
Dzielnice 
�RÓDMIE�CIE
Obecny kszta�t tej dzielnicy wyklarowa� 
si� podczas po��czenia Starej i Nowej 
Cz�stochowy w jedno miasto (1826 r.). 
Wcze�niej w 1818 roku wytyczono g�ów-
ny trakt miejski – dzisiejsz� alej� Naj-
�wi�tszej Maryi Panny. W po�owie drogi 
znajdowa� si� plac, pocz�tkowo bez 
nazwy (pó�niej zwany pl. Magistrackim, 
nast�pnie Bronis�awa Pierackiego, obec-
nie pl. dr. W�adys�awa Biega�skiego), 
który z czasem sta� si� g�ównym placem 
miasta. W latach 60. XIX wieku stan�� 
przy nim cz�stochowski ratusz. Wokó� 
tej najwa�niejszej drogi rozbudowywa-
�o si� 	ródmie�cie. Po blisko 200 latach 
ulica Panny Maryi (bo tak nazywa�a si� 
przez przesz�o 100 lat) by�a jednym z naj-
wi�kszych osi�gni�
 urbanistyki polskiej 
pierwszej po�owy XIX wieku. Wi�kszo�
 
zabudowy tej alei i prostopad�ych do niej 
ulic: Dojazd, prowadz�cej do dworca 
kolejowego (od 1926 r. ul. Pi�sudskiego), 
Teatralnej (pocz�tkowo na ca�ej d�ugo�ci 
jej nazw� zmieniono na al. Ko�ciuszki, 
nast�pnie w 1932 r. podzielono j� i cz��
 
pó�nocn� od al. Naj�wi�tszej Maryi Pan-
ny nazwano al. Ko�ciuszki, a cz��
 po�u-

dniow� al. Wolno�ci), Szkolnej (od 1918 r. 
ul. gen. D�browskiego) i kilku innych, 
powsta�o przed I wojn� �wiatow�. To 
przy niej otwierano nowe restauracje i ka-
wiarnie, kina i nowoczesne sklepy, m.in. 
„Bata”, „Wedel”, „Telefunken”. Przy alei 
Ko�ciuszki rzemie�lnicy wspólnymi si�ami 
wznie�li Dom Rzemios�a – siedzib� ce-
chów – z wielk� sal� widowiskow�. Po jej 
drugiej stronie z prywatnej inicjatywy wy-
budowano nowoczesne kino Luna (uzna-
wane za najnowocze�niejsze kino w ów-
czesnej Polsce), a przy ulicy Kili�skiego 
(do 1916 r. by�a to ul. Cerkiewna, nast�p-
nie ul. Pi�kna, przemianowana w 1919 r. 
na ul. Kili�skiego) – Teatr Miejski.

STARE MIASTO
Po�o�one na lewym brzegu Warty jest 
najstarsz� cz��ci� Cz�stochowy. Pierw-
sze udokumentowane informacje na jego 
temat si�gaj� pocz�tków XIV wieku. 
W dzielnicy znajdowa�y si�: Stary Rynek, 
ko�ció� parafialny pw. �w. Zygmunta, sta-
ry ratusz, który sp�on�� w XVII wieku pod-
czas jednego z licznych najazdów (mimo 
prowadzonych prac archeologicznych 
trudno obecnie precyzyjnie wskaza
 miej-

sce jego lokalizacji). By� te� drewniany 
most na Warcie (do dzi� istnieje na Sta-
rym Mie�cie w Cz�stochowie ul. Mosto-
wa). Zabudowa by�a stara, chaotyczna, 
kr�te uliczki prowadzi�y do male�kich 
warsztatów rzemie�lniczych i sklepików. 
Nie by�o nawet ulicznych rynsztoków, 
o innych urz�dzeniach sanitarnych nie 
wspominaj�c. Zakupy robiono g�ównie 
na placu przed ko�cio�em pw. �w. Zyg-
munta – Nowym Rynku – który zlikwido-
wano dopiero pod koniec lat 30. XX wieku 
(od 1937 r. pl. Ignacego Daszy�skiego). 
Cz��
 Starego Miasta by�a faktycznie 
dzielnic� �ydowsk� ze swoimi ciasnymi 
uliczkami: Kozi�, Senatorsk�, Spadek 
(od 1932 r. ul. Garibaldiego), Targow�, 
Ptasi�, G�si� innymi (jedno z bardziej 
zaniedbanych i ubogich miejsc w mie-
�cie). 	rodkiem ulic przebiega� rynsztok, 
w mieszkaniach brakowa�o bie��cej 
wody i kanalizacji. Tym niemniej miejsca 
te mia�y swój wewn�trzny koloryt i atmo-
sfer�. Istnia�a tak�e bogata, cho
 nie-
wyodr�bniona, cz��
 tej dzielnicy, któr� 
zamieszkiwa�y �ydowskie elity: lekarze, 
prawnicy, przemys�owcy (ci ostatni za-
zwyczaj mieli mieszkania przy swoich 
fabrykach). By�y to ulice w centrum mia-
sta – I aleja (odcinek od placu przed ko�-
cio�em pw. �w. Zygmunta do wiaduktu 
nad torami kolejowymi), Katedralna (do 
1932 r. cz��
 ul. Stra�ackiej), Pi�sudskie-
go (do 1926 r. ul. Dojazd) i przemys�owa 
Garibaldiego (do 1932 r. ul. Spadek). 
Przy tej ostatniej mie�ci�y si� fabryki: 
po�czoch „Ziegler & Silberberg”, dzie-
wiarnia „Primasosnowiczanka”, Cz�sto-
chowska Fabryka Jedwabnych Wst��ek 
Józefa Szlezyngera, filia Odlewni �eliwa 
i Emalierni Wulkan i oczywi�cie Fabryka 
Kapeluszy, jeden z najwi�kszych krajo-
wych producentów nieodzownych w tam-
tych czasach nakry
 g�owy. Dzia�a�o wie-
le skromnych warsztatów i pracowni.
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ZAWODZIE
Dzielnica po�o�ona na prawym brzegu 
Warty, bezpo�rednio s�siaduj�ca ze Sta-
rym Miastem. Znajdowa� si� tam wielki 
i nowoczesny, jak na tamte czasy, Szpital 
Towarzystwa Dobroczynno�ci dla �ydów 
oraz nowy miejski park im. Gabriela 
Narutowicza. W 1926 roku zbudowano 
oczyszczalni� �cieków, miejsk� elektro-
wni�, pó�niej jeszcze wi�zienie. Od 1938 
roku mieszka�cy dzielnicy mogli robi
 
zakupy na miejskim targowisku – Rynku 
Narutowicza.

HERBSKA
Dzielnica zlokalizowana mi�dzy 	ród-
mie�ciem a Stradomiem. Tam znajdowa� 
si� w�ze� kolejowy i stacja towarowa, 
swój pocz�tek mia�a linia kolei herb-
skiej, ��cz�cej Cz�stochow� i reszt� kra-
ju z Niemcami w punkcie granicznym na 
stacji kolejowej w Herbach. W barakach, 
pozosta�ych po jej budowie, podczas 
I wojny �wiatowej przetrzymywano je�-
ców wojennych. W latach mi�dzywojen-
nych baraki sta�y si� miejscem pobytu 
bezdomnych i osób z marginesu spo�ecz-
nego. Zlikwidowano je dopiero w latach 
50. XX wieku.

�W. BARBARY
Nazwa tej dzielnicy, po�o�onej po po�u-
dniowej stronie jasnogórskiego wzgórza, 
pochodzi od ko�cio�a pw. �w. Barbary, 
który dopiero na pocz�tku XX wieku sta� 
si� parafi�. Mieszka�cy dzielnicy, po-
dobnie jak Cz�stochówki, �yli g�ównie 
z pielgrzymów oraz produkcji i drobnego 
handlu dewocjonaliami.

JASNA GÓRA
Znajduje si� tam klasztor oo. Paulinów 
z kaplic� Cudownego Obrazu Naj�wi�t-
szej Matki Boskiej Cz�stochowskiej. Miej-
sce to jest corocznie odwiedzane przez 
niezliczone rzesze pielgrzymów. Wokó� 
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klasztoru wyros�y dzielnice 	w. Barbary 
na po�udniu i Cz�stochówka na pó�nocy. 
Na zachód od klasztoru rozci�ga�y si� 
rozleg�e klasztorne uprawne pola.

CZ�STOCHÓWKA
W przesz�o�ci by�a przyklasztorn� osad�, 
która w XVIII wieku uzyska�a prawa miej-
skie i przez 100 lat funkcjonowa�a jako 
Nowa Cz�stochowa (w 1826 r. zosta�a 
po��czona ze Star� Cz�stochow�). Sta-
nowi�a centrum rzemie�lniczej produkcji 
drobnych przedmiotów kultu religijnego. 
W dwudziestoleciu mi�dzywojennym by�a 
centrum noclegowym dla pielgrzymów 
przybywaj�cych na Jasn� Gór�.

Z�OTA GÓRA
Jej nazwa pochodzi od wapiennego 
wzgórza nazwanego w�a�nie Z�ot� Gór�. 
Ze wzniesienia w kierunku zachodnim 
rozpo�ciera� si� wspania�y widok na po-
�o�one w dole miasto i jasnogórski klasz-
tor. Dzielnica, zlokalizowana we wschod-
niej cz��ci miasta, rozci�ga�a si� wzd�u� 
rzeki Kucelinki, która w tym rejonie ��czy 
si� z Wart�. U podnó�a Z�otej Góry i jej 
kamienio�omów powsta�y pierwsze cz�-
stochowskie wapienniki, daj�c pocz�tek 
cz�stochowskiemu przemys�owi materia-
�ów budowlanych. Do ko�ca lat 30. nie-
mal niezamieszka�a.

OLSZTY�SKA
Dzielnica obejmowa�a tereny po�o�one 
wzd�u� ulicy Olszty�skiej i rzeki Warty. 
W wi�kszo�ci by�y to ziemie uprawne 
(je�li tylko na cz�stochowskich piaskach 
i kamieniach uda�o si� cokolwiek upra-
wia
). Przy ulicy Z�otej (dawna ul. Z�ota 
od ul. Mirowskiej do cmentarza �ydow-
skiego) mie�ci� si� �ydowski cmentarz. 
Dalej w kierunku po�udniowo-wschod-
nim na piaszczystych pustkowiach po-
ro�ni�tych sosnowymi laskami i k�pami 
krzewów, przy szosie prowadz�cej do Ol-
sztyna, na terenach, które jesieni� 1928 
roku w��czono w obr�b miasta, powsta�o 
lotnisko na Kucelinie. Lotnisko, wyposa-
�one w stacj� paliw i drewniany hangar 
dla samolotów, oznaczony widocznymi 
z przestworzy wielkimi bia�ymi literami 
L.O.P.P. (Liga Obrony Powietrznej i Prze-
ciwgazowej), funkcjonowa�o do wrze�nia 
1939 roku (zlikwidowane podczas rozbu-
dowy Huty Cz�stochowa w latach 50.).

FABRYKI
Pró�no obecnie szuka
 tej t�tni�cej kie-
dy� �yciem dzielnicy. By�a to popularna 
nazwa terenów po�o�onych wzd�u� ulicy 
Krakowskiej (od 1922 r. ul. Narutowicza, 
ob. ponownie ul. Krakowska), gdzie zlo-
kalizowano kilka du�ych i kilkana�cie 
ma�ych fabryk. Mi�dzy fabrycznymi 

budynkami przebiega� kana� Kohna 
– sztuczna, wykopana w latach 60. XIX 
wieku odnoga Warty. Kana�em dostar-
czano wod� do fabryk; stanowi� on tak-
�e zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
dzielnic Fabryki i Zawodzie (w latach 90. 
XX w. zosta�, niestety, zasypany).

RAKÓW 
By�a to typowa osada robotnicza, w��-
czona w granice miasta w 1928 roku. 
Jej charakterystyczn� zabudow� stano-
wi�y budynki z czerwonej, licowej ceg�y. 
Znajdowa�a si� tam huta, której za�o-
�ycielem, budowniczym i w�a�cicielem 
by� Bernard Ludwik Hantke (1826–1900) 
– w 1934 roku dzia�a�a jako Huta Cz�sto-
chowa, po kryzysie wesz�a w fuzj� z Mo-
drzejewskimi Zak�adami Górniczo-Hut-
niczymi. W samym �rodku hutniczego 
osiedla, niemal na szczycie niewielkiego 
wzgórza, zbudowano w 1900 roku stylo-
wy pa�ac w�a�cicieli huty. Rodzina w nim 
nie zamieszka�a; sta� si� centralnym 
punktem i najbardziej okaza�ym obiek-
tem dzielnicy (obecnie mie�ci si� w nim 
M�odzie�owy Dom Kultury). Pa�ac zosta� 
otoczony blisko 2-hektarowym parkiem.

OSTATNI GROSZ
Dzielnica zosta�a w��czona w granice 
Cz�stochowy dopiero w 1928 roku. Po-
dobnie jak Stradom stanowi�a dzielnic� 
biedoty. Znajdowa�y si� tam wielka prz�-
dzalnia i tkalnia bawe�ny, które powsta�y 
jeszcze w XIX wieku z przekszta�cenia 
zak�adów jutowych, od 1900 roku nosz�-
cych nazw� Towarzystwo Prz�dzalnicze 
„La Czenstochovienne” (do 1939 r. kil-
kakrotnie zmienia�a nazw� i w�a�cicieli; 
popularnie zwana „Cz�stochowiank�”).

BÓR
Rozleg�e tereny na wschód od rzeki Ko-
nopki, s�abo zaludnione, podmok�e ��ki 
i nieu�ytki, bagniska, gospodarstwa rolne.

STRADOM
Po�udniowa dzielnica miasta, g�sto za-
ludniona w cz��ci mieszkalnej, po�o�ona 
wzd�u� rzeki Stradomki. Zabudowana 
niskimi domkami pozbawionymi wszel-
kich wygód (do ko�ca lat 30. bez ka-
nalizacji), w których mieszkali g�ównie 
robotnicy zatrudnieni w pobliskich fabry-
kach w�ókienniczych i na kolei. Kolejarze 
budowali charakterystyczne domy – u�y-
wali zu�ytych podk�adów kolejowych. 
Z czasem powi�kszali swoje pocz�tkowo 
jednoizbowe mieszkania.

ZACISZE
Dzielnica zlokalizowana w najodleglej-
szych, po�udniowych kra�cach miasta. 
Znajdowa�y si� tam wojskowe kosza-
ry (pami�taj�ce czasy carskie), które 
w latach mi�dzywojennych by�y siedzib� 
7. Pu�ku Artylerii Lekkiej (przy nich znaj-
dowa�y si� poligony). Zacisze by�o s�abo 
zaludnione i mia�o ma�o mieszka�ców.

GNASZY�SKA
Bardzo malownicza okolica dzikich pól, 
strug, stawów i glinianek o niskiej zabu-
dowie i ma�ej liczbie mieszka�ców. Znaj-
dowa�a si� tam du�a fabryka w�ókienni-
cza (juta) – Gnaszy�ska Manufaktura.

LISINIEC
Dawna wie� klasztorna, w��czona w gra-
nice miasta w 1928 roku. Charaktery-
styczne dla tej dzielnicy s� dwie glinianki 
o dumnych nazwach – Ba�tyk i Adriatyk. 
Lisiniec to obszar pól uprawnych nale��-
cych do Jasnej Góry. W 1939 roku na za-

W spóln� cech� wszystkich dziel-
nic biedy by�y ogródki, w któ-

rych uprawiano jarzyny, i podwóreczka, 
gdzie rozwija�a si� klatkowa hodowla 
królików, a je�li pozwala�y na to wa-
runki, to równie� kur i kaczek. Cz�stym 
widokiem by�y pas�ce si� kozy, stano-
wi�ce dla wielu rodzin jedyne �ród�o 
po�ywienia. Zwierz�ta te wypasa�y si� 
nawet na miejskich trawnikach.

STARE MIASTO, ULICA NADRZECZNA 
(DZIELNICA �YDOWSKA), 

LATA 30. XX WIEKU

PARK IM. STANIS�AWA STASZICA
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chodnim skraju rozpocz�to budow� linii 
betonowych umocnie�, niestety, nie uko�-
czonych przed niemieck� napa�ci�.

PARKITKA
Po�o�ona na wzgórzach w zachodniej 
cz��ci miasta. W okresie mi�dzywojen-
nym by�a bardzo s�abo zagospodarowa-
na. Planowano tam wybudowa
 wielki 
miejski szpital. Jako jedna z dzielnic 
mieszkalnych po�o�onych na obrze�ach 
miasta mia�a sta
 si� tzw. miejsk� sy-
pialni�. Plany architektów przerwa� wy-
buch II wojny �wiatowej.

ski charakter i s�ab� zabudow�. Na pó�-
nocy tych terenów znajdowa�o si� pasmo 
wzgórz, zwanych Kawimi Górami (na 
tych wzgórzach jest dzielnica mieszkal-
na Pó�noc, tzw. wielka sypialnia miasta). 
Od 1882 roku mie�ci si� tam cmentarz, 
zwany cmentarzem na Kulach. Wiele 
nagrobków to dzie�a wybitnych cz�sto-
chowskich artystów lat mi�dzywojen-
nych, m.in.: Stanis�awa Barylskiego, 
W�adys�awa Rudlickiego.

KAMIE�
Bardzo malownicza dzielnica po�o�o-
na nad Wart�, która w tym miejscu ma 
charakter prze�omu, przebijaj�c si� 
mi�dzy ska�kami, wysepkami i iglicami, 
by wreszcie wp�yn�
 w spokojne wod-
ne zakola. Pod ska��, na której obecnie 
stoi ko�ció�, znajduje si� jaskinia (pro-
wadzi do niej kilka wej�
). Od 1930 roku 
w granicach miasta jest dawny folwark 
Anio�ów. Od pocz�tku XX wieku by�y tam 
Zak�ady Chemiczne „Anio�ów” (cz�sto 
zmienia�a si� ich nazwa i w�a�ciciel). 
Cho
 podupad�e, przetrwa�y lata kryzy-
su prze�omu lat 30. ubieg�ego wieku. Na 
„anio�owskim” pustkowiu powsta�y poli-
gon oraz sk�ady i magazyny wojskowe, 
stacjonuj�cego w dzielnicy Zawady 27. 
Pu�ku Piechoty.

STARY RYNEK NA STARYM MIE�CIE, PRZED 1939 ROKIEM

ZAWADY
Kolejna osada wiejska, która sta�a si� 
cz��ci� miasta. Do wybuchu I wojny 
�wiatowej mie�ci�y si� tam koszary wojsk 
rosyjskich, a podczas dzia�a� zbrojnych 
– niemieckich. Po odzyskaniu niepodle-
g�o�ci w dzielnicy stacjonowa� 27. Pu�k 
Piechoty. Dzielnica by�a s�abo skomuni-
kowana z miastem i mia�a ma�� liczb� 
mieszka�ców.

KULE
Nazwa dzielnicy wywodzi si� od wsi 
Kule. Ta cz��
 Cz�stochowy mia�a wiej-

WIDOK NA MIASTO Z JASNOGÓRSKIEJ WIE�Y, KIERUNEK PO�UDNIOWO-WSCHODNI



Jasna Góra
Klasztor na Jasnej Górze zosta� za�o-

�ony 9 sierpnia 1382 roku jako erem 
(pustelnia) zakonu paulinów (Za-

kon 	wi�tego Paw�a Pierwszego Pustelni-
ka). Szybko sta� si� jednym z najliczniej 
i najcz��ciej odwiedzanych miejsc w kraju; 
miejscem, z którego emanowa�a mi�o�
 do 
ojczyzny, ostoj� katolickiej wiary.
Zlokalizowana na wapiennym wzgórzu, 
oddalona od wsi Cz�stochowa, która na 
przestrzeni dziejów przekszta�ca�a si� 
w miasto po�o�one nad Wart�, Jasna Góra 
stawa�a si� zaczynem, wokó� którego 
kszta�towa� si� kolejny organizm miejski 
– Nowa Cz�stochowa. Z czasem te dwa 
grody zros�y si� w jedno miasto, a klasz-
tor jasnogórski wraz z jego Cudownym 
Obrazem sta� si� najcenniejszym miej-

skim klejnotem. Obraz jak magnes przy-
ci�ga� do Cz�stochowy rzesze Polaków, 
którzy przynosili swoje troski, czerpali si�� 
i nadziej�.
Mimo licznych wojen, napadów i po�a-
rów, klasztor rozwija� si�, ros�a te� jego 
rola i znaczenie. Po ponad 400 latach 
rytm ten zak�óci�y rozbiory Polski, które 
przyczyni�y si� do propagowania anty-
polskiej polityki, polityki wynarodowienia. 
Pocz�tkowo nic na to nie wskazywa�o: 
na Jasnej Górze bywa� car Aleksander 
I – koronowany na króla Polski, bywali 
te� inni wielcy ówczesnej Europy. Dopiero 
polityka rusyfikacyjna cara Aleksandra II 
wywo�a�a ogólnonarodowy sprzeciw, do-
prowadzi�a do wybuchu powstania stycz-
niowego. Od 26 pa�dziernika 1864 roku 

3 maja 1925 roku na Jasnej Górze 
po raz pierwszy obchodzono �wi�-

to Naj�wi�tszej Maryi Panny Królowej 
Korony Polskiej. Rok pó�niej polskie 
kobiety przekaza�y Naj�wi�tszej Pannie 
insygnia królewskie – ber�o i jab�ko kró-
lewskie.

8 sierpnia 1928 roku w ramach 
przygotowa� do wielkiego 

jubileuszu 550-lecia obecno�ci 
Cudownego Obrazu w klaszto-
rze jasnogórskim nag�o�niono 
plac przed Jasn� Gór�.

w klasztorze stacjonowa�y wojska rosyj-
skie, które zlikwidowa�y aptek� i drukar-
ni�. 8 listopada 1864 roku moc� carskiego 
ukazu mia�a miejsce kasata wszystkich 
polskich klasztorów w ca�ym Królestwie 
Polskim, a Jasna Góra zaliczona zosta�a 
do tzw. klasztorów etatowych, co oznacza-
�o zakaz przyjmowania do nowicjatu no-
wych kandydatów. Represje posun��y si� 
na tyle daleko, �e 28 listopada 1876 roku 
gubernator Warszawy zakaza� u�ywania 
w Litanii Loreta�skiej zwrotu Królowo Ko-
rony Polskiej.
Najwi�kszym upokorzeniem dla Polaków 
by�o wystawienie 30 kwietnia 1889 roku 
u stóp Jasnej Góry okaza�ego pomnika 
cara Aleksandra II. Monument ten pod 
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przymusem musia� po�wi�ci
 biskup ku-
jawsko-kaliski Aleksander Kazimierz Be-
re�niewicz.
Podczas I wojny �wiatowej Cz�stochow� 
zaj�li Prusacy, a Jasna Góra zosta�a au-
striack� enklaw� – Enclave Jasna Góra. 
Jeszcze przed ko�cem wojny – 4 listopa-
da 1918 roku – za�oga armii austriackiej, 
b�d�cej wojskow� obsad� Jasnej Góry, 
przekaza�a dowództwo polskiemu ko-
mendantowi podporucznikowi Arturowi 
Wi�niewskiemu.
20 wrze�nia 1919 roku na Jasnej Górze 
powo�ano do �ycia Ni�sze Seminarium 
Duchowne – Juvenat, które w 1923 roku 
przeniesiono do Krakowa. 
22 czerwca 1919 roku w klasztornych mu-
rach uroczy�cie witano genera�a Józefa 
Hallera, twórc� B��kitnej Armii i zwy-

ci�skiego wodza. W �lad za nim Jasn� 
Gór� odwiedzali inni dowódcy i politycy. 
20 pa�dziernika 1920 roku wizyt� z�o�y� 
Naczelnik Pa�stwa Józef Pi�sudski. Jego 
przybycie do klasztoru, tak jak pó�niej-
sza wizyta prezydenta Ignacego Mo�-
cickiego (1930 r.), przebiega�o w duchu 
dawnych tradycji i nawi�zywa�o cere-
monia�em do wizyt-pielgrzymek, sk�ada-
nych Jasnogórskiej Pani przez polskich 
królów. W 1923 roku klasztor odwiedzi�, 
uroczy�cie podejmowany przez oo. pauli-
nów i cz�stochowskie w�adze, marsza�ek 
Francji Ferdynand Foch, jeden z g�ów-
nych strategów i zwyci�skich dowódców 
podczas I wojny �wiatowej.
14 sierpnia 1932 roku mia�a miejsce in-
auguracja obchodów 550 rocznicy lokacji 
jasnogórskiego klasztoru przez ksi�cia 

W�adys�awa Opolczyka. Poniewa� 500-
-lecie przypad�o na czas rozbiorów, po-
dobnie jak rocznica wiktorii wiede�skiej 
króla Jana III Sobieskiego, postanowiono 
obchodom w 1932 roku nada
 niezwykle 
uroczysty charakter, aby sta�y si� �wi�tem 
narodowym. Do Cz�stochowy przyby� Pre-
zydent Rzeczpospolitej Ignacy Mo�cicki. 
15 sierpnia w obecno�ci 200 tys. pielgrzy-
mów kontynuowano uroczysto�ci w okoli-
cach Szczytu, gdzie oby�a si� suma pon-
tyfikalna, w której uczestniczy� kardyna� 
August Hlond – prymas polski.
Prasa, jak to zwykle bywa, i w tym donio-
s�ym wydarzeniu doszuka�a si� sensa-
cji, o czym informowa� „Goniec Cz�sto-
chowski”. Zwyk�a bójka laskami mi�dzy 
sprzedawcami wody sodowej niemal nie 
doprowadzi�a do zbiorowej paniki. Plotka 

Do utraty niepodleg�o�ci w 1939 
roku na Jasnej Górze zebra�o 

si� kilka kongresów, ��cznie z najwa�-
niejszym Kongresem Eucharystycznym 
(28 wrze�nia 1928 r.), który zgromadzi� 
500 tys. wiernych. Ponadto odby�o si� 
wiele zjazdów, spotka� modlitewnych, 
uroczy�cie obchodzono wa�ne narodo-
we rocznice i �wi�ta.
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ZLOT POLSKIEJ M�ODZIE�Y 
AKADEMICKIEJ, 1936 ROK

PAMI�TKOWY RYNGRAF Z OKAZJI 550. ROCZNICY 
OBECNO�CI CUDOWNEGO OBRAZU 

NA JASNEJ GÓRZE

W 1926 roku profesor Jan Rutkowski 
przeprowadzi� konserwacj� Cu-

downego Obrazu, a 15 czerwca tego 
roku otwarto dla pielgrzymów Skarbiec 
jasnogórski.



W 1925 roku w klasztorze jasnogór-
skim przebywa�o 12 ojców pauli-

nów i 10 braciszków paulinów, a prze-
orem by� ojciec Franciszek Markiewicz. 
Ods�oni�cia Cudownego Obrazu Naj-
�wi�tszej Maryi Panny mia�y miejsce 
o godz. 6.00 (latem) i 6.30 (zim�).

KONGRESY, KTÓRE ODBY�Y SI� NA JASNEJ GÓRZE
Piekarzy – 1937 rok
Kupiectwa Polskiego – 1938 rok
Pracowników i Wychowanków Salezja�skich – 1938 rok
Tercja�ski, organizowany przez zakony franciszka�skie – 1939 rok
Ogólnopolski Kongres Rzemios�a Chrze�cija�skiego – 16–17 sierpnia 1939 roku

o zamieszkach b�yskawicznie obieg�a jas-
nogórski plac i dopiero wyst�pienie bisku-
pa Teodora Kubiny uspokoi�o wiernych. 
Policja zareagowa�a bardzo szybko.
W latach mi�dzywojennych du�o si� zmie-
ni�o w dotychczasowej zabudowie klasz-
tornej. W latach 1921–1927 wed�ug projek-
tu Adolfa Szyszko-Bohusza na dziedzi�cu 
przy bramie wa�owej wzniesiono budynek 
Spowiednicy, a obok urz�dzono otoczo-
ny kru�gankami dziedziniec Wieczernika 
z kaplic� zdobion� p�askorze�bami wyko-
nanymi przez Tadeusza Hukana. Przebu-
dowano równie� wej�cie do Kaplicy Mat-
ki Boskiej. Usprawniono dotychczasowe 
wej�cie do klasztoru, u�atwiaj�c masowy, 
p�ynny ruch pielgrzymów. 

Przeprowadzono te� prace modernizacyj-
ne w otoczeniu �wi�tyni. Zlikwidowano 
resztki fos i ziemnych umocnie� obronnych, 
usuni�to dziko rosn�ce drzewa i krzewy 
oraz pozosta�o�ci po rozebranym w 1917 
roku pomniku cara Aleksandra II. W tym 
miejscu stan��a figura Naj�wi�tszej Ma-
ryi Panny.
Wrzesie� 1939 roku przyniós� Cz�sto-
chowie tragiczne w skutkach wydarze-
nia. 3 wrze�nia niemiecka pancerna 10. 
Armia genera�a Waltera Reichemana 
zaj��a miasto, a niemiecki komendant 
miasta pu�kownik Döpping za��da� od 
zakonników ca�kowitego pos�usze�stwa. 
Od 12 pa�dziernika 1939 roku Cz�stocho-
wa, a wraz z ni� Jasna Góra, znalaz�y si� 

w utworzonym przez Niemców General-
nym Gubernatorstwie, którego namiest-
nikiem zosta� Hans Frank. W grudniu 
1939 roku Niemcy przekszta�cili Dom 
P�tnika w szpital wojskowy, zaj�li te� 
historyczny Arsena� i pomieszczenia dru-
karni. Od 30 stycznia 1940 roku w kom-
natach królewskich rozgo�ci� si� niemie-
cki sztab wojskowy, a wa�y jasnogórskie 
obstawiono posterunkami wojskowymi 
i stanowiskami, na których czuwali stra�-
nicy uzbrojeni w karabiny maszynowe. 
11 maja 1942 roku hitlerowcy, tak jak kie-
dy� w�adze carskie, wydali zakaz kultu 
Naj�wi�tszej Maryi Panny Królowej Pol-
ski i obchodów Jej �wi�ta, przypadaj�ce-
go na 3 maja.
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BASZTA KRÓLEWSKA

POCZTÓWKA WYDANA Z OKAZJI 
KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO 

W 1928 ROKU



Architektura
Magnesem, który przyci�ga� ludzi 

do Cz�stochowy, by�a Jasna Góra. 
Ojcowie paulini po latach niewo-

li, a nawet gr���cej im ca�kowitej likwi-
dacji, przyst�pili do nadrabiania wielo-
wiekowych zaniedba�. Ju� w pierwszych 
latach po odzyskaniu niepodleg�o�ci 
przyst�piono do prac modernizacyjnych. 
Jasna Góra i Cz�stochowa by�y wówczas 
miejscami spotka� polskich architektów, 
czego efekt widoczny jest w postaci nie-
powtarzalnych dzie� architektonicznych, 
które nie tylko opar�y si� dzia�aniu cza-
su, ale tak�e s� trwa�ym �wiadectwem 
geniuszu wykonuj�cych je artystów.
Krakowski architekt Adolf Szyszko-Bo-
husz w miejscu dawnego klasztornego 
cmentarza zaprojektowa� i zbudowa� Wie-
czernik, stanowi�cy jeden kompleks wraz 

z budynkiem Spowiednicy. Zarówno ko-
lumny kru�ganka Wieczernika, jak i fron-
ton Kaplicy Naj�wi�tszego Sakramentu 
oraz stoj�cy obok budynek Spowiednicy, 
wzniesione w stylu neorenesansowym 
z elementami neobarokowymi, �wietnie 
wkomponowa�y si� w struktur� dawnych 

budowli klasztornych. Prace przy budo-
wie Wieczernika trwa�y w latach 1920–
–1926.
Kolejnym, zrealizowanym w latach 1929–
–1933, jasnogórskim dzie�em Adolfa 
Szyszko-Bohusza by�a tzw. przybudów-
ka do Kaplicy Matki Boskiej. Podczas jej 

 BUDYNEK POCZTY PRZY ULICY �L�SKIEJ   
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budowy architekt wykorzysta� elementy 
dawnego atrium, tworz�c nowoczesn�, 
funkcjonaln� przestrze�. Zaprojektowa� 
i wykona� równie� wystrój jasnogórskie-
go skarbca.
Drugim wielkim polskim architektem two-
rz�cym na Jasnej Górze by� Stefan Szyl-
ler, który kierowa� i nadzorowa� pracami 
konserwatorskimi. 
Dope�nieniem tych wspania�ych dzie� ar-
chitektonicznych s� rze�by krakowskiego 
artysty Karola Hukana, stanowi�ce de-
koracyjn� opraw� kaplicy Wieczernika, 
przez wielu uznane za jego najwi�ksze 
�yciowe osi�gni�cie. 
Oprócz prac na rzecz Jasnej Góry, ar-
chitekci ci projektowali tak�e budynki 
u�yteczno�ci publicznej. Dzie�em Adol-
fa Szyszko-Bohusza by� gmach poczty 
u zbiegu ulic Kopernika i 	l�skiej, wtedy 
wolno stoj�cy, obecnie w centrum miejskiej 
zabudowy. Stefan Szyller we wspó�pracy 

z Wies�awem Kononowiczem zaprojekto-
wa� ko�ció� pw. �w. Józefa Robotnika na 
Rakowie.
W drugiej po�owie lat 30. krakowski ar-
chitekt Zygmunt Gawlik zaprojektowa� 
ko�ció� pw. �w. Antoniego na Ostatnim 
Groszu. Usytuowana na wzgórzu monu-
mentalna, modernistyczna budowla do 
dzisiaj dominuje nad t� cz��ci� miasta. 
Budow� rozpocz�to w 1938 roku, a uko�-
czono dopiero w latach 50. XX wieku.
Po wszystkich znakomitych artystach two-
rz�cych w mi�dzywojennej Cz�stochowie 
pozosta�y liczne �lady, zarówno sakralne 
(elementy wyposa�enia ko�cio�ów), jak 
i �wieckie. Wi�kszo�
 tych prac przetrwa-
�a, dzi�ki wspania�emu mecenasowi sztu-
ki, jakim by� ówczesny biskup cz�stochow-
ski ksi�dz Teodor Kubina. Obecnie mo�na 
je ogl�da
 w muzeum diecezjalnym. 
W�ród budynków powsta�ych w dwudzie-
stoleciu wyró�nia�y si� gmachy cz�sto-
chowskiego teatru (1928–1938 – architekci 
warszawscy Józef Krupa i Teodor �api�-
ski), Powiatowej Kasy Chorych (od 1934 r. 
Ubezpieczalnia Spo�eczna) przy ulicy Mi-
ckiewicza (1928–1935 – architekt cz�sto-
chowski Wiktor Stroko�owski), starostwa 
(architekt Edward Usakiewicz; jego opra-
cowanie Cz�stochowa w obliczu zagad-
nie� regulacyjnych by�o najwnikliwszym 
studium kierunków rozwoju miasta).

KRU�GANKI WED�UG DRZEWORYTU 
J. HOLLAKA

JASNOGÓRSKI WIECZERNIK, 
ZAPROJEKTOWANY I ZBUDOWANY 
PRZEZ ADOLFA SZYSZKO BOHUSZA RZE�BY34

NOWE BUDYNKI PRZY ULICY TEATRALNEJ, 
LATA 20. XX WIEKU

JESZCZE NIEOTYNKOWANA 
KAMIENICA NA ROGU 

ULIC KATEDRALNEJ (DO 1932 R. CZ��� 
UL. STRA�ACKIEJ) I OGRODOWEJ, 

LATA 20. XX WIEKU

KOLEJOWE DOMKI PRACOWNICZE



Policja
W pierwszych dniach niepodle-

g�o�ci sytuacja w mie�cie by�a 
niestabilna, brak pracy i bie-

da sprzyja�y wzrostowi przest�pczo�ci, 
a nawet anarchii.
Realizacja zada� w zakresie bezpiecze�-
stwa publicznego mo�liwa by�a przy sil-
nym wsparciu aparatu pa�stwowego, 
czyli policji, któr� nale�a�o zbudowa
 od 
podstaw. Dekret z 5 grudnia 1918 roku 
o organizacji Milicji Ludowej da� podsta-
wy do powstania takiej formacji w Cz�-
stochowie. W lipcu 1919 roku utworzono 
Policj� Pa�stwow�, w sk�ad której wesz�a 
milicja i policja komunalna. G�ównym 
za�o�eniem by�a organizacja jednostki 
na wzór wojskowy. Dalsze doskonale-
nie s�u�b policyjnych w Polsce nast�pi�o 
w 1924 roku. Utworzono wtedy Okr�gi Po-
licji Pa�stwowej, w tym III Kielecki, w któ-
rym jako miasto powiatowe znalaz�a si� 
Cz�stochowa.
W mie�cie powsta�a Komenda Powia-
towa Policji. Podlega�y jej trzy miejskie 
komisariaty i posterunki Policji Pa�stwo-
wej, posterunki wiejskie oraz niezale�ny 
Wydzia� 	ledczy.

NA DZIEDZI	CU KOMENDY POLICJI PRZY ULICY LUBLINIECKIEJ 
(W 1939 R. PRZEMIANOWANA NA UL. OCHOTNIKÓW WOJENNYCH, 

OBECNIE UL. KS. POPIE�USZKI)

POLICJA PRZED SAL� ROZPRAW PRZY ULICY GEN. D�BROWSKIEGO 
(DO 1918 R. UL. SZKOLNA)
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Ubóstwo panuj�ce w �rodowiskach robotniczych doprowadzi�o do zamieszek. 
16 sierpnia 1919 roku t�um zdesperowanych bezrobotnych zaatakowa� urz�d 

komisarza rz�dowego. Dosz�o do star
 i musia�a interweniowa
 policja. W�ród ro-
botników byli ranni, a jeden z nich zmar�. 1 kwietnia 1920 roku wprowadzono stan 
wyj�tkowy i s�dy dora�ne, przy równoczesnej regulacji systemu p�ac za wykonywa-
n� prac� (p�aca akordowa).



AFERA W CZ�STOCHOWSKIEJ POLICJI
Do skandali i afer, nie tylko kryminalnych, ale i obyczajowych, w cz�stochowskiej 
policji zaliczy
 mo�na wydarzenia z 1920 roku. Okaza�o si�, �e komisarz Pa�stwo-
wej Policji 	ledczej Alfred Szepan, jest cz�onkiem mi�dzynarodowego gangu dzia-
�aj�cego w Polsce (Lwów i Warszawa) i w kilku miastach Czechos�owacji, który 
zajmowa� si� wprowadzaniem do obiegu fa�szywych czeskich koron. Wspó�praca 
czeskiej policji z polskimi specjalistami i d�ugotrwa�a obserwacja pozwoli�y pozna
 
sposoby dzia�ania fa�szerzy, ich powi�zania, wreszcie dotrze
 do drukarni i dru-
karzy. Jak informowa� „Goniec Cz�stochowski” z 22 maja: Komisarz Policji �ledczej 
p. Szepan zosta� aresztowany rozporz�dzeniem prokuratury s�dowej w zwi�zku 
z afer� wykrycia dzia�aj�cej w mie�cie potajemnej fabryki koron czeskich.
Od d�u�szego czasu czeska policja przekazywa�a polskim funkcjonariuszom syg-
na�y o pojawieniu si� du�ej liczby fa�szywych banknotów czeskich koron. Dzi�ki 
wspó�pracy z zespo�em wywiadowców z Krakowa, natrafiono na �lad prowadz�cy 
do Cz�stochowy. Tam szybko uj�to „producenta”, niejakiego Fajwlowicza, redakto-
ra dziennika „Tageblatt”, który wyda� wspólników, a sam w niewyja�nionych oko-
liczno�ciach zbieg� z urz�du �ledczego. Aresztowano bezpo�rednich sprawców. 
Szepan nie odmówi� agentom, gdy zaprosili go na kolacj�, ale stwierdzi�, �e musi 
jeszcze na chwilk� wej�
 do domu, aby przekaza
 �onie co� wa�nego. Agenci udali 
si� za nim i zastali go pal�cego w piecu kuchennym „makulatur�”. T�umaczy�, �e 
w�a�nie gotuje straw� dla psa. W drukarni niejakiego Bociana, gdzie Fajwlowicz 
drukowa� „Tageblatt”, odkryto zapas papieru do produkcji banknotów, farby oraz 
najwa�niejszego fachowca – retuszera.
W nast�pnych dniach prasa podawa�a kolejne szczegó�y tej sprawy, a o samym 
Szepanie pisa�a: Gdy oskar�onemu udowodni si� pope�nienie przest�pstwa s�u�bo-
wego z ch�ci zysku osobistego, ze wzgl�du na stanowisko Komisarza jakie zajmo-
wa�, jak równie� i sumy �apówek, które w tym wypadku wchodzi�yby w gr�, grozi	 
mu b�dzie bezwarunkowo kara �mierci.

Komenda Powiatowa i Miejska w Cz�-
stochowie, ul. Lubliniecka 4/6 (w 1939 r. 
przemianowana na ul. Ochotników 
Wojennych, ob. ul. ks. Popie�uszki)
I Komisariat, ul. Lubliniecka 4/6
II Komisariat, ul. Pi�sudskiego 19 
(do 1926 r. ul. Dojazd)
III Komisariat, ul. Narutowicza 190 
(do 1922 r. ul. Krakowska, ob.
ponownie ul. Krakowska)

Posterunki:
Gnaszyn
Mykanów
R�dziny
ul. Wrzosowa

Kompania D Rezerwy Policji 
Pa�stwowej, Herby Stare

Z chwil� utworzenia starostwa grodzkie-
go rozpocz��a swoj� dzia�alno�
 Komen-
da Miejska Policji Pa�stwowej z podle-
g�ymi jej komisariatami i posterunkami, 
których liczba nie uleg�a zmianie.
Kolejnym etapem rozwoju Policji Pa�-
stwowej by�o powo�anie w 1936 roku Re-
zerwy Policji. Jej oddzia�y przeznaczono 
do samodzielnych zada� specjalnych, 
a w szczególno�ci do utrzymania bezpie-
cze�stwa, spokoju i porz�dku w mie�cie 
w przypadku, gdyby si�y miejscowe oka-
za�y si� niewystarczaj�ce. Na pocz�tek 
utworzono w kraju pi�
 kompanii – trzy 
w Warszawie i po jednej w �odzi i Cz�-
stochowie. Policjanci s�u��cy w tej jed-
nostce byli skoszarowani, a na wyposa-
�eniu mieli m.in. sprz�t przypominaj�cy 
rycerskie zbroje i tarcze. Pocz�tkowo 
jednostka stacjonowa�a w mie�cie, a od 
1937 roku w Herbach Starych.
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Literatura 
Cz�stochowa w latach mi�dzywo-

jennych, poza s�awnymi na ca�� 
Polsk� tzw. cz�stochowskimi ryma-

mi – grafoma�skimi wierszowanymi opo-
wiastkami, drukowanymi, niestety, g�ównie 
w drukarni klasztornej, nie mia�a tradycji 
literackich.
Dopiero w latach 30. w mie�cie powsta� 
ruch literacki. Pojawi�a si� grupa m�o-
dych, pocz�tkuj�cych literatów i plasty-
ków, w wi�kszo�ci absolwentów Uniwer-
sytetu Jagiello�skiego w Krakowie, którzy 
��czyli si� w grupy literacko-artystyczne. 
Byli to amatorzy, którzy na co dzie� pra-
cowali jako nauczyciele lub dziennikarze. 
Literat nie by� wówczas w stanie utrzy-
ma
 si� ze swojej twórczo�ci i pisanie 
musia�o sta
 si� rodzajem hobby. 
W 1935 roku powsta�a grupa literacka 
Drugi Tor, a inicjatorami jej utworzenia 
m.in. byli Wac�aw Rousseau (dzia�acz 
spo�eczny, zdolny publicysta, literat), Lu-
domir Kucharski, Józef Miko�ajtis. Celem 
grupy by�o prezentowanie i popularyzo-
wanie lokalnych twórców i ich dokona�. 
Mia� temu s�u�y
 miesi�cznik literacko-
-artystyczny, spo�eczny i naukowy. Wy-
dawc� zosta� Bronis�aw Wac�awski, 
a redaktorem odpowiedzialnym Wac-
�aw Rousseau. Pierwszy numer zawiera� 
g�ównie patriotyczne utwory poetyckie, 
niestety, brak w nim jakichkolwiek infor-
macji o samej grupie, jej programie i kie-
runkach dzia�ania. Trudno�ci finansowe 
i roz�am w Drugim Torze sprawi�y, �e po 
wydaniu sze�ciu numerów czasopismo 
przesta�o si� ukazywa
.
Kolejnym periodykiem by�o „Czasopis-
mo Literackie”, stworzone i publikowa-
ne przez grup� Lit-Ars, powo�an� m.in. 
z inicjatywy Jana Barylskiego (dzienni-
karz i literat). W sk�ad grupy weszli byli 
cz�onkowie Drugiego Toru – Ludomir 
Kucharski i Józef Miko�ajtis. W pi�mie 
mo�na by�o znale�
 eseje, wyniki bada� 
literackich, proz�, poezj�, recenzje lite-
rackie, teatralne, filmowe, a nawet mu-
zyczne. Dodatkowo czasopismo wzboga-
cono barwnymi reprodukcjami obrazów, 
artystycznymi fotografiami i oczywi�cie 

reklamami, z których zyski pozwala�y na 
finansowanie kolejnych wyda�. Józef Mi-
ko�ajtis publikowa� w nim wyniki swych 
bada� literackich, prowadzonych w bi-
bliotece w pa�acu Raczy�skich w Z�otym 
Potoku, dawnej siedzibie Krasi�skich. 
W periodyku mo�na by�o przeczyta
 
tak�e wiersze Ludomira Kucharskiego 
i Marii Wo�niakównej-Mary�skiej, Walerii 
Domaniewskiej, zabawne wierszyki i po-
wa�ne rozwa�ania Kazimierza Browicza 
oraz utwory literatów z �odzi i Krakowa, 
a nawet Warszawy. Redaktorzy i wydaw-
cy „Czasopisma Literackiego” umiej�tnie 
wykorzystywali mo�liwo�ci, jakie nios�y 
p�atne og�oszenia reklamowe, nawi�-
zali �cis�� wspó�prac� z drukarni� F. D. 
Wilkoszewskiego, skutecznie prowadzili 
system kolporta�u i prenumeraty.
Przygotowywany na koniec 1939 roku nu-
mer „Czasopisma Literackiego” ju� si� 
nie ukaza�.

Ka�de szanuj�ce si� �rodowisko lite-
rackie musia�o mie
 miejsce spot-

ka�. Funkcj� t� doskonale spe�nia�a 
mieszcz�ca si� przy ulicy gen. D�brow-
skiego (do 1918 r. ul. Szkolna) cukiernia 
„Literacka” Zygmunta Gospodarka.

M�odemu �rodowisku Lit Ars nie 
brakowa�o pomys�ów. Z jego ini-

cjatywy od 1937 roku organizowano 
uliczne karnawa�y. Program pierwsze-
go – zaplanowanego na 9 lutego 1937 
roku –   zosta� wydrukowany w czaso-
pi�mie. Impreza odbywa�a si� oczywi-
�cie na placu przed ratuszem i mimo 
siarczystego mrozu uczestniczy�o w niej 
„pó�” miasta.

LUDOMIR KUCHARSKI 
– reporter „Go�ca Cz�stochowskiego”, 
redaktor „Drugiego Toru” i „Czasopisma 
Literackiego”, zamordowany w obozie 
niemieckim w Buchenwaldzie w 1944 
roku. By� autorem powie�ci Gdyby� tyl-
ko chcia�a (1934 r.), W odm�tach na�o-
gu (1936 r.), B��kitny cie� (1937 r.) oraz 
krótkich opowiada� i esejów. 

SYMBOLICZNY POGRZEB HENRYKA SIENKIEWICZA, KONDUKT �A�OBNY 
W ALEI NAJ�WI�TSZEJ MARYI PANNY



Reporta� filmowy Kazimierza Browicza, napi-
sany pod wra�eniem twórczo�ci W�odzimie-

rza Majakowskiego

Dzika…
              bezkresna…
                                   g�ucha dal…
Koszmarne widma…
N�dza!
G�ód!
          Sucha…
                       Spieczona…
                                            ja�owa gleba…
…………………………………………………..
S�owa jak stal!
Nowy porz�dek!
Z nami lud!
                   Chcesz chleba…
                                                    to
                                         kilof w d�o�!
W strop nieba
                   Bije pie��!
          �opoc� serca!
O�ywczy strumie� �ycia
                                       t-r-y-s-� !
U�y�nij ziemi�!
                 Kwitnie �an!
                                   Bujny, brzemienny k�os!
Triumfem uwiecznimy
                                      pracy hymn!
………………………………………………………
………………………………………………………
	wiat�o.
Seans sko�czony.

„Czasopismo Literackie”, nr. 5–6, 1937 r.
Autor podobnie potraktowa� filmowy Dramat amery-
ka�ski, Superszlagier rewiowy, Bohaterów Dzikiego 

Zachodu oraz Polski wojenny epos.

JAN BARYLSKI 
(u�ywa� pseudonimów Acer i Boles�aw 
Golcz) – cz�stochowski dziennikarz, se-
kretarz redakcji „Go�ca Cz�stochow-
skiego” i wspó�pracownik kilku innych 
gazet. By� autorem powie�ci: Mi�o�	 XX 
wieku (1928 r.), Rewolucja w Pikutowie 
(1930 r.), Fatalna wizja (1931 r.), Z teki hu-
morysty (1931 r.), Weso�a muza (1931 r.), 
Lekkie utwory humorystyczne (1931 r.). 
Spod jego pióra wysz�y równie� liczne 
nowele i opowiadania. Sukcesy dzien-
nikarskie i literackie sprawi�y, �e w 1934 
roku przeniós� si� do Warszawy, gdzie 
pracowa� jako dziennikarz publicysta, 
krytyk literacki, satyryk.

JÓZEF MIKO�AJTIS 
– autor wielu rozpraw i publikacji, które 
pocz�tkowo publikowa� w krakowskim 
„Ruchu Literackim”. Od 1931 roku, kiedy 
to zamieszka� w Cz�stochowie, og�o-
si� wiele prac badawczych, g�ównie 
z zakresu polskiego romantyzmu, m.in. 
W siedzibie Zygmunta Krasi�skiego 
(1935 r.).

SPONSORZY CZASOPISMA LITERACKIEGO” 101

KAZIMIERZ WOLA	SKI

WALERIA DOMANIEWSKA

KAZIMIERZ BROWICZ
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Moda
Najnowsze modne ubiory, a szcze-

gólnie kapelusze, panie prezen-
towa�y w alei Naj�wi�tszej Maryi 

Panny. W imponuj�cym t�umie wprawne 
oko mog�o wy�apa
 wszystko, co najlep-
sze, najefektowniejsze – od strojnej damy 
po oficerski, wyj�ciowy mundur. Aleja 
by�a zat�oczona o ka�dej porze dnia – od 
rana do wieczora spacerowali ni� zwykli 
mieszka�cy i ludzie z tzw. towarzystwa. 
Niektórzy je�dzili w�asnymi lub firmo-
wymi powozikami, inni doro�kami, tylko 
nieliczni wsiadali do swoich samocho-
dów, najcz��ciej na tylne siedzenie, pro-
wadzenie auta pozostawiaj�c szoferowi.
W szarej, robotniczej ulicznej masie nikt 
si� nie wyró�nia�, m�skie g�owy nakry-
wa�y tzw. czapki cyklistówki, wszyscy 
byli ubrani podobnie. Od zimna chroni�y 
postawione ko�nierze, zrobione na dru-
tach nauszniki, szaliki, r�kawiczki i oczy-
wi�cie nieodzowne ciep�e bawe�niane 
spodnie z trokami, czyli tasiemkami 
zawi�zywanymi powy�ej kostki. Kobiety 
przewa�nie chodzi�y okryte kraciastymi 
chustami, pod którymi skrywa�y n�dzne 
sukienki i kromki chleba na �niadanie. 
Tylko m�ode dziewczyny nosi�y kolorowe 
chustki na g�owach, a latem wzorzyste, 
perkalowe sukienki. Gdy by�o ch�odniej, 
zak�ada�y bawe�niane, pr��kowane po�-
czochy.
O ile� pi�kniej prezentowa�a si� zamo�-
na cz��
 spo�ecze�stwa. Ubiera�a si� 
ona w „stalowane”, czyli szyte na miar� 
ubrania u najlepszych krawców. Na wy-
konanie takiej us�ugi nale�a�o czeka
, 
nast�pnie odby
 szereg przymiarek, aby 
garnitur, kostium, p�aszcz czy zimowa 
szuba (wierzchnie, d�ugie okrycie z fu-
trzan� podszewk�) le�a�y jak ula�. Dzi�ki 
takiemu przygotowaniu mo�na by�o po-
dziwia
 nie tylko pi�kne, ale i eleganckie 
cz�stochowianki. 
Latem dziewcz�ta zachwyca�y modnymi 
deseniami sukien, w ch�odniejsze dni 
– doskonale skrojonymi kostiumami. 
G�owy os�ania�y kapelusze o wyszuka-
nych kszta�tach, najcz��ciej wykonane mi-
strzowsk� r�k� modystki. Ciep�y damski 

strój uzupe�nia�y watowane p�aszcze, 
podbite futrem pelisy i oczywi�cie futra. 
Gdyby prze�ledzi
 z czego je wykonywa-
no, okaza�oby si�, �e z ca�ej mena�erii, 
przez popielice i karaku�y a� po egzotycz-
ne foki. Szczytem elegancji by� puszysty 
ko�nierz z lisa. Kto dzi� pami�ta damsk� 
futrzan� mufk�, przewieszon� przez szy-
j�, która by�a praktycznym schowkiem na 
chusteczk� do nosa, ró�aniec i szmink�, 
a przede wszystkim mo�na w niej by�o 
trzyma
 zmarzni�te r�ce. 
Eleganckie gorsety nowoczesne kobiety 
kupowa�y w Chrze�cija�skiej Wytwórni 
Gorsetów „Ma�gorzata” przy ulicy Tea-
tralnej (w 1932 r. podzielono j� i cz��
 
pó�nocn� od al. Naj�wi�tszej Maryi Pan-
ny nazwano al. Ko�ciuszki, a cz��
 po�u-
dniow� al. Wolno�ci).
W tamtych czasach wytworny m��czy-
zna musia� na co dzie� nosi
 nakrycie 
g�owy. A, �e ka�dy z nich chcia� za ta-
kiego uchodzi
, to na ulicach pojawia� 
si� las kapeluszy. Niemal przez ca�y rok 
noszono pil�niowe, z ozdobn� jedwab-
n� wst��k�. Równie� w tym przypad-
ku moda dyktowa�a kolory, szeroko�ci 
wst��ek i oczywi�cie fasony. Mno�y�y si� 
edeny (kapelusze typu hamburg, nazy-
wane edenami od nazwiska Anthonego 
Edena, brytyjskiego premiera), borsali-
no, a popularny kiedy� melonik, zwany 

melonem, u jednych wywo�ywa� u�mie-
szek, dla innych by� wspomnieniem naj-
lepszych lat. Latem noszono kapelusze 
a�urowe, czasami p�ócienne czapki lub 
stylizowane na wojskowe bia�e fura�erki 
(mi�kkie czapki bez daszka). Sportowy 
strój wymaga� stosownego nakrycia g�o-
wy, by�a nim najcz��ciej czapka cykli-
stówka, a zim� narciarka z grubego, cie-
p�ego sukna, z daszkiem i opuszczanymi 
nausznikami. 
Szykowny m��czyzna niemal zawsze 
pokazywa� si� w garniturze, a w ch�od-
ne lub deszczowe dni w gabardynowym 
prochowcu. Na strój sportowy lub kok-
tajlowy sk�ada�y si� przede wszystkim 
spodnie pumpy, zapinane poni�ej kola-
na. Na �ydki panowie zak�adali skarpe-
ty podtrzymywane podwi�zkami, a buty 
okrywali getrami, uszytymi z cienkiego, 
ale sztywnego filcu. Dobierano je kolo-
rystycznie do ca�o�ci stroju; wyposa�one 



by�y w szerok� gum� przechodz�c� pod 
zelówk� buta, zapewniaj�c� nienagan-
ne przyleganie do stopy. Jednym s�o-
wem – ubra
 co� takiego te� trzeba by�o 
umie
. Zim� m��czy�ni zak�adali ciep�e 
palta na podwójnej watolinie. Szczytem 
elegancji by�a podbita oposowym futrem 
szuba, któr� dodatkowo zdobi� futrzany 
ko�nierz z wydry (podobno nawet z wydry 
kanadyjskiej). Futro musia�o by
 oczywi-
�cie naturalne.
Elegancki but m�ski bra� zwykle pocz�-
tek u szewca artysty, potrafi�cego zado-
woli
 gust i wymagania najwi�kszego 
gryma�nika. Po wyborze skóry nale�a�o 
pobra
 miary – d�ugo�
, t�go�
, odryso-
wa
 stop� i zapyta
 szanownego klienta 
o liczb� dziurek oraz fason szpica. Kres 
tej udr�ce po�o�y�y sklepy z gotowym 
obuwiem. Pierwszy w Cz�stochowie by� 
oczywi�cie sklep s�awnej czeskiej firmy 
„Bata” u zbiegu alei Naj�wi�tszej Maryi 
Panny z alej� Wolno�ci (do 1932 r. p�d. 
odcinek ul. Teatralnej). Z czasem naro�-
ny dom, w którym mie�ci� si� sklep, za-
cz�to nazywa
 domem „Bata”. 

Kazimierz Soko�owski proponowa� 
trwa�� ondulacj� w pó�torej godzi-

ny czterema najnowszymi aparatami, 
podwójn� par� i wreszcie specjalno�
 
zak�adu – szerok� fal� (na �yczenie 
mog�a by
 równie� w�ska) w swojej sie-
dzibie przy alei Wolno�ci 44 (do 1932 r. 
p�d. odcinek ul. Teatralnej).

Nieod��cznym atrybutem cz�stocho-
wian okresu mi�dzywojennego by�y 

nakrycia g�owy. M��czy�ni przechadza-
li si� w kapeluszach (zadziwiaj�ca by�a 
ich rozmaito�
: zimowe, letnie, wyj�cio-
we, codzienne), czasami w sportowych 
czapkach, w upalne dni zak�adali na-
wet bia�e fura�erki (mi�kkie czapki bez 
daszka). Eleganckie kobiety tak�e przy-
straja�y swoje g�owy niezliczonymi faso-
nami kapeluszy, kepi (sztywna czapka 
wojskowa), toczków, panam, z woalk�, 
z piórkiem, na bakier, na oczy… 

Aby elegancki m��czyzna by� gotowy 
do wyj�cia, musia� na wykrochmalon� 
na sztywno koszul� w�o�y
 kamizelk�, 
zawi�za
 odpowiedni krawat lub mu-
ch�, cz�sto dopi�
 do koszuli specjalny, 
sztywny ko�nierzyk, zapi�
 spinki w po-
dobnie wykrochmalonych mankietach, 
przypi�
 zegarek z dewizk�, wpi�
 z�ot� 
szpilk� do krawata, na butach zapi�
 
wspomniane ju� getry, za�o�y
 mary-
nark� i palto. Bez pomocy ma��onki lub 
domowej s�u��cej wyszykowanie si� do 
wyj�cia udawa�o si� niewielu. Dopiero 
tak przygotowany móg� uda
 si� na kaw� 
do „Ziemia�skiej” lub w asy�cie ma��on-
ki do kina czy teatru. A owa ma��onka 
musia�a przecie� wcze�niej odwiedzi
 
zak�ad fryzjerski. Tam czeka�y j� zabiegi 
trwa�ej ondulacji najnowszymi aparata-
mi i farbowanie w�osów. 
Do sezonowych elementów mody nale�a-
�y przeró�ne gad�ety. Panie dba�y oczywi-
�cie o modn� kolorystyk� strojów, dodatki 
(torebki, paseczki, ozdobne przypinki 
i inne), a eleganccy panowie przywi�zy-
wali du�� wag� do starannego doboru 
krawatów, getrów, czapek i kapeluszy. 
Przychodzi�y jednak mody, którym ulega� 
ca�y kraj i tak by�o z jojo. By� to drewnia-
ny kr��ek z rowkiem, na który nawijano 
cienki sznurek zako�czony p�telk� za-
k�adan� na palec. Opuszczony kr��ek 
rozwija� sznurek, a pó�niej dzia�a�y ju� 
tylko proste prawa fizyki. Ka�dy kto na-
uczy� si� „obs�ugi” jojo móg� sta
 si� do-
mowym prestidigitatorem.
Modne by�y niektóre kawiarnie i restau-
racje, palenie papierosów, rowery, tenis, 
motocykle… Wszystko jednak zale�a�o 
od zasobno�ci portfela.
W zimnych, niezbyt przytulnych mieszka-
niach przez wi�kszo�
 dnia obowi�zywa� 
ca�odzienny kompletny strój domowy. Pa-
nowie nosili, jak�e praktyczne, bon�urki, 
panie – peniuary (poranny strój domo-
wy), szlafroki i rodzime podomki. 

Zarówno damskie, jak i m�skie kreacje 
by�y wykonane z surowców naturalnych, 
czyli bawe�ny, lnu lub we�ny. Niestety, �a-
two si� gniot�y, tote� domowe s�u��ce lub 
nieco ubo�sze elegantki codziennie kil-
ka godzin sp�dza�y z �elazkiem w r�ku. 
Mia�y szcz��cie, gdy prasowa�y �elaz-
kiem elektrycznym, gdy� mimo post�pu, 
najpopularniejsze by�y te na dusz� lub 
roz�arzone w�gle.
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Ostatnie dni Rzeczpospolitej
Pi�tek 1 wrze�nia 1939 roku, mimo 

poprzedzaj�cych go dni pe�nych 
napi�cia, by� zaskoczeniem. Cz�sto-

chowa, odleg�a od granicy polsko-niemie-
ckiej zaledwie o kilkadziesi�t kilometrów, 
sta�a si� nagle miastem przyfrontowym, 
spad�y pierwsze bomby, byli pierwsi za-
bici (ogrodnik Kurek, którego Ogrodniczy 
Zak�ad Produkcyjno-Handlowy znajdo-
wa� si� naprzeciwko bombardowanej 
poczty przy ul. 	l�skiej). Ju� pod koniec 
dnia do miasta przyby�o wielu uciekinie-
rów pod��aj�cych na wschód, jak najda-
lej od naje�d�ców, od frontu. W panicz-
n� ucieczk� ruszy�y t�umy mieszka�ców 
miasta. Drogi prowadz�ce w kierunku 
Warszawy, Kielc, Krakowa i dalej by�y 
nieprzejezdne, zatarasowane wycofuj�-
cymi si� wojskowymi taborami, ch�op-
skimi furmankami, miejskimi dostawczy-
mi platformami, bryczkami, doro�kami 
i oczywi�cie samochodami. W tej grupie 
uprzywilejowan� pozycj� mieli zwinnie 
przemykaj�cy rowerzy�ci, dominowali jed-
nak bezradni, zm�czeni piechurzy. Miasto 
opustosza�o. Na posterunku pozosta�y… 
W�a�nie, kto?
W pierwszych dniach po zaj�ciu Cz�sto-
chowy w�adz� w mie�cie sprawowali nie-
mieccy dowódcy: Döpping Wehrmacht 
Oberst (Si�y Zbrojne, pu�kownik); Tritt-
ner – SD  Obersturmbannführer (S�u�ba 
Bezpiecze�stwa, podpu�kownik); Sens 
– SS  Sturmbannführer (major). Oni or-
ganizowali i prowadzili akcj� pacyfikacji 
i zastraszania ludno�ci. Od 9 wrze�nia 
w mie�cie urz�dowa� „cywilny” niemiecki 
nadburmistrz Drohberg.
2 wrze�nia 1939 roku ukaza� si� osta-
ni numer „Go�ca Cz�stochowskiego”; 
wydawanie nast�pnych uniemo�liwili 
naje�d�cy, konfiskuj�c matryce i zajmu-
j�c drukarni�. 14 wrze�nia wznowiono 
wydawanie pisma, którego redaktorem 
odpowiedzialnym (naczelnym) by� kola-
boruj�cy z Niemcami Franciszek Sowi�-
ski. Gazeta mia�a wielki nak�ad – od 10 
do 12 tys. Wkrótce te� zmieniono tytu� na 
„Kurier Cz�stochowski”, tzw. gadzinów-
k�. Dotychczasowy redaktor i w�a�ciciel 

F. D. Wilkoszewski znalaz� si� wkrótce 
w hitlerowskim obozie koncentracyjnym 
w Buchenwaldzie, gdzie zgin�� 24 listo-
pada 1941 roku.
W niedziel� 3 wrze�nia o godz. 5.00 do 
miasta wkroczyli pierwsi �o�nierze nie-
mieccy. Ju� po kilku godzinach ca�e mia-
sto zaj�te by�o przez okupanta, który od 
razu pokaza� kto i jak b�dzie rz�dzi�. 
4 wrze�nia przeszed� do historii pod na-
zw� Krwawego Poniedzia�ku. W egzeku-
cjach, które mia�y miejsce przy ulicy Stra-
�ackiej, na placu przed katedr�, placu 
Daszy�skiego i na dziedzi�cu magistra-
tu rozstrzelano prawdopodobnie oko�o 
500 mieszka�ców Cz�stochowy. Cia�a 
pomordowanych pochowano w rowach 
przeciwlotniczych przed ratuszem na 
placu katedralnym i w p�ytkich grobach 
przed szko�� przy ulicy Narutowicza (do 
1922 r. ul. Krakowska, obecnie ponow-
nie ul. Krakowska). Groby by�y w ca�ym 
mie�cie, przewa�nie w miejscach poje-
dynczych egzekucji. Po ekshumacjach, 
przeprowadzanych oficjalnie przez za-
rz�d miasta od 14 lutego 1940 roku, na 
miejscowych cmentarzach �w. Rocha i na 
Kulach pochowano 227 pomordowanych, 
w tym 194 m��czyzn, 25 kobiet i 8 dzie-
ci. Wiadomo jednak, �e liczba zabitych 
by�a dwukrotnie wy�sza. Oficjalne dane 
nie obejmuj� bowiem zmar�ych w wyni-
ku odniesionych ran, osób, które rodzi-
ny zdo�a�y pochowa
 bezpo�rednio po 
egzekucjach, przypadków wywiezienia 
zw�ok w inne nieznane miejsca pochów-

ku w zbiorowych nieopisanych mogi�ach 
oraz tych, których cia�a bezpo�rednio po 
rozstrzelaniu zosta�y wrzucone do rzeki 
Warty.
8 pa�dziernika 1939 roku ukaza� si� de-
kret Hitlera O strukturze i administracji 
ziem wschodnich, a 12 pa�dziernika 
kolejny o O administracji okupacyjnej 
polskich obszarów. Z dniem 26 pa�dzier-
nika 1939 roku zosta�o utworzone Gene-
ralne Gubernatorstwo, w sk�ad którego 
w��czono miasto Tschenstochau.
W po�owie listopada 1939 roku po kon-
sultacjach z by�ym prezydentem miasta 
Janem Szczodrowskim i biskupem Teo-
dorem Kubin�, nominacj� na burmistrza 
Cz�stochowy przyj�� z r�k niemieckich 
Stanis�aw Rybicki – by�y legionista, 
urz�dnik pa�stwowy. Okaza� si� dobrym 
organizatorem, umiej�tnie dzia�aj�cym 
w okupacyjnych warunkach, szczególnie 
podczas wspó�pracy z podziemiem.

II wojna �wiatowa rozpocz��a si� 
niemal u wrót Cz�stochowy bi-

tw� pod Mokr� – jedn� z wi�kszych 
bitew kampanii wrze�niowej, w której 
to Wo�y�ska Brygada Kawalerii przez 
dwa dni stawia�a bardzo skuteczny 
opór nacieraj�cym wojskom niemieckim. 
3 wrze�nia 1939 roku Niemcy ostatecz-
nie zaj�li Cz�stochow� i ju� nast�pnego 
dnia w celu zastraszenia mieszka�ców 
rozstrzelali przypadkowe osoby w cen-
tralnych miejscach miasta w publicz-
nych egzekucjach.


