbowa³ tak¿e wróciæ do czynnej dzia³alnoci
politycznej, wi¹¿¹c siê z odbudowan¹ PPS, lecz jego nadzieje na swobodn¹ dzia³alnoæ
polityczn¹ szybko leg³y w gruzach. Wymuszone stalinowskimi metodami zjednoczenie
PPS z Polsk¹ Parti¹ Robotnicz¹ i powstanie w 1948 r. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ostatecznie je pogrzeba³o. Ten dzia³acz socjalistyczny starej daty z niedowierzaniem spogl¹da³ na wypaczanie dziejów ruchu robotniczego w okresie stalinizmu.
Najjaskrawszym przyk³adem, jaki przywo³ywa³ w z³o¿onej w latach 60. relacji, by³a odpowied na ankietê pt. Co wiesz o £odzi, w której uczennice czwartej klasy szko³y podstawowej pisa³y, ¿e w 1905 r. by³ wielki strajk, który prowadzi³a Socjaldemokracja
Królestwa Polskiego i Litwy (!!!).Rapalski, ograniczony w swoim mo¿liwociach dzia³ania, upomina³ siê równie¿ o uhonorowanie zas³ug swoich dawnych partyjnych kolegów. Zwraca³ siê m.in. do Zwi¹zku Bojowników o Wolnoæ i Demokracjê, by ten zg³osi³
wniosek o przyznanie tytu³u Sprawiedliwej wród Narodów wiata Adeli Purtalowej. Ta
wdowa po zamordowanym w Auschwitz Antonim Purtalu, wybitnym dzia³aczu PPS i
by³ym wiceprezydencie £odzi, zaanga¿owa³a siê aktywnie podczas wojny w prace Rady
Pomocy ¯ydom ¯egota. Swoj¹ probê o docenienie odwagi i powiêcenia Adeli Purtalowej motywowa³ nastêpuj¹co: Piszê dlatego, ¿e niektórzy o mniejszym zasiêgu [ ]
zostali odznaczeni, natomiast cz³owiek, o którym wspomnia³em, zosta³ pominiêty. Osoba, która dzia³a³a w tak ciê¿kim okresie okupacji hitlerowskiej, nie myla³a o odznacze-
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niach, gdy¿ w ka¿dej chwili mog³a ¿ycie straciæ  lecz z chwil¹, gdy Pañstwo wyró¿nia
takich dzia³aczy, pominiêcie jednej z bardzo czynnych spowodowa³o [ ] nieporozumienie albo te¿ brak wiadomoci[ ].
Mimo jego proby Adela Purtalowa, która zmar³a w 1973 r., nawet
pomiertnie do dzi nie doczeka³a siê medalu Yad Vashem.
Stanis³aw Rapalski zmar³ 14 kwietnia 1979 r. w £odzi i zosta³ pochowany na cmentarzu przy ul. Ogrodowej. Niestety, nie uda³o siê odnaleæ spisanych
przez niego wspomnieñ, które jeszcze w latach 80. przechowywane by³y w Muzeum im.
Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kroniewicach. Niew¹tpliwie pozwoli³yby one chocia¿
czêciowo uzupe³niæ brakuj¹ce informacje o tym wybitnym spo³eczniku.
Micha³ Trêbacz
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Stanis³aw Sapociñski
(1904-1939)
Pozosta³o pióro i bilet

26 padziernika 1939 r. w mieszkaniu przy ul.
Piotrkowskiej 111 gestapo zatrzyma³o ³ódzkiego
dziennikarza, trzydziestopiêcioletniego Stanis³awa
Sapociñskiego. Do wyprowadzanego przez funkcjonariuszy Polaka jeden z Niemców, cywil, mia³
powiedzieæ: Drogi kolego, proszê iæ z nami,
musimy wyjaniæ niektóre rzeczy. Wkrótce, bo
dzieñ po wiêcie Niepodleg³oci, niemiecki s¹d
dorany skaza³ dziennikarza na mieræ, a ca³a rozprawa nie trwa³a d³u¿ej ani¿eli piêæ minut. Wyrok wykonano niezw³ocznie, bez powiadamiania
rodziny, która ju¿ nigdy nie doczeka³a siê powrotu
swego bliskiego. Miejsce pochówku uda³o siê
odkryæ dopiero w 2008 r., kiedy szcz¹tki dziennikarza odkopano wród czterdziestu innych
przedstawicieli ³ódzkiej elity zamordowanych na
Brusie. Przy szkielecie Sapociñskiego archeolodzy znaleli resztki pióra ze z³ot¹ stalówk¹ oraz imienny bilet kolejowy. To pozwoli³o zidentyfikowaæ wa¿nego dla ³ódzkiej
to¿samoci cz³owieka, któremu 70 lat wczeniej nie pozwolono powróciæ do domu.
Mordercy wkraczaj¹ do miasta
Siódmego dnia od rozpoczêcia wojny na przedmiecia £odzi dotar³y jednostki Wehrmachtu. 8 wrzenia 1939 r. wzd³u¿ ulic Pabianickiej, Rzgowskiej i Piotrkowskiej zgromadzi³y siê t³umy miejscowych Niemców. Wielu z nich rzuca³o zdobywcom kwiaty,
niektórzy proponowali poczêstunek, podawali napoje. Gdzieniegdzie ustawiono ³uki
triumfalne, na których widnia³ napis: Herzlich willkommen1 (Serdecznie witamy).
Przemarsz wrogich jednostek trwa³ nieprzerwanie przez kilka dni.
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Od 9 wrzenia do £odzi zaczê³y nap³ywaæ transporty z rannymi ¿o³nierzami niemieckimi. By³o ich coraz wiêcej, gdy¿ nad Bzur¹ polska armia przesz³a do
kontrofensywy. Natarcia zapocz¹tkowa³y dwie polskie dywizje piechoty z Armii Poznañ, które uderzy³y na skrzyd³o si³ niemieckich pod Pi¹tkiem2. Konsternacja w sztabie
niemieckiej 8. Armii gen. por. Johannesa Blaskowitza by³a olbrzymia, przeb¹kiwano
nawet o odwrocie z £odzi, lecz Adolf Hitler nie chcia³ o tym s³yszeæ i nakaza³ tward¹
obronê. Dla podniesienia morale ¿o³nierzy 13 wrzenia Führer przejecha³ przez £ód i w
D¹brówce Wielkiej pod Zgierzem odwiedzi³ wyczerpanych ¿o³nierzy, którzy pod Pi¹tkiem powstrzymywali ataki polskich formacji3. Odbicie £odzi by³o ju¿ jednak niemo¿liwe. Jednostki polskie zmieni³y kierunek natarcia i toczy³y zaciête boje o Sochaczew,
chc¹c najkrótsz¹ drog¹ dotrzeæ do stolicy4. Wiedz¹c o tym, Niemcy znieli blokadê
£odzi i pozwolili powróciæ do miasta uciekinierom. Zorganizowali równie¿ drogowe
posterunki kontrolne, obsadzaj¹c g³ówne arterie miasta. Dozorowano zw³aszcza okolice Brzezin, sk¹d nadci¹gali niedoszli uciekinierzy. Kilka dni wczeniej stanowili oni licz¹c¹ niemal 60 tysiêcy masê ludzk¹, która id¹c ku stolicy, nara¿a³a siê na ustawiczne
ataki Luftwaffe. Po okr¹¿eniu Warszawy przez si³y niemieckie ludzie ci znaleli siê niemal na linii frontu. W tej sytuacji wielu z nich wybra³o powrót do rodzinnego miasta.
By³y to marsze z baga¿ami w rêku lub z plecakami na ramionach. Wród powracaj¹cych
³odzian przewa¿ali m³odzi mê¿czyni, którzy wyruszyli w kierunku wschodnim w dniach
6-7 wrzenia, odpowiadaj¹c na apel radiowy o powszechnej mobilizacji, wyg³oszony
przez p³k. Romana Umiastowskiego, szefa Biura Propagandy Kwatery G³ównej Naczelnego Wodza5. Teraz rozgoryczeni, g³odni i brudni mijali posterunki wroga. Id¹cym bacznie
przygl¹dali siê niemieccy ¿o³nierze, co jaki czas wyci¹gali kogo z t³umu i drobiazgowo rewidowali. Podejrzani byli zw³aszcza mê¿czyni o krótko przystrzy¿onych w³osach,
w oficerskich d³ugich butach i bryczesach. Najwiêcej zatrzymañ nast¹pi³o w dniu poprzedzaj¹cym przyjazd Hitlera do £odzi. Akcjê przeprowadzono przede wszystkim si³ami Wehrmachtu, a nie rêkoma niemieckiej policji bezpieczeñstwa.
Szybko jednak i tajna policja niemiecka przyst¹pi³a do dzia³ania,
skupiaj¹c siê na poszukiwaniu osób figuruj¹cych na tzw. listach proskrypcyjnych (Sonderfahndungsbuch Polen). Organa przymusu III Rzeszy zaczê³y je tworzyæ ju¿ w maju
1939 r. Dla województwa ³ódzkiego w przededniu wojny przygotowano spis zawieraj¹cy oko³o 680 nazwisk6. Po kilku tygodniach okupacji liczba poszukiwanych przez nazistowskie s³u¿by wzros³a w £ódzkiem do prawie 2 tysiêcy7.
Najszybciej, bo ju¿ 10 wrzenia, dotar³o do £odzi Einsatzkommando 2 pod rozkazami by³ego szefa gestapo we Frankfurcie nad Odr¹, SS-Sturmbannführera
dr. Fritza Liphardta8. Za sob¹ jednostka pozostawi³a spacyfikowane Kêpno oraz Kalisz.
Przynale¿a³a ona do ok. 330-osobowego Einsatzgruppen Breslau pod dowództwem
SS-Obersturmbannführera und Regierungsrata dr. Hansa Fischera, który do sierpnia
1939 r. by³ szefem wroc³awskiego gestapo9. Jego oddzia³ by³ jedn¹ z omiu grup operacyjnych, które po 1 wrzenia 1939 r. wtargnê³y na terytorium pañstwa polskiego10.
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Dwa tygodnie póniej do £odzi skierowano funkcjonariuszy z Einsatzgruppe II pod dowództwem SS-Obersturmbannführera dr. Emanuela Schäfera ze sk³adu niemieckiej 10.
Armii. Nowo przyby³ych pracowników podporz¹dkowano SS-Obersturmbannführerowi dr. Fischerowi.
Nominalnie obydwie jednostki policyjne wci¹¿ podlega³y dowódcy
niemieckiej 8. Armii, lecz zachowa³y daleko id¹c¹ autonomiê, co wywo³ywa³o liczne
spory kompetencyjne. Niekiedy wy¿si oficerowie Wehrmachtu protestowali przeciw
samowolnym dzia³aniom si³ policyjnych, które wszczynaj¹c represje, nie konsultowa³y
siê z wojskiem. Rzadko jednak przedmiotem konfliktu by³ los ofiar, najwy¿ej interweniowano w przypadku przeladowanych Niemców, bêd¹cych do niedawna obywatelami II Rzeczypospolitej. Dlatego, aby unikn¹æ dalszych nieporozumieñ pomiêdzy wojskiem a s³u¿bami policyjnymi, koordynacjê wspólnych dzia³añ oddano w rêce nadkwatermistrzów poszczególnych armii oraz Szefów Zarz¹du Cywilnego11. Od ich kompetencji i mo¿liwoci dialogu zale¿a³o zharmonizowanie poszczególnych akcji, tak by raporty do G³ównego Urzêdu Bezpieczeñstwa Rzeszy (Reichssichercheitshauptamt 
RSHA) by³y satysfakcjonuj¹ce i spe³nia³y oczekiwania Hitlera12. Zgodnie z jego ¿¹daniem wyeliminowanie polskich grup przywódczych mia³o byæ wykonane w jak najkrótszym czasie, by nie mog³y one oddzia³ywaæ na rodowiska nieinteligenckie i podburzaæ
je do dalszego oporu13. Jednoczenie przed niemieck¹ opini¹ publiczn¹ lansowano tezê,
¿e represje w Polsce s¹ konsekwencjami wojny, a nie nastêpstwem zbrodniczych pla-

58

Dowódca XIII Korpusu Armii, gen. Maximilian von Weichse,
przyjmuje na pl. Wolnoci paradê zwyciêstwa
17. Dywizji Piechoty  £ód, 9 wrzenia 1939 r.
(Instytut Pamiêci Narodowej)

str. 3

Biblioteka Kroniki miasta £odzi, t. X

nów, które stworzono na kilka miesiêcy przed agresj¹. Podkrelano nawet, ¿e armia
niemiecka zachowuje rycersk¹ postawê i prowadzi w Polsce wojnê zgodnie z prawem
miêdzynarodowym. Zapominano przy tym o wydatnej pomocy logistycznej Wehrmachtu,
co by³o istotne dla operatywnoci i skutecznoci poszczególnych Einsatzgruppen14.
Ostatecznie 25 padziernika 1939 r. administracjê wojskow¹ zast¹piono w³adzami cywilnymi i rozwi¹zano poszczególne Einsatzgruppen. Funkcjonariusze z owych formacji  ju¿ po wcieleniu £odzi w granice Rzeszy  przeszli po 20 listopada 1939 r. do Dowództwa Policji Bezpieczeñstwa (Befehlshaber der Sicherheitspolizei  BdS) w £odzi15. Placówkê gestapo (Geheime Staatspolizei) usytuowano przy ul.
Anstadta 7 w budynku po nowoczesnej szkole ¿ydowskiej zbudowanej nied³ugo przed
wybuchem wojny. Jej pierwszym szefem zosta³ SS-Sturmbannführer Gerhard Flesh,
który we wrzeniu 1939 r. dowodzi³ Einsatzkommando 14 (czêæ Einsatzgruppen VI) i
odpowiada³ za zbrodnie w Wielkopolsce16.
Jesienne aresztowania
Niemiecka policja bezpieczeñstwa wiêksze zatrzymania przedsiêwziê³a w po³owie wrzenia 1939 r. na Chojnach. W akcji skierowanej pozornie przeciwko kryminalistom ujêto
dwudziestu piêciu mê¿czyzn, którym zarzucono przeladowanie w okresie miêdzywojennym miejscowych Niemców17. Wród represjonowanych znalaz³ siê ³ódzki rzebiarz
Stefan P³óciennik18, dzia³acz Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), którego aresztowano
ju¿ 13 wrzenia pod zarzutem dzia³alnoci antyfaszystowskiej19. 19 wrzenia policjanci
ujêli kolejne trzydzieci dwie osoby20, szeæ dni póniej do gmachu przy ul. Anstadta 7
trafili za dwaj urzêdnicy miejscy: Gierszon Lichtenstein, bêd¹cy zarazem wiceprzewodnicz¹cym ¿ydowskiej partii Paolej Syjon21, oraz Wolf Wiener, wiceprzewodnicz¹cy zarz¹du Hitachduth22. Niebawem do zatrzymanych do³¹czy³ W³adys³aw Woyde³³o23,
który od 1935 r. by³ we w³adzach PPS w Okrêgowym Komitecie Robotniczym w £odzi.
On równie¿ wraz z innymi ³ódzkimi ¯ydami 27 padziernika skierowany zosta³ do obozu
przejciowego w Rawiczu. Odt¹d ci ³ódzcy wiêniowie podlegali wroc³awskiemu gestapo i z Rawicza nierzadko kierowano ich do KL Gross-Rosen24. Nie zakoñczy³o to jednak
represji wobec osób ¿ydowskiego pochodzenia, które w pocz¹tkowym etapie wpisywa³y siê w scenariusz rozprawy z polsk¹ inteligencj¹. Wystarczy przypomnieæ chocia¿by
los ³ódzkiego pisarza i dzia³acza Bundu, Adolfa Ekmanna (1906-1940), po którego gestapo przysz³o 23 padziernika 1939 r. Ostatecznie po kilku miesi¹cach izolacji stracono go 17 marca 1940 r., prawdopodobnie w lesie luæmierskim25.
W sumie zatrzymania sta³y siê codziennoci¹, a okupant coraz intensywniej godzi³ w ³ódzk¹ inteligencjê i dzia³aczy robotniczych. Dla przyk³adu 5 padziernika 1939 r. doprowadzono kolejne trzydzieci dwie osoby do aresztu ledczego
przy ul. Anstadta 726. Mia³o siê okazaæ, ¿e jest to niestety dopiero preludium wielkiej
akcji represyjnej. Na razie chciano ca³kowicie upiæ czujnoæ wytypowanych ofiar, by te
nie przedsiêwziê³y ucieczek, ale niewiadome zagro¿enia pozostawa³y w miejscach za-
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mieszkania. Sposobem, który najlepiej przemawia³ do wyobrani przysz³ych ofiar, by³o
zwalnianie wczeniej zatrzymanych po spisaniu ich zeznañ. Tak uczyniono m.in. z pastorem Aleksandrem Falzmannem (1887-1942) ze Zgierza27. Oczywicie nie by³y to
czêste przypadki, lecz wp³ywa³y one na wyobraniê ³odzian. W tym czasie wielu z nich
³udzi³o siê, ¿e zagro¿enie nie jest du¿e. Uwa¿ano, ¿e okupant niemiecki post¹pi jak za
czasów pierwszej wojny wiatowej, czyli pomimo srogoci jego decyzje bêd¹ racjonalne i przewidywalne, a terror przezeñ rozpêtany os³abnie. Szybko jednak okaza³o siê, jak
bardzo takie oceny rozminê³y siê z rzeczywistoci¹.
mieræ dziennikarza
Gdy z koñcem padziernika 1939 r. aresztowano Sapociñskiego, okupacyjny terror dopiero nabiera³ rozmachu. Z 1,5 tys. ujêtych w £odzi osób do wiosny 1940 r. Niemcy
stracili ok. 500. Wiêkszoæ z nich zg³adzono w pod³ódzkich lasach, a wród zamordowanych byli m.in. dawny prezydent £odzi Aleksy R¿ewski (1885-1939) oraz wybitny malarz i grafik Karol Hiller (1891-1939), zaanga¿owany w obronê praw cz³owieka. Do pierwszych egzekucji dosz³o prawdopodobnie ju¿ w pierwszej po³owie listopada 1939 r.28
Zwiêkszona liczba zatrzymanych, zmusi³a w³adze niemieckie do
utworzenia w £odzi prowizorycznych orodków odosobnienia, poniewa¿ dotychczasowe areszty i wiêzienia zape³ni³y siê ju¿ wci¹gu kilku tygodni. Wród nich obiektami o
szczególnym nadzorze by³y dwa wiêzienia gestapo, tj. zak³ad karny dla mê¿czyzn przy
ul. Sterlinga 16 oraz wiêzienie dla kobiet przy ul. Gdañskiej 13. Istnia³ równie¿ tymczasowy obóz w cegielni Micha³a Glasera na Radogoszczu, przy ul. Krakowskiej 55 (ob. ul.
Liciasta 17)29. Warunki sanitarne w radogoskim kacecie by³y bardzo trudne, brakowa³o wody, latryn, a hale by³y przepe³nione. Ludzie, nie rozbieraj¹c siê, spali na pod³odze,
gdzie rozrzucano niewielk¹ iloæ s³omy. O ciep³ej strawie mo¿na by³o zapomnieæ, a
g³ównym dostarczycielem po¿ywienia by³y rodziny zatrzymanych i przede wszystkim
osoby dzia³aj¹ce w Komitecie Pomocy Wiêniom Radogoszcza. Osadzonych torturowano i stosowano wobec nich odpowiedzialnoæ zbiorow¹30.
W styczniu 1940 r. wraz z likwidacj¹ obozu przy ul. Liciastej 17
zaniechano mordów, choæ zd¹¿ono zg³adziæ jeszcze 59 wiêniów. Za³adowano ich do
ciê¿arówek i wywieziono w niewiadomym kierunku, na dziedziñcu pozosta³y za jedynie ich palta oraz ró¿ne nakrycia g³owy. Prowadzone od kilku lat przez archeologów
prace na Brusie wskazuj¹, ¿e liczba tzw. zabytków odnalezionych w mogi³ach mo¿e
wskazaæ na okres egzekucji, poniewa¿ osoby zamordowane jesieni¹ 1939 r. mia³y przy
sobie wiele cennych przedmiotów jak zegarki, obr¹czki i sygnety31. Sugeruje to zatem
ich krótki pobyt w obozie radogoskim oraz pobie¿noæ samych kontroli. Wiêkszy natomiast re¿im móg³ panowaæ wobec osób osadzonych w ³ódzkich wiêzieniach. D³ugoæ
izolacji wymusza³a równie¿ na wiêniach potrzebê naprawy odzie¿y oraz obuwia. Niekiedy o higienê najbli¿szych dba³a rodzina, która przynosi³a im czyst¹ bieliznê i ubrania.
W zamian od stra¿ników wiêziennych odbierano podarte i zakrwawione rzeczy. Wska-
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zuje na to zeznanie córki zamordowanego Bronis³awa Zieliñskiego (1875-1939). Tego
³ódzkiego radnego Niemcy zatrzymali 7 listopada 1939 r. i umiecili go w wiêzieniu przy
ul. Sterlinga 16. St¹d kilkakrotnie pod konwojem przeprowadzano go na przes³uchania
do siedziby gestapo przy ul. Anstadta 7. Czekaj¹ca pod wiêzienn¹ bram¹ dwudziestoszecioletnia wówczas córka Regina widzia³a opuchniêt¹ i sin¹ twarz ojca32.
Ogó³em do po³owy grudnia 1939 r. przez obóz na Radogoszczu
przy ul. Liciastej 17 przesz³o prawdopodobnie nawet 2 tys. osób, poniewa¿ niektórych
z osadzonych dowo¿ono spoza £odzi. St¹d wród licznych ³odzian byli przedstawiciele
inteligencji ze Zgierza, Aleksandrowa, Konstantynowa, Ozorkowa i Pabianic. W obozie
znalaz³o siê nawet kilka osób z Wielunia, Sieradza i £asku33. Wraz z likwidacj¹ orodka
kilkuset jego wiêniów przewieziono do fabryki w³ókienniczej Samuela Abbego u zbiegu ul. Zgierskiej i Sowiñskiego. W styczniu 1940 r. nowy obóz nazwano Powiêkszonym
Wiêzieniem Policyjnym Radogoszcz (Erweitertes Polizeigefängnis Radegast) i przez
kolejne lata wojny kilkakrotnie go reorganizowano, a osoby w nim przetrzymywane
mordowano w lasach nieopodal £odzi lub wywo¿ono je do obozów koncentracyjnych.
Kilka pierwszych transportów do KL Dachau zorganizowano w £odzi ju¿ w kwietniu i
maju 1940 r., wysy³aj¹c wówczas do tego obozu ok. 2,9 tys. osób34.
Kto wskaza³ Sapociñskiego
W sprawie aresztowania 26 padziernika 1939 r. Stanis³awa Sapociñskiego jedn¹ z niewiadomych s¹ personalia owego Niemca, który powo³uj¹c siê na rzekom¹ przyjañ,
uczestniczy³ w zatrzymaniu dziennikarza. Mo¿liwe, ¿e chodzi o Adolfa Kragela, wspó³redaktora niemieckojêzycznej gazety Freie Presse. Po zajêciu £odzi przez Niemców
jej druk wznowiono, a po up³ywie kolejnych tygodni przekszta³cono j¹ w Deutsche
Lodzer Zeitung (od kwietnia 1940 r. Litzmannstädter Zeitung)35. Wed³ug dziennikarza Adama Ochockiego to ów zagorza³y hitlerowiec dostarczy³ gestapo listê cz³onków
Syndykatu Dziennikarzy £ódzkich36. Przygotowuj¹c j¹, Kargel uszczegó³owi³ dane 77
zrzeszonych w nim Polaków, ¯ydów oraz Niemców tak¿e o adres zamieszkania i miejsce zatrudnienia37.
Znaj¹c ¿yciorys Sapociñskiego, mo¿na domyliæ siê przyczyn jego
zatrzymania. Informacji na ten temat nie jest du¿o, lecz wiele istotnych szczegó³ów
przechowa³a Barbara Makowska, bratanica Marianny Sapociñskiej, wdowy po zamordowanym. Relacjê od niej w 2009 r. zebra³ i opracowa³ archeolog dr Olgierd £awrynowicz, który uczestniczy³ w badaniach poligonu na Brusie przy ul. Konstantynowskiej,
gdzie odkryto szcz¹tki pomordowanych. Przybli¿y³ on postaæ Sapociñskiego i pokaza³
go jako utalentowanego publicystê38.
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Wiadomo, ¿e przed wojn¹ Stanis³aw Sapociñski by³ kierownikiem Polskiej Agencji Telegraficznej w £odzi, a jako felietonista pisywa³ do Kuriera £ódzkiego oraz Echa39.
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Swoje zami³owanie do krótkich i obdarzonych humorem wypowiedzi zapocz¹tkowa³
jednak na ³amach tygodnika satyrycznego Nocnik Teatralny. Pismo powsta³o w lutym
1922 r. i mia³o nied³ugi ¿ywot, ale w sk³adzie jego redakcji znaleli siê bardzo znani
ludzie: Stanis³aw Kempner (ekonomista i redaktor naczelny Nowej Gazety)40, Andrzej
Pronaszko (scenograf wspó³pracuj¹cy z Leonem Schillerem i Aleksandrem Zelwerowiczem)41 oraz malarz-miniaturzysta Artur Szyk. Wobec tego sk¹d pomys³, aby do takiego zespo³u przyj¹æ nieznanego, wówczas osiemnastoletniego Sapociñskiego. Prawdopodobnie kto zauwa¿y³ ³atwoæ pióra u m³odego cz³owieka. Nie decydowa³o tu bowiem wykszta³cenie, gdy¿ przysz³y dziennikarz lizn¹³ jedynie semestr studiów prawniczych w Poznaniu, które szybko porzuci³. Nad tym faktem zreszt¹ ubolewa³ jego ojciec
Herman Sapociñski (zapisany w dokumentach tak¿e jako Sapoczyñski), który w £odzi
administrowa³ kilkoma kamienicami w centrum miasta.
Po powrocie z Poznania do £odzi Stanis³aw o¿eni³ siê m³odo z
³odziank¹ Mariann¹ Szulc. Zamieszkali w kamienicy przy ul. Orlej. W 1929 r. ma³¿onkowie doczekali siê dziecka p³ci mêskiej, nadaj¹c synowi imiê Andrzej42. By³ to równie¿
pocz¹tek stabilizacji zawodowej Sapociñskiego, który zdoby³ sta³¹ posadê w Echu,
popularnym dzienniku powsta³ym w 1925 r. i walcz¹cym w £odzi oraz w regionie z
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Expressem Ilustrowanym43. Sapociñski szybko da³ siê poznaæ jako utalentowany felietonista. Mia³ lekkie pióro i umiejêtnoæ dotykania nim spraw powa¿nych, ale tak, by
nie zraziæ odbiorcy. Wykorzystywa³ inteligentnie swoje poczucie humoru, balansuj¹c
miêdzy surowymi faktami a ironi¹, a styl ten przetestowa³ ju¿ na ³amach Nocnika Teatralnego oraz Kalejdoskopu wydawanego w £odzi ju¿ od 1926 r.44 Wczeniej, bo
latach 1927-1929 pracowa³ dla prorz¹dowego dziennika Has³o £ódzkie, którego wydawc¹ by³o Towarzystwo Rzemielnicze Resursa. Dla gazety tej przygotowywa³ recenzje teatralne, specjalizuj¹c siê w tej dziedzinie pod okiem redaktora naczelnego Stanis³awa Targowskiego (1893-1944) oraz Mieczys³awa Jagoszewskiego (1897-1987), odpowiedzialnego za dzia³ kulturalny45. W 1929 r. przeszed³ ostatecznie do dziennika Echo
kierowanego przez redaktora naczelnego Franciszka Probsta. Gazetê tê wydawa³ koncern prasowy Jana Stypu³kowskiego, który oprócz Echa by³ równie¿ w³acicielem
Kuriera £ódzkiego46.
Ironista Krzecki
W Echu Sapociñski mia³ sta³¹ rubrykê. Felietony zwane Karteczkami podpisywa³ pseudonimem Jerzy Krzecki. By³y to ma³e, b³yskotliwe rozprawki na tematy bie¿¹ce, utrzymane w tonie lekkiej ironii. Wypowiada³ siê w nich przede wszystkim w sprawach spo³ecznych, obyczajowych, czasem kryminalnych. Przez dziesiêæ lat napisa³ niemal 3,5
tys. Karteczek47. Pracuj¹c w Echu, nie ogranicza³ siê tylko do publicystyki gazetowej.
W 1931 r. opublikowa³ broszurê literack¹ Sex appeal, której tytu³ zaczerpn¹³ ze znanego
szlagieru wykonywanego przez niezwykle popularnego wówczas aktora filmowego Eugeniusza Bodo (1899-1943). W broszurze tej Sapociñski, pisz¹c o magnetyzmie s³abej
p³ci, dowcipnie i przewrotnie odnosi³ siê do ³ódzkich korzeni s³awnego aktora, który za
spraw¹ swego ojca, Teodora Junoda  w³aciciela kinoteatru Urania przy ul. Piotrkowskiej, spêdzi³ dzieciñstwo i m³odoæ w £odzi48. W 1936 r. Sapociñski wyda³ w Drukarni Artystycznej kolejn¹ niewielk¹ ksi¹¿eczkê, w której opisa³ i zilustrowa³ szeæ lat
istnienia ³ódzkiego radia49.
Wiêkszoæ ¿ycia zawodowego powiêci³ jednak dziennikowi Echo,
gdzie niezale¿nie od felietonistyki prowadzi³ dzia³ kryminalny, odpowiednio ubarwiaj¹c
doniesienia z sal s¹dowych50. Pisa³ zgodnie z trendami wyznaczonymi przez krakowski
"Ilustrowany Kurier Codzienny", który swego czasu zmonopolizowa³ informacje z wokand s¹dowych II Rzeczypospolitej51.
Karteczki Sapociñski pisa³ a¿ do wrzenia 1939 r. W kwietniu 1939
r., na kilka miesiêcy przed wybuchem wojny, przy gêstniej¹cej atmosferze, bo ju¿ po
oddaniu Czechos³owacji Hitlerowi przez licz¹ce za wszelka cenê na pokój zachodnioeuropejskie mocarstwa, pisa³ ironicznie:
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mianowicie w tych dniach, ¿e dotychczas obowi¹zuje jeszcze prawo miêdzynarodowe, ¿e w ¿adnych statkach powietrznych, a wiêc w samolotach, balonach
itp. nie wolno pod grob¹ nara¿enia siê na zarzut obra¿enia tego prawa, przewoziæ ani broni, ani amunicji. Nie wolno mieæ pasa¿erowi samolotu nawet skromnego pistoletu, a to ze wzglêdu na dobro bezpieczeñstwa publicznego.
Wystarczy wiêc niew¹tpliwie przypomnieæ ludziom istnienie tego prawa, a wszystkie samoloty bombowce zostan¹ bezzw³ocznie zamienione na turystyczne awionetki. Przecie¿ nie wyobra¿am sobie, aby rz¹dy pañstw, które same podpisywa³y
siê pod owym miêdzynarodowym prawem, zechcia³y dzisiaj je ³amaæ. Bo i po co
by podpisywa³y, prawda?

Egzekucja dziennikarzy
Wspomnia³em, ¿e Sapociñskiego gestapo zatrzyma³o z koñcem padziernika 1939 r.,
nakaz aresztowania wystawiono za prawdopodobnie 8 listopada 1939 r. W listopadzie
aresztowano równie¿ jego dwóch przyjació³, tj. Stanis³awa Rachalewskiego (1900-1945),
który by³ dziennikarzem i redaktorem Kuriera £ódzkiego52, oraz redaktora Republiki
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Szymona Glücka-Barylskiego (1904-1939)53. Bardzo szybko rodziny zatrzymanych ustali³y miejsce ich uwiêzienia w fabryce Micha³a Glazera na Radogoszczu. Przez kilka dni
Marianna Sapociñska w towarzystwie ¿on innych uwiêzionych, tj. Leokadii Glück-Barylskiej oraz Stanis³awy Furmañskiej54, przychodzi³a pod ogrodzenie obozu, by dostarczyæ wiêniom czyst¹ odzie¿ oraz jedzenie. Pod koniec listopada 1939 r. jeden ze stra¿ników poinformowa³ Sapociñsk¹, ¿e rzeczy dla mê¿a nie bêd¹ ju¿ przyjmowane. Swoj¹
odmowê uzasadni³ faktem wywiezienia dziennikarza z obozu55.
Nadziejê oczekuj¹cych kobiet rozwia³ dopiero Stanis³aw Rachalewski, którego zwolniono z pocz¹tkiem 1940 r. z obozu na Radogoszczu56. Wed³ug jego
informacji w listopadzie 1939 r. Glücka-Barylskiego, Sapociñskiego oraz innego dziennikarza, Jana Wojtyñskiego, przewieziono samochodem ciê¿arowym do siedziby ³ódzkiego gestapo przy ul. Anstadta 7. W budynku rezydowa³ S¹d Specjalny (Sondergericht), który hitlerowska administracja powo³a³a 22 wrzenia 1939 r. Rozprawy odbywa³y siê w przyspieszonym trybie i wyroki nie podlega³y apelacji, a kary mierci najczêciej wykonywano tego samego dnia57. Sk³ad owego s¹du stanowi³ przewodnicz¹cy,
bêd¹cy równoczenie kierownikiem danej placówki gestapo, oraz dwóch mianowanych
przez niego ³awników (Beisitzer)58. Po rozprawie przed tym s¹dem Sapociñski i GlückBarylski stracili szansê prze¿ycia. Ocaleli jedynie Rachalewski oraz Wojtyñski, którzy
potwierdzili, ¿e ich kolegów rozstrzelano w lasach luæmierskich. W oparciu o te informacje ³ódzki s¹d w 1947 r. uzna³ Glücka-Barylskiego i Sapociñskiego za zmar³ych59.
Wraz nimi mieli zgin¹æ równie¿ inni ³ódzcy dziennikarze, m.in. Czes³aw O³taszewski
(1895-1939)60, redaktor naczelny dziennika ilustrowanego Republika, oraz jego dwaj
wspó³pracownicy: Adam Grynfeld i Antoni Weiss61. Zamordowano tak¿e w majestacie
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wyroku niemieckiego s¹du naczelnego redaktora Kuriera £ódzkiego, adwokata Jana
Stypu³kowskiego62.
Szcz¹tków pomordowanych przez wiele lat nie odnaleziono. Dopiero w dniach 13-21 maja 2008 r. ³ódzcy archeolodzy, prowadz¹c badania na by³ym poligonie wojskowym na Brusie, odkryli szkielety czterdziestu mê¿czyzn. Po ledztwie wszczêtym przez Okrêgow¹ Komisjê cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w
£odzi ustalono, ¿e ofiary zginê³y 12 listopada 1939 r. Sprawcami zbrodni byli Niemcy,
choæ nie dowiedziono, czy miejscem egzekucji by³ Brus. Istniej¹ przes³anki, ¿e dziennikarzy zastrzelono w siedzibie gestapo, a póniej cia³a pomordowanych przywieziono na
poligon. Wszyscy zg³adzeni mieli powi¹zane z ty³u rêce, a strza³y oddano z bliskiej
odleg³oci w ty³ czaszki, pos³uguj¹c siê broni¹ krótk¹. Do niektórych osób strzelano
kilkakrotnie.
Uroczysty pogrzeb pomordowanych odby³ siê 1 wrzenia 2009 r.
na cmentarzu komunalnym na Do³ach. Z czterdziestu ofiar zdo³ano zidentyfikowaæ jedynie dziennikarza Stanis³awa Sapociñskiego (1904-1939), adwokata dr. Alfreda Bellera (1890-1939), prawnika Urzêdu Miasta £odzi W³adys³awa Krzemiñskiego (1904-1939),
cz³onka Rady Miejskiej w £odzi Henryka Szulca (1903-1939) oraz pos³a na Sejm Tomasza Tadeusza Wilkoñskiego (1885-1939)63.
Artur Ossowski
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ludzi: powieæ, Lwów 1930, s. 256.
¯ona sekretarza Syndykatu Dziennikarzy £ódzkich, Romana Furmañskiego (19001940), który karierê dziennikarsk¹ rozpocz¹³ w pimie satyrycznym miech.
W redakcji Echa piastowa³ równie¿ funkcjê sekretarza. Jako podporucznik rezerwy walczy³ w szeregach 31 Pu³ku Strzelców Kaniowskich wchodz¹cego w
sk³ad Armii £ód. Po dostaniu siê do niewoli sowieckiej, przetrzymywany w
obozie jenieckim w Kozielsku, gdzie wspó³organizowa³ ¿ycie kulturalne i na podstawie listów z £odzi wyg³osi³ odczyt na temat niemieckich deportacji £odzian
do Generalnego Gubernatorstwa pt. Felieton o £odzi. Zg³adzony wiosn¹ 1940 r.
w Katyniu (Straty wród pisarzy polskich w czasie II wojny wiatowej i okupacji
hitlerowskiej 1939-1945 , s. 50; S. Piekarski, Twórczoæ sceniczna w obo-
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zach internowania ¿o³nierzy polskich w latach 1939-1947, t. II, Piotrków Trybunalski 2005, s. 187, 190; T. Gasztold, ¯ycie owiatowo-kulturalne w obozach
polskich jeñæow w ZSRR, 1939-1947, Studia i materia³y Centrum Badañ Wchodnich 1991, t. XLIX, s. 7).
AIPN w £odzi (OKZpNP), Sn.9/76/75, t. VII, Akta w sprawie zbrodni pope³nionych przez hitlerowców na wiêniach wiêzienia policyjnego przy ul. Sterlinga 16
w £odzi (Robert Kochstrasse), k. 1325v.
S. Rapalski, op. cit., s. 91-93.
Do 11 IV 1940 r. Sondergericht in Lodz, nastêpnie funkcjonowa³ jako Sondergericht in Litzmannstadt. Do stycznia 1945 r. placówka orzek³a kilkanacie tysiêcy
wyroków: 10,5 tys. dotyczy³o Polaków, 2,9 tys. skazanych to Niemcy, a 1,6 tys.
orzeczeñ s¹du odnosi³o siê do innych narodowoci (J. Waszczyñski, Prasa hitlerowska o wyrokach Sondergerichtu (S¹du Specjalnego) w £odzi, Rocznik
£ódzki 1972, t. XVI, s. 67-79; Idem, Z dzia³alnoci hitlerowskiego S¹du Specjalnego w £odzi (1939-1945), Biuletyn G³ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce 1972, t. XXIV, s. 24-30). Por. E. Zarzycki, Dzia³alnoæ
hitlerowskiego S¹du Specjalnego w Bydgoszczy w sprawach o wypadki z wrzenia 1939 roku, Warszawa-Poznañ 1976, s. 6-23.
Z. Janowicz, Ustrój administracyjny ziem polskich wcielonych do Rzeszy niemieckiej 1939-1945, tzw. Okrêgi Kraju Warty i Gdañska  Prus Zachodnich,
Poznañ 1951, s. 171-172.
AIPN w £odzi (OKZpNP), Sn.9/76/75, t. VII, Akta w sprawie zbrodni pope³nionych przez hitlerowców na wiêniach wiêzienia policyjnego przy ul. Sterlinga 16
w £odzi (Robert Kochstrasse), k. 1326.
M. Cygañski, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w £odzi , s. 62.
Autor romansu wydanego na ³amach Republiki w 1939 r.: A. Weiss, G³os z
zawiatów, £ód 1939, s. 15.
Materia³y pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, t. XVI-XVIII,
Warszawa 1991, s. 47; A. Ochocki, Erika zdradza tajemnice, £ód 1989, s. 84.
AIPN w £odzi (OKZpNP), S.25/08/2n, t. I-II, Akta G³ówne Prokuratora w sprawie pójcia na rêkê w³adzy pañstwa niemieckiego przez funkcjonariuszy niemieckich przez wziêcie udzia³u w dokonaniu zabójstwa czterdziestu mê¿czyzn
jesieni¹ 1939 r. w £odzi (25 IV 2008-29 IX 2010 r.).
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Powo³aniem jest zostaæ 

Jedn¹ z ofiar represji hitlerowskich w £odzi
jesieni¹ 1939 r. sta³ siê ³ódzki sufragan biskup
Kazimierz Tomczak. Nazici nazywali go
Fûhrer der polnische Intelligenz. Aresztowanie nast¹pi³o niespodziewanie 9 listopada 1939
r. Umieszczono go w wiêzieniu na ul. Sterlinga, a nastêpnie w obozie na Radogoszczu.
Gehenna uwiêzienia, choæ krótkotrwa³a  trwa³a w sumie kilkanacie dni, by³a ciê¿ka i poni¿aj¹ca. Powodem aresztowania by³a niez³omna postawa ³ódzkiego biskupa. Po zajêciu £odzi
przez hitlerowców nie tylko nie opuci³ swojej
diecezji  gdy 4 wrzenia zaproponowano mu
do³¹czenie do wycofuj¹cych siê w³adz miasta
 lecz stan¹³ tak¿e na czele spo³ecznego Komitetu Obywatelskiego, który niemal przez dwa
`miesi¹ce organizowa³ pomoc dla mieszkañców.
Kazimierz Tomczak przyszed³ na wiat 17 lutego 1883 r. jako szóste
dziecko Ignacego i Pauliny z Jagodziñskich Tomczaków w miejscowoci BiesiekierzGórzewo w powiecie ³êczyckim, w parafii Gieczno, gdzie rodzice gospodarowali na ma³ym
kawa³ku ziemi. Jako dziewiêciolatek trafi³ do oddalonej od rodzinnego domu elitarnej
szko³y jezuickiej  w Zak³adzie Naukowo-Wychowawczym Ojców Jezuitów we wsi B¹kowice pod Chyrowem k. Przemyla, w zaborze austriackim. Z okresu wczesnoszkolnego zapamiêta³ wa¿n¹ postaæ, która niew¹tpliwie wp³ynê³a na ukszta³towanie jego charakteru i sta³a siê dlañ wzorcem. By³ to o. Jan Beyzym, znany jako niestrudzony pos³ugacz trêdowatych, w 2002 r. przez Jana Paw³a II wyniesiony do godnoci B³ogos³awionego Kocio³a rzymskokatolickiego. Przez progi tej szko³y przewinê³o siê ponad 6 tys.
uczniów. Wród jej wychowanków, tzw. chyrowiaków, byli m.in. duchowni: ks. Mieczy-
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s³aw Kuznowicz, mêczennik KL Auschwitz, ks. Marian Morawski, teolog i jezuita, wybitni pisarze: Jan Brzechwa, Franciszek Ksawery Pruszyñski, Kazimierz Wierzyñski oraz
póniejszy wicepremier II Rzeczpospolitej Eugeniusz Kwiatkowski.
Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1901 r. Kazimierz Tomczak
wyjecha³ do Warszawy w ówczesnym zaborze rosyjskim. Tam po kilkunastomiesiêcznym okresie spêdzonym na nauce jêzyka rosyjskiego, wst¹pi³ w 1903 r. do Seminarium
Duchownego w Warszawie. Naukê odbyt¹ w jezuickim kolegium uznano za podstawê
przyjêcia go na trzeci rok studiów. Po dwóch latach nauki seminaryjnej wyjecha³ na
studia na Akademii Teologicznej w Petersburgu. wiêcenia otrzyma³ 7 stycznia 1907 r.
w kociele parafialnym w Jakubowie, w archidiecezji warszawskiej.Wróci³ jeszcze na
krótko do Petersburga, by ostatecznie w 1908 r. zwi¹zaæ siê z diecezj¹ warszawsk¹.
Pierwsz¹ pos³ugê kap³añsk¹ w roli wikariusza pe³ni³ w S³omczynie pod Warszaw¹. Proboszczem by³ tam wówczas ks. Wincenty Tymieniecki, póniejszy ³ódzki ordynariusz.
Po kilku miesi¹cach, w 1909 r., m³odego kap³ana skierowano na rok do pracy przy
katedrze w. Jana w Warszawie.
Nastêpnie przez kilkanacie lat (1910-1927) prowadzi³ badania naukowe (m.in. w Pary¿u i Fryburgu), obroni³ doktorat i wyk³ada³ (m.in. patrologiê, filozofiê i historiê literatury polskiej) na warszawskim Seminarium Duchownym. W tym okresie
opublikowa³ wiele artyku³ów na ³amach czasopism naukowych. W 1911 wyda³ sw¹
pierwsz¹ publikacjê Modernizm a protestantyzm liberalny. Zastanawia³ siê nad przyjêciem posady profesorskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, widz¹c swoj¹ przysz³oæ w pracy naukowej i karierze akademickiej.
Niespodziewany zwrot w jego ¿yciu nast¹pi³ 25 lutego 1927 r., gdy
papie¿ Pius XI nada³ ks. Tomczakowi godnoæ biskupa tytularnego Sicca Veneria i skierowa³ na stanowisko sufragana diecezji ³ódzkiej. Myl o zrobieniu habilitacji pozosta³a
ju¿ tylko niezrealizowanym planem. Poza obowi¹zkami wikariusza diecezji biskup obj¹³
stanowisko rektora Wy¿szego Seminarium Duchownego i oficja³a s¹du biskupiego. Od
1930 r. stan¹³ na czele ³ódzkiej Akcji Katolickiej. Przez krótki czas po mierci biskupa
Wac³awa Tymienieckiego do wyboru nowego ordynariusza, W³odzimierza Jasiñskiego,
sprawowa³ funkcjê wikariusza kapitulnego diecezji.
Po wybuchu wojny w 1939 r., gdy w³adze ³ódzkie opuci³y miasto,
biskup Tomczak stan¹³ na czele Komitetu Obywatelskiego, struktury maj¹cej zapewniæ
w czasie wojennego chaosu wzglêdn¹ organizacjê ¿ycia mieszkañców. Niebawem wraz
z ca³¹ kapitu³¹ ³ódzk¹ zosta³ internowany w Szczawinie i Bieczu. W 1943 r. dotar³ do
Warszawy, gdzie uda³o mu siê doczekaæ koñca wojny.
Do £odzi bp Tomczak przyjecha³ z pocz¹tkiem 1945 r., jeszcze przed
ordynariuszem. Do niego nale¿a³y te¿ pierwsze kroki w uporz¹dkowaniu zdruzgotanego
wojenn¹ zawieruch¹ ¿ycia diecezji. W 1945 r. obj¹³ funkcjê proboszcza parafii Podwy¿szenia w. Krzy¿a. Dziêki jego staraniom w nied³ugim czasie parafia sta³a siê ¿ywym
orodkiem akcji duszpasterskich. W tym okresie pe³ni³ szereg funkcji: wikariusza gene-
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ralnego, sêdziego prosynodalnego, oficja³a S¹du Biskupiego, profesora Seminarium
Duchownego, rektora Studium Wy¿szej Wiedzy Religijnej i Towarzystwa Przyjació³ KUL.
Jesieni¹ 1957 r. wskutek udaru mózgu dozna³ parali¿u i jego szerokie zaanga¿owanie duszpasterskie zosta³o bezpowrotnie ograniczone. Dziêki d³ugotrwa³ym kuracjom uda³o mu siê jeszcze powróciæ do niektórych zajêæ i odprawiania nabo¿eñstw. Stan zdrowia nie pozwoli³ ju¿ jednak na podjêcie dawnej aktywnoci.
Zmar³ 21 padziernika 1967 r. w wieku 84 lat. Pochowano go na
Starym Cmentarzu katolickim przy ul. Ogrodowej.
Wiêzieñ gestapo
Wycofuj¹ce siê z miasta z pocz¹tkiem wrzenia 1939 r. w³adze £odzi zaoferowa³y ³ódzkim biskupom pomoc w opuszczeniu diecezji. Ale biskup Kazimierz Tomczak, podobnie
jak ordynariusz bp W³odzimierz Jasiñski, nie skorzystali z tej oferty. W pamiêci wiadków utkwi³y wypowiedziane wówczas przez biskupa Tomczaka znamienne s³owa: Powo³aniem naszym jest zostaæ, zostaæ z ludem, nieæ mu pomoc i dawaæ przyk³ad. I
rzeczywicie, niemal od razu obaj hierarchowie czynnie zaanga¿owali siê w organizowanie spo³ecznych struktur pomocy. Podczas gdy Biskup Jasiñski podj¹³ dzia³alnoæ w
³ódzkim Okrêgowym Komiteie Spo³ecznym Niesienia Pomocy ¯o³nierzom i ich Rodzinom, biskup Tomczak zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego Komitetu Obywatelskiego,
w ramach którego prowadzi³ szerok¹ dzia³alnoæ spo³eczn¹ i charytatywn¹.
Aktywna postawa biskupów spowodowa³a, i¿ obaj szybko znaleli
siê pod obstrza³em czujnej obserwacji gestapo. Niebawem te¿ nazwisko ³ódzkiego sufragana trafi³o na specjaln¹ listê proskrypcyjn¹ osób wytypowanych do aresztowania w
pierwszej kolejnoci.
Tzw. Kirchenpolitik w³adz niemieckich na okupowanych w okresie
drugiej wojny wiatowej ziemiach polskich zak³ada³a pocz¹tkowe znaczne ograniczenie
swobód Kocio³a, a w dalszej perspektywie jego ca³kowite zniszczenie. Mia³o to s³u¿yæ
skutecznej germanizacji zagarniêtych w wojnie obszarów. Najdrastyczniejsz¹ wobec
kocio³ów chrzecijañskich politykê zastosowano na terenie tzw. Kraju Warty, na którego terytorium znalaz³a siê £ód. Krokiem w kierunku realizacji tej polityki by³o pozbawienie kocio³ów prawnych podstaw funkcjonowania, wprowadzenie w ich obrêbie
podzia³ów narodowociowych, a nastêpnie stopniowe wyniszczenie szeregów duchowieñstwa. Akcja eksterminacyjna, któr¹ objête zosta³o ³ódzkie duchowieñstwo, obejmowa³a biologiczn¹ likwidacjê, deportacje w g³¹b Rzeszy, izolowanie w wiêzieniach i
obozach koncentracyjnych. W wyniku dzia³añ represyjnych okupanta ¿ycie straci³o ponad 36 proc. duchownych z diecezji ³ódzkiej.
Pierwsze masowe aresztowania, które objê³y tak¿e przedstawicieli
duchowieñstwa katolickiego, nast¹pi³y ju¿ w listopadzie 1939 r. Wród ponad 50 zatrzymanych kap³anów znalaz³ siê biskup Tomczak. Zatrzymañ dokonano na podstawie fikcyjnych zarzutów. Aresztowani kap³ani zostali umieszczeni w kilku orodkach  czêæ w
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obozie utworzonym w fabryce papieru w Rudzie Pabianickiej, czêæ trafi³a do fabryki
wyrobów metalowych Johna, a inni znaleli siê w kilku ³ódzkich wiêzieniach. Biskup Tomczak pierwsz¹, mron¹ listopadow¹ noc spêdzi³ na placu wiêziennym przy ul. Sterlinga,
rzekomo ze wzglêdu na brak miejsc w celach. Nazajutrz znalaz³ siê w jednej celi wraz z. ks.
Stanis³awem Szabelskim oraz ks. Stanis³awem Nowickim, przedwojennym dyrektorem
Caritasu i Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Po kilku dniach przewieziono go do
obozu stworzonego w dawnej fabryce wyrobów w³ókienniczych i cegielni Micha³a Glazera przy ul. Krakowskiej 55 w Radogoszczu. Dziêki interwencjom watykañskim zdo³a³ wyjæ,
nim wiêzienie przeniesiono do budynków pofabrycznych Samuela Abbego.
Wiêniów Radogoszcza poddawano wymylnym szykanom. Szczególnie dotkliwych tortur fizycznych i psychicznych dopuszczano siê wobec wiêzionych
ksiê¿y. Wszystkich poddawano kilka razy dziennie wycieñczaj¹cym æwiczeniom fizycznym. Gimnastyce towarzyszy³o wymierzanie ró¿nego rodzaju kar. Stosowana by³a
np. ch³osta. Wed³ug wspomnieñ wspó³wiêniów szczególnie cierpieli poddani karom
starsi ksiê¿a. Do obowi¹zków ksiê¿y zaliczono czyszczenie do³ów kloacznych i wywo¿enie nieczystoci poza teren wiêzienia. Fekalia wybierano drewnianymi czerpakami i wynoszono w beczkach. Szczególnym upokorzeniem by³ fakt, ¿e wykonywanie tych czynnoci w³adze wiêzienia zleca³y w porze niedzielnej sumy. Dla wiêkszego efektu wyznaczano ksiê¿y ubranych w sutanny oraz tych, którzy byli spo³ecznie znani i szanowani.
Przekazy wspó³wiêniów wiadcz¹ o szczególnie drastycznym charakterze represji zastosowanych wobec ³ódzkiego sufragana. Brak poszanowania religijnych zwyczajów
przynosi³ skutek odwrotny do zamierzonego. Duchowni z wielkim hartem ducha znosili
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wymylne szykany. Nie tracili te¿ w oczach otoczenia: wiêkszoæ wspó³wiêniów wspó³czu³a poni¿anym ksiê¿om.
Biskupa Tomczaka zwolniono z wiêzienia wraz z pierwsz¹ tur¹ zwalnianych z pocz¹tkiem grudnia 1939 r. Niemal wszystkich ksiê¿y, po uprzednim przymuszeniu ich do podpisania owiadczenia o opuszczeniu granic Kraju Warty, wypuszczono na wolnoæ w styczniu 1940 r.
Z wiêzienia na Radogoszczu biskup trafi³ do aresztu domowego.
Móg³ wówczas wychodziæ tylko do pobliskiej katedry. Trwa³o to do 20 stycznia 1940 r.,
gdy os³abiony wiêzieniem dozna³ ciê¿kiego zapalenia p³uc.
Niemal do po³owy 1941 r. biskup Tomczak wraz z ordynariuszem
mogli przebywaæ w swojej diecezji, jednak¿e funkcjonowanie pod okupacyjnymi rz¹dami w praktyce oznacza³o koniecznoæ akceptowania kolejnych represji i uderzeñ w Koció³. Biskup Tomczak w imieniu ordynariusza zmuszony by³ do publicznego podawania do wiadomoci zarz¹dzeñ w³adz okupacyjnych, m.in. w sprawie ograniczeñ w odprawianiu nabo¿eñstw czy udzielania pos³ugi kap³añskiej. Próby stawiania oporu wobec coraz bardziej restrykcyjnych zarz¹dzeñ nie przynios³y ¿adnego skutku. M.in. mimo
protestów wymuszono oddanie na wy³¹czny u¿ytek Niemców kocio³a pw. Podwy¿szenia w. Krzy¿a.
Wiosn¹ 1941 r. biskup Tomczak zosta³ zmuszony do po¿egnania
siê z £odzi¹. 5 maja w³adze diecezji otrzyma³y pisemny nakaz opuszczenia rezydencji
biskupiej. Nastêpnego dnia funkcjonariusze gestapo internowali pracowników ³ódzkiej
Kurii (oprócz biskupa Tomczaka i ordynariusza wród zatrzymanych ksiê¿y byli: kanclerz Jan ¯d¿arski, Edward Szczepañski, Wincenty Burakowski, Stanis³aw Szabelski, Stanis³aw Sieciñski, Franciszek Jeliñski i Tadeusz Graliñski oraz wieccy pracownicy: Petronela Daulin, Józefa Krzemionka i Ludwik Januszko). Zatrzymanych wywieziono do
by³ej rezydencji biskupiej w Szczawinie pod Zgierzem. 13 sierpnia biskupów wraz z
pracownikami Kurii wysiedlono na terytorium Generalnej Guberni. Umieszczono ich w
murach klasztoru Reformatów w Bieczu.
W klasztorze Biskup Tomczak po raz kolejny podupad³ na zdrowiu.
Ale podczas tego przymusowego wygnania móg³ odwiedzaæ swoj¹ rodzinê w niedaleko
po³o¿onym Kronie. Szybko te¿ podj¹³ siê pracy duszpasterskiej w miejscowej farze i
kaplicy szpitalnej. Zaj¹³ siê tak¿e t³umaczeniem mów w. Leona Wielkiego.
Losem internowanych biskupów interesowa³a siê dyplomacja watykañska, próbuj¹c wymóc na w³adzach uwolnienie internowanych ksiê¿y. Dzia³ania
podejmowane za porednictwem nuncjatury berliñskiej zrazu okaza³y siê bezskuteczne.
Z czasem jednak duchowni wyje¿d¿ali z klasztoru, gdy¿ nad internowanymi nie sprawowano policyjnego dozoru. Biskup Tomczak ostatecznie opuci³ Biecz w 1943 r. Uda³ sie
wówczas do Warszawy, gdzie zatrzyma³ siê u ks. Adama Wyrêbowskiego w parafii w.
Katarzyny na S³u¿ewie1. W parafii s³u¿ewskiej biskup Tomczak przebywa³ prawdopodobnie tak¿e podczas Powstania Warszawskiego.
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Inwigilowany
W 1945 r. w³adzê w Polsce przejêli komunici. Nowi w³odarze niemal od razu obrali
kurs na zdecydowanie antykocieln¹ politykê. Jej celem by³o ca³kowite podporz¹dkowanie sobie wszystkich instytucji wyznaniowych. W programowo ateistycznym pañstwie przewa¿aj¹cy liczb¹ wiernych Koció³ rzymskokatolicki sta³ siê obiektem szykan i
surowych represji. W³adze diecezji, biskupi, pracownicy kurii, ale te¿ w rzeczywistoci
wszyscy duchowni znaleli siê pod czujn¹ obserwacj¹ aparatu bezpieczeñstwa i specjalnie w tym celu utworzonego Urzêdu do spraw Wyznañ.
W charakterystyce biskupa Tomczaka sporz¹dzonej w 1949 r. w
Komitecie £ódzkim PZPR odnotowano: Jest to cz³owiek stary, schorowany, opanowany, ¿yj¹cy ascetycznie, nie przejawia ¿ywotnoci organizacyjnej, unika zetkniêcia siê z
masami poza swoimi obowi¹zkami. Stosunek do pañstwa polskiego i Zwi¹zku Radzieckiego negatywny. Darzy sympati¹ Blok Zachodni, zajmuje stanowisko wyczekuj¹ce na
zmianê polityczn¹.
Pomimo tej doæ pob³a¿liwie sformu³owanej oceny politycznego
zagro¿enia ze strony ³ódzkiego sufragana w³adze objê³y go tajn¹ obserwacj¹ z powodu
zajmowanej funkcji oraz prowadzonej dzia³alnoci spo³ecznej i charytatywnej. Biskup
Tomczak sta³ siê wiêc figurantem, czyli obiektem rozpracowania przez Urz¹d Bezpieczeñstwa.
Z zachowanych dokumentów wynika, ¿e w otoczeniu biskupa bezpiece uda³o siê pozyskaæ do tajnej wspó³pracy co najmniej kilka osób, wród nich
równie¿ duchownych i kleryków. Ich zadaniem by³o dostarczanie wszelkich informacji o
biskupie Tomczaku (o cechach charakteru, s³abociach, utrzymywanych znajomociach,
prowadzonej dzia³alnoæ i planach). Celem podejmowanych dzia³añ by³o zgromadzenie
obci¹¿aj¹cego materia³u niezbêdnego do wszczêcia postêpowania s¹dowego. Wród przewinieñ, o jakie oskar¿ano biskupa Tomczaka, znalaz³o siê wyg³aszanie kazañ o antypañstwowej wymowie, sympatyzowanie z dzia³aczami Miko³ajczykowskiego PSL, kontakty z
podziemiem oraz inicjowanie wrogich posuniêæ kurii. Utrzymywanie za relacji ze
Stolic¹ Apostolsk¹ traktowano jako asumpt do oskar¿eñ o szpiegostwo.
Na podstawie zgromadzonych materia³ów ju¿ pod koniec 1950 r. na
biskupa Tomczaka i ³ódzkiego ordynariusza Micha³a Klepacza zosta³a za³o¿ona sprawa
grupowego rozpracowania agenturalnego pod kryptonimem Jesieñ. We wrzeniu 1952 r.
prowadz¹cy sprawê funkcjonariusze Urzêdu Bezpieczeñstwa sformu³owali ju¿ konkretne
oskar¿enie wobec ³ódzkich biskupów. Zawiera³o ono zarzuty o wspó³pracê z obcym wywiadem i nielegalny handel walut¹. W³adze zrezygnowa³y ostatecznie z wytoczenia procesów pracownikom Kurii. Jednak ju¿ do koñca ¿ycia biskup Tomczak pozosta³ obiektem
rozpracowania i tzw. dzia³añ dezintegracyjnych inicjowanych przez aparat bezpieczeñstwa.
Humanista
Biskup Kazimierz Tomczak by³ opiekunem licznych inicjatyw spo³eczno-kulturalnych.
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Jeszcze przed wojn¹ przyczyni³ siê do powo³ania w robotniczej £odzi £ódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sta³ na czele wydawnictwa Kultury Katolickiej. By³ inicjatorem
audycji religijnych w Polskim Radiu i sam równie¿ wielokrotnie bra³ udzia³ w programach radiowych. Po wojnie patronowa³ licznym przedsiêwziêciom kulturalnym, m.in.
Studium Wy¿szej Wiedzy Religijnej i Towarzystwa Przyjació³ KUL.
Przyjani³ siê z wieloma wybitnymi postaciami wiata humanistycznego. Wspó³czeni i biografowie wspominaj¹ biskupa Tomczaka jako wytrawnego mówcê, niezwykle dba³ego o estetykê, prostotê i zwiêz³oæ wypowiedzi, dziêki czemu zyska³
s³awê porywaj¹cego kaznodziei. Mimo naukowego zaciêcia jego kazania nie tr¹ci³y patosem. Dba³ o dobry kontakt ze s³uchaczami z naw kocielnych, nie ozdabiaj¹c zbêdn¹
ornamentyk¹ swoich wypowiedzi. Inspiracjê, jak siê wydaje, czerpa³ ze spucizny w.
Leona Wielkiego. Z wyranym podziwem charakteryzowa³ styl i cechy jêzyka tego papie¿a z V wieku, wród nich jako najwa¿niejsze wymienia³ m.in.: jasnoæ, prostotê,
zwiêz³oæ, artyzm i wdziêk. Fascynacja m¹droci¹ odnalezion¹ w pismach wiêtego
pozwoli³a mu znaleæ w nich mentalne schronienie tak¿e w czasie zawieruchy wojennej:
Obcowalimy przez d³u¿szy okres przymusowych wywczasów wojennych ze wiêtym Leonem, studiuj¹c pisma i przek³adaj¹c na jêzyk polski jego mowy. W przes³aniu
w. Leona odnajdywa³ Tomczak aktualne kierunkowskazy: nie mielimy wra¿enia, ¿e
odbiegamy od aktualizmu obecnej chwili. Tam przewala³y siê przez Europê wêdrówki
ludów, tutaj prze¿ywamy szalej¹c¹ nawa³nicê wojny2.
Podziw, jakim biskup Tomczak darzy³ w. Leona, sprawi³, ¿e postaæ
ta sta³a siê powracaj¹cym w¹tkiem w jego rozwa¿aniach. Niejednokrotnie w swych kazaniach przypomina³ myl dawnego papie¿a i stawia³ go za wzór do naladowania:
Ka¿dy z biskupów mo¿e o sobie powtórzyæ s³owa w. Leona papie¿a: «inni kap³ani
ponosz¹ odpowiedzialnoæ za powierzon¹ sobie cz¹stkê owczarni. Ja podzielam troski
ich wszystkich»3.
Pozostawi³ po sobie wa¿ne publikacje, m.in. prace: Zagadnienia filozoficzne Tertuliana oraz t³umaczenia pism papie¿a Leona w. Leon Wielki  Mowy.
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W duchu ekumenizmu i tolerancji
Biskup Kazimierz Tomczak uwa¿any jest za prekursora soborowych przemian w Kociele i ekumenizmu. Ju¿ przed wojn¹ by³ z tego powodu ceniony nie tylko wród wiernych Kocio³a rzymskokatolickiego. Jak stwierdzi³ znany badacz dziejów ³ódzkiego Kocio³a Marek Budziarek, dziêki uczciwej pracy i przyk³adnej kap³añskiej postawie biskup
zyska³ popularnoæ bez wzglêdu na podzia³y klasowe, narodowe, wyznaniowe.
U zarania kariery naukowej biskup Tomczak opublikowa³ jednak tekst,
który zosta³ doceniony przez w³adze duchowne jako niezwykle wartociowy wk³ad w
walkê z potêpianym przez Koció³ modernizmem. Artyku³ Modernizm a protestantyzm
liberalny, opublikowany pierwotnie w 1908 r. w petersburskim miesiêczniku, zosta³
rozpowszechniony w formie wydanego w 1911 r. drugiego zeszytu serii Ksiêgarni Kro-
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nika Rodzinna z pochwaln¹ przedmow¹ ks. Czes³awa Soko³owskiego (w póniejszym
okresie biskupa znanego z kontrowersyjnych pogl¹dów). W otwieraj¹cym tom wstêpie
ks. Soko³owski podkrela³ wartoæ tekstu, w którym wykazano bankructwo hase³ modernistycznych. M³ody wówczas teolog ks. Tomczak w swym dziele g³osi³ potrzebê
radykalnego powrotu do klasycznej teologii scholastycznej, w której to metodzie dostrzega³ ogromne widoki i pole rozwoju. W tych konserwatywnych ogólnie wywodach znajduje siê jednak passus, w którym mo¿na ju¿ dostrzec ten rys nowatorskiego
otwarcia na dialog. Tomczak pisze bowiem tak: w. Tomasz nie potêpi³by w czambu³
ca³y ten potê¿ny ruch umys³owy, jaki dzi panuje4. Dalej podkrela, ¿e twórca metody
scholastycznej szanowa³ przeciwników i nie lekcewa¿y³ odmiennych stanowisk. A zatem wierny nauczaniu Stolicy Apostolskiej ks. Tomczak ju¿ wówczas, mimo ¿e wpisywa³ siê w obowi¹zuj¹ce kanony, w swych dzie³ach pozostawi³ lad potrzeby zrozumienia dla odmiennego stylu mylenia.
Jeszcze podczas studiów w Akademii Petersburskiej m³ody ks. Tomczak wyg³osi³ tak¿e inny  kontrowersyjny i odwa¿ny, jak na ówczesne czasy i miejsce
wyst¹pienia  referat o prawie narodów do samostanowienia. Wbrew powa¿nym obawom, nie zakoñczy³o siê to dlañ wydaleniem z uczelni, choæ echa jego odwa¿nego
wyst¹pienia przynios³y mu rozg³os i dotar³y do wy¿szych prze³o¿onych.
W okresie tu¿ powojennym biskup Tomczak bywa³ równie¿ na spotkaniach dyskusyjnych organizowanych przez ³ódzkich katolików wieckich z marksi-
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stami. Jako cz³owiek otwarty na dialog nie potêpia³ tego ryzykownego wówczas przedsiêwziêcia, które przez polski episkopat nie by³o dobrze widziane. Nowatorstwo postawy biskupa mia³o siê równie¿ wyra¿aæ w aktywnym w³¹czaniu tzw. laikatu i wieckiej
inteligencji katolickiej w przedsiêwziêcia kocielne. Jego postawa i praca duszpasterska by³y otwarte i ukierunkowane na przysz³oæ  uwa¿a ks. Wac³aw Borowy.
Wielkim niespe³nionym pragnieniem biskupa by³o uczestniczenie
w obradach II Soboru Watykañskiego. Mimo ¿e ze wzglêdu na stan zdrowia nie móg³
uczestniczyæ w obradach, bardzo ¿ywo interesowa³ siê podejmowan¹ przez Sobór tematyk¹. Jak wspomina ks. Wac³aw Borowy, biskup Tomczak mia³ postêpowaæ w duchu
ekumenizmu, tolerancji i ¿yczliwoci wobec osób wyra¿aj¹cych odrêbne przekonania
jeszcze na d³ugo przed Soborem. I to nie tylko g³osz¹c idee, ale realizuj¹c je w praktyce.
Przyk³adem tego niecodziennego w ówczesnych czasach otwarcia mia³y byæ serdeczne
wiêzi i przyjanie, jakie ³¹czy³y biskupa np. z wybitnym spo³ecznikiem, prof. Zygmuntem Lorentzem, cz³onkiem Kocio³a Ewanelicko-Reformowanego, czy g³ow¹ Kocio³a
Prawos³awnego, arcybiskupem Jerzym. Jeszcze bardziej znamienne  co podkrela ks.
Borowy  jest to, ¿e ów katolicki biskup zyskaæ mia³ sobie równie¿ sympatiê wród
spo³ecznoci ¿ydowskiej, i to jeszcze w okresie miêdzywojennym. Po wojnie za, gdy
wród organizatorów Studium Wy¿szej Wiedzy Religijnej zawi¹zaæ siê mia³a dyskusja
nad dopuszczalnoci¹ przyjêcia w poczet studentów osoby o narodowoci ¿ydowskiej,
biskup Tomczak, jako patron przedsiêwziêcia, przeci¹³ te dysputy kategorycznym nakazem zaprzestania takich rozró¿nieñ.
O stosunku biskupa do przedstawicieli innych wyznañ wiadczy te¿
m.in. relacja ks. Stanis³awa wierczka: czêste spotkania mia³y charakter wiêcej ni¿
s¹siedzki, wprost przyjacielski. A przecie¿ to nie by³y jeszcze czasy «ekumenizmu».
Prof. Stefania Skwarczyñska podaje inny przyk³ad: Gdy pod koniec lat 30. usi³owano
wywrzeæ na niego nacisk, aby siê z tego Towarzystwa wycofa³, bo sporo w nim by³o
¯ydów, odmówi³.
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Spo³ecznik
W powszechnej pamiêci wiernych i przyjació³ biskup Tomczak zapisa³ siê jako kap³anspo³ecznik. Gocinny i pogodny, by³ bardzo wra¿liwy na potrzeby ludzkie. Cicho dyskretnie ze skromnych dochodów pomaga³ sam finansowo lub zwraca³ siê do znanych
zamo¿nych osób o poparcie materialne ro¿nych akcji dobroczynnych.
W formie niewielkiej broszurki zachowa³o siê jedno z kazañ z 1925
r., w którym widaæ ¿ywe zainteresowanie m³odego ksiêdza sprawami ludzkiej doli. Kreli³ w nim kierunek najwa¿niejszych i koniecznych zmian w ówczesnym porz¹dku spo³ecznym: wyrównywanie ró¿nic i krzywd spo³ecznych odbywa siê niejednokrotnie za
dni naszych drog¹ walki i nienawici, która burzy jedn¹ rêk¹ to, co drug¹ zbudowa³o
[ ] Nienawiæ kopie przepaæ miêdzy stanami wiêksz¹ ni¿ ró¿nice stanowe5.
Praca w £odzi, gdzie w 1927 r. skierowano m³odego biskupa mimo
wietnie zapowiadaj¹cej siê kariery naukowej, jeszcze bardziej uwra¿liwi³a go na nie-
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równoci spo³eczne i panuj¹c¹ biedê. Przeprowadzka do robotniczego miasta by³a te¿
dlañ wielkim wyzwaniem. Z 1934 r. pochodz¹ jego s³owa: tempo £odzi to ruch, budowanie, wycig pracy [ ] bez wytchnienia, bez kresu [...] to falowanie wielkich rzesz
robotniczych6. Dlatego w obliczu ogromnej skali ludzkich potrzeb z wielkim zapa³em
rozwin¹³ szerok¹ dzia³alnoæ dobroczynn¹ w ramach diecezjalnej Akcji Katolickiej, na
której czele stan¹³. Zainicjowa³ m.in. organizacjê kilkutygodniowych wczasów dla ³ódzkich robotnic i matek z dzieæmi w Kazimierzu pod £odzi¹. Z jego pomoc¹ rozwinê³o siê
bezp³atne poradnictwo lekarskie dla ludnoci wiejskiej.
Po wojnie ju¿ w 1945 r. utworzy³ jeden z pierwszych w £odzi oddzia³ów charytatywnej organizacji Caritas. Jego apele o finansowe wsparcie dla akcji
charytatywnych wywo³ywa³y nadspodziewanie hojny spo³eczny odzew. Dlatego mimo
wszelkich trudnoci czynionych ze strony w³adz pañstwowych dzia³alnoæ dobroczynna przy parafii Podwy¿szenia w. Krzy¿a kwit³a. Ruszy³a popo³udniowa wietlica, niebawem otwarto przedszkole. Organizowano wakacyjne turnusy dla dzieci i ufundowano
kilkadziesi¹t stypendiów akademickich. Jak wspomina Irena Józefowiczowa: Pierwszeñstwo mia³y zawsze osierocone czy zagubione dzieci, ubogie rodziny wielodzietne,
ucz¹ca siê m³odzie¿, chorzy i samotni [ ] K³ad³ nacisk na opiekê nad dzieæmi. Po
przejêciu w 1950 r. wszystkich struktur Caritas przez pañstwo, mimo utraty niezbêd-
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Piêkny i dobry
Wysoki, szczup³y, o bladej cerze i ³agodnych rysach poci¹g³ej twarzy, pe³en osobistego wdziêku i urody, zdawa³ siê potwierdzaæ greck¹ zasadê: kalos
kagatos (piêkny  dobry)7. W pamiêci sobie wspó³czesnych, szczególnie tych, z którymi by³ blisko zwi¹zany prac¹ i codziennoci¹, zapisa³ siê w sposób niezwyk³y. Mówi³
g³osem przyciszonym, sugestywnym, skupiaj¹cym uwagê przez wzbudzenie odczucia,
¿e s³owa mówcy nie s¹ relacj¹, a powstaj¹ w jego sercu i umyle. [ ] Nie by³o nic z
retorycznego krasomówstwa.
W licie z 1957 r. o biskupie Tomczaku ks. Jan Piwowarczyk pisa³:
cz³owiek, pe³en kultury duchowej, biskup, który sw¹ godnoci¹ nie upokarza prostego
ksiêdza. Pod dat¹ 29 kwietnia 1961 r. po wizycie u biskupa pisarz Jerzy Zawieyski
zanotowa³: Po po³udniu u chorego ks. Biskupa Tomczaka, najstarszego biskupa. By³em wzruszony dobroci¹ tego niepospolitego cz³owieka.
Choæ mia³ opiniê raczej naukowca ni¿ duszpasterza m³odzie¿owego, w swoich wychowankach nie wzbudza³ nigdy strachu. Jako zwierzchnik budzi³
szacunek, lecz wród podw³adnych wprowadza³ nastrój przyjacielski i bezporedni
[ ] Anegdotami, humorem, ¿artami stwarza³ atmosferê przyjani. Ks. Antoni Woroniecki, wieloletni wikariusz w parafii Podwy¿szenia w. Krzy¿a, wspomina wspó³pracê z
biskupem: sto³owa³ wszystkich swych wikariuszy, odnosi³ siê do swych pomocników
z wielk¹ ¿yczliwoci¹ i zaufaniem, pozwala³ na dobr¹ inicjatywê w pracy duszpasterskiej, dzia³a³ wiêcej pochwa³¹ i zachêt¹ ni¿ nagan¹. Mimo godnoci biskupiej nie uchyla³ siê od zwyk³ych prac w parafii, chetnie wyrêcza³ chorego wikariusza. W relacjach
wiadków czêsto pojawia siê wspomnienie wyj¹tkowej pokory biskupa, która tak wyranie wspó³gra³a z has³em obieranym starym zwyczajem w momencie nominacji. S³owa w. Jana Chrzciciela: on ma rosn¹æ, a ja siê umniejszaæ nie pozosta³y pust¹ deklaracj¹, a wg licznych wiadectw faktycznym ¿yciowym przes³aniem tego kap³ana.
Gdy choroba obezw³adni³a i przyku³a go do ³ó¿ka, po d³ugotrwa³ej
kuracji, by nabraæ si³, czêsto odwiedza³ Biesiekierz, miejsce swego dzieciñstwa. Pod koniec ¿ycia spêdza³ tam wiêkszoæ czasu, czêsto przesiaduj¹c na otoczonej bujn¹ rolinnoci¹ werandzie rodzinnego domu, odwiedzany przez licznych przyjació³ i znajomych. Cieszy³o go kontemplowanie piêkna budz¹cej siê wiosn¹ natury. Ks. Henryk Wymys³owski
zapamiêta³ te chwile tak: by³ zakochany i w ludziach, i w przyrodzie, i w ¿yciu.
Po mierci biskupa Kazimierza Tomczaka prof. Stefania Skwarczyñska napisa³a: odnosi³am wra¿enie, ¿e oto dane mi jest zetkn¹æ siê ze wiêtym. Wród
wychowanków Domu Dziecka w Kêblinach pojawi³y siê nawet rozwa¿ania o mo¿liwej
beatyfikacji.
Milena Przybysz

str. 11

Wspomnienie o cz³owieku niez³omnym
Piotr Werner

bohaterowie trudnych czasów

nych podstaw funkcjonowania, dziêki niez³omnej determinacji biskupa w parafii nadal
kontynuowano prowadzenie akcji dobroczynnej.
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Przypisy:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ks. Adam Wyrêbowski, przed wojn¹ prócz misji proboszcza, pe³ni¹cy funkcje
radnego miasta sto³ecznego Warszawy oraz pos³a na Sejm I Kadencji z ramienia
Klubu Chrzecijañsko-Narodowego, zapisa³ siê jako zas³u¿ony w odbudowie warszawskich przytu³ków spo³ecznik i propagator pomocy ubogim. W latach 30. na
terenie swojej parafii wykupi³ dwór s³u¿ewski i utworzy³ w nim dom opieki.
Patronowa³ inicjatywom o charakterze charytatywnym. Po wybuchu wojny ostatni¹ sesjê rady miejskiej ks. Wyrêbowski zakoñczy³ s³owami: Nikt z nas nie wie
dzisiaj, co siê stanie z nasz¹ Warszaw¹, ale jestem przekonany, ¿e w przysz³oci
bêdzie piêknym miastem i stolic¹ ca³ego narodu. W czasach stalinowskiego
terroru ks. Wyrêbowski by³ wielokrotnie szykanowany i straszony za to, ¿e nie
godzi³ siê na wyznaczenie na cmentarzu s³u¿ewskim alei na anonimowe pochówki wiêniów z Rakowieckiej.
K. Tomczak, Wstêp [w:] w. Leon Wielki. Mowy, £ód 1957  wstêp napisany w
£odzi w marcu 1941 r.
K. Tomczak, Pamiêci ks. Wincentego Tymienieckiego
K. Tomczak, Modernizm a protestantyzm liberalny, £ód 1911, s. 56.
K. Tomczak, wiêto Królowej Korony Polskiej dnia 3 maja, Warszawa 1925.
K. Tomczak, Pamiêci ks. Wincentego Tymienieckiego, pierwszego Biskupa diecezji ³ódzkiej. Mowa wyg³oszona w Katedrze £ódzkiej 13 VIII 1934 r., £ód 1934.
Wspomnienie autorstwa Witolda Kotowskiego i Józefa Walczaka w zbiorowej
publikacji powiêconej pamiêci ³ódzkich biskupów.
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1. Z dziejów Kocio³a ³ódzkiego. Biskupi: Wincenty Tymieniecki, Kazimierz Tomczak,
£ód 1989.
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29, 32.
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5. M. Przybysz, Aparat bezpieczeñstwa wobec kurii biskupiej w £odzi w latach 19451967 [w:] Aparat bezpieczeñstwa wobec kurii biskupich w Polsce, pod red. A. Dziuroka, Warszawa 2009.
6. S. Lewicki, Radogoszcz, Warszawa 1971.
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biskupiej, WD£, 1952, nr 4-6, s. 149; 155.
9. W. Borowski, Ks. Bp dr K. Tomczak Sufragan Diecezji £ódzkiej. Na 50-lecie kap³añstwa i 30-lecie sakry biskupiej, WD£, 1957, nr 1, s. 23-24.
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£ód 1989.
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Istnieje nierozpoznany dot¹d segment historii £odzi z czasów PRL wi¹¿¹cy siê z indywidualnymi losami osób niegodz¹cych siê aktywnie z komunistyczn¹ rzeczywistoci¹
i podejmuj¹cych ró¿ne formy sprzeciwu wobec totalitaryzmu. Takie samotne na ogó³
wysi³ki id¹ce pod pr¹d wynaturzeniom systemu i konformizmowi otoczenia, czêsto
nosz¹ce cechy wielkiego cywilnego bohaterstwa, zazwyczaj s¹ znane tylko niewielkiej
grupie osób  rodowisku pracowniczemu, otoczeniu s¹siedzkiemu, rodzinie. Przypadki publicznych, czasem spektakularnych przejawów cywilnego oporu, by³y zazwyczaj zacierane przez dzia³ania SB, a lady wielu indywidualnych protestów s¹ na ogó³
nieobecne w prasie tamtych czasów. Wiadomo jedynie, ¿e osoby zdobywaj¹ce siê na
akty cywilnej odwagi w sprzeciwie wobec systemu by³y zaciekle represjonowane.
Redakcja kwartalnika Kronika Miasta £odzi zwraca siê do wszystkich ³odzian, którzy znaj¹ przejawy obywatelskiego oporu w okresie 1945-1989 i pamiêtaj¹ towarzysz¹ce im przyk³ady  czêsto wybitnej  odwagi, aby pomogli wydobyæ
je z niepamiêci spo³ecznej. Temu celowi ma s³u¿yæ seria wydawnicza Bohaterowie
trudnych czasów. Ka¿dy tom z tej serii bêdzie zawiera³ 6-10 takich nieznanych ogó³owi
mieszkañców £odzi biografii osób, które wbrew powszechnej apatii i strachowi przed
represjami systemu zdobyli siê na czynny protest. Wszelkie informacje o bohaterach
trudnych czasów redakcja KM£ przyjmuje w swojej siedzibie przy ul. Piotrkowskiej
113, lewa oficyna, telefon 638-44-39, lub poczt¹ elektroniczn¹ pod adresem:
kronika@uml.lodz.pl.

bohaterowie trudnych czasów

Apel Kroniki Miasta £odzi

redaktor naczelny
Gustaw Romanowski
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Dotychczas ukaza³y siê nastêpuj¹ce sylwetki
bohaterów trudnych czasów:
Zbiór 1  2006 rok

Zbiór 5  2010 rok

Karol G³ogowski
ks. Stanis³aw Janik
Czes³aw Molenda
Józef reniowski

Aleksander Arkuszyñski
Benedykt Czuma
ksi¹dz Wincenty Harasymowicz
Marek Myszkiewicz-Niesio³owski
Zygmunt Markiewicz
Gra¿yna Sumiñska
Zbigniew Zakrzewski

Zbiór 2  2007 rok
Jan Kowalewski
Stanis³aw Mecych
Pawe³ Romanowski
Jerzy Scheur
W³adys³aw Stanilewicz
Ewa Su³kowska-Bierezin
Yoshiho Umeda

Zbiór 3  2008 rok
Antoni Chyliñski
Ewa Juszko-Pa³ubska
Jan Kapuciñski
Zenobia £ukasiewicz
Wies³aw Maciejewski
Feliks Milan
Leszek Witkowski
Tadeusz Zwiedryñski
Zbiór 4  2009 rok
s. Maria Aleksandrowicz
Jerzy D³u¿niewski
Tomasz Filipczak
Rozalia Jarz¹bek
Mieczys³aw Potocki
Halina Szwarc

Zbiór 6  2011 rok
Sukumar Bose
S³awomir Cielikowski
Stanis³aw Gorzuchowski
Krystyna Kowalczyk
Witold Su³kowski
Adam Trybus

Zbiór 7  2012 rok
Edmund Kowalczyk
Wac³aw Lipiñski
Antoni Purtal
Zbigniew Siemiñski
Andrzej Soko³owski
Apoloniusz Zawilski

