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Szanowni Państwo!

Trafi a do Waszych rąk książka „Żychlin. Dzieje miasta i gminy w latach 1918-

1975” autorstwa dr. Piotra A. Stasiaka, która powstała z inicjatywy Gminy Żychlin. 

Żychlin był już tematem wcześniejszego opracowania z 1997 r., które obejmowało 

dzieje naszego miasta do 1918 r., autorstwa Jana Józefeckiego. 

Z okazji 620 rocznicy nadania Żychlinowi praw miejskich, pragnę oddać w Państwa 

ręce kolejne opracowanie, obejmujące czasy nam bliższe, które wiele osób może 

jeszcze dobrze pamiętać. Mam nadzieję, że książka dr. Piotra A. Stasiaka stanie się 

dla mieszkańców ciekawą lekturą, a może nawet podstawą do dalszych poszukiwań 

twórczych. Mamy okazję wzbogacić wiedzę o naszej „małej ojczyźnie” i utrwalić 

przeszłość dla potomnych. 

Liczę, że książka przyjęta zostanie przez Państwa z dużą dozą ciekawości.

Monografi ę Żychlina dedykuję pokoleniom mieszkańców, którzy miasto tworzyli 

i stanowili o jego duszy.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak. 

AD 2017



PRZEDMOWA

W 1997 r. ukazała się monografi a Żychlina opracowana przez Jana 

Józefeckiego obejmująca okres od początków istnienia Żychlina do 

1918 r., która jest pierwszym drukowanym opracowaniem historii 

miasta1. Niniejsza publikacja jest próbą ukazania dalszych dziejów 

miasta i  gminy do roku 1975. Chronologicznie zatem obejmuje 

okres międzywojenny, wydarzenia okresu okupacji hitlerowskiej 

i  podejmuje trudne zagadnienia czasów PRL do roku, w  którym 

nastąpił nowy podział administracyjny kraju. Przyjęta data końcowa 

jest datą symboliczną, bowiem dla Żychlina znaczenie miała tylko 

pod względem zmian administracyjnych. 

Historia Żychlina obejmująca lata 1918-1975 nie doczekała 

się dotąd publikacji wydanych drukiem. Jedyne szersze próby 

utrwalenia wybranych fragmentów i  aspektów życia społecznego 

lub politycznego, były podejmowane przez regionalnych badaczy: 

Franciszka Górecznego, Ludwika Zalewskiego, ale prace te, jak 

dotąd pozostały w formie maszynopisów, bądź luźnych archiwaliów2. 

Szczególne słowa uznania należą się Panu Ludwikowi Zalewskiemu, 

który niestrudzenie od kilkudziesięciu lat gromadzi informacje 

i  opisuje dzieje miasta. Bez Jego wiedzy i  materiałów powstanie 

zarówno pierwszej części, jak również niniejszej byłoby zadaniem 

trudnym do zrealizowania. Ukazały się ponadto drukiem 

opracowania dotyczące ochotniczej straży pożarnej, parafi i, 

czy bankowości spółdzielczej3. Ponadto kilku historyków, 

w opracowaniach poświęconych przede wszystkim historii Żydów, 

omawiało także wybrane aspekty dziejów gminy żydowskiej 

w  Żychlinie oraz zagadnienia związane ze strukturą ludnościową 

1 J. Józefecki, Żychlin. Zarys dziejów do 1918 r., Żychlin 1997.
2 F. Góreczny, Kronika Żychlina od czasów najdawniejszych do grudnia 1966 r. 

doprowadzona, maszynopis [dalej: mszp] w zbiorach Archiwum Miejsko - Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. M. Kownackiej w Żychlinie [dalej:ABPwŻ], Żychlin 1966; L. 
Zalewski, Zbiór prywatnych archiwaliów i wspomnień, zbiory prywatne.

3 J. Maciak, L. Zalewski, Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie. Kronika z lat 1882 – 
2002, Kutno 2002; L. Zalewski, ks. F. Śliwonik, Parafi a w Żychlinie wczoraj i w roku 
Wielkiego Jubileuszu, Bydgoszcz 2000; Z. Krysiak, Spółdzielczość bankowa w powiecie 
kutnowskim, Kutno 2002.
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Żychlina4. Ponadto wzmianki o  Żychlinie można odnaleźć 

sporadycznie, w opracowaniach poświęconych kompanii wrześniowej 

1939 r., czy życia społeczno – kulturalnego. Wykorzystano również 

spisane wspomnienia mieszkańców Żychlina, a  także kroniki 

zakładowe, szkolne i parafi i.

Dość skromną literaturę uzupełniają jednak bardzo 

liczne źródła. Posłużyły one jako podstawowe źródło informacji. 

Wykorzystano przede wszystkim zasoby archiwalne znajdujące się 

w  Archiwum Państwowym w  Kutnie, dysponujące dokumentami 

dotyczącymi miasta Żychlin i  gminy Żychlin z  okresu będącego 

przedmiotem opracowania. Trzeba jednak podkreślić, iż mimo 

zachowanej dużej ilości zespołów, nie są one kompletne, zwłaszcza 

dla okresu międzywojennego. Niemal zupełnie brakuje źródeł dla 

okresu okupacji, a zespoły z okresu powojennego nie mogą stanowić 

podstawy do kompletnego opracowania dziejów tego okresu dla 

Żychlina.

W  znaczenie szerszym stopniu wiele cennych danych 

można uzyskać w  Archiwum Państwowym w  Łodzi. Szczególnie 

ważne są zespoły z okresu powojennego związane z poszczególnymi 

partiami politycznymi: PPR, PPS a później PZPR. Tu dość istotnym 

problemem jest ilość dokumentów i konieczność ich weryfi kacji. 

Dla okresu powojennego, ale także czasów okupacji 

hitlerowskiej, wiele cennych materiałów można odnaleźć 

w  zasobach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Kwerenda 

w  zespołach akt Instytutu, które jak dotąd nigdy nie były 

wykorzystywane w  odniesieniu do badania przeszłości Żychlina, 

przyniosła wiele kontrowersyjnych danych, które wymagały 

bardzo starannej weryfi kacji. Dotyczy to szczególnie działalności 

4 D. Marchewka, Działalności Bundu w powiecie kutnowskim 1918 - 1939, http://wsgk.
com.pl/uploads/ Marchewa.pdf; Tenże, Gminy żydowskie w powiecie kutnowskim po 
wyborach z 1924 r., http://jewish.kutno.free.fr/history.html; Tenże, Szlomej Emunej, 
Isroel w miastach powiatu kutnowskiego, http://jewish.kutno.free.fr/history.html; Pawlak 
J., Bezprocentowe Kasy Pożyczkowe Gemiłus Chesed w Kutnie i powiecie kutnowskim 
w latach 1927 – 1939; J. Pawlak, Eksterminacja ludności żydowskiej w Kutnie w XX 
w. [dalej: KZR], tom III, Kutno 1999; Tenże, Organizacje i stowarzyszenia żydowskie 
w Kutnie i powiecie kutnowskim w latach 1918- 1939 (część II), KZR, tom X, 
Kutno 2006; Tenże, Stowarzyszenia żydowskie w powiecie kutnowskim w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego, KZR, tom VIII, Kutno 2004; Tenże, Żydowskie 
Towarzystwo Gimnastyczno- Sportowe „Makabi” w Kutnie, KZR, tom II, Kutno 1998; 
J. Józefecki , Zmiany ludnościowe w gminie Żychlin w latach 1912 – 1921, KZR, Kutno 
2005, t. IX.
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poszczególnych partii, osób zajmujących kierownicze stanowiska 

w  mieście, funkcjonowania zakładów przemysłowych i  sytuacji na 

wsi, czy powojennego ruchu niepodległościowego, a  także ruchu 

oporu w  czasie wojny. Są to jednak materiały, które często są 

jedynym świadectwem dramatycznych wydarzeń nie tylko okresu 

powojennego, ale i okupacji. Zwłaszcza wiele nieznanych faktów dla 

okresu wojny udało się ustalić dzięki kwerendzie w IPN i Okręgowej 

Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi, Głównej Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytucie 

Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.

Ponadto ważnych informacji dostarczyły kwerendy 

w Archiwum Akt Nowych, zwłaszcza dla dziejów partii politycznych, 

czy spraw związanych z rolnictwem. Ważkie uzupełnienia dla dziejów 

miasta i gminy znajdują się także w Archiwum Wojskowego Instytutu 

Historycznego, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, 

Centralnym Archiwum Wojskowym, Archiwum Państwowym we 

Włocławku, Archiwum Państwowym m. st. Warszawy. 

Ważnym źródłem informacji, którego nie można było 

pominąć, była prasa, także lokalna, ukazująca się w latach 1918 – 75.

Jako uzupełnienie posłużyły także archiwalia zgromadzone 

w  Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej im. M. Kownackiej 

w  Żychlinie, Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza 

w  Żychlinie i  archiwum parafi alnym oraz przez Pana Ludwika 

Zalewskiego.

Za udostępnione materiały i  przekazane informacje 

oraz pomoc przy powstawaniu monografi i chciałbym złożyć 

serdeczne podziękowania Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Żychlinie Pani Ewie Andrzejewskiej, Panu Ludwikowi 

Zalewskiemu, ks. dziekanowi Franciszkowi Śliwonikowi, Jackowi 

Saramonowiczowi. Za udostępnienie zdjęć składam podziękowania 

Muzeum – Zamkowi w  Oporowie i  Muzeum Regionalnemu 

w Kutnie i osobom prywatnym.

Pomimo szerokiej próby wnikliwej kwerendy archiwalnej, 

ze względu na dość znaczne rozproszenie źródeł oraz ich olbrzymią 

ilość, zwłaszcza do dziejów powojennych, z  pewnością niniejsze 

opracowanie nie jest pełne, nie opisuje i  nie wyjaśnia wszystkich 
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aspektów, jakie monografi a miasta mogłaby zawierać. Część 

zagadnień została poruszona jedynie pobieżnie, a  dalsze badania 

z  pewnością mogłyby przynieść kolejne informacje. Rozwiązanie 

innych problemów, ujętych powierzchownie, a dotyczących zwłaszcza 

okresu okupacji, było poza możliwościami ich rozstrzygnięcia czy 

opisania w  rozsądnym czasie, czy też wykracza poza możliwości 

pojedynczego historyka.
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ROZBROJENIE NIEMCÓW I PRZEJĘCIE WŁADZY

W  poprzednich stuleciach mieszkańcy miasta i  gminy 

Żychlin wielokrotnie udowadniali, że słowa „Bóg, Honor i Ojczyzna” 

nie są dla nich tylko pustymi słowami. Można przywołać tu wiele 

przykładów, choćby z  czasów powstania styczniowego. Wówczas 

mieszkańcy Żychlina i  okolic mężnie stawali do boju, jako jedni 

z pierwszych, a wśród obywateli wielu zostało skazanych na ciężkie 

kary. Warto tu wspomnieć skazanego na karę śmierci burmistrza 

Żychlina Stanisława Tańskiego, który należał do jednych z nielicznych 

urzędników na ziemi kutnowskiej, który nie donosił władzom 

carskim na powstańców, za co został skazany na karę śmierci. Po 

raz kolejny mieszkańcy Żychlina dali dowód swojego patriotyzmu 

w  przełomowym dla Polaków 1918 roku. Dążenie do posiadania 

własnego państwa, a raczej do jego odbudowy i wyzwolenia się spod 

okupacji zaborców, zajmowało umysły Polaków przez cały XIX w. 

Dopiero jednak I  wojna światowa, na początku XX w., przyniosła 

szansę na realizację tego dążenia. Nie przyszło to jednak łatwo, 

bowiem 11 listopada 1918 r. to data symboliczna, a proces odradzania 

się polskiej państwowości i ustalania granic trwał kilka lat i w większej 

części odbywał się w ogniu walk, ofi ar i ogromnych wyrzeczeń całego 

społeczeństwa. W tych ważnych dla całego narodu momentach brali 

udział również mieszkańcy Żychlina i okolic.

Podobnie jak w wielu innych miastach ówczesnego jeszcze 

Królestwa Polskiego, znajdującego się pod okupacją niemiecką, tak 

również na terenie Żychlina działała komórka Polskiej Organizacji 

Wojskowej [dalej: POW]. Jej struktury powstały około 1916  r., 

a  obszar Żychlina znalazł się w  obwodzie kutnowskim, jako 

komenda miejscowa o  numerze VII, cukrownia Dobrzelin zaś 

stanowiła komendę miejscową numer VIII. Nie są znane bliższe 

informacje o składzie i działalności POW z powodu braku źródeł. 

Można jedynie szacunkowo określić liczbę członków w listopadzie 

1918 r. na około dwadzieścia kilka osób. W  cukrowni Dobrzelin 

kilkunastu członków należało do PPS, a pokaźną część organizacji 

stanowiły osoby chłopskiego pochodzenia. Komendantem placówki 

 1918-1939 | ROZDZIAŁ 1.1

Polska Organizacja Woj-

-skowa, POW – tajna or-

-ganizacja wojskowa po-

wstała w sierpmniu 1914 

roku w Warszawie z inicja-

tywy Józefa Piłsudskie-

go w wyniku połączenia 

działających w Królestwie 

Polskim konspiracyjnych 

grup Polskich Drużyn 

Strzeleckich i Związku 

Walki Czynnej w celu wal-

ki z rozyjnskim zaborcą. 

Początkowo bezimienna, 

od października 1914 roku 

zaczęła używać nazwy 

POW. Organiazcja odegra-

ła istotną rolę w okresie 

odzyskiwania przez Polskę 

niepodległości w 1918 r., 

a jej członkowie stworzyli 

podstawy wojska pol-

skiego odradzającego się 

wówczas państwa. Człon-

ków POW nazywano pe-

owiakami.

10



w  Żychlinie był Władysław Sułkowski. Znana jest też część 

nazwisk członków żychlińskiego POW, którymi byli: Ryszard 

i  Wacław Arędzikowscy, Karol Fabian, Władysław Jabłoński, 

Henryk Kopański, Jerzy Królikowski, Ignacy Kubicki, Liberacki, 

Kazimierz Mrowicki, Leon Nowakowski, Eugeniusz Nowicki, Feliks 

Pałczyński, Antoni Przygodzki, Jadwiga Strzemżalska, Bronisław 

Światłowski – placówka Janków, Szczepan Zarębski, Kazimierz 

Zawadzki, Stanisław Żegocki. Niestety nieznany jest skład komendy 

miejscowej w Dobrzelinie5. 

Ważnym czynnikiem wspierającym fi nansowo organizację 

było ziemiaństwo, od którego, objeżdżając dwory, zbierał składki 

Czesław Szymanowski w  wysokości od 5 do 20 marek. Za datki 

wystawiano pokwitowania. Organizowano również zabawy taneczne, 

przedstawienia, zbiórki uliczne z  przeznaczeniem na działalność 

POW. Już od października struktury organizacyjne stały w pełnej 

gotowości spodziewając się wezwania do działania. Najważniejszą 

rzeczą było opanowanie w  pierwszej kolejności budynków 

użyteczności publicznej i niedopuszczenie do czynnego wystąpienia 

żołnierzy niemieckich. 

Najczęściej prowadzono negocjacje z Radami Żołnierskimi, 

które powstawały w wojsku niemieckim na fali popularności takich 

rad, wzorowanych na trwającej właśnie rewolucji bolszewickiej Rosji. 

Według wspomnień naocznego świadka, Tadeusza Gumińskiego, 

w Żychlinie między godziną 10 a 11 przeszła ul. Pasiecką kolumna 

około 40 – 50 mężczyzn w cywilnych ubraniach, spośród których 

tylko nieliczni mieli broń. Nieliczni przechodnie byli oszołomieni 

widokiem i nie bardzo wiedzieli jak się zachować wobec objawiającej 

swoje istnienie polskiej formacji wojskowej.

Ani wtedy ani później w ciągu całego dnia nie 
widziałem manifestacji uczuć radości6.

~Tadeusz Gumiński 

5 A. Urbaniak, Lista członków Polskiej Organizacji Wojskowej w obwodzie kutnowskim 

w latach 1917 – 1918, KZR, Kutno 1997, t. I, s. 165. Wymieniany jest także Mieczysław 

Anastazy Kamiński ps. Marek, Obotrycki ur. w  Żychlinie15.IV.1894 - zm. w  1987 r. 

(pochowany na cmentarzu w Pyrach); syn Ottona i Wandy z d. Słuchockiej.

6 T. Gumiński, Relacja z 30 XI 1958 r., Archiwum Wojskowego Instytutu Historycznego 

[dalej: WIH], t. I/2/41, s. 202 – 203, J. Józefecki, Żychlin. Zarys dziejów, s. 129.

„

ROZBROJENIE NIEMCÓW I PRZEJĘCIE WŁADZY W MIEŚCIE
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W Żychlinie wobec wrogiej postawy Niemców doszło do 

starcia zbrojnego. Oblężenie przeciągało się, aż do godziny 4 rano 

12 listopada. Podczas stoczonej wówczas walki mieli zginąć dwaj 

nieznani bliżej członkowie POW7. Po uporaniu się z  Niemcami 

w  mieście oddziały POW opanowały do godziny 9 rano także 

stację kolejową w  Pniewie8. W  pierwszych dniach po rozbrojeniu 

posterunków niemieckich, peowiacy pełnili funkcje policyjne 

ścigając złodziei, godząc skłóconych sąsiadów. Funkcje te na pewno 

pełnili jeszcze na początku 1919 r., skoro Kancelaria Rachunkowa 

Okręgu Wojskowego w  Łowiczu 7 stycznia 1919 r. informuje 

komisarza ludowego w  Kutnie, że w  sprawie wydanych na załogę 

POW w Żychlinie kilkunastu tysięcy marek trzeba zwrócić się do 

Komendy Naczelnej POW w Warszawie przy placu Saskim9. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom w Żychlinie 

i  innych miastach powiatu zorganizowano też Milicje Miejskie, 

które na mocy rozporządzenie MSW zostały rozwiązane dopiero 

7 P. Łossowski, Zerwane pęta. Usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 r., Warszawa 

1986, s. 184.

8 F. Tomala, Relacja z  1919 r., Centralne Archiwum Wojskowe [dalej: CAW], Kolekcje 

Wydziału I, t. 400.1716. 

9 Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie [dalej APK], Starostwo Powiatowe 

w Kutnie [dalej: SPK] sygn. 174, Załoga wojskowa 1918 – 19, k. 4.

górny rząd: 

(1) Leonard 

Lewandowski,

(2) Józef Lewandowski, 

(3) Franciszek Królikowski, 

(4) Adam Kaczorowski,

(5) Stefan Głogowski,

(6) Józef Korecki,

(7) Józef Włodarczyk,

(8) Juljan Gajewski.

środkowy rząd:

(1) Leon Stachowski,

(2) Ks.Eugeniusz Szlenk,

(3) Władysław Szymerski,

(4) Zygmunt Weber,

(5) Wojciech Strzelecki.

dolny rząd:

(1) Józef Gajewski, 

(2) Jan Białecki, 

(3) Michał Królikowski.

Pierwsza Rada Gminy i Dozór Szkolny, 10 października 1921 r.
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1 kwietnia 1919 r.10. Działała także Straż Obywatelska, a Żychlin 

stał się siedzibą Komendy Rejonowej na czele, której stanął Karol 

Fabian. Komenda obejmował gminy: Plecka Dąbrowa, Oporów, 

Wojszyce i Żychlin11.

Po umocnieniu się polskiej administracji część członków 

POW na mocy mobilizacji szeregów uzupełniała okręgowe pułki 

piechoty Wojska Polskiego. W pierwszych dniach grudnia 1918 r. 

większość zdolnych do służby wojskowej znalazła się w II batalionie 

30 pułku piechoty, który 3 stycznia 1919 r. został skierowany na 

odsiecz Lwowa. Tych ochotników wsparli poborowi, bowiem dla 

mieszkańców gminy Żychlin wyznaczono na 10 i 18 października 

przegląd wojskowo – lekarski roczników 1900 i 1901, który miał się 

odbyć w Kutnie w koszarach przy ul. Warszawskiej12.

10 „Tygodnik Kutnowski” nr 14, 4 IV 1919, s .6.

11 Tamże, 1920, nr 32, s. 6, nr 33, s. 5, nr 34, s. 6; „Gazeta Świąteczna” 1920, nr 2031,                          

s. 2;APK, AmK, sygn. 161, s. 48,

12 Tamże, sygn. 175, POW i wojskowość w ogóle 1919 – 20, k. 5.

powyżej / Rada Gminy 

Dobrzelin lata 30. XX 

wieku

ROZBROJENIE NIEMCÓW I PRZEJĘCIE WŁADZY W MIEŚCIE
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OBSZAR MIASTA I GMINY

U  progu niepodległości przed mieszkańcami Żychlina stanęło 

wyzwanie odzyskania praw miejskich, które utracono w  1870 r. 

Wpierw jednak starano się o poszerzenie obszaru samego Żychlina. 

23 czerwca 1921 r. na zebranie mieszkańców Żychlina przybyło 675 

osób z ogólnej liczby 871 mających prawo głosu. Poruszono wówczas 

kwestie ewentualnej zmiany granic gminy przez wydzielenie osady 

Żychlin jako miasta. Zaznaczono, że osada liczyła 7180 osób bez 

przedmieść i wobec zmiany warunków politycznych połączenie osady 

z gminą ujemnie wpłynie na normalny rozwój życia osady. W ciągu 

minionych lat z  obszaru dawnego folwarku wykupywano ziemię 

i w ten sposób powiększano obszar miasta, lecz bez unormowania 

spraw hipotecznych13. Tereny te stały się jednak przedmieściami 

Żychlina, nierozerwalnie z nim związanymi, dlatego konieczne było 

włączenie w obszar miasta obszaru o łącznej powierzchni 1284 mórg 

(718, 7 ha). Ostatecznie jednak zebrani, w obecności wice starosty dr. 

Landau’a, uchwalili z ogólnie proponowanej przez wójta powierzchni, 

przyznać miastu około 300 morgów (167,9 ha)14. Nie oznaczało to 

jednak wytyczenia granic przyszłego miasta. Rada odmówiła też 

określenia granic miasta dokąd nie nastąpi rozrachunek pomiędzy 

gminą, a miastem. 

W 1924 r. dokonano powiększenia obszaru miasta przez 

włączenie w jego obręb terenów osiedli: Dołek, Walentynów, Kurza 

Jama, Bidoszki – od strony południowej, Stara Pasieka – od strony 

zachodniej, ul. Gąbińska, Głowackiego, Barlickiego, cmentarz 

choleryczny – od strony północnej, Wiejska (dawniej Szlachecka 

Dróżka) – od strony wschodniej15. 

Tuż po odzyskaniu niepodległości trzeba było zająć się 

13 Tamże, Akta miasta Żychlina [dalej: AmŻ], sygn. (8) 184, Księga uchwał zebrania …, 
s.134. Żychlin – miasto lit. A – 1mórg przestrzeni, lit. B - 2 mr, lit. C , D, F , R - 1 mr, lit. 
E – 3 mr, lit. M – 7 mr, lit. N – 6 mr, lit. O - 5 mr, lit. P – 12 mr, lit. S i T– 15 mr, Nr I O – 
92 mr, Nr II – 51 mr, fabr. Cukr. Walentynów – 57 mr, os. Fabryczne Walentynów – 11 
mr, Wacławów – 13 mr, Dobrzelin ST – 44 mr, Żychlin Pruszaka – 3 mr, Stara Pasieka 
– 338, Teodorów – 8 mr, Fabianów – 5 mr, Szymanów – 2 mr, Józefów – 107 mr, folwark 
Żychlin – miasto, resztówka – 483 mr.

14 Tamże, s. 135. Z miasta Żychlin postanowiono wyłączyć Żychlin – miasto poz. Nr I i Nr 
II, Stara Pasieka, Józefów i część reszty folwarku Żychlin – miasto.

15 Tamże, sygn. (10) 212, Księga uchwał Rady Gminnej w Żychlinie…, s. 86.
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uporządkowaniem obszaru gminy. Na zgromadzeniu 23 lipca 1919 r., 

pierwszym zwołanym w  odrodzonej Polsce zebraniu gminnym, 

gospodarze wsi Wola Prosperowa, Wólka Lizigódź i Janki wystąpili 

z wnioskiem o odłącznie od gminy Żychlin i przyłączenie do gminy 

Oporów. Zebrani na to się nie zgodzili, ale zwrócono się do powiatu, 

że zgodzą się na to jeśli do gminy Żychlin przyłączone zostaną 

wsie Raków, Rakowiec, Skrzeszewy Wielkie i  Małe położone 

w gminie Szczawin, w powiecie gostynińskim16. Do zmian wówczas 

jednak nie doszło bowiem, nie potwierdza tego spis miejscowości 

z 1921 r. Jednak pewne zmiany w ilości i nazwach poszczególnych 

miejscowości zaszły w  stosunku do poprzedniego spisu z  1912  r. 

Część z tych zmian dotyczy zapewne dawnych koloni lub towarzystw 

przekształconych we wsie, a częściowo różnice wynikają być może ze 

zmiany pisowni nazw miejscowości17. 

Obszar wiejski gminy w 1932 r. liczył 69,8 km2, z czego 

65,1 km2 były to użytki rolne (w  tym 59,4 km2 gruntów ornych). 

W 1933 r. mocą rozporządzenia Wojewody Warszawskiego dokonano 

połączenia małych miejscowości w  gromady. Wówczas już jako 

gminę Dobrzelin podzielono ją na 22 gromady18. Rozporządzenia te 

16 Tamże, sygn. (8) 184, Księga uchwał zebrania gminnego Gm. Żychlin, 1912 -23, k. 38.

17 Spis z 1921 r. w stosunku do 1912 r. nie zawierał w wykazie takich osad jak: Adamów 

osiedle i Adamów Bankowy Towarzystwo, Biała Towarzystwo, Brzozówka Towarzystwo, 

Budzyń kolonia, Budzyń wieś, Budzyń folwark, Drzewoszki Wielkie wieś, Buszówek 

Towarzystwo, Czesławów Towarzystwo, Gajew Śleszyński Towarzystwo, Grzybów 

Hornowski kolonia, Janki Towarzystwo, Kozanki folwark, Marianów folwark i  wieś, 

Pasieka folwark, Stara Towarzystwo, Piaski, Polesie os., Sokołówek Towarzystwo, 

Spacerów Towarzystwo, Stanisławów Towarzystwo, Strzelce Towarzystwo, Tretki folwark, 

Walentynów osiedle, Wiktorów Towarzystwo, Wola Popowa wieś i  folwark, Zarębów 

folwark, Zgoda wieś, Złakówek Towarzystwo, Żabików. Przybyły zaś: Biała wieś, Buszówek 

wieś, Czesławów wieś, Drzewoski folwark, Dzwonków wieś, Gajew Grzybowski wieś, 

Grabów wieś, Grzybów Śleszyński wieś, Jadwigów wieś, Janki wieś, Janków wieś, Janówek 

wieś, Janów Grzybowski wieś, Kozanki wieś, Klemensów Grzybowski, Marianków wieś 

i folwark, Sokołówek wieś , Śleszyn Mały folwark, Wola Księża wieś, Wola Prosperowa 

wieś, Zabochel wieś. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Województwo 

Warszawskie, t. I, Warszawa 1922, s. 57.

18  Były to : Buszkówek (wsie Buszkówek i  Buszków), Biała (wsie: Biała i  Grzybów 

Hornowski), Brzeziny (wsie: Brzeziny, Śleszynem Gaj, Śleszyn Mały), Budzyń, Chochołów 

(wsie: Chochołów, Kaczkowizna, Strzelce, Jadwigów oraz folwarki: Kaczkowizna, Orątki), 

Drzewoszki (wsie: Drzewoszki Małe, Czesławów, Aleksandrów, Drzewoszki Wielkie 

i folwark Drzewoszki Małe), Dobrzelin (wsie: Dobrzelin, Marianków, folwark Dobrzelin 

i osada fabryczna Dobrzelin), Grzybów (wsie: Grzybów Dolny, Gajew Grzybowski, Janów 

Grzybowski, Klemensów Grzybowski), Grabie, Grabów (wsie: Grabów, Janków, Bielice 

i folwark Marjanków), Kruki (wsie: Kruki, Szczytów, Balików, folwark Zarembów), Prątki 

(wsie Prątki i  Kozanki), Pasieka, Sokołówek (wsie: Sokołówek, Janówek, Wiktorów, 

Izabelin), Śleszyn (wsie: Śleszyn, Aleksandrówka, folwark Śleszyn Wielki), Tretki (wsie: 

Tretki, Dzwonek, Stanisławów, Gajew), Wólka Lizigódź (wsie Wólka Lizigódź, Janki), 

Wola Prosperowa, Żabików (wsie Żabików, Zabochel), Zagroby (wsie: Zagroby, Leśne, 

Kędziory), Zgoda (wsie: Zgoda, Oleszcze i folwark Śleszyn Mały).

OBSZAR MIASTA I GMINY
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jednak nie określają jednak w sposób szczegółowy przebiegu granic 

gminy, ani nie zawierają danych dotyczących powierzchni obszaru. 

Podawane tu dane są jedynie liczbami statystycznymi.

Prawdopodobnie mimo tych lokalnych porozumień, 

formalnie nie udało się załatwić do wybuchu wojny podziału i ustalić 

ostatecznie obszaru miasta i gminy. 
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STOSUNKI LUDNOŚCIOWE

Działania I  wojny światowej wywarły dość znaczący wpływ na 

strukturę ludnościową gminy Żychlin. W  1912 r. w  Żychlinie 

mieszkało 2893 mężczyźni i  3007 kobiet (łącznie 5900 osób). Na 

terenie zaś gminy było 4934 mężczyzn i 5009 kobiet (razem 9943 

osoby). Do najliczniej zasiedlonych osad poza Żychlinem należały 

Dobrzelin osiedle – 2620 osób, Dobrzelin wieś – 1360, Walentynów 

osada – 1346, Budzyń wieś – 339, Budzyń kolonia – 202, ponadto 

po stukilkudziesięciu mieszkańców liczyły Żabików, Sokołówek 

Towarzystwo, Grabie wieś, Śleszyn wieś i folwark, Śleszynie folwark, 

Pasieka wieś, pasieka Stara Towarzystwo, Kruki wieś, Zgoda, Grzybów 

Hornowski wieś i folwark, Dobrzelin folwark, Budzyń folwark. Po 

zaledwie kilka osób liczyły sobie Izabelin Towarzystwo, Pasieka 

folwark, Polesie osada, Spacerów Towarzystwo, Szczytów folwark. 

Notowano wówczas 69 osiedli. W  Żychlinie większość stanowili 

w tym czasie Żydzi – 3756, a poza miastem było ich tylko 30. Okres 

okupacji niemieckiej, jak również lata 1919 – 1920 spowodowały 

znaczne zawirowania w stosunkach ludnościowych, spowodowanych 

trudnymi warunkami życia, wysokimi kontyngentami płodów 

rolnych, brakiem żywności i opału, epidemiami chorób zakaźnych, 

zaniedbaniami opieki zdrowotnej. Spadek przyrostu naturalnego 

został „unormowany” nieco paradoksalnie przez zawieruchę wojenną, 

która spowodowała migracje ludności, doprowadziła do wzrostu 

populacji ludności, co odzwierciedlał spis narodowy przeprowadzony 

w 1921 r. Spis ten wykazał w przypadku Żychlina wzrost ludności 

o blisko 1200 osób w stosunku do 1912 r., natomiast w odniesieniu 

do obszaru wiejskiego gminy nastąpił spadek ludności o  blisko 

3200 osób. Wzrost ludności w  Żychlinie J. Józefecki tłumaczy 

zanikiem takich osad jak Budzyń Kolonia, wieś i  folwark – razem 

663 mieszkańców i osady Walentynów – 1346 mieszkańców, które 

miały zostać włączone przez niemieckiego okupanta jako po części 

zurbanizowane, do Żychlina. Tłumaczy to równocześnie spadek 

ludności gminy obszaru wiejskiego, który mógł być spowodowany 

tym, jak uważa J. Józefecki, że w 1912 r. spis w ludności w Dobrzelinie 

ujął w  tej miejscowości czasowo przebywających tam robotników 

STOSUNKI LUDNOŚCIOWE
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cukrowni z ich rodzinami, co dało łącznie na terenie wsi, folwarku 

i osady fabrycznej 4086 osób, a spis w 1921 r. dotyczył tylko ludności 

stałej i stąd objął tylko 1116 osób.

Wśród 58 osad do liczących powyżej dwustu mieszkańców 

zaliczały się: Grabów wieś (459 osób) Buszówek wieś, Pasieka wieś, 

Śleszyn wieś (198), Wola Księża wieś, zaś powyżej stu mieszkańców 

liczyły: Biała wieś, Chochołów wieś, Czesławów wieś, Grabie wieś, 

Grzybów Hornowski wieś, Janki wieś, Kaczkowizna folwark, Śleszyn 

wieś, Śleszyn Mały folwark, Wola Prosperowa wieś. Do najmniej 

zaludnionych, liczących poniżej 20 osób należały: Buszków folwark, 

Gaj wieś, Jadwigów wieś, Janków wieś, Szczytów folwark (11 osób)19. 

Statystyka ludności gminy Żychlin w latach 1921 i 1932.

źródło: Skorowidz miejscowości, dz. cyt., s 57.

Liczba mieszkańców miasta wzrosła do ponad ośmiu 

tysięcy poprzez włączenie w 1924 r. w obręb miasta kilku osiedli. 

W ciągu 10 lat (od 1921 r.) przybyło miastu 1187 nowych obywateli. 

W  gminie zaś populacja w  stosunku do 1921 r. wzrosła zaledwie 

o 816 osób20. W 1934 r. liczba ludności gminy wzrosła o kolejnych 

70 mieszkańców.

19 J. Józefecki, Zmiany ludnościowe …, s. 447 – 454.
20 Skorowidz miejscowości, dz. cyt., s. 57.

MIESZKAŃCY
ŻYCHLINA

WEDŁUG PŁCI

MIESZKAŃCY
OBSZARÓW
WIEJSKICH

WEDŁUG PŁCI

MIESZKAŃCY

ŻYCHLINA
MIESZKAŃCY
OBSZARÓW
WIEJSKICH

Rok 1921

Rok 1932

12 959 os.

15 862 os.

52%48%
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Przyrost ludności spowodowany był z  jednej 
strony migracją ludności i  powstaniem 
korzystnych warunków do osiedlenia się 
w mieście, również w związku z powstaniem 
nowego dużego zakładu przemysłowego. 

Wzrost ten był spowodowany także wyraźnym spadkiem 

liczby zgonów, przy jednoczesnym wzroście narodzin przypadającym 

właśnie na okres 1921 – 1932. Najbardziej pomyślnym rokiem był 

1928. W  kolejnych latach, przypadających na apogeum kryzysu 

gospodarczego, ta tendencja wzrostowa załamuje się. Poprawa 

następuje na krótko przed wybuchem wojny.

Największy przyrost naturalny odnotowano w  1925r. 

i w 1928 r., a wręcz ujemny w 1918 r., co było spowodowane zapewne, 

kończącą się co prawda, wojną oraz epidemią grypy. Wojna odcisnęła 

swój ślad również na niewielkim przyroście naturalnym w latach 1920 

- 21, w efekcie trwającej rok wcześniej wojny z Rosją bolszewicką.

Znaczącą część mieszkańców miasta stanowiła ludność 

żydowska. W  latach międzywojennych w  Żychlinie liczba 

mieszkańców narodowości żydowskiej jednak maleje, gdyż wielu 

wyjechało do Palestyny, USA i  do większych miast. Przestają być 

aktualne powiedzenia: „jak chcesz spotkać Polaka idź na Pasiekę”, 

czy „wasze ulice nasze kamienice”. W 1865 r. Żydzi stanowili 68,9 % 

mieszkańców, a 70 lat później już tylko około 40 %, a domy i place 

w 60 % były własnością Polaków21.

Gmina żydowska liczyła około 2800 osób w  1921 r., 

a w 1927 r. wzrosła do 3500, ale od 1929 r. do wybuchu wojny w 1939 r. 

utrzymywała się na poziomie 2900 osób. Gmina obejmowała miasto 

i  gminę Żychlin, wsie Szymanów, Opatów, Kurza Jama, Pniewo, 

Podwale. Większość mieszkała jednak w Żychlinie. Główne skupiska 

ludności żydowskiej w mieście znajdowały się na ulicy Budzyńskiej – 

34,9 % ogółu populacji, Starym Rynku – 25,4 %, Pasieckiej – 10,5 %, 

Buszkowskiej – 7,1%, Sądowej – 3,4 %, Nowym Rynku - 3,4 % oraz 

Sannickiej, Gąbińskiej, Żabiej – 15,3 %22. 

21 L. Zalewski, Zbiór prywatnych …
22 APK, SPK, sygn. 187, 188, 314. Według Rocznika statystycznego…, dział I tab. IV, s. 35 

w Żychlinie mieszkało w 1921 r. 2701 Żydów co stanowiło 39,5 % ludności, a w 1939 r. 
od 2600 do 2800 Żydów.

STOSUNKI LUDNOŚCIOWE
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Ruch ludności w latach 1918 – 1938

Opracowanie własne na pdst. Ksiąg parafi alnych urodzin i zgonów za lata 1918 – 1938.

Parafi a p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie
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300

100

200

200

100

-100

20



ŻYCIE GOSPODARCZE 
ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE I RZEMIOSŁO.

Żychlin pod względem gospodarczym wchodził w  nowy okres – 

niepodległej Polski, z bardzo niewielkimi stratami gospodarczymi. 

Podczas działań wojennych w  1914 – 1918 r. spośród 413 wsi 

w powiecie kutnowskim, zniszczonych zostało 26, tj. 6,2 %. Szkody, 

które dotyczyły również nieruchomości w  osadach miejskich były 

również niewielkie, a  dla Żychlina niemal symboliczne sięgające 

ok. 1,5 %, podczas gdy inne miejscowości odnotowały zniszczenia 

kilkunastoprocentowe (np. w Krośniewicach sięgnęły 16,4 %)23. 

Także zaopatrzenie w produkty rolne było zabezpieczone 

po przejęciu zboża i owiec z magazynów niemieckich przez Agentury 

Zbożowo – Ziemniaczane, co ilustruje poniższa infografi ka.

Ilość przejętego zboża w byłych magazynach niemieckich

w posiadaniu Agentury Zbożowo – Ziemniaczanej.

źródło: AAN, MA, sygn. 374, k.nlb.

23 M. Przeniosło, Straty i zniszczenia na terenach wiejskich…, tabele nr 1, 3, 5, s. 103- 125.

ŻYCIE GOSPODARCZE
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Dla dziejów gospodarczych miasta w  okresie między-

wojennym zakładem o największym znaczeniu były zdecydowanie 

Polskie Zakłady Elektryczne „Brown Boveri” SA24. Ich założycielem 

byli główni akcjonariusze: Gabriel Narutowicz, inż. Zygmunt 

Okoniewski i Skibniewski z udziałem kapitału szwajcarskiej fi rmy 

Brown – Boveri Company w  wysokości 60  %. Teren 63 mórg po 

zamkniętej cukrowni Walentynów we wrześniu 1921 r. kupił inż. 

Zygmunt Okoniewski. Przy organizowaniu zakładów w Żychlinie 

Z. Okoniewski współpracował również z  Gryfem Chamskim. Po 

śmierci prezydenta G. Narutowicza w 1922 r. prace nad adaptacją 

budynków po byłej cukrowni Walentynów uległy zahamowaniu. Po 

wykonaniu modernizacji budynków i  ich przebudowie dokonanej 

24 Od 1921 r. Polskie Zakłady Elektryczne „Brown Boveri” SA, od 1933 r. Zakłady 
Elektromechaniczne „Rohn - Zieliński” SA, od 15 marca 1945 r. Zakłady Wytwórcze 
Maszyn Elektrycznych i Transformatorów M-1 im. Wilhelma Piecka [dalej: M-1]. 
W roku 1967 zakład przyjął nową nazwę Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych 
i Transformatorów EMIT [dalej: EMIT].

powyżej / zabudowania 

byłej Cukrowni 

Walentynów – remont 

głównego budyneku 

fabrycznego w 1921 r.
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przez Karola Fabiana, już w  1923 r. wyprodukowano 14 maszyn, 

w kolejnych latach produkcja wzrastała, a w 1928 r. fabrykę opuściło 

1000 maszyn o wartości 5,4 mln. zł. 

Zakład stał się jednym z  głównych czynników, 
które spowodowały przywrócenie Żychlinowi praw 
miejskich. 

zdjęcie obok / 

Zaświadczenie 

wystawione 

Karolowi Fabianowi 

poświadczające zakres 

przeprowadzonych 

przez niego prac na 

terenie zakładów 

„Brown-Boveri” 

w 1928 roku

ŻYCIE GOSPODARCZE
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ŻYCIE GOSPODARCZE

Delegacja przed bramą Polskich 

Zakładów Mechanicznych

Brown – Boveri wraz 

z Zygmuntem Okoniewskim 

(pierwszy od prawej)

Zygmunt Okoniewski 
urodził się w Kijowie w 1877 r. 
Studiował w Szkole Inżynieryjnej 
w Mittweidzie, gdzie w 1900 r. 
uzyskał dyplom inżyniera elek-
tromechanika. Studia uzupełnił 
pobytem naukowym w Char-
lottenburgu specjalizując się 
w dziedzinie elektromechani-
ki. Pracę zawodową rozpoczął 
w fi rmie “Towarzystwo Udziałowe 
Fabryk Wyrobów Metalowych 
Rohn – Zieliński i Spółka” w War-
szawie, później pracował w Ber-
linie i Petersburgu, by w 1909 r. 
związać się ze szwajcarskim kon-
cernem “Brown Boveri Co.”. Przez 
kolejne 12 lat prowadził własne 
przedstawicielstwo tej fi rmy pod 
nazwą “Biuro Techniczne inż. Z. 
Okoniewski”, przemiennie w Ki-
jowie i Warszawie. Latem 1921 
roku przekształcił je w “Polsk-
ie Zakłady Elektryczne Brown – 
Boveri S.A.”, zostając jednocześnie 
jego naczelnym dyrektorem. 
W tym też czasie założył Zakład 
w Żychlinie, a w 1926 r. wykupił 
i rozbudował podobną fabrykę 
w Cieszynie. Oba te zakłady 
stworzyły podwaliny przemysłu 
maszyn i aparatów elektrycznych 
w niepodległej Polsce. Po kryzy-
sie ekonomicznym i zamknięciu 
fabryki, z jego inicjatywy wznow-
iono produkcję przekształcając 
fi rmę w “Zakłady Elektromechan-
iczne Rohn – Zieliński S.A. licencja 
Brown Boveri”. Najbardziej owoc-
ny okres swego życia spędził Oko-
niewski w Żychlinie. Kiedy umierał 
23 marca 1936 roku w Warszawie, 
wyraził wolę pochowania jego 
zwłok właśnie w tym mieście. 
Życzenie to zostało spełnione” 

25



Produkowano tu silniki prądu zmiennego, prądu stałego, prądnice, 

silniki trakcyjne tramwajowe i dla PKP, generatory wolnoobrotowe, 

transformatory małej mocy olejowe i  suche, rozruszniki silników, 

rozruszniki – nastawniki do tramwajów, tablice rozdzielcze dla 

elektrowni i  rozdzielni energetycznych oraz wiele innej drobnej 

aparatury. W 1928 r. na Wystawie Krajowej w Poznaniu prezentowano 

wyroby zakładu, w tym transformator 1000 kVA, największy jaki został 

wyprodukowany w  Polsce w  owym czasie. W  1928 r. powiększono 

moc elektrowni, dobudowano drugi, większy generator o  napędzie 

dieslowskim, nową halę dwunawową, wyposażoną w  dwie suwnice 

po 7,5 t, suszarnię, stację prób, trafo, sprężarkę. Przewidując rozwój 

elektryfi kacji kraju położono nacisk na jakość i zwiększenie produkcji 

transformatorów, sprowadzając w  tym celu fachowców z  zagranicy, 

jak np. Szwajcara Antenema. W 1929 r. fabryka wypuściła tysięczny 

silnik, który wykonywano przy pomocy jedynie pracy ręcznej. Zakład 

przynosił w tym czasie 60 % zysk. 

W 1922 r. dyrektorem naczelnym powstających zakładów 

był inż. Zygmunt Okoniewski, a  jego zastępcami inż. Edward 

Potempski (1876 – 1936), inż. Tadeusz Żerański (1880 – 1947) 

i  handlowiec Mystkowski. Pierwszym zaś dyrektorem fabryki 

po jej uruchomieniu był inż. Stanisław Śliwiński (1875 – 1950), 

absolwent politechniki w  Darmsztadzie, który przystosował 

budynki dawnej cukrowni do potrzeb produkcji25. W 1927 r. odszedł 

do pracy na Politechnice Warszawskiej. W 1928 r. na czele fabryki 

stanął Jerzy Gosiewski, pochodzący z Kaukazu absolwent Szkoły 

Inżynierskiej w Mittwiedzie we wschodnich Niemczech. Za jego 

kadencji zakład był w  największym rozkwicie – unowocześniany 

i  rozbudowywany. Zorganizowano również Dokształcające Kursy 

Wieczorowe Elektryczne. W 1930 r. w okresie wielkiego kryzysu 

na miejsce odwołanego J. Gosiewskiego przybył inż. Karol Rusz26, 

który był także dyrektorem zakładów w  Cieszynie. Skierowano 

tu też specjalistów elektryków ze Szwajcarii w  charakterze 

25 Wg kroniki zakładu pierwszym dyrektorem fabryki był inż. Żukiewicz, który przy 
ustawianiu maszyn spadł z suwnicy i poniósł śmierć na miejscu, a dopiero po nim funkcje 
dyrektora objął inż. Śliwiński. F. Góreczny, Emit. Księga Historii, Żychlin 1974, b.p.

26 Inna forma zapisu tego nazwiska to Rouge, który miał być Polakiem z obywatelstwem 
francuskim.

Dyrektorzy
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instruktorów27. 

W 1921 r. nowopowstająca fabryka zatrudniała 30 

osób, rok później było ich 80, a w 1923 r. w fabryce pracowało 

150 ludzi, w 1926 r. – 800, a w 1929 r. zatrudniano już 900 

pracowników. Do fabryki napływali fachowcy z fabryki „Kraj” 

w  Kutnie, z  prywatnej fi rmy Andrzejewskich w  Żychlinie, 

z cukrowni w Dobrzelinie, ze Śląska. Pierwszymi pracownikami 

byli: Gajewski, bracia Rządkowscy, Jan Uljanowicz, Marciniak, 

Szymański, A. Chalabary28, K. Chalabary, W. Chalabary, 

Stasiak, Kierzkowski, dwaj bracia Ostrowscy, Leon Stanicki, 

Klarecki, Łykowski, Jan Kunicki, Pabiega, Feliks Żakieta, 

Kubicki, Władysław Kapusta. Wielkość zatrudnienia sięgała 

nawet 1200 osób, a niektóre wydziały pracowały po 3 zmiany. 

27 ABPwŻ, Zbiór materiałów: J. Gajewski, Wspomnienia, maszynopis, s. 1-7; S. 
Fladziński, Informacja dotycząca Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych 
i Transformatorów za okres 1937 – 1945, mszps., Żychlin 1985, s. 1 – 4; E. 
Turowski, Materiały do biografi i Zakładu EMIT w Żychlinie, mszps., Warszawa 
1985, s. 1 – 9; Franciszek Góreczny, Kronika Żychlina, s. 118 – 120; F. 
Góreczny, Emit., b.p.; Biografi e żychlińskie. 40- lecie Zakładów Wytwórczych 
Maszyn Elektrycznych i Transformatorów M-1 im. W. Piecka w Żychlinie, Łódź 
1963 r., s. 9 - 13.

28 Zapis tego nazwiska można w źródłach dość często spotkać w postaci 
„Halabary”.

Związki pracownicze

ŻYCIE GOSPODARCZE
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W  1925 r. powstała związkowa organizacja robotnicza. Komitet 

założycielski tworzyli Antoni Chalabary, Władysław Chalabary, 

Donat Szreder, Józef Fudała, Teofi l Wnuk, Stanisław Pilecki, Karol 

Dubrawski. W ten sposób powstał Związek Zawodowy Metalowców. 

Pierwszym zadaniem związku było zorganizowanie 

jednodniowego strajku solidarnościowego popierającego żądania 

kolejarzy. Związek stanął również w obronie tokarza, który został 

pobity przez kontrolera i  usunięty z  zakładu. Kierujący strajkiem 

A. Chalabary i  Z. Kaszubski odnieśli jednak połowiczny sukces, 

bowiem zwolniono kontrolera, ale nie przyjęto z  powrotem 

tokarza. Związkowcy zorganizowali zespół teatralny oraz założyli 

wypożyczalnię książek „Pod dachówką”, stworzono związkowa 

kasę koleżeńską, a także założono sklep na zasadach spółdzielczych 

Spółdzielni „Społem”. W czasie światowego kryzysu gospodarczego 

zaczęły się redukcje personelu nawet po kilkaset osób jednorazowo. 

W 1931 r. jesienią zakład zamknięto, a produkcja ustała na dwa lata. 

Zakładem opiekował się w  tym czasie inż. archit. Grocholewski. 

W okresie kryzysu gospodarczego Spółdzielnia „Społem” udzielała 

kredytu robotnikom na żywność, a  w  mieście na rynku i  osadzie 

fabrycznej rozdawano zupę i  chleb. Niektórzy decydowali się 

na dzierżawę ziemi lub ogrodu, inni szukali pracy w  majątkach 

ziemskich, sezonowego zatrudnienia w cukrowni, czy podejmowali 

się pracy przy tłuczeniu kamieni, kopaniu rowów w ramach robót 

publicznych organizowanych przez władze miasta29.

Kolejny etap działalności fabryki w Żychlinie związany był 

z fi rmą warszawską. W związku z planowaną budową dworca PKP 

w Warszawie niezbędne okazało się przeniesienie przeszkadzającej 

w tej inwestycji, fi rmy Rohn – Zieliński (Zieliński prawdopodobnie 

zmarł w latach 50 – tych w domu starców w Pniewie k/Żychlina). 

29 ABPwŻ, Zbiór materiałów: J. Gajewski, Wspomnienia, maszynopis, 
s. 1-7; S. Fladziński, Informacja dotycząca Zakładów Wytwórczych 
Maszyn Elektrycznych i Transformatorów za okres 1937 – 1945, 
mszps., Żychlin 1985, s. 1 – 4; E. Turowski, Materiały do biografi i 
Zakładu EMIT w Żychlinie, mszps., Warszawa 1985, s. 1 – 9; Franciszek 
Góreczny, Kronika Żychlina, s. 118 – 120; F. Góreczny, Emit., b.p.; 
Biografi e żychlińskie. 40- lecie Zakładów Wytwórczych Maszyn 
Elektrycznych i Transformatorów M-1 im. W. Piecka w Żychlinie, Łódź 
1963 r., s. 9 - 13.

Strajk
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Postanowiono przenieść ją do Żychlina. Państwo dawało duże ulgi 

podatkowe i umarzało zaległe podatki, tym fi rmom, które w  latach 

kryzysu i bezrobocia uruchamiały produkcję. Dlatego też fi rmę „Rohn 

– Zieliński” stać było na wykupienie większości akcji od Brown – 

Boveri. Po połączeniu z odlewnią „Rohn – Zieliński” w 1932 r. powstały 

Zakłady Elektromechaniczne Rohn - Zieliński Sp. Akc. Licencja 

Brown – Boveri. Prezesem spółki został Z. Okoniewski, a dyrektorem 

inż. Skoczyński z  „Rohn – Zieliński”. Kierownictwo fabryki objęli: 

inż. Zygmunt Gogolewski i inż. Wacław Ciepłowski, były pracownik 

„Rohn – Zieliński”, doskonały mechanik, który w  znacznym 

stopniu przyczynił się do podniesienia technologii wytwarzania 

maszyn i transfor-matorów.  Z początkiem marca 1933 r. ponownie 

uruchomiono produkcję. Po śmierci dyrektora W.  Ciepłowskiego 

w  styczniu 1939  r., stanowisko to objął inż. Zbigniew Grabiński, 

wieloletni kierownik warsztatów w  Zakładach Naprawczych 

Tramwajów Warszawskich, którego Niemcy zamordowali na 

początku okupacji. Tuż przed okupacją zakład opuścili: dyr. techniczny 

i  szef biura konstrukcyjnego inż. Gogolewski, kierownik produkcji 

Dobrzyński, którego miejsce zajął Setkowicz. 

zdjęcie powyżej /

Produkcja maszyn 

elektrycznych lata 30. 

XX w.
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Pierwszym zamówieniem zakładów pod nowym szyldem 

było „trafo 640 kWA” dla cementowni Goleszów i silniki elektryczne 

dużej mocy dla Związku Radzieckiego. Wśród nowych elementów 

zaczęto produkować pompy wirowe. W  związku z  tym powstała 

stacja prób pomp, której kierownikiem został Zygmunt Wypych. 

Stacją prób zarządzał też E. Jezierski. Wybudowano nowe suwnice 

15 i 50 tonową oraz kuźnię z młotem pneumatycznym, a od strony 

ulicy powstał biurowiec. Na trzy miesiące przed wybuchem wojny, 

na terenie osady fabrycznej wybudowano dwa bloki mieszkalne30. 

W  sierpniu 1936 r. robotnicy, domagając się podwyżki 

płac, zorganizowali strajk okupacyjny pod patronatem Związku 

Zawodowego Metalowców. Strajk trwał 14 dni, podczas którego 

robotnicy zostali odcięci przez kordon policji. Komitet Strajkowy 

(A. Chalabary, Eugeniusz Aleksandrowicz, Zenon Kaszubski) 

pertraktował wspólnie z  przedstawicielami Centrali Związków 

Zawodowych w Warszawie z dyrekcją fabryki. Pomocy strajkującym, 

a zwłaszcza ich rodzinom, udzielali pracownicy cukrowni „Dobrzelin” 

oraz Spółdzielnia „Społem”. Mimo tego strajk po 14 dniach się załamał. 

Tym bardziej, iż przedstawiciele warszawskiej centrali pertraktowali 

z dyrekcją fabryki bez udziału załogi, co wywołało niechęć do dalszego 

strajkowania. Akcja strajkowa przyniosła podwyżkę plac o  5 gr za 

godzinę, ale dostało ją 85 pracowników na 650 zatrudnionych31. 

W  latach 1938 – 41 zbudowano 4 transformatory dla 

elektrowni wodnej w  Rożnowie. Oprócz wyrobów własnych 

montowano wyroby produkcji szwajcarskiej, np.: w kolejce górskiej 

w Zakopanem. Licencja Brown – Boveri była w pewnym stopniu 

dla zakładów Rohn – Zieliński miernikiem postępu technicznego, 

zapewniać miała niezawodną jakość. Choć to nie zawsze się 

udawało, ze względu na stosowanie zamienników. W  okresie 

między-wojennym, fabryka znajdowała się w  trakcie rozwoju 

w  zakresie budowy maszyn i  transformatorów. Produkowane tu 

maszyny i  silniki o  znacznej mocy trafi ały do tramwajów, kolei 

państwowej i  marynarki wojennej. Wykonano wyposażenie 

elektryczne w maszyny prądu stałego, silniki główne i aparaturę dla 

łodzi podwodnej ORP „Sęp”. Do kopalni dostarczano silniki do 

30 Tamże.
31 F. Góreczny, Emit., b.p.

Produkcja
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lokomotyw dołowych, do wagonów PKP prądnice podwagonowe 

z  regulatorami napięcia o  bardzo skomplikowanej budowie. 

Największe osiągnięcia dotyczyły transformatorów dla energetyki 

krajowej na napięcie 150 kV, a  mocy ok. 16 MW. W  ramach tej 

fabryki działała także w Cieszynie fabryka silników indukcyjnych. 

Zakład w  Żychlinie był bezkonkurencyjny nawet dla takich 

potentatów jak: ASEA, SKODA czy Elektrobudowa Łódź. Huta 

„Batory” zamówiła silnik pierścieniowy o mocy 2000 KW o bardzo 

dużych wymaganiach w zakresie sprawności, współczynnika mocy 

i  przeciążalności. Silnika nie zdołano jednak wyprodukować do 

wybuchu wojny (został oddany w 1941 r.) 32. 

Rozwój produkcji fabryki w Żychlinie w latach 1923 – 39.

źródło: Historia Elektryki Polskiej, nr 4, WNT 1972, s. 406

W  latach 1937 – 38 rozbudowano spawalnię, której 

kierownikiem został Royter. W  1938 r. oddział montażu 

transformatorów został wydzielony z  nawijalni jako samodzielny 

wydział, którego kierownikiem został Stanisław Wojde, a kierowni-

kiem montowni silników - Jadczak. W latach trzydziestych kierowni-

kami byli: inż. Edward Turowski – maszyny prądu zmiennego, 

32 ABPwŻ, Zbiór materiałów: S. Fladziński, Informacja dotycząca Zakładów, s. 3; 
J. Gajewski, Wspomnienia, , s. 4; Historia Elektryki Polskiej, nr 4, WNT 1972, s. 406.
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inż. Aleksander Daszewski – maszyny prądu stałego, inż. Michel 

– transformatory, Janusz Brzechff a /vel Brzechwa/ – konstruktor 

aparatów elektrycznych. Kierownikiem biura technicznego był Jerzy 

Schmidt /Szmyt/.

8 września 1939 r. zakład został ewakuowany. Zabrano 

ważniejszą dokumentację oraz kontrolną aparaturę elektryczną 

i mechaniczną. Samochód z tym ładunkiem dojechał do Warszawy, 

a potem Kostopolu na Wołyniu, gdzie w lasach zakopano skrzynie 

i wszelki ślad po nich zaginął33. 

Do najbardziej znaczących zakładów na terenie gminy 

należała także cukrownia w  Dobrzelinie, a  także cukrownia 

„Walentynów”, położona przy dzisiejszej ul. Narutowicza. Została 

ona zamknięta w  1921 r., toteż jedyną cukrownią na tym terenie 

pozostała cukrownia „Dobrzelin”. W  okresie międzywojennym 

cukrownia należała do Warszawskiego Towarzystwa Fabryk 

Cukru. Fabryka zajmowała teren 16 ha. Należała ona w  okresie 

międzywojennym do największych na terenie powiatu kutnowskiego. 

W 1922/23 r. obszar plantacji buraków (hodowanych m.in. na terenie 

majątku Budzyń należącego do cukrowni o  wartości wycenianej 

w 1937 r. na 84 602,54 zł.), wynosił 1000 ha, dobowy zaś przerób 

buraków wynosił 460 t., a  roczna produkcja cukru wynosiła 2956 

t. kostki prasowanej34. Zakład w  tym okresie zatrudniał 500 ludzi, 

łączna zaś moc silników wynosiła 770 KM35. W 1930 r. przerabiano 

już 908 t., dysponowano maszynami parowymi o łącznej mocy 1200 

KM i  155 KM silników elektrycznych. W  cukrowni pracowało 

wówczas 443 robotników, 12 osób personelu technicznego i  22 

urzędników. Poziom produkcji cukru wynosił w  latach: 1935/36 – 

4120 t, 1936/37 – 5625 t, 1937/38 – 5605 t, 1938/39 – 6218 t. Ze 

sprzedaży cukru uzyskiwano zysk zwiększający się każdego roku, 

w latach 1935 – 39 średnio o ok. 16, 5 %36. Krótko przed wybuchem 

wojny plantacje buraków zajmowały 2410 ha, a  dobowy przerób 

buraków cukrowych wynosił 969 t., zaś roczna produkcja cukru 

wzrosła do 9241 ton białego kryształu i  rafi nady. Przez cały okres 

33 ABPwŻ, Zbiór materiałów: Z. Kratochwil, Wspomnienia z mojej pracy w Zakładach 
Maszyn Elektrycznych i Transformatorów w Żychlinie, mszps., Żychlin 1985, s. 4. 

34 Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1923, s. 10 – 11.
35 A. R. Sroka, Księga przemysłu, handlu i fi nansów, Warszawa 1926, poz. 9791. 
36 APK, Cukrownia „Dobrzelin” w Dobrzelinie [dalej: CDwD], sygn. 4,Sprawozdania 

i statystyka, k. 94.

Cukrownia Dobrzelin
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międzywojenny trwała rozbudowa i modernizacja fabryki. W 1933 r. 

usunięto jeden z  czterech pieców systemu „ Schaff ena”, a  na jego 

miejsce wstawiono lokomobilę systemu „Wolfa”, napędzającą 

prądnicę prądu stałego o mocy 366 kW (0,4 MW) w 1936 r., której 

energia przeznaczona była do oświetlenia osady fabrycznej37. 

Stan zabudowy w 2. poł. lat 30 – tych wynosił: budynków 

fabrycznych – 70, budynków mieszkalnych i  gospodarczych – 

87. Wśród budynków fabrycznych znajdowały się: buraczarnia, 

pomieszczenia 2 pras do wysłodków (z  muru pruskiego), surowa 

fabrykacja (budynek 3 piętrowy), sala maszyny dyfuzyjnej, 

kotłownia, stacja wapienna, pomieszczenia pieca wapiennego, stacji 

pomp wody czystej (budynek 2 piętrowy), siarkownika oraz wieża 

mieszcząca skrzynki wodne i  cedzidło (5 piętrowy), fi ltry kostne 

(3 piętrowy budynek), płuczki kostne, kościarnia (z  piecami 

Schafen’a), rafi neria (budynek 3 piętrowy), krystalizernia, odźwiernia 

fabryki z  laboratorium chemicznym, odźwiernia z  centralą 

telefoniczną ogrzewaną parowo i zelektryfi kowaną, remiza strażacka, 

cegielnia. W części mieszkalno – gospodarczej znajdowały się domy 

37 Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1937, s. 6- 7.

zdjęcie powyżej / 

Pracownicy Cukrowni 

Dobrzelin – około 1912 

roku.
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dla robotników i  urzędników, w  tym dom administratora. Domy 

w  większości były skanalizowane, z  wodociągami, z  centralnym 

ogrzewaniem i  oświetleniem. Ponadto znajdowało się tu 

ambulatorium Kasy Chorych, budynek Spółdzielni, budynek dawnej 

szkoły, mleczarnia, pralnia, 3 piekarnie, nowe jatki, 2 oranżerie 

o powierzchni 352 m2 i 95 m2. Dom administratora był wyposażony 

w pompę wirową z mosiężnym korpusem do pompowania wody ze 

studni w ogrodzie do „skrzyni” na poddaszu oraz silnik elektryczny38.

W cukrowni znajdował się pokaźny tabor kolejowy kolei 

szerokotorowej: 2 parowozy (jeden małego typu z  armaturą fi rmy 

„Vulcan” ze Szczecina z 1893 r., a drugi z armaturą fi rmy Orenstein, 

A. Koppel z Berlina z 1925 r.), 5 wagonów, w tym wagon osobowy 

typu dawny tramwaj konny z  fi rmy Herszkowicza z  Warszawy. 

Znacznie większy był tabor kolejki wąskotorowej. Cukrownia 

posiadała 2 parowozy czteroosiowe (nr fabr. 14471 z  1916 r. i  nr 

fabr. 15549 z 1917 r. z armaturą fi rmy Henschel &Sohn – Cassel), 

1 parowóz pięcioosiowy (nr fabr. 6806 z 1918 r. z armaturą zakładów 

L. Schwartzkopf z Berlina) 2 parowozy czteroosiowy (nr fabr. 8691 

i 8694 z 1918 r. z armatura zakładów Orenstein, A. Koppel z Berlina), 

2 parowozy czteroosiowe (nr farb. 2864 i 2865 z 1919 r. z armaturą 

zakładów Arn. Jung Jungthal, b. Kirchen), 1 parowóz czteroosiowy 

(nr fabr. 3873 z  1915 r. z  armaturą zakładów R.  Hartmann A.G. 

w  Chemitz), 210 wagoników towarowych z  fabryki Lewartowski 

z  Warszawy, 2 drezyny, tender. Na terenie fabryki było 1260 m 

torów szerokotorowych oraz takich torów na głównej bocznicy 

zakładowej było 2382 m, a  do fabryki Rohn – Zieliński 2337 m. 

Torów wąskotorowych na terenie cukrowni o  szerokości 710 mm 

było 45,6 m, a torów o szerokości 620 mm – 350 m oraz 3520 m 

na bocznicy przeładunkowej. Ponadto na linii łączącej Dobrzelin 

z Brzozowem Starym było 43290 m torów, na linii Dobrzelin Trębki 

– 17250 m i na należącej do cukrowni linii Luszyn – Model – 7680 

m. Bocznica kolejowa powstała już w 1909 r. (w tym roku rozpoczęto 

również instalowanie linii telefonicznej), a  remizę kolejową 

postawiono w 1913 r. Kolejkę wąskotorową rozpoczęto budować 

w 1919 r., ale rozbudowa jej sieci trwała praktycznie przez cały okres 

38 APK, CDwD, sygn. 149, Budownictwo, wykazy maszyn i urządzeń, k. 81.
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międzywojenny, choć najintensywniej w latach 20 - tych (w 1923 r., 

w  okresie gigantycznej infl acji, na budowę kolejki przeznaczono 

1 039 950 698 marek), podobnie jak sieć telefoniczną. Elektryfi kację 

zakładów na szerszą skalę rozpoczęto w  latach 1938 – 39, choć 

już wcześniej prąd był doprowadzony do mieszkań i  pomieszczeń 

fabrycznych39. 

Przy cukrowni od 1921 r. działało Spółdzielcze 

Stowarzyszenie Spożywców, które prowadziło 1 sklep. Zrzeszało 

ponad 200 członków, co wraz z  rodzinami obejmowało około 

800 osób. Wśród członków było około 146 mężczyzn, w  tym 

33 pracowników umysłowych oraz około 40 kobiet, w tym ok. 28 to 

pracownice umysłowe. Stowarzyszenie miało swoją Radę Nadzorczą, 

której przewodniczącym był Adam Porczyński, a  Julian Skibiński 

sekretarzem. W  kolejnych latach skład Rady zmieniał się niemal 

co roku. W  1925 r. w  Radzie nadzorczej byli: Adam Porczyński, 

Franciszek Walczak i Józef Łuczak, a rok później F. Walczaka zastąpił 

Władysław Kasza. Równie częste zmiany zachodziły w Zarządzie. 

W  1924 r. prezesem był Henryk Milarnowski, jego zastępcą 

Mieczysław Różański , sekretarzem Feliks Łepski, jego zastępcą 

i zarazem skarbnikiem Jan Królikowski. W następnym roku Zarząd 

odpowiednio tworzyli: M. Różański, F. Łepski, H.  Milarnowski, 

J. Królikowski, a  w  1927 r. – W. Kasza, J. Królikowski, F. Łepski. 

Powiększyła się w tym roku Rada Nadzorcza, w skład której wchodzili 

wówczas: Władysław Dąbrowski, F. Walczak, J. Łuczak, Stanisław 

Janiszewski, Leon Sucharski. Stowarzyszenie wypracowywało zysk 

w  pierwszych latach działalności rzędu około 8000 zł, natomiast 

w latach 1928 – 29 ponad 10 000 zł40.

Ważną inwestycją miejską było uruchomienie w  1926  r. 

Spółdzielni Mleczarskiej przy ul. Sądowej /Kilińskiego/, pod 

nazwą „Spółdzielcza Mleczarnia Parowa w Żychlinie z ograniczoną 

odpowiedzialnością”, w  przebudowanym budynku po dawnych 

stajniach Cichalewskiego. Uroczyste otwarcie mleczarni spółdzielczej 

w  Żychlinie nastąpiło 7 lutego 1926 r. Produkcja, mimo złych 

warunków, rozwijała się pomyślnie, co pozwoliło pobudować nowe 

39 Tamże, sygn. 148, Budownictwo, k. 11, sygn. 597, k. 156.
40 Tamże, sygn. 1724, Spółdzielcze Stowarzyszenia Spożywców pracowników Cukrowni 

Dobrzelin, k. 26.

Spółdzielnie Mleczarskie
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budynki i park maszynowy oraz zainwestować w nowe technologie 

produkcyjne a także zmienić lokalizację na ul. Pierackiego (1 Maja 

33). W latach 1934 – 36 wystawiono obecnie istniejące budynki. 

W październiku 1936 r. uroczyście obchodzono dziesięciolecie jej 

istnienia. Odbyła się wówczas uroczystość poświęcenia nowego 

budynku mleczarni parowej (pierwszej tego typu w  Polsce). 

W uroczystościach uczestniczył wojewoda warszawski Bronisław 

Nakoniecznikoff  – Klukowski41. W 1936 r. zatrudnionych tu było 

32 pracowników. Korzystano z maszyny parowej o mocy 8 KM, 

a  dziennie przerabiano 2500 l. mleka. Rocznie przerabiano 

3  885  000 l mleka, a  obrót mleczarni wynosił 432 000 zł42. 

Funkcjonowało też 5 prywatnych mleczarni należących do: Motela 

Gelbarta, Ch. Goldmana, Sendera Hamburga, A. Zyka.

Działalność spółdzielni mleczarskich w powiecie kutnowskim w 1927 r.

źródło: Mleczarnie spółdzielcze naszego powiatu “Tygodnik Kutnowski” nr 24, 10 VI 
1928, s.2

Kolejne zakłady funkcjonujące na terenie Żychlina 

związane były z produkcją mechaniczną i metalową. Od początków 

XX w. istniała tu odlewnia i  zakłady metalurgiczne na ul. 3-go 

Maja 14. pod nazwą „Żychlin”, jako spółka udziałowa Bronisława 

Brzozowskiego, Wacława Brygiewicza i  Edwarda Szenfelda. 

Później właścicielami byli: D. Wagner, A. Szwyff , Azryel Goldberg, 

41 Poświęcenie Mleczarni Parowej w Żychlinie, „Echo” nr 6, 8 XI 1936, s. 6.
42 W. Baranowski, Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce, t. IV, z. 7, 

Powiaty: Kutno i Skierniewice – województwo łódzkie, PAN, Instytut Historii Kultury 
Materialnej, Ossolineum, 1974, s. 35.

Zakłady metalurgiczne

841

449 1996
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Skórzewa
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78

1820
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100 osób

Liczba krów

Dostarczono mleka
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Jankiel Bloch, Icek Rozental, Mosze Biedrman, Ita Bejler, Mosze 

Aron Bander. Zakład produkował odlewy żelazne, budowlane, 

kanalizacyjne i  maszynowe, dysponując silnikiem spalinowym 

15 KM. Później zakład przejęła fabryczka wytwarzająca młoty 

i siekiery, a następnie mieściła się tu odlewnia i zakłady montażowo 

– naprawcze maszyn rolniczych. 

Podobną metrykę miała odlewnia i  zakłady rolnicze 

Andrzejewskich: Bolesława, Józefa i  Witolda oraz ich szwagra 

Rokickiego, które w  czasie kryzysu gospodarczego podupadły. 

Działała tu odlewnia i  gisernia prowadzone przez Jana 

Andrzejewskiego /przy ul. Narutowicza 47/. Wykonywano w  tym 

zakładzie komplety parowych maszyn omłotowych. 

Ponadto budownictwem na terenie miasta zajmowali się Józef 

Cichalewski i Karol Fabian. Teren Karola Fabian, tzw. „Fabianówka” na 

ul. 1 Maja /Pasiecka - na północnym krańcu tej ulicy/ tworzył kompleks 

ciągnący się do ul. Racławickiej z cegielnią mechaniczną, betoniarnią, 

powyżej / 

Lokomobile w Zakładzie 

Mechanicznym 

Andrzejewskich

/ob. Narutowicza 47/
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elektrownią zapewniającą mieszkańców w  prąd, a  która została 

rozbudowana w 1918 r. Natomiast przy ul. 3 – go Maja działała kuźnia 

B. Lewandowskiego43.

Ważnymi zakładami były młyny. Do Zygmunta Suchorskiego 

(posiadającego również młyn w Jastrzębi) należał młyn motorowy na 

ul. 3 -go Maja 3, który powstał prawdopodobnie tuż po odzyskaniu 

niepodległości. W początkach lat 30 – tych dobudowana została druga 

część budynku. Młyn zasilany był silnikiem na koks – gaz. Starszy młyn 

parowy na ul. 1-go Maja 44 należał do spółki Wojdesławski, Hude 

i  Ciepliński. W  tym młynie były zatrudnione 32 osoby. Napędzany 

był maszyną parową o mocy 60 KM. Został rozbudowany w 1924 r. 

i zamontowano wówczas silnik o mocy 150 KM. Tuż przed wybuchem 

II wojny młyn ponownie przebudowano oraz zainstalowano silnik na 

koks – gaz ssany. Urządzenia produkcyjne nie były jednak najlepszej 

jakości, ale wzrosła moc przemiałowa. 

M. Wojdesławski posiadał jeszcze jeden młyn „Podwale” 

43 Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1932, 1934, 1936, 1938.

Młyny

zdjęcie obok /

Fabianówka przy ul. 

Pierackiego 

/ob. 1 Maja/ zakłady 

przemysłowe Karola 

Fabiana z elektrownią 

dostarczającą prąd 

mieszkańcom
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przy ul. 1 -go Maja44. Ponadto działały młyny Klepczyńskiego i Ski, 

J. Witeski i Ski, Łysia i Ski (od 1930 r.) oraz wiatraki – L. Grodzickiego 

i A. Królikowskiego.

Niewielkie zakłady – fabryczki działające na tym terenie 

to także: cegielnie prowadzone przez W. Ustaborowicza, K. Fabiana, 

St.  Brzozowskiego, Wł. Szymerskiego, mydlarnia – S. Opatowskiej, 

fabryka mydła – S. B. Bauma, fabryka gilz – A. Szajkowskiego, wytwórnia 

pończoch – Sz. Słoma, wytwórnia powozów – L. Borowicz, wyrób 

wozów – T. Popławski. Z  drobniejszych zakładów trzeba wymienić 

olejarnię I. Goldberga, fabrykę wody sodowej I. Opatowskiego, tartak 

Salomona Szykiera i ski45.

Przedsiębiorstwa o  bliżej nieokreślonej specjalności na 

terenie Żychlina prowadzili: Sz. M. Szylberminc, Babe, Abram i Icek 

Hude, Hersz Jankiel Bloch, Sara (Salomea) Bloch, Gutman Cukiert 

z Oporowa, Mordka Zygier, Luzer Kolski. Ponadto działała kaszarnia, 

którą prowadził N. Lichtensztajn. 

Ważną dziedziną życia gospodarczego były drobne zakłady 

rzemieślnicze i  usługowe, które na terenie miasta reprezentowało 

bardzo różnorodne zawody i  zajęcia. Na terenie Żychlina działało 

szczególnie liczne krawiectwo i  szewstwo. W  usługach krawieckich 

działało 57 zakładów46, z czego tylko 6 należało do Polaków, odwrotnie 

niż w  przypadku usług szewskich, gdzie na 37 zakładów47, Żydzi 

prowadzili tylko 6. Większe zakłady szewskie należały do Trębińskiego, 

S.  Głowackiego, J. Trzaskowskiego, M. Olejnickiego. Pozostali 

zajmowali się naprawami i tzw. „łataniną”. Kuśnierstwem zajmował się 

G. Nasielewicz. Usługi gastronomiczne świadczyli: F. Białecki, A. Grajder, 

H. Matuszewska, piwiarnie – L. Borowicz, J. Kelmer, M.  Korecka, 

H. Korn, I. Opatowski, F. Pabjanowski, J. Szumraj, H.  Wypych, 

hotelarstwo – W. Stasikowski, kawiarnie – B. Goldfarb, H. Korn, 

44 W. Baranowski, dz. cyt., s. 34.
45 Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł 

i rolnictwa, Warszawa 1928, s. 2082; 1930, s. 2068 – 2069; W. Trzciński, Struktura 
wyznaniowa wyborców (nabywców patentów) do Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Warszawie, „Kwartalnik Statystyczny”, t. 8, z. 1, 1931. Udział żydowskich 
przedsiębiorców i kupców w gospodarce miasta był zauważalny głównie w bankowości – 
100 %, handlu – 61%, nieco mniejszy w przemyśle – 20 %.

46 Działały tu zakładu m.in.: M. Cały, J. Dawidowicza, F. Drożdzewskiego, Sz. Markusa, 
G.. Michałowicza, J. Olczaka, J. Pęcherzewskiego, A. Rozenberga, M. Sadzawki, rodziny 
Zygielmanów.

47 Wśród bardziej zananych zakładów szewskich były te należące do: Sz. Glajdera,                       
A. Kelmera, A. Kolskiego, D. Najdata, A. Rosoła, M. Złotaka.
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restauracje – A. Dubielak, M. Matczak, W. Stasikowski, F. Zieliński, 

zajazd – Sz. Wojdesławski. Usługi komunikacyjne świadczyli I. Stern, 

J. Dewecki. G. Trębiński.

Wykaz rzemieślników funkcjonujących w Żychlinie pod koniec lat 20-tych.

Ważną gałęzią gospodarki gminy było rolnictwo. W 1934 r. 

obszar gminy liczył 6962 ha czyli 70 km2, z czego 5986 ha gruntów 

uprawnych, 2  ha lasów i  nieużytków 974  ha. W  22 sołectwach 

skupiających 57  wsi, w  których było 1057 /lub wg innego szacunku 

997/ gospodarstw o mniejszej własności, a większej własności, powyżej 

50 ha było jedynie 9 gospodarzy oraz 9 folwarków. Przeciętne obciążenie 

podatkami komunalnymi na rzecz gminy na 1 mieszkańca wynosiło 

441 zł, zaś w przeliczeniu na 1 ha to obciążenie wynosiło 485 zł. W gminie 

było 1074 płatników podatków, z czego państwowy podatek gruntowy 

płaciło 1006 podatników co dawało 34666,21  zł, w  przeliczeniu na 

1 płatnika 41,09, a na 1 mieszkańca gminy 5,41 zł. 

Na terenie gminy działały 4 kółka rolnicze: w Chochołowie, 

liczące 35 członków, Grzybowie – 38 członków, Woli Prosperowej – 43 

członków oraz Pasiece (Żychlinie) – 57 członków 48. Dane dotyczące 

wielkości produkcji rolnej w zasadzie się nie zachowały. Fragmentaryczne 

informacje pochodzą z okresu powojennego jako materiał porównawczy 

dla rolnictwa powojennego.

48 APK, SPK, sygn. 42, Protokoły strat wojennych, statystyka obsiewów, struktura agrarna 
1945, k. 14.

Bednarz, Kołodziej, Garncarz, Siodlarz, Rymarz

Dekarz, Tapicer, Kominiarz, Zdun, Powroźnik, Lakiernik, Fryzjer, Fotograf

Blacharz, Ślusarz, Kamieniarz, Cukiernik

Cieśla, Stolarz, Kowal, Zegarmistrz, Murarz

Kamasznik i Kapelusznik, Malarz

Piekarz

Rzeźnik

Szewc

Krawiec
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37
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HANDEL

Inną ważną gałęzią gospodarki miejskiej był handel. 

Nim jednak zaczął on przynosić dochód kasie miejskiej u  progu 

niepodległości należało rozwiązać problem nielegalnego handlu. 

Zajęły się tym władze miejskie, które próbowały przeciwdziałać 

szmuglowi. Przy magistracie powołaną specjalną „Komisję do walki 

z lichwą”. Aby ograniczyć kradzieże i  szmugiel cukru, szczególnie 

w  cukrowni w  Dobrzelinie, po strajkach robotników sezonowych 

postanowiono na początku 1919 r. podnieść im płacę z 3 do 8 marek 

polskich 49.

W okresie międzywojennym istotną rolę odgrywały targi. 

Został wyznaczony plac pod targowisko bydlęce o  przestrzeni 

3 morgów (ok. 1,5 ha) za opłatą dzierżawy rocznej wartości 4 korcy 

żyta z  jednej morgi wydzierżawiony od Teodora Kędzierskiego 

z  Żychlina. Był to warunek przywrócenia handlu bydłem. 

Wprowadzono ubój zwierząt we wsiach Dobrzelin i  Grabów, 

w związku z czym wprowadzono opłaty na rzecz gminy: od świni 

4 zł, buhaja i wołów 8 zł, krów i jałowizny wyżej 2 lat 7 zł, jałowizny 

od ½ roku do 2 lat 4 zł, cieląt 80 gr., owiec i kóz 80 gr., jagniąt i koźląt 

50 gr. Wkrótce jednak posypały się skargi na pobierane opłaty za 

wpęd bydła i koni na targi do Żychlina, pobierane w wysokości 1 zł 

od sztuki. Ponadto zarzucano władzom gminy, że targowisko jest 

zbyt małe i grząskie oraz zgodnie z przepisami wojewody opłata od 

zwierząt powinna pokrywać jedynie ponoszone koszty, a magistrat 

wbrew temu czerpie ogromne zyski. Mieszkańcy gminy skarżyli 

się w 1924 r. na magistrat Żychlina, który nie mając hal targowych 

pobiera opłaty placowego od przywożonych przez producentów 

rolnych artykułów żywnościowych, co miało być niezgodne z ustawą 

z 11 sierpnia 1923 r. Opłatę pobrano też od radnego S. Bogólskiego 

10 gr od każdej kopy kapusty. Postanowiono zwrócić się do władz 

nadzorczych z  prośbą o  skasowanie pobierania opłat placowego 

przez magistrat. 

Kolejną kwestią sporną było uiszczanie przez przybywa-

49 Tamże, Akta miasta Kutna [dalej: AmK], sygn. 147, Posiedzenia Rady Miejskiej, k. 27.

Targi
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jących do miasta chłopów rogatkowego, pobieranego na krańcach 

miasta. Wielu gospodarzy przyjeżdżających do miasta nie w celach 

handlowych a  osobistych musiało płacić, czasem nawet parę razy 

dziennie, co wywoływało kłótnie. Postulowano wprowadzenie 

pobierania tych opłat nie na rogatkach, ale na rynkach miejskich, 

gdzie zatrzymywały się furmanki. 

W  kwietniu 1929 r. powstał konfl ikt z  Osmolinem 

w  sprawie projektowanych tam dodatkowych wielkich targów. 

Projektowane targi wielkie w  środy po 1 i  15 każdego miesiąca 

w  Osmolinie odległego zaledwie 16 km od Żychlina były 

konkurencją dla odbywających się targów w Żychlinie w czwartki po 

1 każdego miesiąca i 6 razy do roku, a mianowicie w poniedziałek 

po 3 królach, w poniedziałek po św. Grzegorzu, we wtorek po św. 

Wojciechu, w poniedziałek po św. Piotrze i Pawle, w poniedziałek 

po św. Mateuszu i  w  poniedziałek po św. Szymonie i  Judzie oraz 

targom małym w  poniedziałki i  czwartki każdego tygodnia. 

Narażało to miasto na zmniejszenie dowozu artykułów pierwszej 

potrzeby dla ludności. Uchwalono regulaminy targów wielkich 

i małych w Żychlinie oraz wyznaczono miejsce, gdzie odbywały się 

targi trzody chlewnej na placu, na terenie gdzie dziś znajduje się 

biblioteka50.

Handel (a  także bankowość) był podstawowym zajęciem 

przede wszystkim dla ludności żydowskiej w Żychlinie. Ilustruje to 

struktura wyznaniowa nabywców patentów do Izby Przemysłowo 

Handlowej w Warszawie obwodu żychlińskiego w 1929 r. 

Struktura wyznaniowa nabywców patentów do Izby Przemysłowo Handlowej 

w Warszawie obwodu żychlińskiego w 1929 r.

Ogółem w I i II kategorii w 1929 r. wykupiono w Żychlinie 

435 patentów, w tym 252 przez Żydów, z tego ogółem w przemyśle 

- 35, w tym 7 Żydów, w handlu zaś na 399 patentów 244 przypadały 

50 Tamże, AmŻ, sygn. (8) 184, Księga uchwał zebrania gminnego Gm. Żychlin 1912 -23, 
s.124, 131; sygn. (10) 212, Księga uchwał Rady Gminnej w Żychlinie 1923 r., s. 273; 
AgD, sygn. 212, Księga uchwał Rady Gminnej gminy Żychlin 1923 – 26, s. 38, 56, 126.
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dla kupców żydowskich51. 

Do połowy lat 20. dominowały w  Żychlinie tzw. „bieda 

sklepy”, gdzie można było nabyć przysłowiowe „mydło i powidło”. 

W tym okresie wpłynęło do Rady Gminy podanie byłych żołnierzy 

armii polskiej ze wsi Dobrzelin o pozwolenie „na otwarcie sklepu 

ze sprzedażą wódek i win w naczyniach zamkniętych”. Rada na to 

się zgodziła, gdyż takiego sklepu na terenie gminy jeszcze wtedy nie 

było, a przynosiło to dodatkowe podatki dla gminy. 

Z  czasem jednak powstały sklepy i  punkty usługowe 

na „nowoczesnym poziomie”. Uruchomiono sklepy polskie, tak 

zwane „chrześcijańskie” – głównie spożywcze: W. Zawadzkiego, 

Lichańskiego, J. Korackiego, Marchewki. Pieczywo sprzedawali 

– Ch. Rozenberg, E. Sędkiewicz, S. Tatarka, a  wędlinami – 

K. Garstka, D. Marchewka, B. Nowicki, S. Warzyszyński Ponadto 

handlem artykułami spożywczymi zajmowali się: A. Bornszrejn, 

Ch. Bransztejn, S. Bzura, S. Dancigier, J. Goldberg, A. Goldfarb, 

W. Jabłoński, M. Karmel, H. Kirsztejn, B. Kłoński, E. Majchrowski, 

J. Najdorf, K. Przychodniak, L. Pytel, B. Rozenblum, M. Sieradzka, 

I. Walfi sz, K. Wasiakowska, Sz. Zajderman, Sz. Zygier, H.  Żółty, 

a  alkoholami handlowali – J. Danecki, B. Goldfarb, I. Helmer, 

J.  Majewski. Artykułami rolnymi handlowali L. Gerson, 

A.  Oberman, nasionami – „Sanitas”, nierogacizną – J. Binkowski, 

J. Sz. Wróbel, zbożem – 19 żydowskich kupców, olejami i smarami – 

Płoński i Opatowski, opałem – 10 punktów handlowych, a żelazem 

– A.  elmer, Lichtenstein, F. Luksemburg, T. Tinkensztejn, J. Zygier, 

N. Zyslender, O. Żołna. Do najliczniejszych sklepów należały też 

„bławaty” czyl sklepy tekstylne, bowiem było w mieście aż 21 takich 

punktów, głównie żydowskich. W 1930 r. było już tylko 13. 

Ogromnym powodzeniem w  handlu cieszyły się sklepy 

kolonialne, a  tych w  Żychlinie było aż 36. Artykuły galanteryjne 

sprzedawało 14 sklepów. Szkłem i  porcelaną handlowali: 

M.  Elsztejn, W. Lemberk, J. Prószyński, I. Sztern, naczyniami 

kuchennymi - S. Gąbińska, I. Goldberg, S. Wigdorczyk, meblami 

– bracia Ostrowscy, A. Paradowski, S. Popławski, instrumentami 

muzycznymi – M. Weinberg, przyborami szewskimi – Sz. Żychliński, 

materiałami budowlanymi handlowali – M. Biderman, Sz. Kirsztajn, 

51 W. Trzciński, dz. cyt., 1931.
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A. Oberman, farbami - I. Cukiert, Ch.  Dębiński, Sz.  Rozenkopf, 

wyrobami tytoniowymi: W. Blus, W. Butz, M. Kolski, E. Radczenko, 

Ostrowski. W  kolejnej branży handlowej oferującej gotowe 

ubrania specjalizowali się: rodzina Banderów, A. Bul, Sz. Kelmer, 

Z. Kuczyński, D. Laskowski, St. Marciniak, J. Stańczyk, B.   ygier, 

obuwie – A.  Gostyński, M, Łęczycki, G. Trębiński, bieliznę 

sprzedawał Ch. Borensztajn i Sz. Frankensztajn, skórami handlowali 

– S. Baran, A. Gostyński, Ch. Herszyk, J. Kelmer, M. Kutnowski, 

M. Szmulewicz, T. Trębiński, pierzem – I. Rywan, sklepy 

wielobranżowe prowadzili - Pabianowski, Stańczyk, oraz działały 

dwa sklepy spółdzielcze tzw. „Jedynkę” przy pl. 29 Listopada oraz 

na „Walentynowie” „Fabryczny” i  tzw. „Rolnik”. Działały też 

księgarnie M. Chałembskiego, J. Cichomskiego, K. Ostrowskiego, 

„Ruchu”, Towarzystwa Księgarni Kolejowych S.A52. 

Handlem hurtowym wyrobami rolniczymi w  Żychlinie 

zajmowała się Hurtownia Rolnicza53. Na placu po lewej stronie od 

dzwonnicy stały tzw. „jatki” – budynek z  podcieniem wspartym 

na kolumnach, z  zespołem kramów, gdzie rzeźnicy żydowscy 

sprzedawali mięso wołowe. 

Handel w  okresie międzywojennym był obszarem 

52 Księga adresowa Polski …,, Warszawa 1928, s. 2082; 1930, s. 2068 – 2069.
53 APK, SPK, sygn. 24 – 27, Materiały do … 1924 – 1925, 1926,1927.

Jatki - sklepy żydowskie 

przy Starym Rynku usytu-

owane w miejscu dzisiej-

szej Kaplicy Parafi i w Ży-
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szczególnie zaciętej rywalizacji miedzy kupcami polskimi, 

a żydowskimi. Szczególnie głośny echem odbiła się „afera”, która dziś 

byłaby zwykła akcją marketingową, ale w okresie międzywojennym 

była dość charakterystycznym elementem rywalizacji polsko – 

żydowskiej o  klienta. 26 stycznia 1925 r. ukazały się na ulicach 

Żychlina afi sze informujące „Korzystajcie z taniego mięsa w jatkach 

żydowskich. Mięso zadnie po 1 zł – mięso przednie po 75 gr”. Sprawa 

być może nie nabrałaby rozgłosu, gdyby nie fakt że wypadało to 

w dniu, w którym w Żychlinie wypadał jarmark, odbywający się raz 

na kwartał. Zjeżdżały więc w tym dniu tłumy okolicznych chłopów, 

przyprowadzając ze sobą bydło na sprzedaż. Skutek wspomnianego 

ogłoszenia był taki, że włościanie czytając i słysząc o takim spadku 

cen bydła, które pospędzali na jarmark w znacznej ilości, pozbywali 

się go handlarzom żydowskim. Polscy kupcy oskarżali Żydów 

o perfi dny plan który godził w polskiego producenta – włościanina, 

który potrzebując gotówki np. na pilne podatki, pędził bydło 

kilkanaście kilometrów na jarmark, a Żydzi zgodnie ustalali w tym 

czasie niskie ceny skupu. Natomiast w sprzedaży oferowali mięso już 

tylko po wyższych cenach, oświadczając np., że mięsa po 75 gr nie 

ma, a jest tylko po 1 zł. Kupców żydowskich oskarżano o podobne 

praktyki w  manipulowaniu także handlem tytoniem i  zapałkami. 
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W  przewidywaniu podwyżki cen monopolu tytoniowego Żydzi 

wykupili towar w hurtowniach po niższych cenach, przez co lepszego 

gatunkowo tytoniu i  papierosów nie można było dostać. Celować 

w  tych praktykach miał ponoć kupiec z  Żychlina Koiski54. Dla 

ograniczenia konkurencyjności żydowskiego handlu organizowano 

spółdzielnie, zwłaszcza przez związki zawodowe. Najaktywniejszym 

na tym polu związkiem był Związek Spożywców, który posiadał 

5 sklepów w tym jeden w Żychlinie. Ponadto działała Spółdzielnia 

Rolniczo – Handlowa „Rolnik”, czy mleczarska „Nasz sklepik” 55.

54 „Głos Kutnowski”, styczeń 1925 r., s. 2.
55 APK, SPK, sygn. 24 – 27, Materiały do … 1924 – 1925, 1926,1927.
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BANKOWOŚĆ

Podmiotom gospodarczym niezbędnych środków fi nansowych 

dostarczały instytucje bankowe. W 1925 r. rozpoczął działalność Bank 

Spółdzielczy. Początkowo był podległy Związkowi Spółdzielczości 

Rolniczej w Zarobkowo – Gospodarczej Polskiej Rzeczypospolitej 

w Warszawie. Jednak na walnym zgromadzeniu 30 listopada 1930 r., 

które odbyło się w sali „Echo”, przyjęto statut Związku Spółdzielni 

Polskich. Obrady prowadził wiceprezes Rady Nadzorczej Wincenty 

Morawski, a  asesorami byli Józef Lipski z  Żychlina, Adam 

Kaczorowski z Pasieki, a Bronisław Lewandowski był sekretarzem. 

Jednostka udziałowa w banku wynosiła wówczas 100 zł. Bank zrzeszał 

80 członków, a jego zarząd tworzyli: Z. Pucidnicki, J. Gajewski, a od 

16 maja 1934 r. Stefan Głogowski i Józef Lewandowski, a 15 maja 

1935 dołączył do zarządu Stanisław Gajewski. Bank Spółdzielczy 

do 1939 r. prowadził współpracę z  kilkudziesięcioma podmiotami 

zarówno z terenu Żychlina, jak również w Warszawie, Płocku, Łodzi, 

Lwowie, Włocławku, Kutnie, Łowiczu, Ozorkowie, Pabianicach, 

Kaliszu, Gdyni. Średnie miesięczne obroty banku po ustąpieniu 

kryzysu w  okresie 1935 – 1939 wynosiły 91  000 zł. W  1937  r. 

zrzeszano 343 członków, stan oszczędności wynosił ponad 20 000 zł, 

a pożyczek blisko 60 000 zł. W 1939 r. w banku byli zatrudnieni: 

Leon Krysiak, Janusz Trzaskowski, Eugeniusz Bartosiewicz, Jadwiga 

Nowakowska, Stanisław Czerwiński56. 

W  1928 r. powstał Bank Kupiecki Spółdzielczy 

w Żychlinie. Spółdzielnia liczyła 75 członków, a pojedynczy udział 

wynosił 50 zł, wpisowe zaś 5 zł. Skład rady nadzorczej stanowili: 

Icek Żychliński (prezes) Josek Zygielman, Moszek Rozenberg, 

Mordka Zygier, Jakób Rozendorf, Beniamin Płoński, Izrael Rubin, 

Josef Lichtenstein, Icek Rubin. W  1929 r. spółdzielnia zyskiwała 

coraz więcej zaufania. Wzrosła liczba członków i wkłady. Na dzień 

1 stycznia 1930 r. spółdzielnia liczyła 61 członków. Udzielono 65 

pożyczek i 116 kredytów (najwyższa pożyczka – 500 zł, najwyższy 

kredyt 600 zł, stopa procentowa - 12 %). W 1932 r. z banku, masowo 

zaczęto wycofywać wkłady. Aby uregulować wszystkie zobowiązania 

56 Z. Krysiak, dz. cyt., s. 64-68.
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banku postanowiono o  podniesieniu wysokości udziałów o  30  zł 

(w  1937 r. dopłatę do udziału zwiększono do kwoty 50 zł). 

W  kwietniu 1933 r. wybrano komisję likwidacyjną. Spółdzielnia 

nadal działała, wykazując corocznie straty na skutek zbyt wysokich 

kosztów administracyjnych. Związek Żydowskich Towarzystw 

Kupieckich, do których należała, po przeprowadzonej rewizji we 

wrześniu 1933  r. nakazał jej likwidację. Walne zebrania członków 

podjęły stosowne uchwały, mimo tego komisja likwidacyjna działała 

bardzo opieszale. Od 1937 r. likwidatorem banku był Wacław 

Szumlański57.

W grudniu 1926 r. rozpoczęła działalność „Spółdzielnia Kre-

dytowa” w Żychlinie. Przewodniczącym rady nadzorczej był M. Bider-

man, a prezesem zarządu A. Kelmar. Udziały w spółdzielni wynosiły 

25 złotych. Spółdzielnia udzielała pożyczek z sześciomiesięcznym ter-

minem spłaty, nie większych niż w kwocie 800 zł58.

Od 1930 r. czyniono starania nad utworzeniem w Żychlinie 

oddziału Komunalnej Kasy Oszczędności. Takie Kasy przyjmowały 

wkłady oszczędnościowe, które poręczało miasto, udzielała kredytów. 

Jednak ze względu na zbyt mały kapitał statut KKO w Żychlinie nie 

doczekał się wówczas akceptacji w województwie. Udało się to dopiero 

w 1939 r. W budynku przy ul. Narutowicza 1 odbyło się 19 stycznia 

uroczyste otwarcie i poświęcenie oddziału KKO w Żychlinie 

57 AAN, RS, sygn. 23215, k. nlb.
58 Tamże, sygn. 23217, k. nlb.

Komunalna Kasa 
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Piękny, nowocześnie urządzony lokal 
z gustownym rozmieszczeniem umeblowania 
i estetycznym urządzeniem oświetlenia”.

~Głos Kutnowski, 1939

W  uroczystości wziął udział wiceprezes Związku KKO Bolesław 

Chomicz z Warszawy, dyrektorzy KKO z Łodzi i Łęczycy, starosta 

W. Pełczyński, poseł E. Filipowicz, burmistrz Żychlina E. Dembowski, 

przedstawiciele różnych związków i  organizacji. Lokal poświęcił 

ksiądz dziekan Osiński. Zamiast przyjęcia, przeznaczono pieniądze 

na dozbrojenie armii59. Kierownikiem oddziału był E. Dębicki 

zaangażowany w  tworzenie KKO już od 1930 r., a  pracownikami 

Aleksy Gołubkow, Mieczysław Sobczak, Halina Szablerska. 

Przebieg uroczystości był nadawany przez megafon, wokół, którego 

zgromadził się kilkutysięczny tłum mieszkańców. W ciągu zaledwie 

kilkunastu tygodni zdołała przyciągnąć 100 wkładców, którzy 

założyli na książeczki przeszło 15 000 zł. W działania zmierzające 

do powstania KKO w  Żychlinie zaangażowany był też Sekretarz 

Związku Zawodowego Rolników w  Żychlinie – K. Bartoszewicz. 

W  Żychlinie ponadto działała fi lia Banku Kredytowego i  Bank 

Ludowy (w 1930 r.)60. 

59 „Głos Kutnowski”, nr 45, 21.01. 1939 r.
60 APK, SPK, sygn. 24 – 27, Materiały do … 1924 – 1925, 1926,1927.
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DROGI

Dla prawidłowego funkcjonowania handlu i  gospodarki 

niezbędny był odpowiedni stan dróg. W  tych kwestiach głos 

decydujący miał ogół mieszkańców uprawnionych do głosowania 

w  wyborach samorządowych. Toteż częstym zjawiskiem było 

składanie wniosków przez mieszkańców wsi o  konieczności 

dokonania remontów określonych dróg. Tuż po odzyskaniu 

niepodległości takiej inwestycji domagano się dla drogi do wsi 

Wólka Lizigódź – Wola Prosperowa. W przypadku odmowy Rady 

Gminy, mieszkańcy tych wsi zagrozili odmową płacenia składki na 

remont dróg gminnych, a grupa 6 przedstawicieli tych wsi opuściła 

zebranie Rady. Pozostali zebrani mieszkańcy zdecydowali jednak 

z  przewidzianej sumy budżetu gminy na drogi 8  500  000 marek 

przekazać na remont dróg gminnych w Budzyniu i w Drzewoszkach 

po 3 000 000 marek61.

Z  drugiej strony dość często uchylano się od 

obowiązkowego szarwarku, bowiem mieszańcy byli wówczas 

zobowiązani do udziału w  ponoszeniu ciężarów remontów dróg. 

We wrześniu 1923 r. zażądano przyspieszenia nawożenia na szosę 

Żychlin – Pniewo potrzebnej do remontu ilości żwiru oraz ze wsi 

Dobrzelin dostarczenia brakującej ilości kamieni, a Rada zwróciła 

się z  prośbą do starostwa o  zmuszenie zalegających z  dostawą 

żwiru do dokonania dostaw. Również prace przy remoncie drogi 

gminnej w  Drzewoszkach, stanęły z  powodu niechęci gospodarzy 

ze Złakówka do pomocy i odmówienia świadczenia szarwarku, oraz 

wyczerpania funduszy na dalszy remont w Drzewoszkach. 

W  sprawie nakazu starostwa remontu mostu na drodze 

Wola Owsiana i Oporów, Rada stwierdziła, że most ten leży całkowi-

cie w gminie Oporów i dotąd był remontowany przez folwark Oporów, 

fabrykę Tomczyn i  zarząd gminy Oporów. Z  uwagi, że z  mostu 

korzystali mieszkańcy trzech wsi Gm. Żychlin, Rada wyasygnować 

miała jednorazowo zasiłek w wysokości 1/3 poniesionego kosztu. 

W marcu 1924 r. drogę gminną prowadzącą przez majątek 

Karolew, tak okopano rowami, że nie mogły minąć się tam furmanki. 

61 Tamże, AmŻ, sygn. (8) 184, Księga uchwał zebrania …, s.127.
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Rada zwróciła się do starostwa o  przysłanie inżyniera celem 

określenia prawidłowej szerokości drogi i  zmuszenia mieszkańców 

Karolewa do odpowiedniego poszerzenia tej drogi. Rada nałożyła 

obowiązek na Komisję Drogową dokonania kontroli stanu dróg. 

Postanowiono też zwrócić się do starostwa o  rozważenie zmiany 

kierunku budowy szosy powiatowej łączącej Kutno z  Oporowem, 

na znacznie krótszą łączącą bezpośrednio Kutno z Żychlinem. Rada 

Gminy zwracała się też o przejęcie niektórych dróg przez starostwo. 

Droga Pniewo – Mnich decyzją starostwa nadal jednak pozostała 

drogą gminną, utrzymywaną ze środków gminy Żychlin i Oporów. 

W sierpniu 1924 r. do Rady Gminy zwróciła się cukrownia 

Dobrzelin z prośbą o wyrażenie zgody na przecięcie drogi gminnej 

Żychlin – Zarembów, przez kolej wąskotorową budowanej linii 

łączącej Dobrzelin z  Luszynem, na ternie folwarku Zarembów. 

Rada zgodziła się pod warunkiem dostarczenia przez cukrownię 

25 metrów węgla do wału pracującego na budujących się drogach 

gminnych. W  1926 r. wydano nakaz uprzątnięcia z  dróg kamieni 

tamujących i utrudniających ruch do 15 czerwca, a po tym terminie 

kamień miał przejść na własność gminy62. 

Na terenie gminy w 1934 r. było: dróg bitych i brukowanych 

94 km (w  tym 16 km powiatowych), gruntowych 35 km, liczba 

mostów: kamiennych - 18 (w tym 3 powiatowe), betonowych - 56 

(w tym 6 powiatowych), drewnianych - 7 (w tym 1 powiatowych)63.

62 Tamże, AgD, sygn. 212, Księga uchwał Rady Gminnej …, s. 45, 49, 59.
63 Tamże, SPK, sygn. 42, Protokoły strat wojennych, statystyka …, k. 14.
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BUDŻET I FINANSE

W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości przed gminną 

radą stanęło trudne zadanie ustalenia i realizacji budżetu, co w sytuacji 

ogromnego wysiłku całego odradzającego się państwa, toczonych 

walk o granice oraz kryzysów gospodarczych, hiperinfl acji, nie było 

proste. Budżet na 1919 r. uchwalono na sumę 213 790,86 marek, 

z  czego osada Żychlin była zobowiązana wpłacić poprzez podatki 

73 730 marek, a wsie wraz z fabrykami 140 060,86 marek. W okresie 

wchodzenia w  okres kulminacyjny wojny polsko – bolszewickiej 

kolejny budżet uchwalono 19 czerwca 1920 r. na ogólnym zebraniu 

gminy. Uchwalono budżet na sumę 425  192,26 mk. Rok później, 

23  czerwca 1921 r. budżet gminy wynosił już 2  586  959, 79 mk. 

Z  czego na Żychlin przypada 898  840, 67 mk, a  na gminę 

1 688 119,12 mk. Budżet wzrósł więc ponad 6 krotnie, co było jednak 

spowodowane szalejąca infl acją, a nie rzeczywistymi przychodami. 

Kolejny rok przyniósł wzrost budżetu ponad czterokrotnie do 

10 606 204 mk, z czego na Żychlin przypadało 4 525 430 mk, a na 

gminę 6 080774 mk. Zaznacza się tu wzrost udziału w  budżecie 

potrzeb samego Żychlina, wówczas jeszcze na prawach osady. 

W  roku 1923, w  okresie największego wzrostu infl acji, budżet 

uchwalono w  kwocie 131  636  614 mk, w  tym na osadę Żychlin 

– 50  467  394  mk. Po reformie walutowej W. Grabskiego budżet 

miasta w 1925 r. ustalono na ogólną sumę 46 990, 48 zł, a rok później 

w wysokości 52 592, 24 zł. W  latach trzydziestych budżet miasta 

wzrósł do poziomu ok. 140  000 zł, a  ostatni budżet uchwalony 

rok 1939 wynosił 130 295 zł64. W  1934 r. 42 podatników płaciło 

państwowy podatek przemysłowy uiszczając 7387,50 zł (175,90 zł 

na 1 podatnika, 0,97 zł na mieszkańca gminy). Państwowy podatek 

od nieruchomości płaciło 36 podatników, wpłacających 7683,83 zł 

(418,60 na 1 podatnika, 1 zł na mieszkańca gminy). W  gminie 

wykupionych było 10 koncesji na prowadzenie działalności 

przemysłowej i 22 na handel65.

64 Tamże, AgŻ, sygn. (8) 184, Księga uchwał zebrania gminnego Gm. Żychlin 1912 – 23, k. 
242; AmŻ, sygn. 30, Księga protokołów posiedzeń Magistratu m. Żychlina, k. 115.

65 Tamże, SPK, sygn. 42, Protokoły strat wojennych, statystyka …, k. 153.
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WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI
BUDOWNICTWO

W  okresie międzywojennym miasto, praktycznie od momentu 

odzyskania praw miejskich, zaczęło intensywnie rozwijać się. 

W  okresie 1929 – 30 Żychlin przeżywał prawdziwy boom 

budowlany. W 1929 r. uchwalono regulamin Komitetu rozbudowy 

miasta, a  na posiedzeniu Rady Miejskiej 30 listopada 1929 r. 

uchwalono przeznaczyć pod zabudowę zakładów przemysłowych, 

uważanych za szkodliwe, dzielnice: od strony południowej wzdłuż 

szosy Żychlin miasto – stacja od granicy gminy wiejskiej Dobrzelin 

do terenów fabryki „Brown – Boveri Company” włącznie, od strony 

północnej wzdłuż szosy Gąbińskiej od granicy gminy Dobrzelin 

do targowicy z  jednej strony i  do posesji Stefana Głogowskiego 

z  drugiej strony, od strony wschodniej wzdłuż szosy Żychlin – 

Luszyn od granicy g  zkanie nie odbiegała od średniej województwa 

warszawskiego. Liczba budynków mieszkalnych w  latach 1921 – 

1931 zwiększyła się w Żychlinie o 43,9 %.

W  1932 r.  Żychlin miał ogólną powierzchnię 9,1 km2 

i liczył 607 budynków mieszkalnych, co stanowiło wzrost zabudowy 

o  blisko 1/3 w  stosunku do roku 1921 (422 budynki). Ten stan 

zabudowy ilustruje wykaz nieruchomości i ulic położonych w obrębie 

miasta Żychlina. Wykaz nieruchomości wg ulic: ul. ks. Brzóski – 6  

(w tym jeden należący do parafi i, jeden do straży),  ul. Cichej – 17 

(w  tym 7 domów, a pozostałe to place), ul. Dobra – 12 (w  tym 2 

domy), ul. Dobrzelińska – 25 , (w  tym 18 domów, Ubezpieczenia 

Społeczne w Kutnie – 1 plac i 5 prywatnych placów oraz 10 placów 

bez określonej własności), ul. Dolna – 6 (6 domów, ale jeden 

rozebrany), ul. Fabryczna – 26 (w  tym fabryka „Brown – Boveri”, 

gdzie wyliczono 1 dom, pozostałe to place, w tym 4 będące prywatną 

własnością i 1 do fabryki), ul. Bartosza Głowackiego – 25 (21 do-

mów i 4 place), ul. Graniczna – 17 (2 domy i 2 place prywatne),  ul. 

Kutnowska -32 (same place), ul. Kolejowa – 42, ul. Kilińskiego – 17 

(3 place, 11 domów w tym 1 jednopiętrowy), ul. Kościuszki – 19 (7 

domów, park miejski, 3 place), ul. Krótka – 6 (2 domy, 4 place), ul. 29 
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listopada – 35  (17 domów piętrowych, 1 plac, kościół), ul. 

Łukasińskiego – 81 (5 domów piętrowych, 38 parterowych, 

30 placów, cmentarz żydowski), ul. 3 Maja – 25 (2 place 

targowicy, 6 domów piętrowych i  6  parterowych, 5 placów, 

budynki fabryczne), ul. Mała – 7 (3 domy, 1 plac), ul. Młyńska 

– 9 (plac Zarządu Miejskiego, dom), ul. Narutowicza – 

116 (18 domów piętrowych, 40  parterowych, 2 ofi cyny 

parterowe, ofi cyna piętrowa, 4 place, dom frontowy i 2 ofi cyny, 

13  placów prywatnych, 3 domy parterowe z  poddaszem, 

8 piętrowych domów, do fabryki „Brown – Boveri”: plac, 

dom, 1 trzy piętrowy, 3 dwu piętrowe, 6 jednopiętrowych, 

3 nieruchomości; plac Polskiej Poczty i Telegrafu, Cukrownia 

Dobrzelin – 6  placów),ul. Nowa – 5, ul. Ogrodowa – 13 

(10 placów),  ul. Orląt /Żeromskiego/ – 37 (4 place, 29 domów 

parterowych, 1 dom jednopiętrowy, 2 nieruchomości fabryki 

„Brown – Boveri”), ul. Pierackiego – 66  (36 budynków 

parterowych, 6 piętrowych, 8 placów, 5 pól, 2 parterowe domy 

z mieszkalnym poddaszem, 1 dom niedokończony, 1 budynek 

parterowy – mleczarnia, 1 budynek Zarządu Miejskiego, 

dom parterowy Spółdzielni „Rolnik”, dwupiętrowy budynek 

zdjęcie obok / Istniejące 

do dziś zabudowania 

przy obecnym Placu 

Jana Pawła II, lata 30. 

XX w.
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Zarządu Miejskiego), Plac Piłsudskiego  - 20  (15 budynków 

parterowych, w  tym 2 do parafi i, 3 piętrowe), ul. Polna – 8, 

4 budynki parterowe, 1  plac, 2 pola, cmentarz choleryczny 

należący do parafi i), ul.  Południowa – 28 (same place), 

ul. Pomorska – 20 (14  budynków parterowych, 1 plac), 

ul.  Przeskok – 2 domy parterowe, Aleje Racławickie – 5 

(Zarząd Miejski posiadał tu plac o pow. 1 ha 396 m2, Patronat 

Koła Młodzieży w  Warszawie też plac, 6 pól, 6  domów 

parterowych, 2 place), ul. Sannicka – 45 (do Zarządu 

Miejskiego należał dom parterowy, 26 domów parterowych, 

5 piętrowych, 11 pól, 1 plac), ul. Ks. Skorupki - 22 (11 domów 

parterowych, 5  pól), ul. Śląska – 41  (35 placów, 4 domy 

parterowe, 2 place własnościowe), ul. Strzelecka /Barlickiego/ 

– 9 (plac Zarządu Miejskiego, 1 plac, 3 domy piętrowe, 

parterowy i  parterowy z  poddaszem), ul. Traugutta – 26 

(pole Zarządu Miejskiego, 9 placów, 7 domów parterowych), 

Plac Wolności – 19 (10 domów parterowych, 8 piętrowych, 

w tym straż Pożarna, 1 plac), ul. Wiejska – 30 (4 place, 20 pól, 

5 domów parterowych), ul. Zdrojowa – 9 (Gmina Żydowska 

– 1 nieruchomość, synagoga i dom parterowy), ul. Złota – 21 

Ulice
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(1 piętrowy i 4 parterowe, 1 nieruchomość gminy żydowskiej 

i jedna spółdzielni „Rolnik”)66. Za ulice urządzone (posiadające 

bruk, oświetlenie, numerację) uważano na dzień 1 stycznia 

1930 r.: Pasiecką67 /dawna Poznańska, Pierackiego obecnie 

1 Maja/, Żabią, Zdrojową (została w tym roku wybrukowana), 

Szkolną, Złotą, Sądową, Budzyńską /Narutowicza/ (chodnik – 

600 m płyt, ułożono w 1930 r.), Stary Rynek /Plac Wolności/,  

Dobrzelińską w  części, Szymanowską, Buszkowską /dawna 

Warszawska, potem Łukasińskiego/68, Nowy Rynek /Plac 

Piłsudskiego, obecnie Jana Pawła II/, Plac 29 Listopada, 

Sannicką, Gąbińską. Szczególnie duże inwestycje poczyniono 

przy rozbudowie ul. Budzyńskiej, bowiem niezbędne było tu 

rozszerzenie ulicy, jako drogi powiatowej. Niezbędne do tego 

celu było wykupienia części nieruchomości (plac z  częścią 

budynku) przy wylocie ulicy do Rynku od Nocka Helmera, 

Chaskiela Helmera i Sury Biez, za 23 500 zł (w 1/3 kosztów 

miała to być subwencja starostwa). 

W  ramach porządkowania ulic w  sierpniu 1929 r. 

nastąpiła zmiana numeracji domów, a w 1930 r. właścicielom 

nakazano skasować schodki wystające na chodnik, ale nie 

wszyscy chcieli się do tego rozporządzenia zastosować. Głośna 

w mieście stała się  „wojna” o schodki z Szymerskim.  W tym 

samym czasie dokonano niwelacji terenu w parku, założono 

oświetlenie stałe w  parku miejskim, ustawiono tabliczki  

o szanowaniu zieleni, a także kosze na odpadki w parku i na 

ulicach miasta. W  ramach dbania o  porządek na ulicach 

zorganizowano przetarg na zbieranie nawozu z ulic i placów 

miejskich oraz pielęgnację zieleni. W  1931 r. dokonano 

zakupu tablic z nazwami ulic: Narutowicza, 1-go Maja, 3-go 

Maja, Mickiewicza, Ks. Skorupki, Plac 11-go Listopada, Plac 

29 – go Listopada, Plac Marsz. J. Piłsudskiego, Kilińskiego, 

Berka Joselewicza, Złota, Traugutta, Ks. Brzóski, Strzelecka, 

66 Rejestr nieruchomości położonych na terenie miasta Żychlina, przed 1939 r., ze 

zbiorów prywatnych.

67 W  1932 r. podjęto uchwałę o  przemianowaniu ul. Pasieckiej na Bronisława  

Pierackiego. Zmiany nazw ulic i nadanie miano nowopowstały ulicą dokonano 

w 1929 r.

68 Wprowadzenie numeracji domów na ul. Budzyńskiej, do mostu uchwalono 

jednak dopiero 7 marca 1932 r.
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15-go Sierpnia, Kościuszki, Wileńska, Głowackiego, Orląt 

Lwowskich, Pomorska, Wiejska, Łukasińskiego, Kazimierza 

Jagiellończyka, Przeskok, Aleje Racławickie69.

W sierpniu 1936 r. przemianowano ul. Fabryczną, 

przy zakładach „Rohn – Zieliński” na ul. Z. Okoniewskiego, 

na cześć zmarłego w  marcu tego roku twórcy zakładów 

elektrotechnicznych – wówczas „Brown – Boveri” 70. 

Dane z  roku 1938 wymieniają: polskich posesji - 

737, żydowskich – 143, razem 880. Ponadto określono domów 

polskich, w tym:  209 parterowych i 128 piętrowych (łącznie 

337), domów żydowskich: 44 parterowe i 58 piętrowych (102), 

razem domów parterowych 253, a piętrowych 186,  razem  - 

439 domów; palce i pola: 400 polskich i 41 żydowskich.

Z  problemami lokalowymi w  latach 20 – tych 

borykała się początkowo gmina. Stan zabudowy wynosił 809 

i wzrósł o 150 budynków mieszkalnych w stosunku do 1921 r. 

W  1923 r. stwierdzono, że w  gminie jest około 10 domów 

zniszczonych i nie nadających się na zamieszkanie i w związku 

z tym gmina odmawiała przyznawania lokali, bo takowych nie 

posiadała. Ponadto potrzebne były lokale dla szkół, szpitala 

i poczty znajdujących się na terenie Żychlina71. 

Po odzyskaniu niepodległości pocztę zorganizował 

69 APK, AmŻ, , sygn. 30, Księga protokołów posiedzeń Magistratu m. Żychlina 

1930- 1932, k. 59.

70 „Zygmunt  Okoniewski urodził się w  Kijowie w  1877 r. Studiował w  Szkole 

Inżynieryjnej w  Mittweidzie, gdzie w  1900 r. uzyskał dyplom inżyniera 

elektromechanika. Studia uzupełnił pobytem naukowym w  Charlottenburgu 

specjalizując się w  dziedzinie elektromechaniki. Pracę zawodową rozpoczął 

w  fi rmie “Towarzystwo Udziałowe Fabryk Wyrobów Metalowych Rohn – 

Zieliński i Spółka” w Warszawie, później pracował w Berlinie i Petersburgu, by 

w 1909 r. związać się ze szwajcarskim koncernem “ Brown Boveri Co.”. Przez 

kolejne 12 lat prowadził własne przedstawicielstwo tej fi rmy pod nazwą “Biuro 

Techniczne inż. Z. Okoniewski”, przemiennie w Kijowie i Warszawie. Latem 

1921 roku przekształcił je w  “Polskie Zakłady Elektryczne Brown – Boveri 

S.A.”, zostając jednocześnie jego naczelnym dyrektorem. W  tym też czasie 

założył Zakład w Żychlinie, a w 1926 r. wykupił i rozbudował podobną fabrykę 

w Cieszynie. Oba te zakłady stworzyły podwaliny przemysłu maszyn i aparatów 

elektrycznych w niepodległej Polsce. Po kryzysie ekonomicznym i zamknięciu 

fabryki, z jego inicjatywy wznowiono produkcję przekształcając fi rmę w “Zakłady 

Elektromechaniczne Rohn – Zieliński S.A. licencja Brown Boveri”. Najbardziej 

owocny okres swego życia spędził Okoniewski w Żychlinie. Kiedy umierał 23 

marca 1936 roku w  Warszawie, wyraził wolę pochowania jego zwłok właśnie 

w tym mieście. Życzenie to zostało spełnione” - za http://www.lozychlin.szkoly.

lodz.pl/Geo_przewodnik/pliki/ludzie.htm. 

71 APK, AgŻ, sygn. (10) 212, Księga uchwał Rady Gminnej w Żychlinie 1923 r., k. 

169. 
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Wł. Śliwiński, po którym w 1921 r. naczelnikiem został Jan 

Sabok, a w 1934 r. Franciszek Ferner, który zastąpił Skulskiego. 

Poczta działała do 14 września 1939 r. 72.

ELEKTRYFIKACJA

Ważnym zagadnieniem dla rozwoju miasta była 

elektryfi kacja. Żychlin pod koniec lat 20 –tych podłączono 

do elektrowni łowickiej, ale przez długie lata, od 1916 r., 

korzystano z dostaw prądu z  „Fabjanówki”. Jeszcze w 1929 

r. rozpatrywano wniosek „Fabjanówki” w  sprawie zakupu 

izolatorów, przewodów miedzianych i  haków, niezbędnych 

do rozbudowy elektrowni, ale tak czy  inaczej fi rma miała 

przystąpić do likwidacji elektrowni. Związane to było 

z uchwałą o zaprzestaniu korzystania z dostarczanego prądu 

przez „Fabjanówkę” z  dniem 1 kwietnia 1929 r., a  zakup 

wspomnianych materiałów rozpatrywany był ze względu na 

konieczność przedłużenia sieci. Rozbudowę zlecono w marcu 

zakładom „Brown – Boveri”, które miały za zadanie zbudować 

również transformator  - rozdzielnię – dzisiejszy symbol 

Żychlina. Magistrat w  kwietniu 1929 r. nie chciał przyjąć 

warunków „Fabjanówki”, co do korzystania przez miasto 

z prądu do oświetlania ulic i biura magistratu73. Wyznaczono 

fi rmie do 10 maja  termin usunięcia przez nią instalacji i sieci 

ze słupów miejskich i linii miedzianych. W przypadku jednak 

gdyby fi rma zdecydowała się przerwać dostawy prądu do 

1 maja, termin usunięcia wymagalny był do 20 IV 1929 r. 

Wytypowano fi rmy do elektryfi kacji prywatnych posesji: inż. 

Sienkiewicza, H. Rate’a oraz A. Geista i Z. Bildego z Kutna. 

72 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów 1934 r., UPT III kl., I kw. 

1934 r. Poczta żychlińska działać miała już od czasów powstania styczniowego, 

a siedzibą było Pniewo, gdzie naczelnikiem poczty był Francuz Maris. W 1895 r. 

poczta została przeniesiona do Żychlina, do domu wynajętego przy ul. Pasieckiej 

/1 Maja/. W 1915 r. Rosjanie ewakuowali pocztę, a po wkroczeniu Niemców 

pocztę uruchomiono na ul. Budzyńskiej /Narutowicza/, gdzie pozostał do 1918 r.  

14 czerwca 1940 F. Fernera aresztowano i następnie zamordowano w niemieckim 

obozie koncentracyjnym w Dachau.

73 Opłaty do końca kwietnia za oświetlanie zaakceptowano na poziomie 10 zł 

miesięcznie od lampki ulicznej i 3 zł od lampki w biurze.
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Wynagrodzenie miało wynosić do 17 zł za jeden punkt świetlny do 

5 metrów, a za każdy następny metr dodatkowo 1,25 zł. Opłata za 

prąd ma wynieść za kilowatogodzinę 1 zł a za kilowatogodzinę siły 

50 gr, a  za wynajem liczników do trzech amperów 1 zł. Budowa 

infrastruktury elektrycznej napotykała jednak czasem przeszkody, 

jak choćby w przypadku gminy żydowskiej, która zażądała usunięcia 

słupa linii energetycznej z chodnika przy bożnicy, na co magistrat 

nie chciał się zgodzić. 

W 1934 r. trzy samorządy powiatowe: kutnowski, łowicki 

i  płocki utworzyły Związek Elektryfi kacyjny Międzykomunalny 

Województwa Warszawskiego (dalej: ZEMWAR), którego celem 

była elektryfi kacja terenów położonych na terenie województwa 

warszawskiego. Związek miał dążyć do obniżenia kosztów produkcji 

i  zwiększenia dostępu do energii elektrycznej szerokim grupom 

społecznym. Planowano połączenie linią elektrowni w  Płocku 

przez Kutno i  Żychlin z  elektrownią w  Łowiczu. ZEMWAR 

planował dostarczać energię elektryczną na powiaty: płocki, 

gostyniński, kutnowski, łowicki, skierniewicki, rawski i  cześć 

powiatu sochaczewskiego. Powiat kutnowski miał otrzymywać 

Zegar miejski - 

pierwotnie wieża 

transformatorowa 

wyposażona w 

mechanizm zegarowy 

wybudowana w 1929 

roku, w celu elekryfi kacji 

miasta.
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energię elektryczną w cenie dwukrotnie niższej od tej z Kujawskiej 

Elektrowni Okręgowej we Włocławku74.

ZEMWAR w  marcu 1934 r. po uzyskaniu pożyczki 

z Funduszu Pracy ofi cjalnie rozpoczął działalność i przystąpił do realizacji 

pierwszego etapu prac. Polegały one na wybudowaniu 50 km linii 

przesyłowej Łowicz – Kutno o napięciu 30 tys. kV z odgałęzieniem do 

Żychlina oraz wybudowaniu podstacji transformatorowych w Łowiczu, 

Żychlinie i Gołębiewie. Pierwszy etap prac zakończył się w grudniu 1934 

r. Następnie ZEMWAR przeprowadził badania zakładów elektrycznych 

należących do związku. W badaniach brała udział Pomorska Krajowa 

Elektrownia „Grodek”. Współpracę z  ZEMWAREM zadeklarowała 

również Kujawska Elektrownia Okręgowa we Włocławku, proponując 

dostawę energii. Podjęto również starania pozyskania większych 

odbiorców energii, co skutkowało zniżką cen (tak było w przypadku 

Żychlina, gdzie zastosowano maksymalną zniżkę za światło z 1 złotego 

do 72 groszy za 1 kWh)75. 

Po rozbudowaniu miejskiej sieci elektrycznej w  marcu 1935 

r. Rada Miejska podjęła uchwałę o podpisaniu umowy z „Zemwarem” 

na przejęcie od miasta sieci energetycznej, transformatorów i  dostaw 

energii, za roczny czynsz w wysokości 5000 zł76.

W kwietniu 1929 r. wydzierżawiono plac pod budowę stacji 

benzynowej na starym rynku koło studni przy wylocie ulicy Pasieckiej 

na lat 10 fi rmie  Standard – Nobel Sp. Akc. w Polsce oferując 10 % 

zwyżkę77. 

Postawioną w 1929 r. przez fabrykę „Brown – Boveri” „wieżę” 

transformatorową postanowiono wykorzystać, jako wieżę zegarową 

i umieścić tu zegar miejski. 19 lipca 1929 r. podjęto decyzję o zakupie  

zegara wieżowego z małopolskiej fi rmy z Krosna o wartości  4800 zł. 

Postawiono też warunki co do zegara, a mianowicie miał on bić godziny, 

ale bez dzwonów, musiał posiadać 4 oświetlane tarcze i być nakręcany 

jak najrzadziej78. 

74 Związek Elektryfi kacyjny Międzykomunalny, „Gromada” nr 5, 4 III 1934, s. 1-2.

75 Elektryfi kacja województwa warszawskiego, „Kronika Kutnowska” nr 33, 10 III 1936, s. 3.

76 APK, AmŻ, sygn. 12, Księga protokołów posiedzeń Magistratu miasta Żychlina 1929 

-30, s. 278; sygn. 13,  Księga protokołów posiedzeń Rady Miejskiej 1928 – 29, s. 168; 

sygn. 16,  Ewidencja uchwał Rady Miejskiej w  Żychlinie  1934 – 39, s. 46; sygn. 31, 

Księga protokołów posiedzeń Zarządu Miejskiego m. Żychlina 1934 – 37, s. 58; sygn. 33, 

Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej m. Żychlina 1934 – 39, k. 47.

77 Tamże, sygn. 12, Księga protokołów posiedzeń Magistratu m. Żychlina 1928-29, s. 56.

78 Tamże, sygn. 13,  Księga protokołów posiedzeń Rady Miejskiej 1928 – 29, s. 168.
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OŚWIATA

Polskie szkolnictwo zaczęło odradzać się jeszcze podczas 

I  wojny światowej. Niemiecki okupant, chcąc zyskać przychylność 

Polaków zezwolił na rozwój szkolnictwa. W  1918 r. powstało 

w Żychlinie miejscowe koło Macierzy Szkolnej, która uruchomiła tu 

dwu klasową szkołę, pomyślaną docelowo jako gimnazjum. Miało to 

być w okresie 1920 – 21. Wydaje się jednak, że w tym czasie wobec już 

ukształtowanego systemu edukacji w  ogrodzonym państwie polskim, 

gdyby taką szkołę formalnie powołano, to funkcjonowała by ona 

przez kolejne lata. Bardziej prawdopodobne jest, że próbę powołania 

gimnazjum podjęto w 1918 r., ale niestety po odzyskaniu niepodległości 

idea ta nie znalazła kontynuacji79.

Po I  wojnie światowej pierwszym prezesem Dozoru 

Szkolnego w  Żychlinie został Zygmunt Weber, a  inspektorem 

szkolnym Zakrzewski. W 1924 r. w miejsce byłego członka Dozoru 

Szkolnego Kaczorowskiego Rada powołała Juliana Gajewskiego80.

Na kierownika męskiej szkoły powszechnej powołano Alfreda 

Urbańskiego, a  szkoły żeńskiej Halinę Galińską. Początkowo była to 

szkoła dwuklasowa, przekształcona  następnie w szkołę sześcioklasową. 

Do szkoły tej przyjęto również uczniów szkoły prowadzonej przez 

Polską Macierz Szkolną z jej kierowniczką Marią Nowacką. Budynek 

dawnego urzędu gminy 23 lipca 1919 r. przeznaczono na szkołę 

uzupełniającą81. Mała liczba izb wymuszała prowadzenie zajęć na 

trzy zmiany. Częściowo sytuacja poprawiła się gdy fabryka udostępniła 

dwuizbowy budynek przy ul. Narutowicza na zajęcia dla uczniów 

mieszkających za rzeką. W  1930 r. w  szkole nadbudowano drugie 

piętro. 

W latach 1923 – 27 kierownikiem szkoły był Jan Szunkowski, ale został  

usunięty przez Radę82, a na jego miejsce od 1927 r. ponownie powołano 

A. Urbańskiego, którego zastąpił od 1935 r. Antoni Taczanowski. 

Szkoła w  tym czasie mieściła się przy ul. Pierackiego (po II wojnie 

79 ABPwŻ, Zbiór materiałów: T. Gumiński, Wspomnienia poświęcone harcerstwu, s. 1 -2; 

L. Zalewski, Zbiór prywatnych….

80 APK, AmŻ, sygn. (8) 184, Księga uchwał … 1912 -23, k. 241.

81 Tamże.

82 Tamże.
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światowej ul.1 Maja 25) – klasy 5 – 7 i przy ul. Narutowicza 73 w dwóch 

salach, klasy 1 – 4. Od 1 września 1937 r. kierownikiem szkoły został 

Wiktor Śliwiński i zaczął on wprowadzać nowy III stopniowy program 

nauczania szkoły siedmioklasowej. W roku szkolnym 1936/37 nauczało 

tu 14 nauczycieli, a w szkole aktywnie działało harcerstwo, koło sportowe 

i Polski Czerwony Krzyż oraz Liga Morska i Kolonialna83.

W  1939 r. z  25 groszowych składek młodzież szkolna 

zakupiła karabin i  wręczyła go wybranej grupie żołnierzy z  37 

PP z  Kutna84.  W  tym czasie urządzano ćwiczenia w  obronie 

przeciwlotniczej i usuwania skutków bombardowania (instruowano 

np. iż w przypadku bomby która spadła na dach należy ją zrzucić 

na ziemię i przysypać piaskiem – tak jak w czasie I wojny). W lipcu 

i  sierpniu przystąpiono do ukrywania akt szkolnych, pomocy 

naukowych i  sprzętu, wydawano je rodzicom uczniów: Stefanowi 

Worobikowi, Feliksowi Romantowskiemu, Józefowi Woźnickiemu, 

Janowi Tomczakowi, Wicentynie Ziębowej85.

83 Tamże, Publiczna Szkoła Powszechna Nr 1 w Żychlinie-1921-1933 [dalej: SPnr1], sygn. 

1, s. 14.

84 Dwa ciężkie karabiny maszynowe wraz z całym oporządzeniem przekazały także zakłady 

„Rohn – Zieliński”. ABPwŻ, Zbiór materiałów: E. Jezierski, Dziesięć lat w  fabryce, 

mszps, s. 2.

85 Tamże, L. Zalewski, Szkolnictwo na terenie miasta i  gminy Żychlin XVIII – XX w., 

mszp., Żychlin 2000, s. 6- 7.

zdjęcie powyżej / 
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zdjęcia poniżej / 

Nauczyciele i uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 1

w latach 30. XX w.
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zdjęcie poniżej / 

Uczniowie Szkoły 

Handlowej czerwiec 

1934 roku

zdjęcie powyżej/  

Nauka pisania na 

maszynie 

w Szkole Handlowej, lata 

30. XX w. 
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Szkołą podstawową była w Żychlinie również 3 klasowa 

koedukacyjna Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich 

przy ul. Kilińskiego (dawna Sądowa). Pierwszym dyrektorem szkoły 

był Zygmunt Weber, a jej kolejnym w 1929 r., po wyjeździe Z. Webera 

na Śląsk, został Henryk Wiaksa (powstaniec śląski, uczestnik walk 

pod Cieszynem i  Skoczowem). Stowarzyszenie Kupców Polskich 

wydało o nim opinię, iż był to „doskonały pedagog i wychowawca, 

zaskarbiający sobie miłość i przywiązanie uczęszczającej do szkoły 

młodzieży, energiczny utalentowany organizator, cała duszą oddany 

szkole, znacznie podniósł poziom nauczania”. Ostatnim dyrektorem 

od 1932 r. szkoły był Tadeusz Orlewski. Nauczali tu: Jarzębski, 

Franciszek Miksa (nauczyciel stenografi i i maszynopisania), Michał 

Pasztetnik (germanista), M. Jarużanka (polonistka), ks. St. Kulesza, 

Gandziarek, Roman Mróz, Zofi a Rokicka, Halina Pasztetnikówna, 

Tadeusz Orleński /Orlewski/, Sobczak, Wilczyńska. Sekretariat 

szkoły prowadziła Maria Szymerska, później Lucyna Korycka. 

Szkoła ta uczyła przedmiotów o  profi lu handlowym, nie 

miała jednak uprawnień maturalnych. Po dokonaniu remontu 

szkoła posiadała cztery izby lekcyjne, pokój dla kierownika, 

pokój nauczycielski, kancelarię i  pomieszczenie na pomoce 

naukowe. Kłopoty fi nansowe, mały nabór uczniów oraz odejście 

kilku nauczycieli spowodowało zamkniecie szkoły w  1934 r.86

 Początki opieki nad najmłodszymi dziećmi 

w  Żychlinie sięgają 1924 r. Wówczas Macierz Szkolna założyła 

„ochronkę” w  jednoizbowym pomieszczeniu mieszczącym 

się w  domu E. Zięby przy ul. Sądowej (Kilińskiego). 

W  następnych latach Macierz Szkolna pod przewodnictwem

dr Krukowskiego i pani Grzybowskiej, uzyskała grunt pod budynek 

„ochronki” od parafi i, wydzielony z  gruntów parafi alnych. Budynek 

oddano do użytku w 1930 r. Placówkę prowadziły siostry Helena 

i  Aleksandra Karniewskie z  pomocą Katarzyny Wojciechowskiej. 

Podobna ochronka działała także w Grabowie w latach trzydziestych87.

Na terenie Żychlina działały też szkoły żydowskie. Wszystkie 

miejskie oddziały „Agudy” przystąpiły po 1918 r. do organizowania 

sieci podstawowych szkół religijnych dla chłopców (chedery) 

86 Tamże, s. 8 – 9.

87 Tamże, s. 29-30, ABPwŻ, Zbiór materiałów - dokumenty.

Szkoła Handlowa

a
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i oddzielnych dla dziewcząt. Pierwszą placówką tego typu na terenie 

powiatu, był powołany w Żychlinie zakład naukowy „Jesoda Tora” 

(Podstawy Tory), którego prezesem został H. Olsztein, a członkiem 

zarządu J. S. Zander. W  chederze, religijno-oświatowej instytucji 

żychlińskich ortodoksów, naukę pobierało 200 chłopców. W 1922 r. 

z  powodu zmniejszenia fi nansowej dotacji na jej funkcjonowanie 

od amerykańskich Żydów, placówka znalazła się w  krytycznym 

położeniu. Zachodziło realne niebezpieczeństwo zamknięcia 

chederu. W tej sytuacji wysłano do Anglii członka zarządu Jakóba 

Głowińskiego z  zadaniem zdobycia brakujących funduszy na 

funkcjonowanie placówki wśród tamtejszej diaspory. Także  syjoniści  

prowadzili ożywioną dzielność kulturalno - oświatową. Posiadali 

bibliotekę oraz urządzali kursy wieczorowe dla rzemieślników88. 

W  1924 r. Kahał żydowski wykupił budynek przy 

ul. Strzeleckiej 3 (dziś Barlickiego), po dawnych magazynach 

zbożowych i  adoptował go na potrzeby szkoły. Urządzono 

tu cztery sale lekcyjne, kancelarię, pokój nauczycielski, a  na 

88 APK, SPK, sygn. 26, k. 18; D. Marchewka, Gminy żydowskie…, dz. cyt., s. 9.
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poddaszu znajdowała się sala „Echo” przeznaczona na spotkania. 

Początkowo była to szkoła o klasach I – IV, a młodzież żydowska 

klas V – VII chodziła do szkoły polskiej. Od roku 1927 r., kiedy 

szkoła zgromadziła odpowiednia kadrę nauczycielską, przyznano 

szkole uprawnienia III stopnia i  szkoła żydowska była już 

szkołą z  pełnym programem nauczania, z  nauką religii, języka 

hebrajskiego i  historii narodu żydowskiego. Kierownikiem szkoły 

był do 1939 r. A. Cynamon. Uczyło się w  niej około 430 dzieci. 

Wśród nauczycieli byli: Anszel Gnamon, Mozes Gotwied, Aidel 

Libendygier /Liberdynkier/ oraz Polka - Julia Iwanowska, którą po 

wkroczeniu Niemców aresztowano, ale po krótkim czasie zwolniono 

z  aresztu. Duża liczba dzieci wymuszała pracę na trzy zmiany. 

Problemem tej szkoły była duża liczba dzieci powtarzających klasy 

i  absencja, pomimo obowiązku nauczania, co było spowodowane 

w dużym stopniu trudną sytuacją materialną rodziców. W okresie 

międzywojennym do kierowania szkołami żydowskimi, zamiast 

istniejącego wcześniej Stowarzyszenia Szerzenia Oświaty, 

powołano Zjednoczenie Szkół Żydowskich. Żychlińskiemu 

Oddziałowi przewodniczył Toruńczyk, który w  kwietniu 1926 r. 

ze względów osobistych zrezygnował  w  ogóle z  członkowstwa 

w  Związku. Zjednoczenie, aby uzyskać dochód pobierało składki 

członkowskie, organizowało kwesty uliczne, koncerty. Uzyskiwano 

w ten sposób około 80 zł., które przeznaczano na odczyty, podróże, 

odprowadzenie składki do warszawskiej centrali w wysokości 50 zł. 

Ponoszono też koszty związane z  działalnością kancelaryjną oraz 

wnoszono opłatę na „żetony pisarza Żydowskiego Pereca”. Wydatki 

mieściły się w granicach uzyskiwanego dochodu. Zdarzało się też, że 

ponoszono koszty związane z organizacją odczytu, ale prelegent nie 

zjawił się, co miało miejsce np. 20 marca 1926 r., kiedy nie odbył się 

odczyt Abelman, której nie udało się przyjechać do Żychlina89.

Lata dwudzieste to okres intensywnego organizowania 

szkolnictwa, zwłaszcza na terenie gminy. Samorząd musiał się 

zmierzyć z różnorodnymi problemami związanymi z powstawaniem 

i  funkcjonowaniem szkół. Newralgicznym  zagadnieniem było 

zapewnienie obsady nauczycielskiej szkołom wiejskim. W związku 

89 Tamże, sygn. 172, k. 28; ABPwŻ, Zbiór materiałów: L. Zalewski, Szkolnictwo na terenie 

miasta, s. 22 – 23.
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z tym, że ustawa o szkolnictwie przewidywała dla szkół po 2 morgi 

gruntu, a szkoły w gminie Żychlin jej nie posiadały, proponowano 

w  1924 r. uchwalić ekwiwalent zbożowy 6 korcy żyta, 2 korce 

pszenicy i  10 korcy kartofl i lub odpowiedniej sumy na kupno 

zaopatrzenia, w  przeciwnym razie gminie groziło pozostanie bez 

nauczycieli, którzy poszliby tam, gdzie takie zaopatrzenie mieli 

zapewnione.  Zdecydowano się też na zsyp zboża dla nauczycieli, 

jednorazowo, dobrowolnie, przez każde wiejskie zgromadzenie 

szkolne.  O  funkcjonowaniu szkoły decydowały  czasem dość 

prozaiczne powody. Szkoła w  Zagrobach była przez cały 1923 r. 

rok nieczynna z  powodu zamążpójścia nauczycielki i  rezygnacji 

z  posady. Postanowiono zwrócić się do Inspektora szkolnego 

o  mianowanie z  nowym rokiem nowej siły nauczycielskiej. 

W 1925 r. mieszkańcy, nie doczekawszy się od dwóch lat przysłania 

nauczyciela z  państwowym uposażeniem, sami się opodatkowali 

po 2 zł/ m-c  od dziecka i  wynajęli prywatną nauczycielkę, ale 

zwiększyła się liczba osób niezamożnych i  zwrócono się z  prośbą 

do gminy o dofi nansowanie pensji dla nauczycielki. Rada uchwaliła 

kwotę po 50 zł/m-c, ale jednocześnie postanowiono zwrócić się do 

stosownych władz o  nauczycielkę  z  państwowym uposażeniem. 

Innej natury problemy dotyczyły szkoły w Dobrzelinie. W sierpniu 

1924 r.  do Rady zgłosiła się Opieka Szkoły Dobrzelińskiej 

w  osobach: sołtysa Konstantego Michalaka, Szymona Pietrzaka 

i Michała Stańko. Wyrazili oni zgodę na przekazanie gmachu szkoły 

na rzecz gminy, pod warunkiem, że gospodarze wsi Dobrzelin będą 

zwolnieni z  kosztów budowy przyszłych szkół na terenie gminy 

oraz, że dzieci fundatorów tego gmachu, tj. wsi Dobrzelin i folwark 

Dobrzelin i  Marianków będą miały pierwszeństwo przy zapisach 

do szkoły. Rada te warunki zaakceptowała zalecając jednak podjęcie 

wpierw stosownej uchwały gromadzkiej stanowiącej o powyższym 

i  przedstawienie jej Radzie. Wiosną 1925 r. Wydział powiatowy 

uznał jednak za niezgodne z  prawem zwolnienie mieszkańców 

wsi Dobrzelin z opłat na rzecz budowy szkół, gdyż wydatki na ten 

cel muszą ponosić wszyscy mieszkańcy.  Mimo to Rada uznała, że 

mieszkańcy tej wsi mając tylko 193 morgi ziemi, ponieśli już koszty 

na budowę szkoły przekazanej  gminie, toteż podtrzymali swoją 

uchwałę. W 1924 r. powzięto projekt budowy tymczasowych domów 
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drewnianych dla szkół w 8 okręgach szkolnych gminy, ale w 2 nie 

doszło do porozumienia: w okręgu Budzyń – Wola i Grabie oraz 

Żabików – Sokołówek, a  ponadto Buszkówek i  Wola pozostały 

w tym czasie bez szkoły gdyż nie zgodzono się tam na przyłączenie 

do okręgu Zagroby – Orątki, ze względu na chęć przez mieszkańców 

posiadania oddzielnej szkoły. Szkoły te w  większości  zostały 

w końcu wybudowane wg projektu Marcina Hejmana na podstawie 

uchwały samorządu z 1925 r. Komitety budowlane miały wyznaczyć 

place pod budowę po 100 prętów. Do wymiaru placów sprowadzić 

geometrę, powołać komisje do wyboru ofert na zakup materiałów 

budowlanych. Podpisano umowę z Szulcem na dostawę drewna na 

budowę 8 szkół w cenie 1250 zł za każdą90.

Takie szkoły wybudowano we wsiach: Zgoda, Zagroby, 

Grzybów, Kruki, Chochołów, Żabików, Wólka Lizigódź, Pasieka, 

Drzewoszki i  Buszków. Wójt Gm. Oporów proponował wspólną 

budowę 4 klasowej szkoły w  Jastrzębi w  Gm. Oporów do której 

chodziłyby dzieci z Żabikowa i Sokołówka, ale wobec powziętych 

już planów budowy w  Żabikowie 1 klasowej szkoły, propozycję 

odrzucono. 6 kwietnia 1925 r. podjęto uchwałę o rozbudowie szkoły 

w Grabowie na 7 klasową szkołę powszechną. Powiatowa Komisja 

nie wyraziła zgody na rozbudowę szkoły w  Grabowie, wskazano, 

że budynek istniejący się nie nadaje na 7 klasowa szkołę i  trzeba 

zbudować nowy gmach. Na to jednak gmina nie miała środków, 

a wskazano na możliwość dobudowy jednie trzech sal, z późniejszym 

przeznaczeniem na mieszkania dla nauczycieli. Wobec szczupłości 

szkoły w  Garbowie postanowiono  wynająć salę na klasę i  pokój 

dla nauczyciela w  Dobrzelinie. 26 kwietnia 1926 r. uszkodzeniu 

w czasie burzy uległa szkoła w Budzyniu. W związku z tym  Rada 

postanowiła wypłacić właścicielowi budynku, w którym mieściła się 

szkoła, komorne za dwa lata z góry w wysokości 300 zł, by ten mógł 

dokonać remontu91.

W  gminie działało kilka szkół, których działalność 

datowana jest jeszcze na początek XX w. Do tych placówek zaliczały 

się Szkoła Podstawowa w Dobrzelinie i Grabowie.

90 APK, AmŻ, sygn. (8) 184, Księga uchwał zebrania gminnego Gm. Żychlin 1912 -23, s. 

89, 95; sygn. (10) 212, Księga uchwał Rady Gminnej w Żychlinie 1923 r., s. 183; AgD, 

sygn. 212, Księga uchwał Rady Gminnej gminy Żychlin 1923 – 26, k. 68, 74.

91 Tamże, k. 88, 112.
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W  1911 r. mieszkańcy wsi Dobrzelin, przy pomocy 

zarządu cukrowni Dobrzelin, rozpoczęli starania o  pobudowanie 

nowego budynku szkolnego na terenie wsi Grabów, gdzie tamtejszy 

dziedzic odstąpił działkę na ten cel. Znajdował się tam budynek 

zamieszkany przez stolarza Radzimińskiego, który odstąpił go 

na potrzeby szkoły do czasu pobudowania nowego budynku. 

Kierownikiem szkoły był wówczas Jarecki, a od 1919 r. zastąpił go 

Czarnecki, a  po jego samobójczej śmierci, od 1922 r. Władysław 

Smoleń. Dopiero wówczas dobudowano cztery izby lekcyjne. Od 

roku 1925  kierownikiem szkoły był Michał Pasztetnik, który przy 

pomocy wójta gminy Dobrzelin, Wojciecha Strzeleckiego w 1931 r. 

rozbudował szkołę do 10 izb lekcyjnych oraz mieszkania dla 

nauczycieli, a szkoła realizowała pełny siedmioletni cykl nauczania.  

Szkoła podstawowa w Śleszynie Wielkim powstała jeszcze 

w czasach zaborów. W 1910 r. powstał tu Komitet Budowy Szkoły, 

a od dziedzica otrzymano dwie morgi ziemi pod budowę szkoły, która 

miała stanąć w Śleszynie Dolnym. Do 1914 r. stanęły mury szkoły, 

a zajęcia rozpoczęły się w  niej dopiero jesienią 1919 r. Kierownikiem 

szkoły był w tym czasie Stefan Bogusz, a w pracy pomagała mu jego 

córka Janina (lub Irena), która jednak nie posiadała wymaganych 

kwalifi kacji. Toteż na jej miejsce przyjęto nauczycielkę Hankiewicz, 

która była, też do 1927 r. kierownikiem szkoły.  W  1927 r. na jej 

miejsce powołano Makuszaka, ukraińca z  pochodzenia. Dokonał 

Szkoła w Śleszynie

Szkoła w Grabowie

zdjęcie obok / 

Budynek Szkoły

w Grabowie przed 

rozbiórka, zdjęcie 

wykonano w latach 90. 

XX w.
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on przebudowy budynku uzyskując dwie izby szkolne. Od 1936 r. 

w szkole uczyli także Lewińska (po odejściu w 1936 r. Hankiewicz)  

i  Stanisław Rolewski. Szkołą Podstawowa w  Grzybowie. Szkoła 

działała już od przełomu XIX i XX w. w wynajętych pomieszczeniach 

od gospodarzy: Michała Marciniaka, a później Józefa Białeckiego. 

W 1919 r. pracę podjęła tu po powrocie z zesłania w Rosji Leokadia 

Skierska. Była to szkoła 4 klasowa, a  po jej skończeniu do klas 

następnych dzieci musiały udawać się do Grabowa. Przy szkole 

w  Grzybowie działało Koło Młodzieży Wiejskiej „Siew”, Kółko 

Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna92.

Najpóźniej kroki pod budowę szkoły poczyniono 

w Orątkach, bowiem dopiero w 1935 r., a w 1937  r. sfi nalizowano 

kupno gruntu od Zofi i Dałek i  Jana Kapłana pod budowę szkoły  

murowanej z  mieszkaniami dla nauczycieli. Mury szkoły stanęły 

jeszcze w 1939 r., jednak budowę ukończono ze względu na wybuch 

wojny dopiero w lutym 1945 r.

Na terenie gminy w 1934 r. działało 9 szkół  jednoklasowych 

(w  tym 1 szkoła w  budynku wynajętym), 1 szkoła dwuklasowa 

i 1 siedmioklasowa, które łącznie posiadały 19 sal, a uczyło w nich 

21 nauczycieli 1395 uczniów93.

92 ABPwŻ, Zbiór materiałów: L. Zalewski, Szkolnictwo na terenie miasta, s. 23 – 24.

93 APK, SPK, sygn. 42, Protokoły strat wojennych, statystyka  …, k. 39.

Szkoła w Orątkach
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KULTURA

Do ważnych inicjatyw kulturalnych należało 

organizowanie przedstawień teatralnych. Taką działalność 

prowadził Związek „Strzechy Robotniczej”, który organizował 

amatorskie przedstawienia. U  progu niepodległości - w  kwietniu 

1919 r. wystawiono takie sztuki jak: „Wieczny żyd” – jednoaktówka, 

Teodoliada – komedia w  jednym akcie oraz śpiewy i  deklamacje 

liryczne. 22 kwietnia „Strzecha Robotnicza” zorganizowała 

w  straży obchody żałobne od godz. 19 do 23 na cześć słynnego 

literata J.  Pereca z  programem: przemówienia o  działach i  życiu 

zmarłego, deklamacje utworów i śpiewy chóralne utworów zmarłego, 

wystawienie jednoaktówki po tytułem „Dobry król” w  wykonaniu 

„sił amatorskich członków stowarzyszenia”94. 

Przedstawienia teatralne organizowała też sekcja 

dramatyczna organizacji OMTUR w Dobrzelinie, która w rocznicę 

strajku szkolnego 1905 r. wystawiła w 1932 r. sztukę „Śmierć Okrzei”. 

Obchody wraz z wystawianiem tej sztuki  odbyły się w Dobrzelinie, 

Ostrowach, Leśmierzu, Kutnie, Płocku i Żychlinie.

Także strażacy organizowali atrakcje kulturalne. 26 stycznia 

1925 r. odbyła się akademia w Sali Straży Ogniowej, podczas której 

śpiewał chór mieszany pod batutą Spodniewskiego, który wykonał: 

„Cztery wiwaty”, „Na wysokiej górze” – Kazuro95, „Ojcze z niebios” – 

Moniuszki, „Pieśń więźnia” – Budzyńskiego. Miejscowa „Lutnia” pod 

batutą Lewandowskiego wykonał zaś kilka pieśni oraz wystąpił duet 

mandolinistów z  akompaniamentem fortepianu pod kierunkiem 

Pasztetnika. Wykonano utwory na skrzypcach i  fortepianie przez 

pp. Czepę i  Mund. Koło Młodzieży wykonało przedstawienie 

„Polskę błogosławiącą lud pracujący” oraz odczyt „Stanisław Staszic” 

wygłosiła doktorowa Sadowicz96. 

Działalność kulturalną prowadziło także szereg związków 

i  organizacji związanych z  partiami politycznymi działającymi na 

terenie gminy. Związek „Młodej Wsi” w  Dobrzelinie ze względu 

94 Tamże, sygn. 161, Związek „Strzecha Robotnicza” w Żychlinie 1918 – 1919, s. 45.

95 Stanisław Kazuro - dyrygent, kompozytor i  pedagog. Urodzony 1 sierpnia 1881 

w Teklinapolu (Wileńszczyzna), zmarł 30 listopada 1961 w Warszawie.

96 „Głos Kutnowski” z 26 stycznia 1925 r.

Strzecha Robotnicza

OMTUR - Organzacja 

Młodzieży Towarzystwa 

Uniwersytetu 

Robotniczego 

- socjalistyczna 

organizacja młodzieży 

związana z Polską Partią 

Socjalistyczną, istniejąca 

w latach od 1926 – 1936 

oraz 1945 – 1948.

Ochotnicza Straż 

Pożarna

Pozostałe

 1918-1939 | ROZDZIAŁ 1.5

72



na braki lokalowe często wykorzystywał do celów urządzania 

przedstawień i  zabaw sale szkoły w  Grabowie, przy udziale 

nauczycieli tamtejszej szkoły Julskiego i  Iwanowskiego. Dochód 

z  takich imprez przeznaczono np. na odnowienie trzech krzyży 

w  Dobrzelinie. W  1935 r. Związek organizował takie wydarzenia 

kulturalne, jak: obchody „Święta Wiosny”, dożynki gminne. 

W  listopadzie 1935 r. urządzono w  Żychlinie „Wieczór Wiejski”, 

aby zapoznać mieszkańców miasta z  twórczością artystyczną wsi. 

W ciągu 2 tygodni urządzono 10 spotkań, w których wzięło udział 

1700 osób. W  Dobrzelinie i  Grzybowie zorganizowano konkursy 

dobrego czytania książki. W  tym samym roku 46 przedstawicieli 

związku z  2  sztandarami wzięły udział w  pogrzebie marsz. 

J. Piłsudskiego97.

Stowarzyszenia i  organizacje organizowały również 

obchody święta pracy. Pierwsze w  niepodległej Polsce obchody 

tego święta, 1 maja 1919 r., odbyły się bardzo uroczyście z licznym 

udziałem okolicznych chłopów. 2 lipca 1919 r. w Żychlinie odbyły 

się obchody amerykańskiego święta niepodległości. Dzieci 

z miejscowej ochronki wraz z członkami zarządu Rady Opiekuńczej 

z pieśnią na ustach „Kiedy ranne wstają zorze” udały się do kościoła. 

Po mszy z amerykańskim sztandarem przemaszerowano przez miasto 

(około 560 dzieci) do parku w osadzie Walentynów, gdzie opiekunka 

Rady Opiekuńczej wyjaśniała jak wielką pomoc otrzymały dzieci od 

prezydenta Hoovera i  obywateli amerykańskich. Zarząd Gminny 

Rady Opiekuńczej zebrał na fundusz im. H. Hoovera 3185 mrk98. 

Do ważniejszych wydarzeń trzeba zaliczyć nadanie 

przez Radę Miejską marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w 1928 r. 

tytułu Honorowego Obywatela Żychlina99, a w 1930 r. powołano 

„Komitet Obchodu Imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego”.Rada Miejska uchwaliła nabycie obrazu J. Swirysz 

Ryszkiewicza „Siewca”100. W  tym samym roku wydarzeniem był 

97 Prace Zw. „Mł. Wsi” w Dobrzelinie, „Kurier Kutnowski”,  nr 3, 4 luty 1936 r.

98 „Głos Kutnowski” nr 36 z 1919 r.

99 Odpis z  odpisu reskryptu Ministerstwa Spraw Wojskowych z  dnia 28 marca 1929 za 

L 5135/29, L. dz. 3361 w podziękowaniu Marszałka Piłsudskiego za nadany mu tytuł 

Obywatelstwa Honorowego. 

100 „Rzecz charakterystyczna, zupełnie wyjątkowe są dzieła sztuki ukazujące Piłsudskiego bez 

munduru. Najbardziej charakterystycznym ujęciem Marszałka bez munduru jest słynny 

„Siewca” Józefa Swirysz-Ryszkiewicza z 1929 roku, jakże charakterystyczny poprzez swą 

symbolikę. Ale i tu mundur jest „zrzucony” na ziemię, jako że rozpoczął się „wyścig pracy, 

jak przedtem był wyścig żelaza” -„Józef Piłsudski – Marszałkowi w  hołdzie”, katalog 

wystawy w Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 2008, s. 377. 
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również pogrzeb Jakuba Bartczaka vel Bartosiaka, powstańca 

z 1863 r., który zmarł w Żychlinie 5 maja oraz zbiórka na pomnik 

X – lecia przywrócenia praw miejskich Żychlinowi. 13 maja 1935 r. 

odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej dla uczczenia pamięci 

zmarłego marsz. J. Piłsudskiego, Honorowego Obywatela i Członka 

Rady Miejskiej miasta Żychlina. 20 maja 1934 r. zorganizowano 

z  wielkim rozmachem obchody  XI Tygodnia Lotniczego, które 

zgromadziły tłumy na Placu 29 – Listopada. 3 czerwca 1936 r. dla 

uczczenia obchodów 10 rocznicy urzędowania prezydenta Ignacego 

Mościckiego Rada Miejska podjęła uchwałę o  przekazaniu sumy 

1000 zł w  obligacjach pożyczki narodowej na Fundusz Obrony 

Narodowej. Organizowano również święto sportu na boisku 

sportowym  w  Żychlinie. Jedno z  nich zorganizował nauczyciel 
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Zygmunt Warszonoski 21 czerwca 1936 r.

W bliżej nieokreślonym czasie działało na terenie miasta 

kino – teatr „Lech”101 .

BIBLIOTEKI

Oprócz biblioteki działającej przy OSP w  Żychlinie, 

podobne instytucje były prowadzone przez inne organizacje.  

W 1929 r. Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców przy cukrowni 

w  Dobrzelinie prowadziło bibliotekę , w  której było 970 książek. 

Z oferty biblioteki  skorzystało w 1929 roku 36 osób, które łącznie 

101 APK, SPK, sygn. 24 – 27,. Materiały do … 1924 – 1925, 1926,1927.

zdjęcie powyżej / 

Obchody  XI Tygodnia 

Lotniczego 3 czerwca 

1936 r.
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wypożyczyły 345 książek. Stowarzyszenie prenumerowało 2 tytuły 

czasopism w  4 egzemplarzach, z  których skorzystało 2250 osób. 

Zorganizowano też 10 odczytów w których uczestniczyło 711 osób 

oraz zorganizowano wycieczki do Gdyni i Płocka, w których brało 

udział 19 osób102.

Na terenie Grzybowa Związek Młodzieży wiejskiej 

1928 r. uruchomił własną, niewielką bibliotekę, która opiekowała się 

absolwentka Uniwersytetu Ludowego, Helena Wielemborkówna103. 

W  1934 r. zorganizowano wiejską bibliotekę młodzieżowa 

w  Śleszynie104. Poziom czytelnictwa podnoszono także w  innej 

formie. Utworzona w  1931 r. Centrala Powiatowych Bibliotek 

Ruchomych, prowadziła działalność poprzez społeczników, którzy 

kompletowali biblioteczki po 50 książek i  w  walizkach przesyłali 

do wytypowanych punktów. Pierwsze trzy takie biblioteki ruchome 

utworzono w 2 poł. 1932 r. m.in. w Grabowie105.  

SPORT

Po I  wojnie światowej organizowało się również życie 

sportowe. Pierwsze kluby sportowe zostały zorganizowane 

przez młodzież Żydowską w  latach 1925 – 26. Były to przede 

wszystkim kluby piłki nożnej: „Gwiazda Sztern” Robotniczego 

Stowarzyszenia Wychowania Fizycznego, „Hapoel”, „Makabi” 
106.  Drużyny te rozgrywały mecze na targowisku, albo na placach 

podmiejskich. Zwycięstwo jednej drużyny kończyło się najczęściej 

ucieczką triumfatorów przed kamieniami  rzucanymi przez „fanów” 

drużyny przegranej. Początek organizowania drużyn sportowych 

przypisywany jest nauczycielowi szkoły podstawowej w  Żychlinie 

Leonardowi Gandziarkowi. Wspólnie z  Henrykiem Różyckim 

i Kazimierzem Janiakiem zorganizowali drużynę „Żychliński Klub 

102 APK, CDwD, sygn. 1724, k. 34.

103 E. Walczak, Zarys historii publicznych bibliotek miasta Kutna i wsi powiatu kutnowskiego 

od początków XX w. do 1939 r., KZR, Kutno 2002, t. VI, s. 82.

104 „Gromada” 1934, nr 41, s. 7.

105 E. Walczak, Zarys historii …, dz. cyt., s. 86.

106 Tamże, sygn. 109, k. 56; sygn. 169, k. 12. Oddział liczył 40 członków, ale nie fi guruje 

w spisie oddziałów w 1938 r.

Żychliński Klub 

Sportowy
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Sportowy”. Swój pierwszy mecz rozegrali z  żydowską drużyną  

„Gwiazdy”, wygrywając 2 do 0. Po tym sukcesie powstały kolejne 

kluby: „Handlówka”, „TUR”, „Sokół”. Organizowane były zawody 

o zakłady pieniężne, ale kluby te generalnie nie posiadały żadnych 

zasobów fi nansowych na rozwój. Po powstaniu zakładów Brown – 

Boveri  żychliński sport zyskał możnego mecenasa. Dyrektor fabryki 

Zygmunt Okoniewski zezwolił na urządzenie boiska na terenach 

obok bloków fabrycznych, ale z  wierzbą rosnącą pośrodku boiska. 

Boisko sportowe urządzono także na terenie parku miejskiego107.

W zakładzie inicjatorami działań sportowych byli Janusz 

Brzechff a, Kazimierz Rydlak, Stanisław Manowicz, którzy założyli 

w 1926 r. klub „Sparta”  wyposażony w komplet do piłki nożnej, kuli, 

oszczepu i dysku. Jednak kiedy w 1930 r.  zamknięto zakłady, przestał 

istnieć również klub. Po ponownym uruchomieniu zakładów, dzięki 

pomocy inż. Z. Okoniewskiego oraz Edmunda Ciepłowskiego, 

Janusza Brzechff y, Tadeusza Gawrońskiego, Witolda Lubowskiego, 

Jana Kulikowskiego, Zygmunta Ciepielewskiego, Andrzeja 

Kaczyńskiego, Edmunda Dobrzeńskiego, Zygmunta Wypycha, 

Franciszka Bańko, Stanisława Sztykiela, Kazimierza Mrowickiego, 

Edwarda Banasiaka, została założona drużyna piłkarska „RZ” - 

„Erzet” 108, która w 1936 r. została zalegalizowana w PZPN, a rok 

później weszła do klasy „A”. Klub Sportowy „Erzet” w 1935 r. tworzyli: 

inż. E. Ciepłowski – prezes, M. Rzeźnicki, Z. Weber, kpt. A. Herma, 

St. Helman, W. Aulich, W. Arędzikowski, T. Rządkowski, R. Materka, 

F. Helman, K. Okupski. Zawodnicy Klubu Sportowego „Erzet” 

grali w meczu z Falą Warszawa wygranym 5:3 w 1937 r. w składzie: 

T. Gawroński, K. Wilczyński, T. Rzędkowski, K.  Szymański, 

M. Rzeźnicki, J. Studziński, A. Trojanowski, K.  kupski, St. Kubicki, 

K. Liberadzki, T. Milczarek, sędzia Vokt. W 1939 r. zajmował już 

w tej klasie drugie miejsce109.

Wśród rozlicznych instytucji działających w  środowisku 

żydowskim zachowały się źródła potwierdzające istnienie 

żydowskiego klubu sportowego  i organizacji kulturalno – oświatowej 

107 ABPwŻ, Zbiór materiałów - dokumenty.

108 „Głos Nieszawski (Dzień Ciechociński)” z 28 marca 1936, nr 13 i z 18 sierpnia 1936, 

nr 83. Organizowano mecze pomiędzy miejscowym klubem KS „Orlęta” czy „Strzelcem” 

z klubami żydowskimi np. „Makabi” Łódź, „Makabi” Włocławek, „Erzet” Żychlin.

109 W  czasie okupacji zginęli tacy działacze, jak Edmund Dobrzański, Henryk Różycki, 

Stanisław Sztykiel.

Sparta

Erzet
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„Strzecha Robotnicza”110. Związek Zawodowy Robotników 

Niefachowych Oddział w Żychlinie w maju 1926 r. poinformował 

o  zorganizowaniu Klubu sportowego pod nazwą „Hakoah”, 

w którym chciano uprawiać: gimnastykę, fechtunek, atletykę, „jazdę 

kołową”, piłkę nożną. Dla pozyskania funduszy na działalność 

urządzano kwesty publiczne, sprzedając znaczki na ulicach miasta 

(odpowiedzialnym za kwesty był M. Jakubowicz) 111. Swoje drużyny 

piłkarskie wystawiały też Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych 

z Żychlina i Dobrzelina, choć można sądzić, że były to inicjatywy 

przypadkowe, organizowane przy okazji imprez sportowych. W 1935 

r. Kutno było gospodarzem imprezy sportowej daleko wykraczającej 

swym znaczeniem poza wymiar lokalny, zorganizowano bowiem 

w  mieście rejonowe święto sportu robotniczego. W  programie 

imprezy z 22 września znalazły się, bieg uliczny i  turniej piłkarski 

z udziałem zespołów TUR-u i „Jutrzni” z Kutna, TUR-u i „Jutrzni” 

z Włocławka,  a także TUR-u z Dobrzelina i Żychlina. Żydowski 

110 APK, SPK, sygn. 161, 166,  Związek „Strzecha Robotnicza” w Żychlinie 1918 – 1919, 

k. 39, 87. Założone przez Jakuba  Zajdermana, Arona Lamberga, Dawida Szwarca 

(późniejszego wieloletniego przewodniczącego). Powstał w latach I wojny światowej, statut 

zarejestrowano 19 kwietnia 1919 r. Zrzeszał 150 członków. Po zmianach statutowych 

ponownej rejestracji dokonano we wrześniu 1922 r. 

111 Tamże, sygn. 172, k. 28.

powyżej po lewej / 

Drużyna Erzet

20 marca 1938 roku na 

boisku przy osadzie 

fabrycznej „Browery”.

powyżej po prawej / 

Klub Rohn-Zieliński 

17 maja 1937 roku w 

Parku Miejskim.
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ruch robotniczy bardzo szybko uznał sport za bardzo ważną 

dziedzinę aktywności społecznej, najważniejszej chyba i najbardziej 

popularnej instytucji świeckiego życia ludności żydowskiej.
zdjęcie poniżej / 

Drużyna Cyklistów
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BEZPIECZEŃSTWO

Sytuacja wewnętrzna u progu niepodległości była daleka 

od stabilizacji i jednogłośnego optymizmu, czy powszechnej radości 

z odzyskanej suwerenności. Borykano się z problemem zapewnienia 

bezpieczeństwa. Pismem z  13 grudnia 1918 r. komisarz ludowy 

rządu polskiego na obwód gostynińsko – kutnowski W. Froelich 

zwracał uwagę płk. Franciszkowi Korewo – dowódcy Okręgu 

Wojskowego nr X  Łowickiego, że po wyjściu por. J. Grzybowskiego 

powiaty kutnowski i  gostyniński pozostały zupełnie bez załogi, 

a m. in. Żychlin nie miał w ogóle posterunków. Wobec szerzącego się 

bandytyzmu i szmuglu na wielką skalę nie był w stanie brać na siebie 

odpowiedzialności wobec ludności za bezpieczeństwo i prawidłową 

aprowizację112. 

Na początku lutego 1919 r. w  związku z  trudnościami 

w  zaopatrzeniu przez Żychlin przetoczyła się fala protestów, 

a 9  lutego doszło do starć zbrojnych, do tłumienia, których użyto 

żandarmerii polowej113. Bezrobotni, bez widoków na jakikolwiek 

zarobek, organizowali się w  grupy rabujące nocami folwarczne 

kopce z ziemniakami, czy stogi kradnąc snopki ze zbożem114. Strajki 

i demonstracje oraz wiece przybrały największy rozmach na terenie 

powiatu kutnowskiego właśnie w Żychlinie. Nowa fala rozruchów 

miała miejsce w  lutym, kiedy poborowi w  Żychlinie, którzy nie 

stawili się do wojska urządzili demonstracje. Do strajkujących 

i  manifestujących mieszkańców Żychlina przyłączyli się masowo 

robotnicy folwarczni z  okolicznych majątków. Domagano się 

wyższych zarobków i skrócenia czasu pracy, a jako jedni z pierwszych 

te postulaty wysunęli pracownicy cukrowni w  Dobrzelinie już na 

początku grudnia 1918 r. Dopiero latem 1919 r. sytuacja rynkowa 

uległa częściowej poprawie i uspokoiły się nastroje społeczne. Było 

to szczególnie istotne wobec wydarzeń jakie miały miejsce w toczącej 

się wojnie polsko – bolszewickiej i wypadków 1920 r.

112 8 APK, SPK, sygn. 174, Załoga …, k. 4.

113 Tamże, sygn. 9, k 41.

114 W  związku z  brakami w  aprowizacji nakładano dotkliwe kary dla rolników. Dekret 

z 29 stycznia 1919 r. przewidywał kary więzienia do 6 miesięcy i grzywnę 100 000 marek 

za niewywiązywanie się  z dostaw ziemiopłodów w terminach.
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Mimo skromnego stanu osobowego i  ograniczonej 

łączności, tylko między kilkoma posterunkami była łączność 

telefoniczna, u  progu niepodległości, policja mogła pochwalić się 

pewnymi sukcesami szczególnie w  walce ze zorganizowanymi 

grupami przestępczymi. Udało się np. zatrzymać w Żychlinie latem 

1919 r. 25 osobową groźną grupę przestępczą, mającą na koncie 

napady z  bronią w  ręku i  szereg zabójstw115. Policja żychlińska 

przez pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości borykała się 

kłopotami fi nansowymi. Domagano się nawet od Rady Gminy 

ograniczenia stanu osobowego do 3 policjantów. Niepewna była 

sytuacja policjantów zwłaszcza w  okresie dokonywania rozdziału 

majątku miedzy miastem, a gminą w 1924 r. toczono spory o to kto 

i w jakiej wysokości ma łożyć na utrzymanie policji i aresztu. Rada 

Gminy zgodziła się przez 2 miesiące na wydawanie równoważnika 

pieniężnego na zakup owsa dla konia przodownika policji w Żychlinie. 

Podniesiono też o 150 zł kwotę na utrzymanie aresztu, ale dalszą 

subwencję uzależnia od podziału spraw majątkowych z  miastem.  

Miasto zaś po stwierdzeniu, że bryczka policyjna jest w bardzo złym 

stanie, postanowiło zakupić „lekki wózek” oraz przeznaczono 40 zł 

na remont posterunku i  zakup untensylii (sprzętu). W podobnym 

położeniu, jeśli chodzi o  fi nansowanie, był Sąd Gminny, który 

mieścił się w głębi ul. Kilińskiego /Sądowej/ w piętrowym budynku 

po lewej stronie116.

115 APK, SPK, sygn. 9, Informacje o więzieniach i aresztowaniach, k. 3 -7.

116 Tamże, AmŻ, sygn. (8) 184, Księga uchwał zebrania …, s.141.

zdjęcie poniżej / 

Budynek Sądu przy 

dawnej ulicy Sądowej, 

zdjęcie współczesne.
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SYTUACJA MATERIALNA I POMOC SPOŁECZNA

Znaczącym obciążeniem dla kasy miejskiej było 

organizowanie pomocy społecznej zwłaszcza w  okresie wielkiego 

kryzysu gospodarczego w latach 1929 – 35. Pierwsza fala kryzysu, 

wywołanego przez sanację skarbu, przeszła przez Żychlin w 1926 

r., ale nie przyniosła istotnego wzrostu bezrobotnych Zredukowano 

jedynie dni robocze do 3 dni w  tygodniu w  niedawno otwartej 

fabryce urządzeń elektrycznych „Brown – Boveri”, zatrudniającej 

150 ludzi  117.

W  związku z  pogarszającymi się warunkami bytowymi 

i wzrastającym bezrobociem na początku marca 1927 r. Żychlin stał 

się miejscem dwudniowych rozruchów, które sprowokował pozornie 

mało znaczący incydent. 3 marca 1927 r. doszło do awantury 

pomiędzy Kazimierzem Kraską i kilkoma osobami, a powracającymi 

z  jarmarku w  Żychlinie kupcami: Wołkiem Gajzlerem i  Szlamą 

Helmanem. Doszło do interwencji policji, przy czym komendant 

miejscowego posterunki W. Plichta uznał wówczas, że ze względu 

na naprężone stosunki  między Magistratem a  bezrobotnymi (za 

głównego przywódcę bezrobotnych uważano właśnie K. Kraskę), 

należy przede wszystkim  uspokoić zebranych i  przeprowadzić 

dochodzenie. Nie był to jednak koniec zajść. Tego samego dnia 

wieczorem stwierdzono ślady przygotowań do ataku na posterunek. 

Następnego dnia przed magistratem zgromadził się 

tłum około 800 bezrobotnych, którzy przyszli tu po zapomogi.  

W tłumie stali Kazimierz i Franciszek Kraskowie. K. Kraska zaczął 

się zachowywać agresywnie wobec policjanta, który pojawił się 

w pobliżu, a ten użył w obronie własnej broni palnej. Doprowadziło 

to zaostrzenia sytuacji i  starć z  miejscową policją, bowiem kiedy 

próbowano aresztować K. Kraskę tłum stanął w  jego obronie. 

Doszło do walk ulicznych, w trakcie których policja używała  jednak 

przede wszystkim broni białej.  Jednak nie udało się całego zajścia 

zlikwidować, wobec czego wezwano ok. 15.50 pomoc z  Komendy 

Powiatowej. Komendant powiatowy polecił  wycofać się żychlińskim 

policjantom stopniowo z ulicy w stronę posterunku i zabezpieczyć 

117 APK, SPK, sygn. 24 – 27, Materiały do … 1924 – 1925, 1926,1927.
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znajdująca się tam broń i amunicję. Przy pomocy nadesłanych posił-

ków z Kutna i sąsiednich posterunków zajście zostało zlikwidowane. 

Tłum rozpędzono, ale nie dokonano żadnych aresztowań, te bowiem 

przeprowadzono w nocy. W rezultacie  w nocy z 4 na 5  aresztowano 

16 głównych prowodyrów, w tej liczbie i Kraskę, których wysłano do 

Kutna. Z tej liczby 2 zostało na drugi dzień zwolnionych, pozostali 

zaś 14, w  tym 2 kobiety, zostali przekazani sędziemu śledczemu 

i osadzeni w więzieniu jako oskarżeni. 5 marca zapanował w mieście 

zupełny spokój i żadnych wrogich wystąpień bezrobotnych nie dało 

się zauważyć.  Wystąpienie Kraski miało być tylko pretekstem do 

wszczęcia rozruchów w  mieście przeciwko policji i  Magistratowi, 

który zamierzano rozgromić 5 marca118.

Znacznie większe problemy przyniósł kryzysy z  lat 

1929 – 35. Wiosną 1930 r. Rada Miejska  wspólnie z  członkami 

Komisji Opieki Społecznej: Ignacym Milczarkiem, Dominikiem 

Marchewką podjęli decyzje o  przyjściu z  pomocą bezrobotnym, 

ze względu na ich ciężkie położenie wywołane kryzysem 

gospodarczym. W  tym celu powołano specjalny komitet, który 

dokonywał kwalifi kowania bezrobotnych potrzebujących pomocy. 

Do komitetu  powołano: Bronisława Śliwińskiego, Eliasza Kurenda, 

Stanisława Zdanowskiego i Józefa Kraskę (dwaj ostatni bezrobotni) 

oraz Abrama Butlera i Józefa Zarzyckiego. Postanowiono wysłać do 

starostwa delegację w składzie  Ignacy Milczarek, Piotr Grabowski 

i  Józef Zomerdfeld, celem wyjednania zasiłku rządowego na akcję 

zapomogową. Podjęto też decyzję o uruchomieniu miejskich robót 

publicznych ze stawką wynagrodzenia po 3,50 zł za 6 godzin pracy 

przez 3 dni w tygodniu. Na Boże Narodzenie zaopatrywano dzieci 

z  ubogich rodzin w  ubrania: sukienki, buty, spodnie, pończoszki, 

sweterki, czapki za sumę 1532, 80 zł. Początkowo próbowano też 

ratować budżet miasta poprzez regulacje podatkowe, np. poprzez 

opodatkowanie cukrowni w  Dobrzelinie, tak jak przed I  wojną 

w  stosunku 1/6 ogólnej sumy wydatków gminnych. Podniesiono 

opodatkowanie młynów w Żychlinie do 50 tys. Mk, a w Grabowie 

118 Komendant powiatowy H. Podgórski poinformował starostę 7 marca 1927 r. że w sprawie 

zajść w Żychlinie zostali aresztowani: Kazimierz, Franciszek i  Józef Kraskowie, Adam 

Śliwiński, Stanisław Zdanowski, Adam Kowalski, Feliks Paradowski, Jan Studziński, 

Wacław Kołodziejski, Antoni Mazurek, Adam Stańczyk, Józef Stasiak, Antonina 

Dobrzycka, Zofi a Ignaczak. APK, SPK, sygn. 28, Ruch wywrotowy i  aresztowania 

polityczne 1927, k. 24 -26, 35, 39. 
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do 25 tys. Mk. Jednak właściciel młyna przy ul. 1 Maja w Żychlinie,  

M. Wojdesławski zaprotestował przeciwko takiej decyzji bowiem 

młyn stale nie pracował wobec braku zboża, a musiał opłacać stałych 

pracowników119.

W  końcu kryzys w  1931 r. zmusił wiele drobnych 

zakładów, jak: fabryka wyrobów ceramicznych, gisernia, zakład 

kafl i grzewczych, mleczarnia, maszyn i  narzędzi rolniczych, do 

przerywania lub ograniczenia  działalności, a  zakłady „Brown – 

Boveri” zostały zamknięte.

Wraz z początkiem kryzysu Rada Miejska wydała zakaz 

rozmieszczania w lokalach publicznych tzw. „aparatów zręczności”.

Pomoc dla najbiedniejszych mieszkańców miasta niosły 

różnego typu organizacje. Przewodniczącym Rady Miejscowej 

Opiekuńczej (dalej: RMO) w  Żychlinie był Leon Stachowski, 

w gminie Żychlin – Władysław Froelich, RMO w Żychlinie powstała 

jeszcze w 1915 r., a jej prezesem był ks. Józef Rymkiewicz (proboszcz 

Oporowa). Ksiądz Józef. Dębowski ofi arował pomieszczenie na 

urządzenie taniej kuchni. Otwarto również ochronkę dla dzieci. RMO 

w Żychlinie  zaliczała się do najlepszych w powiecie kutnowskim. 

W 1918 r. wydała 3739 obiadów, prowadziła ochronkę dla 75 dzieci, 

które codziennie otrzymywały obiad120. W 1933 r. oddana została do 

użytku ochronka Polskiej Macierzy Szkolnej w Żychlinie. Nadzór 

nad nią sprawował ks. Józef Dębowski121. 

Ważną instytucją opieki społecznej był Samorządowy 

Dom Opieki dla Starców w Żychlinie przy ul. 3 Maja, który stanowił 

własność Powiatowego Związku Samorządowego w Kutnie. Istniał 

od 1921 r. i był przeznaczony dla starców, kalek i osób niezdolnych 

do pracy. W zakładzie maksymalnie mogło przebywać 40 osób (20 

kobiet i  20 mężczyzn bez względu na wyznanie). Pensjonariusze 

otrzymywali w zakładzie całkowitą opiekę. Personel składał się z 4 

osób (kierowniczka, kucharka, posługacz i posługaczka). W kwietniu 

1936 r. w zakładzie przebywało 38 osób (10 mężczyzn i 38 kobiet). 

119 APK, AmŻ, sygn. 12, Księga protokołów posiedzeń Magistratu miasta Żychlina 1929 

-30, s. 164; sygn. 13,  Księga protokołów posiedzeń Rady Miejskiej 1928 – 29, s. 176; sygn. 

30, Księga protokołów posiedzeń Magistratu miasta Żychlina 1930 – 32, s.  23.

120 AAN, Rada Główna Opiekuńcza (dalej: RGO), sygn. 466, k. 22-23, 55, 155, sygn. 685, k. 

2-5, 27-32.

121 Poświęcenie nowowybudowanej ochronki w Żychlinie, „Tygodnik Narodowy” nr 42, 19 

XI 1933, s. 2.

Samorządowy Dom 

Opieki dla Starców
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W roku budżetowym 1929/1930 utrzymanie przytułku kosztowało 

43049 zł1395.W  1934 r. przebywało tam 37 pensjonariuszy 

(32  powyżej 60 roku życia). Opłata dzienna na utrzymanie 

pensjonariusza wynosiła 1,35 zł122. 

Od 1922 r. w Żychlinie działało Żydowskie Stowarzyszenie 

Niesienia Pomocy Biednym „Miszmores Hacholin”. Stowarzyszenie 

pomagało biednym chorym, a także organizowało odczyty z dziedziny 

higieny. Prezesem był Aron Wolf Kuszemirak, wiceprezesem Szmaja 

Kuwent, sekretarzem Abram Szlama Rozenberg, skarbnikiem Szmul 

Lajb Glajder. Stowarzyszenie w 1937 r. liczyło 50 członków123. 

Sposobem na walkę z  kryzysem była również regulacja 

i  kontrola cen  artykułów spożywczych. W  październiku 1928 

r. ustalono ceny na pieczywo i  mięso124. W  połowie 15 marca 

1930 r. konieczne było powołanie jednak komisji do badania cen. 

Powstała komisja, w  której zasiadali przedstawiciele związków 

zawodowych robotników, kupców polskich i żydowskich, w składzie: 

przedstawicieli Związku Pracowników Przemysłu Metalowego, 

Związku Żydowskich Robotników Niefachowych, przedstawicieli 

szewców, murarzy, stowarzyszenia kupców polskich i  żydowskich, 

masarzy i piekarzy. Komisja ponownie uchwaliła ceny podstawowych 

produktów. Ceny kontrolowano kilka razy do roku125. 

122 AAN, ZP RP, sygn. 435, k. 54, sygn. 436, k. 230, sygn. 439, k. 221.

123 APŁ, UWŁ, sygn. 751, k. nlb.

124 Ustalono w 1928 r. ceny na: „chleb pytlowy za 1 kg – 50 gr, chleb nałęczowski za 800 

g – 60 gr, chleb razowy za 1kg - 35 gr, bułka – 80 gr, bułka 50 gramowa – 4 gr. Ustalono 

również ceny na mięso: wołowina za 1 kg – 1,90 zł, wołowina koszerna za 1 kg – 2,30 

zł, baranina – 1,80 zł, cielęcina – 1,80 zł, słonina – 3,20 zł, sadło – 3,20 zł, schab – 2,80 

zł, boczek bez dokładki – 2,80 zł, szponder z  dokładką – 2,40 zł, kiełbasa krakowska 

– 3,80 zł, szmalec – 3,65 zł, kiełbasa serdelowa – 3,55 zł, kiełbasa zwyczajna – 3,20 zł, 

kiszka pasztetowa – 4 zł, parówki – 4,35 zł mortadela – 3,80 zł, rolada – 3,80 zł, salceson 

ozorkowy – 3,30 zł, szynka gotowana – 4,50 zł, baleron – 4,50 zł, polędwica – 4,60 zł, 

salceson włoski i szwabski – 3,30 zł, salceson zwyczajny – 2 zł, nogi wieprzowe – 0,80 zł, 

kaszanka 1,10 zł, boczek wędzony 4,35 zł, boczek gotowany – 4,35 zł, rozmaitości – 3,80 

zł, kiełbasa sucha – 6,30 zł, żeberka – 3,30 zł.”

125 Komisja określiła wówczas ceny na poziomie: „słonina – 3,40, sadło, schab i boczek bez 

dokładki – 3,  szponder z dokładką – 2,40, kiełbasa krakoska – 4,40, szmalec, kiełbasa 

serdelowa, rolada, kiszka pasztetowa – 4, kiełbasa zwyczajna – 3,60, parówki – 4,50, 

mortadela – 4,40, salceson czosnkowy- 3,60, szynka gotowana, baleron – 5,20, polędwica 

– 6, salceson włoski i  szwabski – 3,60, salceson zwyczajny czarny – 2,40, nogi wieprzowe 

– 1, 20, kaszanka – 1,40, boczek wędzony surowy – 4, gotowany – 4,40, rozmaitości – 4,60, 

serdelki – 4,50, kiełbasa sucha – 6 zł, leberka (żeberka?) – 3,20. Podobną regulację cen 

ustalono w czerwcu 1930 r. dla pieczywa: 1 kg chleba pytlowego – 38  gr, przy cenie mąki 

36 gr, 1 kg chleba razowego – 30 gr, bułka 50 gram – 4 gr przy cenie mąki 63 gr i bułka 

100 gram – 8 gr”. APK, AmŻ, sygn. 13,  Księga protokołów posiedzeń Rady Miejskiej 

1928 – 29, s. 179; sygn. 30, Księga protokołów posiedzeń Magistratu miasta Żychlina 

1930 – 32, s.  33
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Miasto w  okresie międzywojennym dotykały również 

klęski żywiołowe, które odbijały się na warunkach życia ludności. 

W kwietniu 1928 r. nad miastem przeszła gwałtowna burza, która 

spowodowała znaczne straty materialne. Były one na tyle poważne, 

iż Starostwo przekazało 2 500 zł na pomoc poszkodowanym. Sumę 

tę Rada Miejska podzieliła  miedzy 43 poszkodowanych: czternastu 

otrzymało po 75 zł, dwudziestu dziewięciu po 50 zł. Postanowiono 

też wydać 28 arkuszy blachy, jako pomoc dla mieszkańców domu 

Jana Góralczyka z Dobrzelina, któremu burza zerwała dach z domu 

zamieszkałego przez 8 osób. Kolejne chwile grozy mieszkańcy 

Żychlina przeżywali wiosną 1929 r. wskutek zagrożenia powodzią. 

Została zorganizowana samopomoc na wypadek roztopów, w  jej 

skład miała wejść straż pożarna, organizacje  „Sokół” i „Strzelec”, a do 

dyspozycji oddano salę „Echo”. W ramach akcji „przeciwlodowej”, 

poproszono o pomoc wojsko, dla którego przygotowano w mieście  

kwatery. Dla ofi cerów wyznaczono je u K. Fabiana, a dla żołnierzy 

w sali „Echo”, na skład dla materiałów wyznaczono budynek należący 

do magistratu126.

Już po wybuchu wojny na ostatnim, 49 posiedzeniu 

Rady Miejskiej odbytym  8 września 1939 r., zdecydowano po raz 

ostatni o udzieleniu pomocy społecznej przez zaciągnięcie pożyczki 

w spółdzielni „Rolnik” dla potrzeb wypłacenia zasiłków rezerwistom. 

OPIEKA ZDROWOTNA

W  Żychlinie działał szpital epidemiczny – zakaźny 

w lokalu na ten cel zarekwirowanym, w którym chorymi zajmował 

się jeden lekarz oraz jedna sanitariuszka (zarazem zarządzająca) 

i dwie służące127.

Tuż po odzyskaniu niepodległości powstał Miejski Ośrodek 

Zdrowia przy ul. 3 Maja 4 z sześcioma gabinetami. Kierownikiem 

ośrodka był  lekarz Kotoński, a obok niego pracowali tu: Stawicki, 

126 Tamże, sygn. 12, Księga protokołów posiedzeń Magistratu m. Żychlina 1928-29, s. 76; 

sygn. 13,  Księga protokołów posiedzeń Rady Miejskiej 1928 – 29, s. 188; sygn. 14, Księga 

protokołów posiedzeń Magistratu miasta Żychlina 1929 -30, s. 89.

127 Tamże, sygn. 24 – 27, Materiały do …1924 – 1925, 1926,1927.

Klęski żywiołowe
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Matych oraz dentyści: Worobikowa, Mikołajczykowa, Połońska. 

Ponadto dojeżdżali: chirurg Koziński i  ginekolog Szczypiński, 

okulista Anna Gontarska, laryngolog dr Regiel i  rentgenolog. 

Pracownią rentgenowska kierował dr Marian Tomaszewski. 

Ośrodek 25 czerwca 1936 r. przyjął ofi arowany przez cukrownię 

w  Dobrzelinie samochód sanitarny marki „Austro – Daimler”, 

wartości 3000 zł do przewożenia rannych i chorych, z wyjątkiem 

chorych zakaźnie. 

W  budynku przy ul. Kościuszki w  1924 r. urządzono 

gabinet medyczny dla chorych na jaglice. Choroba ta stanowiła 

poważny problem zdrowotny. Jej zwalczanie przebiegało na 

podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z  23 marca 1923 roku. 

W Polsce zorganizowano ponad 400 przychodni przeciwjagliczych. 

W powiecie kutnowskim działały cztery przychodnie przeciwjaglicze: 

w  Kutnie, Krośniewicach, Suchodębiu (później w  Niedrzewiu) 

i  Żychlinie. W  przychodni w  Żychlinie zarejestrowanych było 

aż 1485 osób chorych na jaglicę, podejrzanych 1074, udzielonych 

zostało 1562 porady i 169 wywiadów.

Działał w  Żychlinie również Zakład Leczniczo – 

Zapobiegawczy przy ul. Narutowicza 71. W  przychodni działał 

gabinet chirurgiczny dra Kozińskiego z Kutna, rentgen, gipsownia, 

ciemnia optyczna, gabinet chorób wewnętrznych pod kierunkiem 

dr. Olechowicza i  dr. Melson, gabinet fi zyko – terapii, gabinet 

dentystyczny dr Rzęsistej. Praktyki dentystyczne posiadali tu również: 

w  1928 r. Krystyna Araszkiewicz Gawlak i  Maria Kleinerman, 

a od 1930 także Kozesowicz w zastępstwie Krystyny Araszkiewicz 

Gawlak. Izba porodowa mieszcząca się na ul. Narutowicza 81 

posiadała dwie sale położnicze, jedną salę dla noworodków i zaplecze 

gospodarcze. Kierownikiem był tu dr Kotoński. 

W 1928 r. swoje praktyki lekarskie prowadzili w Żychlinie 

dr Jan Krukowski, Roman Sołoniewicz, Adam Sułkowski, a  od 

1930 r. Jakub Bryskin Ponadto w okresie międzywojenny praktyki 

lekarskie prowadzili dr. Wieczorkiewicz, Budzyński i  Winogron. 

Było też kilku felczerów i służba pomocnicza – akuszerki z Janiną 

Strzemżalską na czele oraz L. Błońska, Z. Janiak, A. Puchalska, 

M.  Szokalska, S. Tyborowska.. Organizowane były tzw. białe 
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niedziele, w  czasie których badano wszystkich zgłaszających się, 

a zwłaszcza dzieci i młodzież. 

Kierownikiem apteki w Żychlinie do II wojny światowej 

był S. Stachowicz, a prowadził ją w budynku zbudowanym jeszcze 

w XIX w. przez Ługowskiego. Personel apteki składał się z 12 osób. 

Działały też składy apteczne J. Łukasiewicza, W. Przeździeckiego, 

W. Rędziejowskiego  oraz „Sanitas” (do 1930). Prowadzono też dwa 

punkty apteczne w Dobrzelinie i Załusinie128.  

Lecznica dla zwierząt mieściła się przy ul. Traugutta 

11, a  jej kierownikiem był Tadeusz Próchnicki, który miał dwóch 

pomocników fachowych. Usługi weterynaryjne prowadził także 

Bolesław Sadowicz.

W latach 1924 – 27 w  okolicy Żychlina szalała groźna dla 

128 Tamże, AgD, sygn. 212, Księga uchwał Rady Gminnej gminy Żychlin 1923 – 26, s. 45, 69; 

AmŻ, sygn. 31, Księga protokołów posiedzeń Zarządu Miejskiego m. Żychlina 1934 – 37, 

s. 115. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł 

i rolnictwa, Warszawa, 1928 r. , k. 2219;1930 r., k. 2206 - 2207.

OŚRODEK ZDROWIA 

budynek przy ul. 3 Maja
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bydła szkarlatyna. W Oporowie na zarazę płucną wybito 33 szt. bydła, 

a  17 zwierząt było podejrzanych o nosicielstwo.  W Zarembowie na 

105 szt. bydła ,72 konie, 54 świń i 93 owce padły na wąglik 2 szt. 

bydła. Przeprowadzono ubój zwierząt w  ubojniach w  Żychlinie: 

bydła – 850, cieląt – 1054, kóz i owiec 80, różne (świnie) – 1600. Dla 

porównania w  Krośniewicach:  bydła – 278, cieląt –  116 kóz i owiec 

- 8, różne (świnie) – 868,  w  Dobrzelin i Pniewo: tylko 262 świń, 

a w Kutno: bydła – 2208, cieląt 2859–  kóz i  owiec – 523, różne 

(świnie) – 2739 129. Poza wymienionymi chorobami stan sanitarny 

i  zdrowotny miasta i  gminy zaliczał się do stojącego na dobrym 

poziomie.

129 APK, SPK, sygn. 349, Statystyka i  sprawozdania o  stanie weterynaryjno – sanitarnym 

pow. Kutnowskiego 1929, s. 24.

Apteka Sanitas

przy Starym Rynku

WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI

89



ŻYCIE  RELIGIJNE I SPOŁECZNE

Przed wybuchem wojny na tym terenie ludność była jednolita 

wyznaniowo, a tylko12 osób była prawosławna, z czego 8 w Żychlinie 

i 4 w Dobrzelinie, ewangelików było 95 z tego 15 w Żychlinie, 23 

w Dobrzelinie, 36 w Brzezinkach i 13 w Walentynowie. Po I wojnie 

światowej zmieniła się struktura wyznaniowa. Niemal całkiem 

zniknęła ludność prawosławna bowiem tylko 2 osoby mieszkały 

w  Żychlinie. Zmniejszyła się również liczba ewangelików: 42 

w Żychlinie, 21 w Dobrzelinie i 6 w Grabowie- łącznie 71 osób. 

KATOLICY

Na terenie Żychlina pod względem wyznaniowym 

przeważała ludność katolicka.  W czasie I wojny światowej kościół 

przetrwał niezniszczony, wywieziono jedynie dzwony kościelne. 

Wybuch I  wojny przeszkodził w  planach przebudowy kościoła. 

Według zachowanych planów wykonanych w latach 1910 – 11 przez 

architekta J. Wojciechowskiego, żychliński kościół miał uzyskać nieco 

inną bryłę. Zachowując dotychczasową fasadę główną zamierzano 

przede wszystkim rozbudować kościół od strony wschodniej, a od 

zachodniej dobudować wieżę oraz zmienić kształt sygnaturki. Po 

zakończeniu wojny parafi i zapewne nie było już stać na realizację 

projektu, ale kościół wymagał pilnego remontu.   W  1920 r. 

została wymieniona więźba dachowa, zdjęto wówczas wieżyczkę – 

sygnaturkę. Na cokołach fasady ustawiono posągi św. Piotra i Pawła, 

a na szczycie bramy głównej ogrodzenia kościoła ustawiono fi gurę 

Matki Boskiej. W latach 1929 – 30 w kościele założono instalację 

elektryczną oraz zakupiono trzy żyrandole w  stylu eklektycznym, 

odlane z mosiądzu i 28 kinkietów trzy - i jednoramiennych130. Kościół 

prawdopodobnie konserwowano, bowiem na przełomie 1929 i 1930 r. 

ma ścianach były krzyże i zacheuszki, które usunięto przy zakładaniu 

elektryczności. Na cmentarzu przy kościele stały trzy XIX –wieczne 

130 L. Zalewski, ks. F. Śliwonik, Parafi a w Żychlinie, s. 2;  Archiwum Parafi i Rzymsko - 
Katolickiej w Żychlinie [dalej: APRKwŻ], Kronika parafi i, s. 24. 
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krzyże, na grobowcach Feliksa Tykla, Karola i Teodora Grabskich. 

Krzyże te zostały usunięte w okresie okupacji hitlerowskiej. Plebania 

wystawiona została w 1908 r., a dom parafi alny w 1929 r. przez ks. 

kanonika Józefa Dębowskiego131.

Posługę kapłańską na terenie parafi i pełnił w latach 1909 

-35  ksiądz proboszcz Józef Dębowski, a  funkcje pomocnicze 

sprawowali księża:  w okresie 1917 – 1918 Stanisław Kołodziejski, 

po nim w latach  1919 – 1920 Józef Zalewski, następnie w okresie 

1921 - 1922 Eugeniusz Szenk. Krótko w   1923 r. przebywał tu 

Antoni Piotrowski, którego w  1924 r. zastąpił Anatolin Sołyga, 

zaś w  latach 1925 – 28 Władysław Kulesza. Od 1929 r. do 1933 

księża zmieniali się co roku, kolejno: Stanisław Skrzypczak, Józef 

Najrzewski, Koreliusz Gogolewski, Mieczysław Kotarski i Gabriel 

Węgliński,  a w latach 1933 – 34 Piotr Pieniążek i Stanisław Kulesza. 

Ważną datą w dziejach Kościoła żychlińskiego było ustanowienie 

w  1936 r. Żychlina siedzibą dekanatu, w  skład którego weszły 

wówczas parafi e Bąków, Bedlno Luszyn, Orłów, Oporów, Plecka 

Dąbrowa, Kiernozia i  Żychlin. Dekanat objął po odejściu księdza 

J. Dębowskiego, ksiądz Henryk Osiński, który pozostał tu aż do 

wybuchu II wojny światowej i aresztowania przez Niemców. Funkcje 

pomocnicze pełnili księża: w  latach 1935 – 36 Piotr Pieniążek 

i  Stanisław Kościanek, 1937 – 38 Tadeusz Pawłowski i  Tomasz 

Grzanka, 1939 Stanisław Owczarek i Jerzy Wichałowicz132.

W okresie międzywojennym dokonano kilkunastu aktów 

przyjęcia do kościoła katolickiego osób innych wyznań, przede 

wszystkim luteran – 13 (w tym aż 7 osób tylko w 1919 r., głównie 

mieszkańców Dobrzelina), a także mariawitów -7 (zamieszkałych na 

terenie parafi i żychlińskiej) oraz 8 prawosławnych133.

W  Żychlinie składkę do kasy parafi alnej ewangelicko – 

augsburskiej  w 1921 r. płaciło 6 osób m.in.: K. Fabian, Juliusz Jeske, 

Roman Stejdelman134.

W  1927 r. było tu też niewielkie skupisko baptystów 

131 Ks. Józef Dębowski – ur. 10.03.1854 r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1879 r. 
w Warszawie, a w 1908 r. objął parafi ę Żychlin, gdzie był proboszczem  do śmierci 25 
lipca 1935 r., został pochowany na cmentarzu parafi alnym 29 lipca 1935 r..

132 L. Zalewski, Zbiór prywatnych …; APRKwŻ, Zbiór archiwaliów: Księgi parafi alne 
chrztów, zgonów; Liber conversorum. Par. Żychlinensis, k. 3, 6, 25, 45.

133 APRKwŻ, Liber conversorum. Par. Żychlinensis, k. 3, 6.
134 APK, SPK, sygn. 314, k. nlb, sygn. 189, k. nlb.

Siedziba dekanatu
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Kościół pw. Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła 

w Żychlinie

lata 20. XX wieku
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(kilkanaście osób), którzy odprawiali nabożeństwa w  lokalu 

Wawrzyńca Zaremby przy ulicy Pasieckiej. Przewodniczącym tej 

grupy był W. Zaremba135.

Życie religijne skupiało się nie tylko wokół kościoła, ale 

organizowano też życie społeczne skupiające młodzież katolicką. 

W styczniu 1930 r. podjęto decyzję o budowie domu  Koła Młodzieży 

w  Żychlinie na posesji przy ul. Cmentarnej. W  latach 1932 – 34 

parafi a wraz z członkami Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej na 

miejscu starej wikarówki wybudowała dom parafi alny, użytkowany 

najpierw przez Stowarzyszenie Katolickie, potem znalazła tu 

siedzibę ochronka. 

Katolickie koło męskie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 

[dalej: SMP] powstało w Żychlinie już w 1920 r. Ruch ten rozwijał 

się bardzo intensywnie w  całej Archidiecezji Warszawskiej, toteż 

25 września 1927 r. zorganizowano właśnie w Żychlinie pierwszy 

zlot męskich części SMP. Miasto dzień wcześniej udekorowano 

kwiatami, fl agami narodowymi i  papieskimi, a  w  miejscu zbiórek 

i wieców powieszono portrety prezydenta, papieża Piusa XI i liczne 

portrety św. Stanisława Kostki. Na zlot do Żychlina przybyli 

przedstawiciele  46 kół. Uroczystości, w których wzięło udział kilka 

tysięcy członków SMP, rozpoczęły się na targowicy miejskiej, gdzie 

sformowano pochód i udano się do kościoła na mszę . O pochodzie 

napisano: „Pochód sunie naprzód, pozostawiając za sobą jakby smugę 

jasnej nadziei lepszej przyszłości”. Po mszy i  wspólnym obiedzie, 

odbył się wiec,  którego otwarcia dokonał ks. Władysław Kulesza 

z  Żychlina. Uczestnicy zlotu, w  którego prezydium zasiadał m.in. 

inż. Rudolf Zajączkowski z  Dobrzelina, podkreślali sukcesy SMP 

w  rozwoju ruchu katolickiego oraz znaczący wkład w  dziedzinie 

kulturalno – oświatowej także w  zakresie integracji i  konsolidacji 

młodzieży pozaszkolnej. Przemówienia do uczestników wygłosili 

m.in. Antoni Skarżyński z  Poborza, witając „godnych następców 

swoich dziadów i  ojców walczących o  wolność wiary i  ojczyzny” 

oraz Edmund Dembowski, burmistrz Żychlina, który gratulował 

młodzieży sukcesów wyraził radość, że miasto może gościć tak 

wspaniałych i licznych gości136.

135 Tamże, sygn. 194, k. nlb.
136 „Tygodnik Kutnowski” nr 42, 16 X 1927, s. 5; E. Walczak, B. Danelski, Żychlin – pierwszy 

okręgowy zlot Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Męskiej z Archidiecezji Warszawskiej 
(1927 r.), KZR, Kutno 2002, t. VI, s. 373 – 376.

Dom parafi alny

Koło męskie 

Stowarzyszenia 

Młodzieży Polskiej
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W kościele podczas organizowania różnych patriotycznych 

uroczystości, wygłaszano słowa, które dziś uznano by za przejaw 

antysemityzmu. Podczas obchodów święta upamiętniającego postać 

Stanisława Staszica padły wówczas słowa: „broniliśmy Polskę 

przed najazdem  wrogów zewnętrznych – a obecnie mamy daleko 

większego wroga – bo wewnętrznego, a tym wrogiem jest Żyd,  na 

którego nasze oczy powinny być zwrócone, powołując się na słowa 

ks. Stanisława Staszica – Żyd ze swoją moralnością zawsze będzie 

niebezpiecznym i fałszywym”137. Nie była to odosobniona retoryka, 

a ścieranie się ze społecznością gminy żydowskiej na terenie Żychlina, 

na różnych płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego, było 

na porządku dziennym.

Struktura wyznaniowa mieszkańców Żychlina w porównaniu 

z ludnością Kutna, Krośniewic i Dąbrowic w 1921 r.

Źródło: Skorowidz miejscowości …, s. 49, 50.

137 „Głos Kutnowski”, 21 stycznia 1925 r.
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ŻYDZI

Ludność żydowska była zorganizowana w Gminę, której 

przewodził w  Żychlinie rabin Abram Mordechaj Alter138. Jego 

działalność  uzupełniali rzezacy: Mendel Majer Rozenbaum i Icek 

Rubin139. 29 listopada 1919 r. w bożnicy ci dwaj rzezacy mieli wejść 

w konfl ikt z rabinem140. 

Pierwsze wybory w  niepodległej Polsce do żydowskich 

gmin wyznaniowych w powiecie kutnowskim, wyznaczone zostały 

przez starostę na czerwiec 1924 r. W  ich wyniku miała nastąpić 

zmiana dozorów wybranych jeszcze w końcu 1916 r., pod rządami 

niemieckiej niedemokratycznej ordynacji wyborczej. Wybory 

przeprowadzono 1 czerwca 1924 r. Poprzedziła je zacięta walka, 

angażująca wszystkie znaczące ugrupowania polityczne, ubiegające 

się o  obsadzenie swoimi przedstawicielami organów gminnych. 

Doszło przede wszystkim do konfrontacji między ortodoksami 

z „Agudy”, a syjonistami wszystkich orientacji141. 

Ortodoksi w Żychlinie znajdowali się w znacznie trudniejszej 

sytuacji niż w  okolicznych miastach. Przewodził im rabin Adler 

i Chałemski. Miejscowa „Aguda” pod przewodnictwem rabina Altera, 

Jakuba Majera Rozendorfa, Moszka Chałemskiego, Szyji Kelmera 

oraz Arona Obermana, mniej liczna od pozostałych stronnictw 

politycznych, była w otwartym konfl ikcie z obozem syjonistycznym, 

u którego podłoża leżała rozpoczęta w 1923 r., bezpardonowa walka 

o wpływy na gminę żydowską. Mająca miejsce postępująca radykalizacji 

poglądów w  obozie syjonistycznym oraz umacnianie się wpływów 

Poalej Syjon Lewicy, było zapowiedzią trwałej izolacji politycznej 

138 APK, SPK, sygn. 314, k. 76; Archiwum Ringelbluma, dz. cyt., nr 12, przyp. 5, s. 31 – 
32. Abraham Mordechaj Alter - ur. 25 grudnia 1866 w Górze Kalwarii, zm. 3 czerwca 
1948 w Jerozolimie, czwarty rebe z dynastii Ger, objął funkcję po swoim ojcu w 1905 
r. Cieszył się dużym poważaniem wśród ortodoksyjnych środowisk żydowskich, był 
współtwórca partii Agudat Israel. W 1929 r. miał czworo dzieci w wieku od 18 do 28 
lat (2 synów i 2 córki). We wrześniu – październiku  1939 r. przebywał w warszawskim 
getcie, udało mu się w 1940 r. zbiec do Palestyny, większość jego rodziny zginęła jednak 
podczas Holokaustu.

139 APK, SPK, sygn. 314, k. 27.
140 „Tygodnik Kutnowski”, 1921, nr 36, s. 5. Rabin  miał uważać ich za ludzi miało 

religijnych,  a ponadto przeklął mięso z bitego przez nich drobiu jako trefne a nie 
koszerne. Doszło wówczas do rękoczynów

141 D. Marchewka, Gminy żydowskie…, dz. cyt., s. 4. 
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ortodoksów. Wobec tych procesów społecznych, członkowie „Aguda” 

i ich sojusznicy bezpartyjni chasydzi, okazali się bezsilni.   Z czasem 

syjonistów zaczęła popierać około połowa członków gminy, a reszta 

wspierała „Bund”142. 

Na przebieg kampanii wyborczej w  Żychlinie miał 

niewątpliwie duży wpływ „zamach” syjonistów, na zdominowany 

przez ortodoksów zarząd gminy żydowskiej przeprowadzony 

w 1923 r. Syjoniści sprowadzili wówczas do miasta rabina Rappaporta, 

który miał konkurować o  rabinat z  dotychczasowym rabinem 

Alterem, zwolennikiem chasydyzmu. W toku tej konfrontacji, doszło 

do incydentu spoliczkowania rabina Altera. Ostatecznie ortodoksom 

udało się utrzymać dotychczasową pozycję w gminie i swojego rabina. 

W  efekcie Rappaport zmuszony został do opuszczenia miasta143. 

Teraz syjoniści liczyli na całkowite pozbawienie ortodoksów 

wpływów na żychlińską gminę. Ciesząc się wśród żydowskiej 

społeczności miasta zdecydowanie większym poparciem, mogli 

być pewni osiągnięcia sukcesu. Wynik wyborczy potwierdził ich 

przekonanie. Do zarządu gminy syjoniści wprowadzili 3 dozorów: 

Szulema Chiberta, Michała Kozesowicza i  Załme Morgentalera, zaś 

ortodoksi jedynie Arona Obermana. Nie udało się zdobyć mandatu 

robotniczemu ugrupowaniu Poalej Syjon, które pomimo posiadania 

dużych wpływów politycznych, nie miało większych szans zdobycia 

proporcjonalnego do wpływów liczby mandatów, z  powodu zbyt 

wysokiego cenzusu wiekowego (ukończone 25 lat) uprawniającego 

do głosowania. Większość zwolenników partii rekrutowało 

się bowiem z  młodych robotników i  rzemieślników, którzy nie 

ukończyli ustawowego wieku, pozwalającego na udział w wyborach 

gminnych144. 

Zwycięstwo syjonistów, którzy mogli samodzielnie 

sprawować władze w  żychlińskiej gminie żydowskiej, zostało ze 

względów formalnych unieważnione przez wojewodę warszawskiego. 

Nowe wybory wyznaczono na początek 1925 r. Ortodoksi liczyli na 

poprawienie swoje stanu posiadania. Wyniki wyborczy kolejny raz 

potwierdził jednak przewagę syjonistów w zarządzie gminy. Na jej 

142 APK, SPK, sygn. 26, k. 11; P. Burchard, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, 
Warszawa 1990, s. 83 – 84; D. Marchewka, Szlomej Emunej, dz. cyt.,s. 7.

143 APK, SPK, sygn. 24 – 27, Materiały do … 1924 – 1925, 1926,1927.
144 Tamże.
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czele stanął Załama Morgentaler, Szulim Chibert został zastępcą 

prezesa, trzeci z syjonistycznych dozorów Michał Kozesowicz, pełnił 

jednocześnie funkcję ławnika magistratu. Opozycję w  Zarządzie 

tworzyli ortodoks Aron Oberman  oraz rabin Abram Mordcha 

Alter. Wspierał ich formalnie cadyk Menachem Żychliński.

Ortodoksyjna opozycja nie miała zamiaru ułatwiać 

działalności syjonistom. Ciągle wybuchały konfl ikty, dzielące 

żychlińskich Żydów na dwa obozy. Największe emocje budziły wydatki 

w ustalanym corocznie budżecie. Według opozycji nie uwzględniały 

one potrzeb reprezentowanych przez nią grup ludności. Przy tej 

okazji dawała o  sobie znać niechęć syjonistów do rabina, któremu 

w przedłożeniach budżetowych obniżano wynagrodzenie i żądano 

opłaty czynszowej za zajmowane przezeń mieszkanie. Te same 

restrykcje dotyczyły również rzezaków rytualnych, posiadających 

wcześniej wygórowane uposażenia. Poczynania syjonistycznej 

większości, były powodem licznych skarg funkcjonariuszy gminnych 

na działalność Zarządu. W  tej atmosferze doszło do incydentu 

z  udziałem dozora Szulema Chiberta i  miejscowego cadyka 

Menachema Żychlińskiego, który znalazł swój fi nał przed sądem 

powszechnym, gdzie obie strony, zaniosły nawzajem przeciwko 

sobie pozwy o obrazę i pobicie. Poszło o znacznie zawyżoną opłatę 

za skorzystanie przez córkę cadyka z  kąpieli rytualnej. Żychliński 

uznał ten fakt za przejaw szykanowania jego i  swojej rodziny za 

to, że jest „rabinem-cadykiem znanym w całej okolicy” i  skierował 

skargę na syjonistycznych dozorów do wojewody warszawskiego145. 

Gmina przeżywała trudności fi nansowe, zalegała 

z wypłacaniem pensji rabinowi i rzezakom. W tej sprawie ze skargą 

na gminę do Ministerstwa Wyznań Religijnych i  Oświecenia 

Publicznego występował rabin Alter146. Kolejny konfl ikt pomiędzy 

rabinem, a  zarządem gminy dotyczył wybicia drzwi w  synagodze, 

które przeszkadzały rabinowi. Rabin Alter zwrócił się o  pomoc 

w tej sprawie do rabina Trunka. Powoływano się na różnego rodzaju 

przepisy religijne. Zarząd gminy bronił swej decyzji względami 

sanitarnymi i bezpieczeństwa147. 

145 Tamże.
146 Tamże, sygn. 191, k. 65, 66.
147 Tamże, Starostwo ostatecznie udzieliło Zarządowi Gminy zgody na przeróbkę. Rabin 

interweniował w ministerstwie i prosił burmistrza Żychlina o wstrzymanie robót 
budowlanych.
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Koronnym argumentem zarządu za cięciem kosztów była 

stagnacja gospodarcza Żychlina i  wynikająca z  kryzysu poważna 

redukcja składek gminnych począwszy od 1928 r. Miało to być 

jedyną przyczyną zmniejszenia pensji rabina, która była jedną 

z  najmniejszych w  całym kraju. Równocześnie zarząd posunął się 

do szacowania dochodów rabina z tytułu zajmowanego stanowiska. 

Wyliczał dochody za koszerowanie fabryki cukru na święto 

Pesach, koszerowania młynów i  pieców do wypieku macy, za 

orzeczenia polubownych sądów religijnych oraz za „sztar mchirot” 

(udzielanie zezwoleń na sprzedawanie towarów w  czasie Pesach), 

itd. Wstrząsana wewnętrznymi sporami żychlińska gmina, dokonała 

jednak poważnych inwestycji w  nieruchomości będące własnością 

gminy oraz utrzymywała na dobrym poziomie instytucje gminnych, 

co w takich warunkach można uznać za sukces148.

Infrastruktura gminy składała się z  kompleksu synago-

galnego, złożonego z murowanej,  orientowanej synagogi o wymiarach 

16 x 22 m. Jej wartość oszacowano na 105 600 zł. Synagoga została 

zbudowana w 1880 r. według projektu Jana Kowalskiego opartego 

148 Tamże.

Synagoga w Żychlinie

przy ul. Źródlanej, lata 20. 

XX wieku
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na wcześniejszym projekcie Sylwestra Baldiego149. We wschodniej 

części znajdowała się, kwadratowa sala modlitewna w  zachodniej 

części mały przedsionek. Cały budynek synagogi został przykryty 

dachem dwuspadowym z trójkątnymi szczytami. W latach 20-tych 

XX wieku budynek przebudowano, dodając miedzy innymi nowe 

okna w przedsionku. W głównej sali mieściła się galeria dla kobiet, 

wsparta żeliwnymi, korynckimi kolumnami, z drewnianą balustradą 

wypełnioną płycinami z  dekoracją malarską (do dziś przetrwały 

resztki malowideł, znajdujących się wokół oraz obramowanie drzwi 

zewnętrznych). Podczas wojny zamurowano wysokie, półokrągłe 

zakończone okna, z których pozostawiono tylko górne części, które 

oświetlały galerię dla kobiet. Do kompleksu należała też drewniana 

synagoga o wymiarach: 15, 5 x 14,6  m z końca XVIII w. (przebudowana 

ok. 1850 r., a  zniszczona w  czasie okupacji hitlerowskiej), dom 

mieszkalny rabina z Bed hamidraszem z  lat 1850 – 51 o wartości 

38 000 zł, łaźnia murowana z kotłownią i szpitalem z końca XIX w. 

wyceniana na 65  000 zł, placu koło synagogi wartego12  456 zł, 

rzeźnia rytualna (9 100 zł), stary cmentarz z budynkami (8 000 zł), 

cmentarz nowy (8  000 zł) o  łącznej powierzchni 1, 25 ha leżący 

około kilometra za miastem150.

Struktura dochodów i wydatków budżetu gminy.

Źródło: APK, SPK, sygn. 313, 317

149 Według innych źródeł autorem projektu był Aleksander Woyde. http://www.sztetl.org.pl. 
Aleksander Woyde (ur. 23 lipca 1860 w Zabłudowie, zm. 21 września 1925 w Warszawie) 
- historyk, archiwista, bibliotekarz. Ukończył Instytut Technologiczny w Petersburgu, 
lecz nie wykonywał zawodu inżyniera i zajął się archiwistyką i bibliotekarstwem. Od 
roku 1893 do śmierci kierował biblioteką parafi i ewangelicko-reformowanej na ul. 
Leszno w Warszawie.

150 APK, SPK, sygn. 313, 317; P. Burchard, dz. cyt., s. 83 – 84; http://pl.wikipedia.org/wiki/ 
Synagoga_w_Żychlinie.
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Struktura wydatków budżetowych gminy żydowskiej w Żychlinie 1926 – 1929.

Źródło: APK, SPK, sygn. 313, 317

Struktura wpłat składki na rzecz gminy żydowskiej w Żychlinie w latach 1926 – 

1929. Wysokość składki / liczba płatników.

Źródło: APK, SPK, sygn. 313, 317

Kadencja zarządu gminy żydowskiej wybranego w 1925 r. 

upływała 16 października 1929 r.151 . Składy kolejnych zarządów nie 

zachowały się.

151 APK, SPK, sygn. 26, k. 18, sygn. 314, k. 36; D. Marchewka, Gminy żydowskie…, dz. 
cyt., s. 7.
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STRAŻ OGNIOWA

Ważną instytucją w  życiu lokalnych społeczeństw była 

ochotnicza straż ogniowa, która nie tylko dbała o bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe, ale często była animatorem życia społecznego, 

prowadząc działalność kulturotwórczą. Na terenie miasta 

i  gminy w  okresie międzywojennym działało 7 straży ogniowych 

w:  hochołowie, Grzybowie, Drzewoszkach, Dobrzelinie, Załusinie 

oraz w Żychlinie i przy zakładach „Rohn - Zieliński”152. W Żychlinie 

Ochotnicza Straż Pożarna działa od 1882 r., a  Zakładowa Straż 

Ogniowa powstała w  1934 r. Zakładowa straż powstała poprzez 

dokonanie się rozłamu w  żychlińskiej OSP w  1934 r., z  której 

usunięto 22 osoby, a które w większości wstąpiły do straży zakładowej. 

W  okresie międzywojennym działała w  Żychlinie także drużyna 

strażaczek o nazwie „Samarytanki”. Należało do niej 15 dziewcząt 

i  kobiet. W  okresie II Rzeczpospolitej żychlińska Straż Ogniowa 

Ochotnicza rozwijała się niezwykle dynamicznie. 

W  latach 1917 – 22 prezesem straży był Stefan 

Maciejewski, a po wyjeździe w 1935 r. K. Fabiana, Stefan Głogowski, 

a  naczelnikiem Władysław Rędziejewski – aptekarz i  właściciel 

składu aptecznego w Żychlinie. W latach 1922 - 1935 jej prezesem 

był Karol Fabian - świetny organizator i gospodarz, architekt miejski 

(założył park miejski, zbudował kino, chodniki, nawierzchnie ulic), 

wiceprezes Macierzy Szkolnej i „Sokoła”. Naczelnikiem został w tym 

czasie Gryf Chamski, współtwórca zakładów Brown – Boveri, a od 

1923 r. Zygmunt Weber, dyrektor szkoły handlowej w  Żychlinie, 

od 1928 r. naczelnikiem był Zygmunt Suchorski właściciel młynów 

w Żychlinie i Jastrzębi, który w 1938 r. został prezesem, a od 1933 r. 

naczelnikiem był Konstanty Nowicki, mistrz ciesielski. W  1933 r. 

żychlińska straż liczyła 132 osoby, z czego członków czynnych było 

51 osób, a 45 wspierających. W 1935 r. Członkami zarządu straży 

byli: A. Janke, J. Gajewski, J. Aksman, B. Lewandowski, K. Pawlak, 

J. Korecki, a A. Urbański, J. Sliwiński, J. Stańczyk, L. Jabłoński byli 

członkami komisji rewizyjnej.  W czerwcu 1936 r. rezygnację z funkcji 

prezesa złożył S. Głogowski, a na jego miejsce wybrano Konstantego 

152 APK, SPK, sygn. 22,  Straże ogniowe 1918 – 19, s. 56.

Samarytanki
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Pawlaka, stomatologa, na viceprezesa E. Dembowskiego. W 1937 r. 

prezesem został dotychczasowy naczelnik Z. Suchorski, a  na jego 

miejsce K. Nowicki. Zastępcą prezesa został K. Pawlak153.

W  1925 r. podczas obchodów 25-lecia reaktywowania 

żychlińskiej Straży Ogniowej Ochotniczej dokonano poświęcenia 

sikawki strażackiej, której nadano miano „Grom”. „Rodzicami 

chrzestnymi” byli starościna Żbikowska i  dyrektor K. Wysznacki, 

delegat PZUW. Trzy lata później strażacy wygrali w  zawodach 

strażackich samochód marki „Chevrolet”, otrzymany w  nagrodę 

za zajęcie I  miejsca w  ogólnopolskich zawodach pożarniczych 

w  Warszawie154. Samochód był pierwszym strażackim wozem 

bojowym w  powiecie kutnowskim. Strażacy z  Żychlina w  latach 

1925 – 28 zdobywali nagrody w  zawodach pożarniczych różnego 

szczebla praktycznie co roku, ale sukces na zawodach ogólnopolskich 

był ich największym osiągnięciem155. W 1930 r. w zawodach z okazji 

153 Tamże, sygn. 24 – 27, Materiały do sprawozdań sytuacyjnych 1924 – 1925, 1926,1927; 
J. Maciak, L. Zalewski, dz. cyt., s.16-19. 

154 Jednak wg innych źródeł podczas tych zawodów strażacy zajęli 5 miejsce, a samochód 
kupiono w 1928 r.

155 Tamże.

Wóz bojowy OSP 

w Żychlinie

samochód marki 

Chevrolet był pierwszym 

strażackim wozem 

bojowym w powiecie 

kutnowskim.

ŻYCIE RELIGIJNE I SPOŁECZNE

103



50 - lecia OSP w Gostyninie, strażacy z Żychlina pod dowództwem 

naczelnika straży Zygmunta Suchorskiego, otrzymali dyplom 

uznania za sprawność przeciwgazową156. W 1936 r. jednostka zdobyła 

pierwsze miejsce na zawodach wojewódzkich w Płocku.

 Dzięki inicjatywie Karola Fabina rozbudowano remizę 

oraz wzniesiono w 1925 r. nową „wspinalnię”. Kolejna modernizacja 

obiektów  strażackich miała miejsce na początku lat 30 –tych, a 3 maja 

1934 r. nastąpiło ich uroczyste oddanie,  w obecności przedstawiciele 

władz powiatowych ze starostą K. Pełczyńskim i  władz miejskich 

z  burmistrzem E. Dembowskim na czele. Ksiądz proboszcz  Józef 

Dębowski dokonał poświęcenia remizy i wspinalni, a wielu zasłużonych 

strażaków otrzymało odznaczenia i  dyplomy. W  1936 r. w  ramach 

zapewnienia miastu  ochrony przeciwpożarowej  wybudowano 

2 zbiorniki ppoż, przy ul. 29 -go Listopada i Zdrojowej 2. 

Nad remizą zorganizowano salę widowiskową, 

gdzie wystawiano takie przedstawienia jak: „Książę leniuszek”, 

„Jaś i  Małgosia”. Ich reżyserowaniem zajmował się syn dra 

Wieczorkiewicza, Bronisław, a  kostiumy przygotowywała Jadwiga 

Cichalewska.  W 1924 r. uruchomiono tu również kino „Strażak”.  

Początkowo kino było wyposażone w  ręczny projektor. Dopiero 

w  1927  r. zakupiono nowocześniejszy sprzęt. Dzięki temu 

mieszkańcy Żychlina mogli oglądać fi lmy nieme, a  więc musiano 

zadbać o  podkład muzyczny, zatrudniając skrzypka i  pianistę. 

Wpływy z  seansów fi lmowych zasilały kasę jednostki. Zachowane 

dokumenty z  lat 30-tych mówią, że oprócz kierownika kino 

zatrudniało wówczas operatora, jego pomocnika, biletera, kasjera, 

woźnego i dwóch muzyków. Ceny biletów wahały się - w zależności 

od miejsca - od 1zł do 50 gr. Po zakończeniu rozbudowy zabudowań 

remizy kino zyskało większą salę oraz kabinę operatora. W 1935 r. 

zakupiono aparat dźwiękowy oraz nagłośnienie, a  pierwszym 

fi lmem dźwiękowym był  fi lm pt. „Czy Lucyna to dziewczyna?”  

wyświetlony 22 lutego. Od tego momentu kino ,,Strażak” było bez 

wątpienia największą atrakcją i  rozrywką mieszkańców Żychlina. 

Kierownikiem kina ,,Strażak” był - z  małymi przerwami - Jan 

Izydorski i Z. Suchorski. 

156 „Kronika Kutnowska”, nr 28, 12 VII 1933, s. 7; APK, SPK, sygn. 22, s. 56; Jak pracuje 
Straż Ogniowa w Żychlinie, „Echo” nr 1, 1 I 1938, s. 4; Samochód – sikawka, „Głos 
Pracy”, nr 33, 12 VIII 1928, s. 4.
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Nowa wspinalnia 

strażacka

3 maja 1934 roku na Placu 

Wolności
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W  remizie funkcjonowała biblioteka (początki jej 

działalności sięgają 1912 r.) 157. Znaczne powiększenie księgozbioru 

biblioteki związane było z darem Komisji Likwidacyjnej Biblioteki 

Pracowników fi rmy Polskie Zakłady Elektryczne „Brown-Boveri” 

S.A. w  Warszawie. Dzięki temu biblioteka strażacka wzbogaciła 

się o  400 tomów i  wyposażenie sali bibliotecznej. Uroczyste 

otwarcie miało miejsce 9 lipca 1935  r., a gościem honorowym był 

główny ofi arodawca, inż. Franciszek Szczeblewski. Bibliotekarką 

została Jadwiga Gajewska. Biblioteka strażacka miała charakter 

środowiskowy – wypożyczała książki za odpłatnością wszystkim 

mieszkańcom Żychlina. Biblioteka miała  jednak własny regulamin, 

wg którego wnoszono opłatę początkowo 3 zł a  później po 2 zł. 

Członkowie OSP, byli pracownicy Brown Boveri i  pracownicy 

fabryki „Rohn – Zieliński” płacili za wypożyczenie książki 15 gr. 

od sztuki, natomiast pozostałe osoby po 25 gr., a później te stawki 

wynosiły odpowiednio po 5 i 10 gr.

Przy straży działała 22 osobowa orkiestra dęta, która 

11 czerwca 1939 r. ostatni  raz przed wybuchem II wojny wystąpiła 

w  Dobrzelinie podczas uroczystości przekazania uzbrojenia 

dla wojska polskiego oraz 15 sierpnia podczas uroczystości 

kościelnych.  Kapelmistrzami w  latach 30 – tych byli: Adamczyk, 

Aleksandrowicz, Michał Lewiński, Józef Obidowski czy Orłowski 

z  Gąbina. Do wybuchu II wojny światowej żychlińska Straż 

Ogniowa była jedną z najlepszych jednostek w okolicy. O efektywnie 

prowadzonych akcjach świadczą zachowane dokumenty, m. in. listy 

z  podziękowaniami od władz miasta Gąbina (15.01.1929 r.), od 

właścicieli majątków Zarębów i Luszyn (03.10.1930 r.)158.

157 Archiwum Państwowe w Łowiczu [dalej: APŁow.], Zbiory łowickie Tadeusza 
Gumińskiego z Legnicy, sygn. 235, Karol Fabian, k. 3.

158 J. Maciak, L. Zalewski, dz. cyt., s.20 - 22

Uroczystość dekoracji 

zasłużonych druhów

3 maja 1934 roku na Placu 

Wolności
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HARCERSTWO

Inna ważną organizacją działająca na terenie Żychlina było 

harcerstwo. Zorganizowanie harcerstwa w  Żychlinie jest zasługą 

Feliksa Pałczyńskiego urodzonego w  pobliskim Suserzu. Prace 

organizacyjne podjęto jeszcze w okresie trwania I wojny światowej. 

F. Pałczyński, zatrudniony jako nauczyciel w szkole zorganizowanej 

przez Macierz Szkolną, przystąpił wówczas do organizowania drużyny 

harcerskiej. 15 marca 1918 r. odbyła się pierwsza zbiórka kandydatów 

na harcerzy na podwórku domu przy ul. Pasieckiej, gdzie mieściła 

się ochronka dla dzieci. Zjawiło się ok. 30 chłopców, ale warunkiem 

przyjęcia było ukończenie 12 lat. Wśród kandydatów było najwięcej 

uczniów szkoły podstawowej  i młodzież rzemieślnicza. Wśród tych, 

którzy zgłosili się jako pierwsi byli: Władysław Arendzikowski, 

Karol Izydorski, Antoni Różycki, Banasiak, Gajewski, Jerzy Hirsz, 

Lendzion. Harcerzy podzielono na ośmioosobowe zastępy, drużyna 

zaś przyjęła za patrona hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Od lata 

1918 r. zbiórki odbywały się w  domu przy ul. Budzyńskiej /dziś 

Narutowicza/, a od jesieni w domu Antoniego Zawadzkiego przy ul. 

Pasieckiej. Szkolono się poprzez musztrę i ćwiczenia z laską, która 

zastępowała broń. Instruktorami byli dwaj uczniowie szkół średnich 

Bronisław Wieczorkiewicz159, syn miejscowego lekarza i Frankowski 

z  Żabikowa. Drużynowy doprowadził też do powstania przed 

1918 r. jednej lub dwóch drużyn w Pasiece, jednak po odzyskaniu 

niepodległości harcerstwo działało tylko w  mieście. Ślubowanie 

harcerskie odbyło się dopiero w wigilię Bożego Narodzenia 1918 r.  

w asyście miejscowego wikarego księdza Zaleskiego. 

W 1919 r. aktywność drużyn harcerskich osłabła z powodu 

powierzenia drużynowemu obowiązków  kierownika pierwszej 

w  Żychlinie siedmioklasowej szkoły powszechnej.  Równocześnie 

z  męską drużyną powstaje drużyna żeńska, dzięki inicjatywie 

Janiny Żegockiej, córki rządcy gospodarstwa rolnego należącego 

do cukrowni Walentynów, nauczycielki we wsi Grabów. Patronką 

żeńskiej drużyny była Henryka Pustowójtówna, a siedziba drużyny 

159 Bronisław Wieczorkiewicz, urodzony 27 marca 1904 r. w Żychlinie, polonista, 
językoznawca, pedagog, od 1965 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
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mieściła się w tym samym budynku co drużyny męskiej. Pierwszymi 

harcerkami zostały Jadwiga Cichalewska i Królikowska 160.

160 ABPwŻ, Zbiór materiałów: T. Gumiński, Wspomnienia z Żychlina.

zdjęcie poniżej /

Przyrzeczenie 

harcerskie

14 maja 1933 r.

zdjęcie powyżej / 

Przemarsz harcerzy

Plac Wolności, lata 30. XX 

wieku
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STOWARZYSZENIA

W  bliżej nieokreślonym czasie w  Żychlinie powstało 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Towarzystwo tworzyło 

tzw. drużyny sokole o  charakterze wojskowym oraz obejmowało 

swoim patronatem skauting. Ponadto tworzono oddziały konne, 

wioślarskie, kolarskie, sekcje gimnastyczne. Żychlińskiego „Sokoła” 

współtworzyli: Eugeniusz Wojciechowski, Fabiszewski, Rojewski, 

Kacprzak, Mirosław Żuchowski (syn stolarza), Edward Helman, 

Zygmunt Ancerowicz, Jan Marciniak, Wacław Wójcik, Murawski, 

Władysław Dębicki,  Wacław Wyrębowski, Maria Pińczyńska, 

Andrzej Obodowski, Różycka, Gajewski (syn rzeźnika), „Pompka”, 

Różycki, Dzierżawski, Jadwiga Dolatowska, Kazimierz Przybylak, 

Stanisław Żadkiewicz161. 

161 Jedynym źródłem informacji o istnieniu żychlińskiego „Sokoła” jest fotografi a 
przechowywana w zbiorach p. Ludwika Zalewskiego i szczątkowe doniesienia 
przedwojennej prasy lokalnej.

zdjęcie poniżej / 

Członkowie 

żychlińskiego „Sokoła” 

stoją od lewej: Gienek 

Wojciechowski, 

Fabiszewski, Rojewski, 

Kacprzak, Mirek 

Żuchowski (syn stolarza), 

Edzio Helman, Zygmunt 

Ancerowicz, Janek 

Marciniak, n.n., n.n., 

Wacek Wójcik, Murawski 

(trzyma sztandar), Władek 

Dębicki; 

siedzą: n.n.,  Wacek 

Wyrębowski, Marysia 

Pińczyńska, Jędrek 

Obodowski, Różycka, 

Gajewski (syn rzeźnika), 

„Pompka”, Różycki, 

Dzierżawski;

leżą: Jadwiga Dolatowska, 

Kazio Przybylak, Stasio 

Żadkiewicz.
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W  sierpniu 1926 r. powstał na terenie Żychlina oddział 

Związku Strzeleckiego, którego prezesem został Dominik 

Marchewka, sekretarzem Józef Zomerfeld, skarbnikiem Władysław 

Smoleń. W 1927 r. Związek liczył 70 osób (oraz w Śleszynie 25)162.

Narastająca atmosfera wojenna w 2.połowie lat 30 -tych 

sprzyjała dalszemu rozwojowi tej organizacji, a Związek Strzelecki 

należał do jednego z  bardziej aktywnych na terenie miasta. 

W  Żychlinie w  1935 r.  prezesem zarządu był E. Dembowski, 

a członkami zarządu Alfred Urbański, Jan Aksman i Józef Szymczyk. 

Prezesem oddziału żeńskiego była Janina Szymborska163.

W 1933 r. w Żychlinie odbył się zjazd powiatowy Związku 

Peowiaków, który miał swoje koło również w  Żychlinie. Podczas 

zjazdu wybrano nowe władze związku w składzie: mjr T. Stawiński 

(prezes), T. Borzęcki (wiceprezes), Roman Kubisiak (sekretarz), 

Stanisław Cieślik (skarbnik), Leon Spychalski i Feliks Robakiewicz 

(członkowie zarządu). uchwalono wysłanie depesz hołdowniczych 

J. Piłsudskiemu i gen. Edwardowi Rydzowi – Śmigłemu164.

W  tym samym czasie powstał w  Żychlinie pododdział 

Związku  Podofi cerów Rezerwy165.

W latach 30-tych rozszerzał swą działalność także Związek 

Rezerwistów. W  Żychlinie prezesem zarządu koła mianowano 

burmistrza E. Dembowskiego, wiceprezesem - Stefana Worobika 

(lekarza weterynarii), sekretarzem - Bronisława Łopackiego, 

skarbikiem - Józefa Górnickiego166. 

W  okresie międzywojennym działało szereg polskich 

i żydowskich towarzystw i organizacji prowadzących działalność na 

polu kultury i oświaty. 

Warto wymienić tu choćby z  nazwy organizacje, które 

działały również na gruncie politycznym i  kulturalnym. Niestety 

często poza nazwą nie zachowały się bliższe dane o tych organizacjach. 

Prawdziwą mozaikę tworzyły  stowarzyszenia i  organizacje 

zrzeszające ludność żydowską: Stowarzyszenie Spożywców 

162 APmstW, UWW, sygn. 12, s. 5.
163 „Gromada” nr 10, 10 III 1935, s. 10.
164 Powiatowy zjazd Peowiaków w Żychlinie, „Kronika Kutnowska” nr 14, 2 IV 1933, s. 2.
165 Utworzenie Związku Podofi cerów Rezerwy, „Kronika Kutnowska” nr 3, 15 I 1933, s. 5.
166 Nowe koło Związku Rezerwistów, „Gromada” nr 19, 27 V 1934, s. 7; Utworzenie Związku 

Rezerwistów, KK, nr 21, 21 V 1933, s. 6.

Pozostałe
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„Solidarność”, Związek Kupców, Związek Zawodowy Robotników 

Przemysłu Odzieżowego, Bank Kupiecki, Bank Spółdzielczy167.

Ponadto: „Kultur Liga”, Towarzystwa Kursów Wieczorowych dla 

Robotników w Warszawie, Towarzystwo Kulturalno – Oświatowe 

„Tarbut” (będące w opozycji do Zjednoczenia Szkół Żydowskich), 

Zjednoczenie Szkół Żydowskich, Amatorskie Koło Dramatyczne, 

Żydowska Kooperatywa Społeczna, Stowarzyszenie „Befrajung”,  

Centralny Związek Rzemieślników Żydów, Stowarzyszenie 

Drobnych Kupców i  Handlujących Żydów, „Gemiłus Chesed”, 

a  wśród organizacji młodzieżowych: Żydowska Organizacja 

Skautowa „Hanoar Hacijoni” 168. 

W  Stowarzyszeniu „Myszmores Hacholim”, działającym 

już przed 1924 r., na walnym zgromadzeniu 30 października 1926 r. 

w obecności 45 członków wybrano zarząd w składzie: J. A. Frajdys 

- przewodniczący, Moszek Chalemski - skarbnik, Jakub Kirsztajn - 

gospodarz, Sender Hamburg - zastępca, Szmaje Kuwnet – sekretarz, 

Szojel Koplowicz, Szlajme Elcner oraz kandydaci: Icek Opatowski, 

Szlama Lejb Helmer, Matys Żołne, Szmul Nusen Falcman. 

W komisji rewizyjnej pracowali: Marek Biderman, Szojel Kirsztajn, 

Abram Marek Lipszyc. W tym samym roku istniał na terenie miasta 

komitet organizacyjny oddziału Związku Zawodowego Robotników 

167 APK, SPK, sygn. 166, k. 13. Oddział Stowarzyszenia Spożywców „Solidarność” 
założyli: M. Szwarzberg, Sz. Helmer, A. Rozenberg, W. Lemberg, P. Gart, Sz. Majdat, 
M. i L. Zygierowie. Liczył prawdopodobnie 750 członków; sygn. 169, k. 11. Związek 
Kupców  liczył 40 członków; sygn. 25, 26; Związek Zawodowy Robotników Przemysłu 
Odzieżowego; sygn. 314, Bank Kupiecki , k. 11; Archiwum Ringelbluma, dz.cyt., nr 12, 
przyp. 5, s. 31 – 32; sygn. 26, Bank Spółdzielczy, k. 18.

168 D. Marchewka, Działalność Bundu, dz. cyt., s. 66 – 67. „Kultur Liga” została zawieszona 
w 1937 r. działalność z powodu wzrostu wpływów radykalnej lewicy; APK, SPK, 
sygn. 165, Stowarzyszenia i związki, k. 25. Towarzystwo Kursów Wieczorowych dla 
Robotników w Warszawie posiadało m.in. sekcję gimnastyczną, na czele zarządu : 
Menasze Frajdys i J. Lemberg; sygn. 166, 169, Stowarzyszenia i związki. Towarzystwa 
Kulturalno – Oświatowego „Tarbut” liczyło 50 członków;, sygn. 166, Zjednoczenie 
Szkół Żydowskich, k. 17; sygn. 163, Stowarzyszenia i związki,  k. 87. Wiosną 1919 
r. Amatorskie Koło Dramatyczne wystawiło jednoaktówkę „Ludzie” Sz. Alejchema 
i „Jedynka” Kacenelsona; sygn. 169, k. 12. Oddział Żydowskiej  Kooperatywy Społecznej 
uczestniczył w zjeździe okręgowym w 1931 r. w Kutnie; sygn. 166, k. 26. Stowarzyszenie 
„Befrajung” zostało zlikwidowane już w 1922 r.; sygn. 166, 169. Centralny Związek 
Rzemieślników Żydów liczył 90 członków; D. Marchewka, Działalność Bundu…, dz. 
cyt., s. 64, podaje, że istniał Związek Rzemieślników Żydów. W połowie lat 20 liczył 
38 członków; APK, SPK, sygn. 166, k. 25. Założycielami Stowarzyszenia Drobnych 
Kupców i Handlujących Żydów byli: Dawid Donitz i Eliezer Gotfart; J. Pawlak, 
Bezprocentowe Kasy,  s. 76 – 77. Oddział „Gemiłus Chesed” powstał wiosną 1927 r., 
został zarejestrowany 11 maja 1928 r. Wśród założycieli: Aron Helmer, Abram Zandman, 
Chaim Dawid Tarber. Liczba członków wzrosła z 18 w 1928 r. do 150 w 1935 r.; 
Organizatorem gniazda Żydowskiej  Organizacji Skautowej „Hanoar Hacijoni” był W. 
Belfer, nie wiadomo jednak czy rozwinęła działalność.
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Transportowych. Przewodniczącym komitetu był Chil Bier, kasjerem 

Hersz Neuman, sekretarzem Josef  Ber Zasman169.

W  latach dwudziestych (ok. 1923 r.) rozpoczęło 

działalność Towarzystwo Kursów Wieczorowych dla Robotników. 

Przewodniczącym Towarzystwa wybrano J. Dawidowicza, jego 

zastępcą został M. Kuwent, sekretarzem – Ch. Kirsztajn, skarbnikiem 

– A. Butler. Ponadto w  Towarzystwie działali : S. B. Kuwent, 

K. Łęczycka, A. Rozenberg, Ch. Bornsztajn, R. Zajfert i E. Kuwent. 

Na terenie miasta działał także oddział Centrali Drobnych Kupców 

i Handlujących Żydów liczący 43 członków. Zarząd oddziału tworzyli 

Szlama Lajzerowicz – prezes, S. Kohn – skarbnik i Gabriel Zander170. 

Wiosną 1939 r. z inicjatywy miejscowych środowisk gospodarczych 

i wsparcia Żydów żychlińskich mieszkających w Ameryce i Anglii 

powstał Komitet Konstruktywnej Pomocy Wyrugowanym z Handlu 

Rodzinom Żydowskim.

Niektóre organizacje natrafi ały na przeszkody w  swojej 

działalności.  Do lokalu Zarządu Związku „Strzechy Robotniczej”, 

który tworzyli: Sz. Majdak, J. Zygier, M. Szwarcberg, 10 grudnia 1918 r. 

wkroczył oddział miejscowej policji i przeszkodził w wykonywaniu 

czynności przewidzianych statutem. Poinformowano, że posiadany 

statut zalegalizowany przez władze okupacyjne należy uważać za 

nieważny i  wymaga powtórnego zatwierdzenia, co nastąpiło już 

21 grudnia 1918 r., ale Komisarz Ludowy przesłał zatwierdzony 

statut dopiero 3 stycznia 1919 r. Związek organizował w Żychlinie 

zebrania, na które zapraszano prelegentów. W  Straży Ogniowej 

19 kwietnia 1919 r. od 3 do 7 popołudniu miało odbyć się zebranie, 

na którym Zrybawel z  Warszawy wygłosić miał odczyt na temat 

„Pokój i Palestyna”. Odczyt się nie odbył, bo prelegent nie mógł tego 

dania dojechać, a zamiast tego 21 kwietnia o 13.00 wygłosił odczyt 

adwokat i radny Warszawy Rafałkes na temat „Socjalizm żydowski 

i Palestyna”. 

Na terenie gminy działała też Liga Morska i Kolonialna, 

która miała swoje koło przy cukrowni w  Dobrzelinie. W  1936 r. 

zarząd koła tworzyli: dyrektor cukrowni Stanisław Roman - prezes, 

J. Nakielski, J. Kwiekowa – skarbnik, Stanisław Golędzinowski, 

169 APK, SPK, sygn. 172, k. 46.
170 Tamże, sygn. 172, k.46.
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Wł. Anczewski, A. Rzepecki. Działały 3 sekcje: propagandowa 

– Wł. Anczewski, zbiórkowa – J. Kwiekowa, dekoracyjna - 

S.  Golędzinowski. Posiadała 35 członków, którzy wpłacali 280  zł 

składek, a  ogólny roczny dochód sięgał 480 zł, z  czego 284 zł 

odprowadzano na Zarząd Okręgowy, a  na Zarząd Obwodowy 

w Kutnie 14 zł171. Oddział Miejski Ligi w Żychlinie skupiał w 1937 

r.  94 członków na  czele z prezesem W. Irzyłkowskim.   Poza tym 

istniały koła LM i K w Cukrowni  Dobrzelin, w fabryce „Rohn – 

Zieliński”172.

W  1934 r. kulminacyjnym punktem obchodów 

„Święta Morza” w  Żychlinie było poświęcenie wody morskiej 

w  udekorowanym naczyniu. W  programie obchodów znalazły się 

marsze, ogniska nad rzeką Słudwią, puszczanie wianków na wodę, 

zabawa taneczna w  parku, kwesta uliczna na FOM. W  1936 r., 

w  dniach 27- 29 czerwca Liga Morska ponownie urządziła 

obchody „Święta Morza”, podczas, którego urządzono kwestę, 

a ponadto sprzedano towary dekoracyjne, przekazane przez Zarząd 

Obwodowy. W czasie tych obchodów udekorowano chorągiewkami  

bramy, autobusy, auta, rowery. Liga wyraziła też w specjalnej odezwie 

swoje zaniepokojenie wydarzeniami w Wolnym Mieście Gdańsku173. 

171 APK, CDwD, sygn.1715, k. 26.
172 Stan organizacyjny, „Echo” nr 13, 29 VI 1937, s. 4.
173 APK, CDwD, sygn.1715, k. 26; Święto Morza w Żychlinie, „Gromada” nr 24, 8 VII 1934, 

s. 2.
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ŻYCIE POLITYCZNE

W  pierwszych miesiącach odradzającego się państwa polskiego 

funkcjonowanie władzy samorządowej było utrudnione w związku 

z powstającymi już pod koniec I wojny światowej Radami Delegatów 

Robotniczych [dalej: RDR] jako organami przedstawicielskimi 

robotników i  chłopów, powstającymi z  inicjatywy różnych partii 

i  grup politycznych na ziemiach polskich, a  które domagały się 

poprawy warunków pracy.

Do takich ugrupowań już u  progu niepodległości 

należała Polska Partia Socjalistyczna [dalej: PPS], która rozpoczęła 

ożywioną działalność, skierowaną głównie do robotników miejskich 

i folwarcznych. 

W  cukrowni w  Dobrzelinie z  inicjatywy PPS utworzono 

komitet robotniczy. W  1919 r. do organizowania Rad Delegatów 

Robotniczych na terenie Dobrzelina i  Żychlina włączyła się także 

kutnowska Komunistyczna Partia Polski [dalej: KPP]. 

Żychlińska Rada Delegatów Robotniczych 17 lutego 

1919 r. skierowała do warszawskiej RDR informację o  powstaniu 

12 grudnia 1918 r. Związku Rady Robotniczo - Zawodowej Okręgu 

Żychlin Powiatu Kutnowskiego liczącego 15 członków i  sześciu 

zastępców. Funkcję prezesa pełnił Zygmunt Morawski, zastępcy - 

Klemens Przychodniak, skarbnika - Stanisław Maj, jego zastępcą 

był Stefan Nowakowski, zaś sekretarzem A. Sokołowski, zastępcą 

sekretarza W. Wojnowski174.

Od 1 kwietnia przeprowadzono spis wyborców – 

wszystkich robotników miejskich i wiejskich od lat 16, uprawnionych 

do głosowania do Rad Delegatów Robotniczych. Spisano „3936 

chrześcijan, 370 członków żydowskiego „Poalej Sionistów”, 109 

członków „Bundu”, 70 „Cirej Sionistów” i 104 bezpartyjnych Żydów”. 

Wybrano 57 delegatów wśród „chrześcijan, a z pośród Żydów 12”. 

W  skład RDR w  Żychlinie weszli delegaci służby folwarcznej 

w liczbie 27. Wybrano ich w stosunku 1 delegat na 50 robotników, 

174 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Rady Delegatów Robotniczych (dalej: RDR), t. 
167/I-2, k. 127.
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a mniejsze folwarki łączyły się dla przeprowadzenia wyborów, które 

były kontrolowane przez Komisje Wyborczą Żychlińskiej RDR. 

Prośbą z 8 kwietnia 1919 r. do komisarza ludowego ogół robotników 

Żychlina bez różnicy narodowościowej postanowił na zasadzie 

5 – cio przymiotnikowego prawa wyborczego wybrać delegatów do 

Rady Delegatów Robotniczych według Statutu Warszawskiej Rady 

Delegatów Robotniczych. Wybory miały się odbyć w  Żychlinie 

w  lokalu Związku Zawodowego od litery A  – K od litery L do 

Z w lokalu starej gminy i dla Żydów w lokalu Strzechy Robotniczej 

od godziny 8 rano w niedzielę 13 kwietnia. Zebranie przedwyborcze 

zaplanowano na 12 kwietnia, w sobotę o godz. 6 popołudniu175. 

W  odezwie komitetu wyborczego skierowanej do 

ludności wzywano do oddawania głosów na listę bezpartyjna nr 7 

Związku Robotniczo – Zawodowego przez każdego, kto „pragnie 

żeby był zniesiony ucisk robotniczy i  ekonomiczny, kto chce aby 

wolności obywatelskie każdego Polaka nie były czczym frazesem, 

kto chce by prawa były równe dla wszystkich narodowości RP 

bez różnicy płci”176. Na liście nr 7 wystawiono 15 kandydatów: 

Klemensa Przychodniaka, Zygmunta Morawskiego, Feliksa 

Szczepaniaka, Józefa Łachecińskiego, Feliksa Pawłowskiego, Józefa 

Szymańskiego, Stanisława Zajewskiego, Walentego Paradowskiego, 

Józefę Jackówkę, Ignacego Milczarka, Jana Ratoszyńskiego, Józefa 

Gawrońskiego, Nikodema Wrońskiego, Romana Janickiego, a  14 

kandydatów związanych z  PPS-em zwierała lista nr 8. Znaleźli 

się na niej: Stefan Nowakowski, Konstanty Łompieś, Józef 

Zarzycki, Ignacy Michałowski, Teodor Banasiak, Teodor Rzepecki, 

Stanisław Milczarek, Józefa Borkowska, Franciszek Wawrzyniak, 

Szymon Łompieś, Antoni Łąpieś, Stefan Wróblewski, Antoni 

Lewandowski, Jan Łompieś, Tomasz Czarnecki. Jednocześnie 

miały odbyć się wybory do Rady Robotniczej okręgu kutnowskiego 

w Żychlinie. Komisarz nie zgodził się jednak na przeprowadzenie 

wyborów do Rady Delegatów Robotniczych ze względu na brak 

statutu zatwierdzonego przez ministerstwo177. Mimo braku zgody 

175 APK, SPK, sygn. 29, Wiece. Prośba do Starosty o zezwolenie na zebranie została 
podpisana przez Stefana Nowakowskiego, Zygmunta Morawskiego i M. Szwarcberga, k. 
18.

176 AAN, RDR, t. 167/I-2, k.32.
177 APK, SPK, sygn. 29, Wiece, k. 78.
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21  kwietnia wybrano członków Komisji Wykonawczej do RDR. 

W  sali starej gminy w Żychlinie zgromadzili się wszyscy wybrani 

delegaci do RDR. Na przewodniczącego obrad wybrano Józefa 

Zarzyckiego. Wybrano wówczas zarząd w składzie: prezes - Zygmunt 

Morawski, zastępca Józef Zarzycki, skarbnika Ignacy Michałowski, 

jego zastępcą był Franciszek Wawrzyniak, zaś sekretarzem Szymon 

Łompieś, zastępcą sekretarza Giecel. W  czasie obrad zjawił się 

na sali policjant, który po uzyskaniu nazwiska przewodniczącego 

wyszedł. Wkrótce pojawił się sierżant policji i wezwał do przerwania 

obrad. Policjanci zostali poproszeni o zaczekanie do końca wyborów, 

po czym sporządzili protokół, przesłany następnie do Komisarza 

Rządowego. 

Rada odbyła dwa posiedzenia plenarne, na których 

postanowiono ufundować sztandar oraz uroczyście świętować 

1 maja, urządzając demonstrację, po której miał zostać wygłoszony 

odczyt przez delegata z  Warszawy. Mimo tego, iż RDR miały 

reprezentować wszystkie stronnictwa robotnicze, to jednak nie 

wszyscy byli zadowoleni z  tej reprezentacji. 29 maja 1919 r. 

Żydowska Socjal – Demokratyczna Partia Robotnicza „Poalej 

Syjon” wysłała do komisji zjazdowej warszawskiej RDR memoriał 

w  którym stwierdzano, iż aprowizacja miasta została powierzona 

w ręce RDR. W związku z tym, że PPS miał w niej większość, to 

partia ta zagarnęła aprowizację, rozdzielając produkty żywnościowe 

w  sposób nieracjonalny i  niesprawiedliwy (np. transport węgla 

i  kartofl i – wagon rozdano bez udziału ludności żydowskiej). 

PPS miała całkowicie pominąć ludność żydowską, a  co więcej na 

protesty odpowiadano wznoszeniem okrzyków „Precz z Żydami ! do 

Palestyny !” „Poalej Syjon” wobec powyższych faktów zdecydował się 

opuścić Radę. 

Mniejszą rolę w  gminie odegrały Rady Delegatów 

Robotników Rolnych (dalej: RDRR). 3 grudnia 1918 r. na posiedze-

niu inauguracyjnym Sejmiku Powiatowego pod wpływem inicjatywy 

endecji powołano „komisję ziemian” do rozmów z  robotnikami 

rolnymi. Robotnicy rolni wybrali własną komisję porozumiewawczą. 

Pertraktacje przeciągały się jednak, ze względu na niechęć ziemian 

do zbyt daleko idących ustępstw. Sytuacja stawała się coraz bardziej 
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napięta. 13 stycznia 1919 r. odbył się kolejny zjazd robotników 

folwarcznych z udziałem 148 delegatów z 86 folwarków. Na zjeździe 

tym wybrano RDRR i zażądano od Komisarza Rządu Ludowego, 

W. Froelicha, aby wciągu 3 dni doszło do rozmów między robotnikami 

a ziemianami. Do rozmów jednak nie doszło i 16 stycznia Komitet 

Wykonawczy (dalej: KW) RDRR proklamował strajk, który 

zakończył się 22 stycznia, kiedy to doszło ostatecznie do podpisania 

porozumienia między ziemianami, a  delegatami RDRR. Na tym 

praktycznie zakończyła swą działalność RDRR w  całym powiecie 

kutnowskim178. Tworzące się samorzutnie organy władzy w postaci 

rad reprezentowały bardzo różne i odległe od siebie poglądy na temat 

odbudowy Polski i jej przyszłego ustroju. Działalność rad utrudniała 

zjednoczenie państwa polskiego, co stało się przyczyną ich likwidacji 

przez władze 19 VII 1919 r.

WYBORY SAMORZĄDOWE

Władzę w  gminie, na podstawie dekretu Naczelnika Państwa 

z  27  listopada 1918 r. o  utworzeniu Rad Gminnych na obszarze 

byłego Królestwa Polskiego, sprawowała rada na czele z  wójtem 

Władys-ławem Szymerskim, wybrana jednak jeszcze w  okresie 

I  wojny światowej. Proces tworzenia się administracji lokalnej 

zakończono w grudniu 1918 r., kiedy to wybrano przedstawicieli do 

Sejmiku Powiatowego. W  pierwszym posiedzeniu Sejmiku Powia-

towego w  dniu 3 grudnia uczestniczyli przedstawiciele Żychlina: 

Leon Stachowski i Józef Gajewski z Żychlina179. Na skutek różnych 

protestów mieszkańców gminy wyznaczono jednak ponowne wybory. 

29 stycznia 1919 r. lustrator gminny W. Krzemiński powołał nową 

178 AAN, RDR, t. 167/II-2; „Robotnik”, nr 315, 25 XI 1918; nr 323, 29 XI 1918; nr 325, 30 XI 
1918; J. Chlebny, Wybory i posłowie pierwszego Sejmu Ustawodawczego okręgu Kutno, 
Gostynin, Łęczyca, Łódź 1993, s. 112-114, 167,171; Odgłosy Rewolucji Październikowej 
na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 1984, s. 92, 109; H. Malinowski, Program i polityka 
rolna KPRP, Warszawa 1964, s. 64-65; H. Brycz - Bitner, Rady Delegatów Robotniczych 
1918-1919, Moskwa 1934, s. 38; J. Kowalski, Zarys historii polskiego ruchu robotniczego 
1918-1939, cz. I 1918-1928, Warszawa 1959, s. 70-77.

179 APK, AmK, sygn. 147, Posiedzenia Rady Miejskiej, k. 68.
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radę w Żychlinie. Według lustratora W. Krzemińskiego mieszkańcy 

gmin z  niechęcią i  nieufnością odnosili się do nowego systemu 

wyborczego180. 

W związku z działalnością Rad Delegatów Robotniczych 

w  Żychlinie dopiero 23 lipca 1919 r. zwołano pierwsze w  wolnej 

Polsce zebranie gminne. W  obecności inspektora samorządu 

gminnego na powiat kutnowski Krzemińskiego, wójt J. Szymerski 

zwołał ogólne zebranie mieszkańców gminy, na które przybyło 720 

uprawnionych do głosu osób181. 

W  październiku 1921 r. wybrano nową Radę Gminy 

i  Dozór Szkolny w  składzie: Leonard Lewandowski, Józef 

Lewandowski, Franciszek Królikowski, Adam Kaczorowski, Stefan 

Głogowski, Józef Korecki, Józef Włodarczyk, Julian Gajewski, Leon 

Stachowski, ks. Eugeniusz Szlenk, Władysław Szymerski – wójt, 

Zygmunt Weber, Wojciech Strzelecki, Józef Gajewski, Jan Białecki, 

Michał Królikowski182. 

Rada wybrana w 1921 r. zajęła się m.in. projektem ustawy 

o  samorządzie gminnym, który uznano za zły (ze względu na 

mianowanie wójta z urzędu oraz jednoosobowy zarząd), ograniczający 

swobodny rozwój samorządu gminnego. W  związku z  tym Rada 

Gminy zwróciła się do Sejmu o  poprawienie zapisów ustawy na 

korzyść gmin oraz radni uchwalili zaproszenie posła Witolda 

Teofi la Staniszkisa na konferencję z Radą Gminy w celu udzielenia 

wspólnych informacji. Posiedzenie poprzedziło nabożeństwo 

w  miejscowym kościele. Najważniejszym zadaniem i  osiągnięciem 

tej rady było uzyskanie ponownie dla Żychlina praw miejskich. 

Wobec projektu przywrócenia praw miejskich Żychlinowi 

i  wydzieleniu z  obszaru gminy, niezbędne stało się dokonanie 

podziału majątku. Miała się tym zająć specjalnie powołana w tym 

celu komisja. 13 stycznia 1923 r. na zebraniu ogólnym, zwołanym 

na życzenie Rady Gminnej, dokonano wyboru przedstawicieli 

gminy do polubownego załatwienia sprawy podziału majątku 

gminnego pomiędzy gminę wiejską, a  miasto Żychlin. Sporną 

kwestią był majątek gminny, na który składał się m.in. parterowy 

dom wybudowany w 1900 r., w którym mieścił się urząd gminy oraz 

180 APK, SPK, sygn. 9, s. 4.
181 Tamże , sygn. (8) 184, Księga uchwał zebrania gminnego Gm. Żychlin 1912 -23, k. 84.
182 Tamże, k. 89; ABPwŻ, Zbiór materiałów - dokumenty.

 1918-1939 | ROZDZIAŁ 1.7

118



piętrowy – siedziba magistratu, przy ul. Pierackiego 25 /1-go Maja/ 

postawionego z  funduszy Kasy Pożyczkowo – Oszczędnościowej, 

a więc wspólnej dla mieszkańców miasta i gminy, odszkodowania za 

terytoria włączone do miasta i zmniejszenie z tego tytułu dochodów 

gminnych, podziału majątku Kasy. Zebranie miejskie osady Żychlin 

odmówiło porozumienia się z  gminą wiejską ponieważ uznali ten 

dom, jak też Kasę Pożyczkowo – Oszczędnościową za bezsporną 

własność miejską. Wobec czego, zebrani orzekli, że póki nie nastąpi 

porozumienie z miastem odnośnie domu i funduszy Kasy gmina nie 

odstąpi miastu ani morgi, a uchwałę z 1921 r. uznaje za nieważną. 

Na członków komisji w sprawie podziału majątku wybrano Juliana 

Gajewskiego, Wojciecha Strzeleckiego i Leona Stachowskiego. 

7 stycznia 1924 r. odczytano Dekret Rady Ministrów z dnia 

10 grudnia 1923 r. o utworzeniu miasta Żychlina z zaznaczeniem, 

że zarządzenie wykonawcze dotąd nie nadeszło 183. Dekret jednak 

nie kończył procesu administracyjnego formowania się miasta, 

a  jedynie był aktem formalnym. Po ogłoszeniu wspomnianego 

dekretu Inspektor Powiatowy, jako p.o. Tymczasowego Zarządu 

miasta Żychlin oznajmił, że lokal, w którym mieści się urząd gminy 

jest własnością miasta, a  „proponuje wydzierżawić w  tym samym 

domu, na przeciwnej stronie lokal” na urząd dla gminy. Powołano 

członków Komisji Likwidacyjnej do podziału majątku gminnego 

i miejskiego: Leona Stachowskiego i Stefana Maciejewskiego. Jednak 

wobec braku przedstawicieli drugiej strony, komisja nie podjęła 

oczekiwanej działalności. Złożono też wniosek o  zmianę nazwy 

gminy wiejskiej Żychlin na Zarembów z uwagi na wieloletnią pracę 

w  radzie Stachowskiego, właściciela majątku Zarembów. Jednak 

starosta zauważył, że wcześniej funkcjonowała nazwa Dobrzelin, co 

ułatwi i usprawni zmianę nazwy. Rada uchwaliła zatem jednogłośnie 

zmianę nazwy na gminę Dobrzelin184.

Jedną z ostatnich decyzji starej rady z 7 stycznia 1924 r. 

było podniesienie pensji sołtysom, gdyż starosta zakwestionował je, 

jako zbyt małe. Podniesiono je z 4000 na 15 000 marek każdemu 

sołtysowi rocznie, a miejskiemu z osady Żychlin podwójnie. 

183 Dz. U. R.P. Nr 86, poz. 770 o zmianie granic oraz rozwiązywaniu i tworzeniu gmin 
wiejskich.

184 APK, Akta gminy Dobrzelin [dalej: AgD], sygn. 8, Akta Komisji Likwidacyjnej dla 
podziału majątku spornego z wydzielonym od gminy mieście Żychlin 1935 – 38, k. 7.
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 W  związku z  przywróceniem praw miejskich zaszły 

zmiany we władzach gminnych Wojewoda Warszawski rozwiązał 

dotychczasową radę gminną w  Żychlinie i  jednocześnie zarządził 

nowe wybory rady gminy wiejskiej Żychlin. 12 marca 1924 r. zebrała 

się Rada Gminy w nowym składzie: przewodniczący rady i wójt - 

Wojciech Strzelecki, członkowie Rady: Leon Stachowski, Stanisław 

Bogulski, Stefan Maciejewski, Bronisław Rzymski, Władysław 

Kierzkowski, Franciszek Czerniak, Aleksander Wojdecki, Izydor 

Wielomborek, Józef Włodarczyk, Stanisław Stypólski, Wincenty 

Pietrzak, Stanisław Janiszewski. Łącznie wybrano 12 radnych185. 

Zmieniono też nazwę na gminę Dobrzelin. Dla usprawnienia 

funkcjonowania administracji samorządowej 10 sierpnia 1925 

r. Inspektor samorządowy zaproponował uchwalenie etatowych 

stanowisk służbowych dla pracowników urzędu gminnego. 

W związku z tym Rada uchwaliła statut etatów wraz z wymaganymi 

kwalifi kacjami 186. 

W  Żychlinie dokonano wyborów do Rady Miejskiej. 

Uchwałę o ich przeprowadzeniu podjęto 4 lutego 1924 r. ze względu 

na wyłączenie obszaru miasta Żychlina i upłynięcie kadencji wójta, 

zastępcy i  członków rady. Ustalono konieczność przeprowadzenia 

nowych wyborów lub powołania odpowiednich urzędników do 

sprawowania urzędu wójta do czasu wyborów. W  dniu 23 marca 

1924 r. pod przewodnictwem sędziego Sądu Pokoju Śliwińskiego 

odbyły się wybory do pierwszej Rady Miejskiej w Żychlinie. Łącznie 

wystawionych zostało 8 list kandydatów. Lista nr 1 (żydowska) 

otrzymała 86 głosów, lista nr 2 (żydowska) 192 głosy, lista nr 3 

(PPS) 1215 głosów, lista nr 4 (kupcy żydowscy) 499 głosów, lista 

nr 5 (ortodoksi) 244 głosy, lista nr 6 (żydowska) 73 głosy, lista nr 

7 („Jedność Narodowa” - ZLN) 788 głosów, lista nr 8 (Związek 

Zawodowy Metalowców) 73 głosy. Na 24 mandatów najwięcej 

185 Tamże, AmŻ, sygn. (8) 184, Księga uchwał zebrania…, k. 98.
186 Tamże, AgŻ, sygn. 212 , Księga uchwał Rady Gminnej gminy Żychlin 1923 – 26, k. 

81. Sekretarz- wykształcenie w zakresie 4 klas szkoły średniej, względnie 7 klas szkoły 
powszechnej i 2 letnia praktyka w urzędzie, wiadomości fachowe w zakresie programu 
szkoły dla urzędników gminnych w Warszawie, uposażenie zgodne ze stawkami oraz 
w naturze mieszkanie, opał i światło. Pomocnik sekretarza – wykształcenie jak wyżej 
i praktyka jednoroczna, uposażenie wg XII kat. Płac urzędników państwowych bez 
mieszkania, opału i światła ani dodatków. Praktykant biurowy - wykształcenie jak 
wyżej bez praktyki i wiadomości fachowych, uposażenie wg XVI kat. Płac urzędników 
państwowych. Pracujących wówczas: sekretarza – Stefana Głogowskiego, pomocnika 
sekretarza – Leona Woźniaka i praktykanta – Tadeusza Andrysiaka zaliczono do stałych 
pracowników z uposażeniem wg kat. IX, XI i XVI.
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przypadło PPS (10 mandatów). Partie żydowskie otrzymały łącznie 

8 mandatów, a  blok centro – prawicowy „Jedność Narodowa” - 

6. Wybory pokazały dominującą pozycję PPS, która posiadała 

znaczące wpływy w  środowisku robotniczym skupionym wokół 

fabryki „Brown Boveri” i  cukrowni „Dobrzelin”. Znaczne rozbicie 

polityczne wykazała społeczność żydowska, która wystawiła aż 

pięć list wyborczych. W  radzie powstała koalicja PPS z  partiami 

żydowskimi. W opozycji znalazła się prawica skupiona wokół ZLN. 

Burmistrzem po wiosennych wyborach 1924 r. został wybrany 

Władysław Borowski, a jego zastępcą został Dominik Marchewka187. 

Nastroje polityczne ludności miejskiej w czasie wyborów 

z marca 1924 r. uległy zmianie w porównaniu do 1919 r., bowiem 

wówczas większym poparciem cieszyły się partie prawicowe, a w tych 

wyborach przewagę zdobyły ugrupowania lewicowe. Prawicowa 

opozycja nie dawała jednak za wygraną i po wyborach rozpoczęła 

kampanię przeciw burmistrzowi W. Borowskiemu i  jego zastępcy 

Dominikowi Marchewce.

Burmistrza W. Borowskiego oskarżano o uległość wobec lud-

ności żydowskiej. Do miasta w październiku 1925 r. przybył Edward 

Zajączek z organizacji „Rozwój” z odczytem o niebezpieczeństwie 

żydowskim. Ksiądz wikary W. Kulesza, który był organizatorem 

spotkania udał się do magistratu celem „podstemplowania afi szów” 

– uzyskania zgody na wygłoszenie odczytu i  bez problemów tą 

sprawę załatwiono, nie żądając nawet opłaty za rozklejanie afi szów. 

Co więcej burmistrz miał w rozmowie z ks. W. Kuleszą przywołać 

niedawny incydent z Kutna, kiedy do burmistrz tego miasta nakazał 

zrywanie plakatów o  treści antyżydowskiej. Burmistrz Żychlina 

stwierdził wówczas, że on nie postąpi jak jego kolega z  Kutna, 

a  nawet zalecał rozklejanie afi szy w  niedzielę, bo „Żydzi mogliby 

w sobotę je pozrywać”. Jakież było zaskoczenie organizatorów, kiedy 

rozklejone w niedzielę plakaty zaczął zrywać woźny magistratu, na 

polecenie burmistrza, który tłumaczył się, że wydał to polecenie pod 

presją 7 żydowskich radnych, którzy w nocy wymogli na burmistrzu 

taką decyzję188. 

187 Dz. U., 1923, nr 86, poz. 770; APK, AgD, sygn. 8, k. 7; Wybory do rad gminnych, TK, nr 
8, 24 II 1924, s. 6; „Pobudka” nr 1, 1 V 1924, s. 7.

188 Szabesgoj na stolcu magistrackim w Żychlinie, „Głos Kutnowski”, nr 9 z 18 października 
1925 r., s. 1.
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Niezbyt przychylnie oceniano też działalność 

wiceburmistrza, a zarazem prezesa oddziału żychlińskiego „Strzelca”. 

W czasie wizytacji w 1925 r. ofi cera Przysposobienia Wojskowego 

kpt. Siewińskiego i  czasowego zastępcy komendanta Obwodu 

„Strzelca” Konarskiego, D. Marchewka miał rozwinąć przemówienie 

polityczne, które przerwał Konarski zwracając uwagę, że to spotkanie 

jest apolityczne. Bardzo za złe miała mu to ówczesna prawicowa 

prasa. Zarzucano mu, że w przeszłości wysługiwał się caratowi jako 

„policjant stupajka” w gnębieniu polskości na tym terenie, iż przeciwko 

niemu nawet władze jego własnej partii prowadziły dochodzenie. 

Prasa oskarżała burmistrza W. Borowskiego o niedołęstwo połączone 

z  próżniactwem, zaś jego zastępcę Marchewkę, i  ławników M. 

Kozesowicza i  Pyrżaka o  nadużycia gospodarcze. Z  powodu 

kilku skandali obyczajowych członków Magistratu w  Żychlinie, 

w sierpniu 1926 r. Wydział Powiatowy w Kutnie, złożył wniosek do 

wojewody warszawskiego o jego rozwiązanie, co nastąpiło w grudniu 

1926 r. W wyniku tych afer wojewoda zdjął z  urzędu burmistrza, 

wiceburmistrza i 2  ławników. Na stanowisku pozostał tylko Teofi l 

Strzemżalski189.

Zarządzono nowe wybory, które odbyły się 23 grudnia 

1926 r. W  wyborach ponownie partie i  ugrupowania polityczne 

wystawiły swoje listy: Poalej Syjon - lista nr 1, Syjoniści - lista 

nr 5, Blok ortodoksów i  „prawych” syjonistów - lista nr 7. 

Z ramienia PPS - lista nr 3, z której kandydatami byli B. Śliwiński 

i D. Marchewka. Kolejną listę nr 6 wystawiło Zjednoczenie Polskie 

robotników, rolników, kupców, rzemieślników, które reprezentowali 

dr Adam Sutkowski i  Ignacy Milczarek, a  Związek Metalowców 

– Zenon Kaszubski i Stefan Sitkiewicz z listy nr 8. Lista Związku 

Metalowców była odłamem PPS i  powstała w  wyniku sporu 

i  nieosiągnięcia porozumienia co do osoby czołowego kandydata 

PPS – D. Marchewki.

Burmistrzem Żychlina został Edmund Dembowski 

(przodownik policji, komendant posterunku w  Żychlinie), 

wiceburmistrzem - M. Kozesowicz, a  ławnikami zostali Teodor 

Kędzierski – rolnik, Bronisław Śliwiński – ławnik sądowy. Nowo 

wybrany burmistrz zwlekał jednak z  przyjęciem funkcji wobec 

189 „Głos Kutnowski”, nr 14,1925 r., s. 2.
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konieczności rezygnacji z  pracy w  policji. Dopiero, kiedy rada 

miejska uchwaliła E. Dembowskiemu kwotę 5000 zł odszkodowania 

na wypadek niewybrania go powtórnie burmistrzem, zgodził się 

objąć funkcję190. 

Nadal toczył się konfl ikt o podział majątku między miastem 

a gminą. Starosta W. Żbikowski 31 października 1927 r. upominał 

strony za nadmierne przeciąganie sprawy podziału majątku i żądał 

powołania Komisji Likwidacyjnej. Komisja Likwidacyjna podjęła 

uchwałę o podziale majątku 27 stycznia 1928 r., ale spory na tym 

tle trwały jeszcze w  kolejnych latach, co spotkało się z  kolejnym 

upomnieniem 25 czerwca 1931 r. ze strony starosty A. Wilczewskiego. 

Wpływ na odwlekanie załatwienia sprawy miały z  pewnością 

zmiany składów członków Komisji Likwidacyjnej. W  1927 r. 

w komisji zasiadali: Władysław Froelich i Wacław Szymański. Ze 

strony miasta w 1931 r. w Komisji Likwidacyjnej zasiadali Dominik 

Marchewka i  Władysław Szymerski. 13 grudnia 1934 r. Rada 

Gminy pod przewodnictwem wójta Wojciecha Strzeleckiego do 

komisji likwidacyjnej wybrała: Wacława Szymańskiego i  Juliana 

Gajewskiego, a do komisji wycenienia majątku: Prota Puternickiego, 

Władysława Wojciechowskiego, Izydora Wielomborka191. 

W  związku z  nową sytuacją polityczną przeprowadzono 

kolejne wybory samorządowe. Celem wyborów miało być 

wyeliminowanie opozycji z  samorządów oraz zorientowanie się 

w  układzie sił politycznych w  związku z  planowanymi wyborami 

parlamentarnymi w  1928 r. 6 czerwca na wiecu wyborczym 

zorganizowanym przez PPS przemawiał poseł L. Śledziński. Tego 

samego dnia odbył się wiec wyborczy komitetu polskich organizacji 

z  udziałem posła F. Urbańskiego. Prawica widziała na stanowisku 

burmistrza byłego wójta gminy Żychlin - W. Szymerskiego. 

Ugrupowania żydowskie stawiały na M. Kozesowicza. W wyborach 

samorządowych wystawionych zostało 7 list kandydatów. Wybory 

władz miejskich Żychlina odbyły się 16 czerwca 1927 r. Wzięło 

w nich udział 92 % uprawnionych do głosowania.

190 Z żychlińskiego magistrackiego bagienka, „Głos Kutnowski” nr 35, 29 VIII 1926, s. 2; 
Z żychlińskiego magistrackiego bagienka, „Głos Kutnowski” nr 50, 12 XII 1926, s. 1; 
„Tygodnik Kutnowski” nr 1, 1927, s. 6; Wybór nowego Magistratu w Żychlinie, „Głos 
Kutnowski” nr 2, 9, I 1927, s. 1.

191 Tamże, AgD, sygn. 8, Akta Komisji Likwidacyjnej…, k. 14.
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W  wyniku tych wyborów w  skład Rady Miejskiej, 

liczącej 24 radnych i  5 członków Magistratu, weszli: Edmund 

Dembowski – burmistrz, Teodor Kędzierski zastępca, ławnicy: 

Teofi l Strzemżalski, Bronisław Śliwiński, Michał Kozesowicz, radni: 

Ryszard Arędzikowski, Moszek Biderman, Szyja Helmar, Eljasz 

Kuwent, Zenon Kaszubski, Aron Lemberg, Dominik Marchewka, 

Józef Szymański, Stefan Sitkiewicz, Zygmunt Weber, Antoni 

Kraszkiewicz, Szymon Lewandowski, Józef Woźnicki, Stanisław 

Żachowski, Franciszek Jadczak, Ignacy Milczarek, Aron Oberman, 

Franciszek Radzymiński, dr Adam Sutkowski, Władysław Szymerski, 

Władysław Tadeusiak, Szyja Wolf Wojdesławski, Chaskiel 

Zygielman, Stanisław Znajewski 192. Po wyborach Zjednoczenie 

Polskie prowadziło rozmowy ze Związkiem Metalowców, które 

miały dać Zjednoczeniu przewagę głosów w  Radzie Miejskiej 

i samodzielne rządy w Radzie. W stosunku do poprzedniego składu 

Rady, zmieniła się jej orientacja polityczna, a swoje wpływy straciła 

PPS.

Wyniki wyborów samorządowych z 16 czerwca 1927 r. 

oraz podział mandatów w radzie miasta w czerwcu 1927 r.

Źródło: Wybory do samorządu, „Głos Kutnowski” nr 22, 29 IV 1927, s. 1; APW, UWW, 

sygn. 15, s. 82, 106. 150; „Tygodnik Kutnowski” nr 26, 26 VI 1927, s. 6; Wybory do Rady 

Miejskiej w Żychlinie, „Głos Kutnowski” nr 27, 3 VII 1927, s. 2.

19 lipca 1927 r. burmistrzem ponownie wybrano 

192 Tamże, nr 20,1926 r., s. 2; APK, SPK, sygn. 24 – 27, Materiały do … 1924 – 1925, 
1926,1927.
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E. Dembowskiego (reprezentował Partię Pracy), zastępcą burmistrza 

- T. Kędzierskiego, ławnikami zostali: T. Strzemżalski, B. Śliwiński, 

M. Kozesowicz. Wyniki wyborów były korzystne dla sanacji, która 

w  osobie burmistrza zyskała w  Żychlinie silne oparcie. Mniejsze 

poparcie niż w 1924 r. uzyskała natomiast PPS, co było skutkiem 

utraty popularności D. Marchewki – lidera socjalistów w Żychlinie. 

Związek Metalowców, który pod auspicjami PPS wystawił własną 

listę kandydatów (właśnie z  powodu niechęci do D. Marchewki). 

Swoją silną pozycję społeczną potwierdziły partie prawicy żydowskiej, 

które posiadały wśród członków Magistratu żychlińskiego swojego 

przedstawiciela w osobie M Kozesowicza193.

W wyborach tych działacze Bundu poszli z  samodzielną 

listą, ale partia nie uzyskała wystarczającej liczby głosów wyborców 

żydowskich dla uzyskania choćby jednego mandatu, przegrywając 

konkurencję z syjonistyczną lewicą spod znaku Poalej Syjonu194.

 Sympatia mieszkańców miasta i  gminy była po stronie 

PPS, ale niewiele traciły ugrupowania prawicowe, a prorządowe nie 

cieszyły się jeszcze względami wyborców. W 1928 r. członkowie rady 

nie wykazywali zbyt wielkiej aktywności, bowiem na posiedzeniach 

obecnych było zwykle 40 – 45  % radnych. Możliwe, że było to 

spowodowane rozgrywkami wewnątrzpartyjnymi lub formą protestu 

wobec postępowania członków Zarządu Miejskiego. W tym samym 

bowiem roku prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko zastępcy 

burmistrza T. Kędzierskiemu, zarazem prezesowi spółki wodnej, 

która wniosła oskarżenie przeciw Kędzierskiemu. Oskarżono go 

o nadużycia fi nansowe, działanie na szkodę spółki poprzez zaciąganie 

niepotrzebnych pożyczek, manipulowanie wekslami i  oszukiwanie 

wierzycieli, dokonywanie na koszt spółki prac ziemnych na własnych 

gruntach195. T. Kędzierskiego oskarżono też o  przywłaszczenie 

700 m2 rynku – Placu Wolności, przylegających do jego majątku 

193 Wybory do samorządu, „Głos Kutnowski” nr 22, 29 IV 1927, s. 1; APW, UWW, sygn. 
15, s. 82, 106. 150; „Tygodnik Kutnowski” nr 26, 26 VI 1927, s. 6; Wybory do Rady 
Miejskiej w Żychlinie, „Głos Kutnowski” nr 27, 3 VII 1927, s. 2. Wyższą frekwencję 
podano w sprawozdaniu Wojewody Warszawskiego, według którego głosowało 96 % 
uprawnionych; Posiedzenie Rady Miejskiej, „Głos Pracy” nr 6, 6 XI 1927, s. 5.

194 Marchewka D., Działalności Bundu …, dz. cyt., s. 68; Tygodnik Kutnowski”, nr 21, 1927 
r.

195 Vice- Burmistrz m. Żychlina pod prokuratorem za nadużycia w Sp. Wodnej, „Kurier Kutnowski”, 
nr 3, 4 luty 1936 r.

Sanacja – potoczna 

nazwa rządzącego obozu 

piłsudczykowskiego
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i graniczących z Przytułkiem dla Starców, a należących do miasta. 

Mieszkańcy zbierali podpisy za odwołaniem Kędzierskiego 

z funkcji. Ta akcja jednak nie powiodła się skoro w 1932 r. Zarząd 

Miejski nadal tworzyli: Edmund Dembowski - burmistrz, Teodor 

Kędzierski – zastępca, oraz ławnicy, Teofi l Strzemżalski, Bronisław 

Śliwiński, Michał Kozerowicz196. 

Po tzw. „wyborach brzeskich” także na poziomie samorzą-

dów lokalnych sanacja sięgnęła po władzę. W samorządach lokalnych 

okazją do ostatecznego pozbycia się opozycji wobec sanacji miały 

być wybory samorządowe w oparciu o nową ustawę z dnia 23 marca 

1933 r. Ustawa ta znacznie ograniczała kompetencje organów 

samorządowych na rzecz terenowych przedstawicieli administracji 

państwowej. Organem Uchwałodawczym i  kontrolującym była 

Rada Gminy, a organem wykonawczym w myśl ustawy był Zarząd 

Gminy. 11 września na mocy dekretu o organizacji i działalności rad 

narodowych powołano Gminne Rady Narodowe. 

27 września 1934 r. Rada Miejska na mocy nowej ustawy 

ponownie wybrała burmistrzem E. Dembowskiego, który uzyskał 

10 głosów, a jego konkurent Władysław Szymerski uzyskał poparcie 

6 radnych. Wiceburmistrzem został Wacław Irzyłowski (żychliński 

rejent). na ławników wybrano: W. Jabłońskiego, T. Strzemżalskiego 

(BBWR) i Antoniego Kraśkiewicza (ONR). Od 1935 roku do 1937 

roku wiceburmistrzem Żychlina był Antoni Szumski, po nim funkcję 

te pełnił Bronisław Lewandowski197. 

Po wyborze burmistrza ogłoszono wybory do rady 

miejskiej na 12 listopada198. Bardzo aktywną kampanie wyborczą 

w Żychlinie prowadził miejscowy oddział ONR, dzięki czemu udało 

się wprowadzić do rady miejskiej 6 radnych. Frekwencja wyborcza 

wyniosła 83  %. Najwięcej głosów otrzymała lista ZG (35%), 

196 APK. AmŻ, sygn. 30, Księga protokołów posiedzeń Magistratu miasta Żychlina 1930 – 
32, s. 147. 

197 APW, UWW, sygn. 80. k. 18; Wyniki wyborów do rad miejskich, „Gromada” nr 19, 27 
V 1934, s. 2; Nowi burmistrzowie w Żychlinie i Krośniewicach, „Gromada” nr 36, 30 IX 
1934, s. 4.

198 Odbyły się wówczas również wybory Rady Powiatu 2 radnych powiatowych. W skład 
komisji wyborczej wchodzili: burmistrz E. Dembowski, Kazimierz Mrowicki, Józef 
Lewandowski. Do powiatowej rady kandydowali: Antoni Szumski, który w tajnym 
głosowaniu otrzymał 8 głosów na 20 oddanych, Leon Jabłoński – 5 i Zygmunt Sędkiewicz 
– 7. Do Rady powiatu weszli zatem A. Szumski i Z. Sędkiewicz. APK, AmŻ, sygn. 33, 
Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 1934 - 37, k. 29.
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ONR (33%), Poalej Syjon (15%), Zjednoczony Żydowski Blok 

Gospodarczy (8,7%), PPS (8%).

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Żychlinie w 1934 r.

Źródło: Nastroje powyborcze, „Gromada” nr 20, 10 VI 1934, s. 2.

Do Rady Miejskiej w  listopadowych wyborach 1934  r. 

weszli: Chil Dancygier, Leon Jabłoński, Edmund Janke, Józef 

Lewandowski, Kazimierz Mrowicki, Abram Rozenberg, Zygmunt 

Sędkiewicz, Wiktor Śliwiński, Wacław Stasikowski, Jadwiga 

Strzemżalska, Antoni Szumski, Jan Trzaskowski, Alfred Urbański, 

Wacław Zawadzki, Józef Sepski, Andrzej Szustowski ( Józef 

Gajewski, Stefan Brzozowski od 1936 r., a  ubyli z  Rady Alfred 

Urbański, Józef Sepski, Antoni Szumski). Zarząd Miejski tworzyli: 

Edmund Dembowski, Władysław Jabłoński, Teofi l Strzemżalski, 

Antoni Kraśkiewicz (pozostał jeden vacat, który od 1936 r. uzupełnił 

Antoni Szumski), Józef Szymczyk – sekretarz Zarządu Miejskiego 

(od 1936 r. Piotr Szymański). 30 grudnia 1937 r. w miejsce zmarłego 

radnego Wacława Stasikowskiego powołano Józefa Stańczyka. 

Lista Liczba mandatów Głosów

Abram Rozenberg, Chil Dancygier

8 1148

WYBORY SAMORZĄDOWE

127



Natomiast Gminną Radę w  1934 r. tworzyli: 

W. Światłowski, W Pietrzak, P. Puternicki, S. Ludwiczak, S. Piechocki, 

J. Łompieś, S. Zajewski, W. Szymański, W.  Wojciechowski, 

J. Laskowski, J. Gajewski, T. Różycki, W. Rutkowski, T. Ciesielski 

- wójt, S.  Bogólski, I. Wielomborek, B. Rzymski, L. Stachowski, 

i M. Pasztetnik, sekretarz – S. Głogowski.

Po listopadowych wyborach z  1934 r. w  stosunku do 

poprzednich składów w  samorządzie Żychlina wyraźnie straciły 

na znaczeniu ugrupowania żydowskie, które uzyskały zaledwie 

2  mandaty. W  mieście do głosu doszedł Bezpartyjny Blok 

Współpracy z Rządem. Inaczej głosy rozkładały się na terenie gminy. 

Tu zdecydowanie stawiano na opozycje wobec BBWR. Centrolew 

miał na wsi ponad dwukrotne poparcie nad zwolennikami sanacji199.

Wciąż jednym z głównych zadań administracyjnych było 

zakończenie podziału majątku miedzy miastem a  gminą. Pismo 

Wydziału Powiatowego z dnia 12 października 1935 r., podpisane 

przez starostę Pełczyńskiego, informowało o podziale majątku w ten 

sposób, iż dom piętrowy i  Kasa Pożyczkowo – Oszczędnościowa 

przypadły miastu, a dom parterowy gminie. Z tym, że wymagał on 

pilnego remontu i  miasto miało wypłacić pewną kwotę pieniężną 

zamiast tytułu własności, który pozostał przy mieście, a miasto zaś 

miało zezwolić na bezpłatne korzystanie z  budynku do X 1938 r. 

Rada Gminy na to jednak nie chciała się zgodzić. Kwota ekwiwalentu 

zbyt mała, żądano bowiem 10000 zł, drewnianego, okutego kufra, 

a kasę ogniotrwałą chciano przekazać miastu z  tym, że archiwum 

przechodziło pod opiekę miasta. 

Ostatecznie 31 X 1935 r. Rada Miejska uchwałą nr 58 

zaakceptowała porozumienie dotyczące podziału majątku między 

miastem Żychlin, a gminą Dobrzelin, na podstawie decyzji Wydziału 

Powiatowego z  dn. 12 X 1935 r. Starosty Kutnowskiego Witolda 

Pełczyńskiego. Staroście uchwałą z  23 stycznia 1936 r. w  dowód 

wdzięczności za jego postawę w  obronie interesów gospodarki 

Samorządu Miejskiego miasta Żychlina, nadano tytuł Honorowego 

Obywatela200.

199 Tamże, sygn. 16, Ewidencja uchwał Rady Miejskiej w Żychlinie 1934 – 39, s. 86; sygn. 
31, Księga protokołów posiedzeń Zarządu Miejskiego m. Żychlina 1934 – 37, s. 97; sygn. 
33, Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej m. Żychlina 1934 – 39, s. 139.

200 Tamże, AmŻ, sygn. 33, Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej m. Żychlina 1934 – 39, k. 
39.
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Nowa kadencja rady miejskiej również doczekała się afery 

„rozpalającej” polityczną scenę Żychlina. Na sesji 30 grudnia 1937 r. 

grupa radnych złożyła wniosek dotyczący odwołania wiceburmistrza 

B. Lewandowskiego. Grupa radnych domagała się podjęcia 

jednomyślnej uchwały o votum nieufności wobec B. Lewandowskiego 

za zachowanie uwłaczające Radzie i  Zarządowi, za oskarżenia 

kierowane pod adresem jednego z radnych, a obronę innego radnego, 

zamieszanego w  nadużycia fi nansowe. Sprawa jednak miała trafi ć 

pod obrady samego Zarządu i nie miała ofi cjalnego dalszego ciągu, 

a B. Lewandowski pozostał na stanowisku do wybuchu wojny201.

Zgodnie z  podjętymi zobowiązaniami, w  1938 r. 

burmistrz E. Dembowski domagał się od zarządu gminy Dobrzelin 

remontu budynku urzędu zajmowanego przy ul. Pierackiego 25 

i opróżnienia tego budynku do 1 października. Budynek miał być 

przeznaczony na Biura Funduszu Pracy. Wójt gminy, A. Ciesielski 

28 sierpnia poinformował o  terminowym opuszczeniu lokalu 

i  prosi o  przygotowanie przypadającej na spłaty gotówki 4564 zł. 

Gmina miała się przenieść do wynajętego lokalu, a własną siedzibę 

zamierzano dopiero pobudować202. 

Nowa ustawa samorządowa z dnia 16 sierpnia 1938 r. stała 

się podstawą do przeprowadzenia ostatnich w okresie II RP wyborów 

samorządowych. Wyeliminowano zasadę proporcjonalności 

tworzenia okręgów wyborczych w zależności od ilości mieszkańców. 

Czynne prawo wyborcze przysługiwało po ukoń-czeniu 24 lat, 

a bierne 30 lat. Wybory zostały wyznaczone na 30 kwietnia 1939 r.203. 

Kampania wyborcza, w  atmosferze narastającego zagrożenia 

wojennego, praktycznie rozpoczęła się dopiero w  kwietniu, choć 

niektóre partie do wyborów przygotowywały się wcześniej. Sanacja 

(OZN) szła pod hasłami zgody narodowej, wyeliminowania wszelkiej 

demagogii, gier politycznych i  nienawiści klasowej. Decydującym 

kryterium oceny kandydatów na radnych miały być walory osobiste 

i odpowiednie kompetencje. Aby uniknąć rozbicia „polskich głosów” 

201 APK, AmŻ, sygn. 31, Księga protokołów posiedzeń Zarządu Miejskiego m. Żychlina 1934 – 37,
 s. 149; sygn. 33, Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej m. Żychlina 1934 – 39, k. 139; 
„Kurier  Kutnowski”, nr 34, grudzień 1937 r.

202 Tamże, s. 125.
203 R. Szwed, PPS w wyborach do samorządów terytorialnych 1919 -1939, Wrocław 1991,

 s. 100-101. 
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OZN powołał Komitet Organizacji Społecznych i  Politycznych 

pod nazwą Narodowe Zjednoczenie Gospodarcze (dalej: NZG), 

do którego złożyli swój akces również działacze Stronnictwa 

Narodowego204.

W wyniku tych wyborów NZG otrzymało 7 mandatów, 

PPS - 5 mandatów, Syjoniści - 3 mandaty i Poalej Syjon - 1 mandat. 

W Żychlinie ponownie burmistrzem został E. Dembowski (NZG), 

a  wiceburmistrzem Bronisław Lewandowski. Członkami zarządu 

miasta byli: Antoni Kraśkiewicz i  Władysław Jabłoński, a  funkcję 

sekretarza pełnił Stanisław Czerwiński205.

Po wybuchu II wojny światowej burmistrz E. Dembowski, 

podobnie jak burmistrz Kutna, wraz z  częścią zarządu, wyjechał 

6  września w  nieznanym kierunku, zapewne wykonując 

polecenie władz państwowych. 8 września odbyło się ostatnie 

posiedzenie Rady, które pod nieobecność burmistrza otworzył 

z  jego upoważnienia ławnik Władysław Jabłoński. Stawiło się 

12 radnych: Stefan Brzozowski, Józef Gajewski, Leon Jabłoński, 

Roman Kosmowski, Józef Lewandowski, Kazimierz Mrowicki, 

Abram Rozenberg, Zygmunt Sędkiewicz, Józef Stańczyk, Andrzej 

Szustowski, Jan Trzaskowski, Wacław Zawadzki. Zabrakło: Chila 

Dancygiera, Wiktora Śliwińskiego, Jadwigi Strzemżalskiej (16 

mandat radnego był nieobsadzony). Z Zarządu Miejskiego obecni 

byli Władysław Jabłoński i Teofi l Strzemżalski, zaś na posiedzenie 

rady nie stawili się burmistrz E. Dembowski, wiceburmistrz 

Bronisław Lewandowski i  ławnik Antoni Kraśkiewicz. 

Sekretarzem był Stanisław Czerwiński. Ponadto obecni byli 

zaproszeni goście: Władysław Szymerski – przewodniczący 

Komitetu Obywatelskiego, Dominik Marchewka – zastępca 

Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego i  Komendant 

Straży Obywatelskiej, Stefan Głogowski – przedstawiciel 

spółdzielni „Rolnik”. W związku z wyjazdem burmistrza i ławnika 

Antoniego Kraśkiewicza z powodu działań wojennych, na czas ich 

nieobecności do Zarządu Miejskiego zostali powołani Zygmunt 

Sędkiewicz i Józef Stańczyk. Z podobnych względów S. Czerwiński 

204 J. Saramonowicz, Życie polityczne Kutna w drugiej Rzeczypospolitej 1918 – 1939, wyd. 
ŚSSK „Środek”, Kutno 2008, s. 100.

205 APKutno, AmŻ, sygn. 33, k. 347.
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został sekretarzem w zastępstwie Jana Damrycha, zatrudnionego 

w czerwcu 1939 r.206.

Wiosną 1939 r. po raz kolejny ofi arnością w  sytuacji 

zagrożenia wykazali się mieszkańcy Żychlina i rajcy miejscy, którzy 

wobec coraz bardziej realnego zagrożenia wojną, podejmowali 

uchwały o wsparciu polskiej armii. Na nadzwyczajnym posiedzeniu 

Rady Miejskiej uchwalono przekazanie 1000 zł z  kasy miejskiej 

na Fundusz Obrony Narodowej, „dla zamanifestowania gotowości 

m. Żychlina do wszelkich ofi ar, jeśli chodzi o  dobro i  całość 

Rzeczypospolitej”. Ośmiu członków rady również zadeklarowało 

wpłaty na ten cel łącznie 340 zł oraz na Pożyczkę na Obronę 

przeciwlotniczą dwóch radnych wpłaciło łącznie 300 zł207. 

Wydarzenia te zwiastowały nadciągającą wojnę, a pomyślnie 

zapowiadający się rozwój miasta został przerwany przez dramatyczne 

wydarzenia września 1939 r. i następne lata okupacji hitlerowskiej, po 

której miasto miało przybrać już zupełnie innym charakter.

DZIAŁALNOŚĆ PARTII POLITYCZNYCH

Wraz z  odzyskaniem niepodległości na terenie Żychlina 

podejmowały działalność, oprócz PPS i  KPP wspomnianych 

wyżej, także inne partie polityczne. Pismem z 16 stycznia 1919 r. 

mąż zaufania Polskiego Stronnictwa Ludowego L. Szymański 

zawiadamiał Komisarza Ludowego w  Kutnie, że Stronnictwo 

zorganizuje szereg wieców informacyjnych w związku z wyborami 

do sejmu. 20 stycznia (poniedziałek) miał się odobyć taki wiec 

w  Żychlinie208. Kwestie wewnątrz partyjne musiały jednak zejść 

na dalszy plan i  zostać odłożone w  czasie. Najważniejsze bowiem 

wydarzenia polityczne pierwszych lat niepodległości dotyczyły 

innych pilnych problemów, przed którym stanęło całe społeczeństwo 

polskie.

206 Tamże, s. 347.
207 Tamże, sygn. 33, Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej m. Żychlina 1934 – 39, k. 235.
208 APK, SPK, sygn. 29, Wiece 1918, k. 79.
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Po okresie formowania się polskiej administracji, 

przed Polakami stanęło trudne zadanie walki o  granice państwa, 

o  które trzeba było starać się z  bronią w  ręku (na wschodzie), 

a  także poprzez plebiscyty (Śląsk, Mazury). Kwestie te stały się 

najpilniejszymi sprawami politycznymi, które angażowały również 

mieszkańców miasta i  gminy poprzez działania poszczególnych 

partii. Mieszkańcy Żychlina czynnie angażowali się w te działania. 

Przede wszystkim przeprowadzano akcje agitacyjne i  zbieranie 

funduszy na cele wsparcia plebiscytów oraz żołnierzy walczących 

na wschodzie z  bolszewikami. W  Żychlinie 12 lutego 1920 r. na 

zebraniu w  budynku straży ogniowej Tomasz Klepa „w  gorących 

słowach przedstawił zebranym przebieg walki o  Górny Śląsk”. 

Mieszkańcy gminy uchwalili wówczas składkę w wysokości do 15 

marek (dalej: mk) od morgi, co dawało kwotę od 250 do 300 tysięcy 

mk. Uchwalono również wysłanie depeszy do Wojciecha Korfantego 

z  życzeniami wytrwania w  walce z  Niemcami. W  Budzyniu 

13 lutego 1920 r. zorganizowano wieczorek w miejscowej szkole. Na 

tę okazję szkołę przybrano w sztuczne kwiaty, chorągiewki i portrety 

zasłużonych Polaków. Odśpiewano pieśni, dzieci recytowały wiersze 

oraz przemawiali miejscowi księża, którzy „przemówieniami swemi 

zjednali sobie serca zebranej ludności”. Zebrano wówczas 1225 mk 

również na wsparcie plebiscytu na Górnym Śląsku209.

Na wiecu w  Żychlinie 14 marca 1920 r. uchwalono 

postulaty wzywające sejm i  rząd, aby przy pertraktacjach 

pokojowych został on zatwierdzony przez przedstawicieli całego 

narodu rosyjskiego. Ponadto uchwalono zwrócenie się z apelem do 

wszystkich rodaków o wsparcie materialne dla akcji plebiscytowych. 

Z odzewem wyszła Spółdzielnia Rolnicza „Hurtownia” w Żychlinie, 

która przekazała na cele plebiscytu na Mazurach 660 mk. Dzięki 

staraniom wójta gminy Żychlin Władysława Szymerskiego, zawiązał 

się komitet plebiscytowy, na czele z ks. proboszczem J. Dębowskim, 

jako prezesem i  Józefem Gajewskim – wice prezesem. Komitet 

miał na celu zbieranie funduszy na rzecz terenów plebiscytowych. 

Uchwalono jednorazową składkę w wysokości 25 mk oraz zbieranie 

ofi ar na ulicach miasta w  dzień jarmarczny 27 kwietnia oraz 

2  i 3 maja. Kwestą uliczną zajęła się młodzież, która zebrała 4740 

209 „Tygodnik Kutnowski” 1920, nr 32, nr 33, nr 34.
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mk. Komitet zbierał też fundusze poprzez delegowanie swoich 

członków do zbiórki pieniędzy po poszczególnych wsiach. W dniu 

23 kwietnia członkowie komitetu zorganizowali na rynku przed 

kościołem wielki wiec plebiscytowy, w  którym wzięło udział ok. 

4000 ludzi. Zebranym przedstawiono aktualną sytuację na terenach 

plebiscytowych i uświadamiano znaczenie i wagę dla Polski obszarów, 

o które toczy się walka. Działalność kwestorska komitetu przyniosła 

nadspodziewane dobre rezultaty: cukrownia w Dobrzelinie wpłaciła 

4303 mk, a sam zarząd cukrowni dołożył do tej sumy jeszcze 500 

mk, Żychlin złożył 7852 mk, w tym cech piekarzy 1 000 mk, a ze wsi 

Pasieka wpłynęło 2842 mk. Ogółem w ciągu kilku tygodni Komitet 

zebrał 32 368 mk210. 

Na „Pożyczkę Odrodzenia Polski” służba folwarku 

Śleszynek subskrybowała 60 tys. mk 211. Ofi ary składano też na konto 

do Banku Handlowego, np. straż ochotnicza wpłaciła 2000 mk, od 

mieszkańców Żychlina wpłynęło 1060 mk, a  ze szkoły w  Pasiece 

1130 mk. Inną formą pobudzania patriotyzmu i  wspierania 

walczących o  Polskę rodaków było organizowanie uroczystych 

obchodów świąt narodowych – zwłaszcza obchody rocznicy 

uchwalenia konstytucji 3  –go maja (11 listopada stał się świętem 

narodowym dopiero w  latach 30 –tych XX w.). Takie podniosłe 

uroczystości zorganizowano w Żychlinie w 1920 r. Rozpoczęły się 

one już o 7 rano odegraniem „Hejnału” z dzwonnicy kościelnej przez 

3 kornecistów z  orkiestry miejscowej straży ogniowej, a  o  8 rano 

cała orkiestra odegrała pieśń „Kiedy ranne wstają zorze”, a później 

„Jeszcze Polska nie zginęła” (hymn państwowy od 1927 r.). Przed 

mszą o  godz. 10.00 jeszcze raz zagrano „Hejnał” i  rozpoczęto 

mszę za Ojczyznę. Po mszy uformował się pochód, na czele 

którego jechała banderia, złożona z  kilkudziesięciu jeźdźców, za 

210 Tamże.
211 Były dwa podstawowe źródła, z których pokrywano wydatki państwowe: pożyczki 

(zagraniczne i krajowe) i kredyty (zaciągane w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej). 
Szczególnym zjawiskiem, ze względu na swój charakter, były pożyczki państwowe, 
do udziału w których państwo wzywało ogół obywateli. Ten swoisty rodzaj podatku, 
opłacanego przez naród w imię dobra Ojczyzny, w obliczu konieczności odbudowy 
państwa polskiego, walki o kształt jego granic, miał wymiar patriotyczny. Pierwszą 
pożyczkę państwową po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rząd rozpisał już w 1918 
r. Wkrótce, w obliczu wybuchu wojny z Rosją sowiecką w lutym 1919 r. i związanymi 
z tym wydatkami, konieczne stało się rozpisanie kolejnych dwóch pożyczek: krótko- 
i długoterminowej, zwanych Pożyczkami Odrodzenia Polski.
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nią szła Straż Ogniowa z Grzybowa, a dalej ósemkami uczniowie 

szkół i  nauczyciele – około 1000 dzieci. Za nimi szli członkowie 

organizacji i  instytucji z  Żychlina, Dobrzelina i  okolic. Podczas 

pochodu śpiewano patriotyczne pieśni. Pochód zatrzymał się 

przed bramą parku miejskiego i  tu chór kościelny odśpiewał kilka 

pieśni patriotycznych, a dzieci w tym czasie złożyły dwa wieńce na 

pomniku Tadeusza Kościuszki (w  miejscu gdzie dziś znajduje się 

biblioteka). Potem pochód zatrzymał się koło budynku straży i na 

specjalnie przygotowanej mównicy wygłoszono kilka przemówień. 

Po odśpiewaniu „Roty” pochód minął trzecią bramę triumfalną, 

przygotowaną z  okazji tych obchodów, i  wkroczył ponownie na 

rynek przed kościołem, gdzie uroczystość, w której wzięło udział ok. 

4000 osób, dobiegła końca. Wieczorem tego dnia odbyły się jeszcze 

tzw. „wieczornice”, na których deklamowano wiersze, śpiewano 

pieśni i wygłaszano okolicznościowe przemówienia i pogadanki. 

W  odniesieniu do walk toczących się o  wschodnie 

granice państwa, mieszkańcy wykazywali tu duże zainteresowanie 

i  zaangażowanie polityczne. W  obliczu zagrożenia najazdem 

bolszewickim, w  lipcu 1920 r., zorganizowano wiec, na którym 

zebrało się 2000 obywateli gminy Żychlin. Została wówczas 

sformułowana deklaracja, w  której stwierdzono, że od wyniku 

toczącej się obecnie walki zależy nie tylko wielkość lecz i  samo 

istnienie Polski, wolność, życie i  mienie jej obywateli, a  wróg 

uderza jednocześnie od zewnątrz masami wojsk bolszewickich 

i  od wewnątrz występną antypaństwową agitacją. Postanowiono 

ponadto podporządkować w  chwili niebezpieczeństwa sprawy 

osobiste, zawodowe oraz partyjne i skupić całą energię dla jednego 

celu - obrony Ojczyny na zewnątrz i wewnątrz, wzmocnić szeregi 

armii poprzez zaciąg do armii ochotniczej. Deklamowano czynne 

zwalczanie i  w  każdej okoliczności propagandy antypaństwowej, 

zmobilizowanie wszystkich sił społecznych dla pomocy armii 

i opieki nad żołnierzami, szczególnie rannymi. Zamierzano zwolnić 

wojsko od ochrony bezpieczeństwa kraju poprzez zorganizowanie 

obywatelskiej straży bezpieczeństwa. Ponadto wezwano rząd, aby 

wszelką agitację przeciw wojsku, skarbowi państwa, podburzanie do 

rozruchów i  strajków w zakładach karał jako zdradę. Postulowano 

też by zostały przez rząd jasno określone cele wojny prowadzonej dla 
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obrony niepodległości, całości granic i zjednoczenia w jedną całość 

wszystkich ziem, na których przeważa ludność polska i które ciążą ku 

Polsce. Na wiecu powołano miejscowy Komitet Obrony Ojczyzny. 

Nastrój był tak podniosły, że posunięto się do zrzucenia z mównicy 

posła Stanisława Pękały, który próbował nawoływać do bojkotu 

poboru do wojska, twierdząc, że „idą oni na pewne zatracenie”. 

Zażądano też od rządu rozwiązania wszelkich komunistycznych 

związków zwłaszcza żydowskiego „Bundu” – jednej z  najbardziej 

popularnych żydowskich partii, która miała licznych zwolenników 

również wśród żydowskiej ludności Żychlina. 

Ludność pochodzenia żydowskiego była pod szczególną 

obserwacją. Zwłaszcza, że podczas wieców i  patriotycznych 

manifestacji prowokacyjnie zachowywały się grupy bezrobotnych, 

wśród których m.in. znajdowały się osoby pochodzenia żydowskiego, 

będące pod wpływem sowieckich agent komunistycznych. Wśród 

osób lub instytucji karanych w Żychlinie, w tym czasie grzywnami 

za wykroczenia przeciw porządkowi publicznemu, najczęściej 

wymierzano kary Żydom. 

Zaangażowanie mieszkańców w  wojnę polsko – 

bolszewicką nie ograniczało się tylko do wydawania deklaracji, ale 

miało również bardziej wymierny charakter. Oprócz ochotniczego, 

licznego zasilania szeregów wojska polskiego, społeczeństwo starało 

się wesprzeć zmagania ze śmiertelnym niebezpieczeństwem także 

w  inny sposób. Pracownicy cukrowni w  Dobrzelinie urządzili 

8 sierpnia loterię z fantami, które bezpłatnie złożyli na rzecz loterii. 

Dochód został przeznaczony na urządzenie gospody – herbaciarni 

dla żołnierzy w Pniewie. Na zabawie zjawił się pełnomocnik gminny 

Obywatelskiego Komitetu na gminę Żychlin o  nazwisku Roman, 

który dla przedstawienia zgromadzonym sytuacji Polski, zaprosił 

prelegentów z  Kutna, ponadto przybył też poseł PPS Maciej 

Kułakowski. 

Członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej, kółek 

rolniczych, sołtysi stali się agitatorami pożyczki państwowej, zbierali 

ofi ary pieniężne i  rzeczowe dla żołnierzy (artykuły żywnościowe 

dla polowych szpitali, odzież, zboże i  siano dla koni, konie, wozy) 

prowadzono nabór ochotników do armii. Wobec olbrzymich potrzeb 

Komitet Obrony 

Ojczyzny

KOO

DZIAŁALNOŚĆ PARTII POLITYCZNYCH

135



armii, aby zapewnić odpowiednie fundusze, uchwalano czasem dość 

nietypowe zobowiązania podatkowe. Do tego typu ofi ar na rzecz 

wojska należał podatek od okien, nałożony na wszystkich właścicieli 

domów, sklepów i  sublokatorów. Pobierano po 30 mk od jednego 

okna wystawowego i  po 10 mk od wszystkich pozostałych212. Do 

akcji zbierania funduszy włączały się również dzieci. Uczniowie 

klas starszych 7 – mio oddziałowej szkoły w  Żychlinie urządzili 

własnym staraniem zabawę i  loterię, z  której osiągnęły czystego 

zysku 273 mk, przeznaczone na wsparcie żołnierzy walczących 

na froncie wschodnim. O  ofi arności mieszkańców niech świadczą 

dla porównania przytoczone poniżej ceny artykułów spożywczych. 

W  1920 r. za funt (około 0,5 kg) szynki trzeba było zapłacić wg 

ofi cjalnego cennika 24 mk, kiełbasa sucha kosztowała 22 mk, pasztet 

19 mk, masło 30 mk, mleko 4 mk (trzeba jednak zaznaczyć, że ceny 

ulegały szybkim zmianom wobec szalejącej wówczas infl acji). 

Odbywały się również wiece organizowane przez 

Ministerstwo Spraw Wojskowych. Przybywało na nie, często 

przy złej pogodzie, nawet kilka tysięcy ludzi. Na wiecach tych 

zbierano datki, na które składała się często biżuteria bezpośrednio 

zdejmowana przez kobiety, srebrna zastawa stołowa, obrączki 

ślubne i  inne precjoza. Wiec w  Żychlinie z  udziałem 3000 osób 

zorganizowany został staraniem Oddziału Propagandy Ministerstwa 

Spraw Wojskowych, a wziął w nim udział Władysław Borth213 jadący 

na Górny Śląsk. Przemawiali też pp. Gutowski i Urbanowicz, potem 

nastąpiła zbiórka na armię ochotniczą „ posypały się ofi ary na stół… 

ludzie zdejmowali z rąk pierścionki, złote i srebrne obrączki”214. 

Podobne wiece organizowała na terenie Żychlina także 

endecja.  29 czerwca 1920 r. w sali OSP w Żychlinie odbył się wiec 

posła z ramienia Związku Ludowo-Narodowego Witolda Staniszkisa, 

zorganizowany przez A. Kulawskiego. Poseł omawiał przebieg walk 

z bolszewikami określając wyprawę kijowską jako niefortunną oraz 

poruszył kwestie związane z konstytucją oraz omówił walkę Polski 

212 „Tygodnik Kutnowski” 1920, nr 32, , nr 33, nr 34; „Gazeta Świąteczna” 1920, nr 2031; 
APK, AmŻ, sygn. (8) 184, Księga uchwał zebrania gminnego Gm. Żychlin 1912 -23, 
s.137.

213 Władysław Borth – ur. 24.06.1882 w Kozach k. Bielska, działacz plebiscytowy, 
organizator sądownictwa powstańczego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
Województwa Śląskiego, zmarł w 1968 r.

214 „Tygodnik Kutnowski’, 1920, nr 37, s. 9.

 1918-1939 | ROZDZIAŁ 1.7

136



o Górny Śląsk, Wilno. Przemówienie początkowo było przerywane 

przez okrzyki grupy socjalistów z  PPS. Wówczas poseł naświetlił 

zebranym politykę PPS, która z jednej strony żądała zawarcia pokoju 

z  bolszewikami, ale popierała też ukraińską politykę Belwederu. 

Z jednej strony wycofali swojego przedstawiciela z rządu, z drugiej 

popierają rząd przy głosowaniu. Pragną rozwiązania sejmu, ale 

głosowali przeciw wnioskowi Związku Ludowo Narodowego 

żądającemu szybkiego przedstawienia w Sejmie ordynacji wyborczej. 

Po W. Staniszkisie przemawiał członek PPS Jan A. Janiak z Kutna, 

który próbował polemizować z  posłem, przez co wywiązała się 

awantura. Po opuszczeniu sali przez socjalistów wiec został wkrótce 

zakończony215. 

Pomiędzy kolejnymi wyborami samorządowymi 

szczególną aktywność przejawiał PPS, który organizował obchody 

święta pracy. W 1923 r. w Żychlinie pochód złożony z około 1000 

osób przeciągnął ulicami udając się do cukrowni w Dobrzelinie, gdzie 

miejscowi członkowie PPS wygłosili odpowiednie przemówienia. 

Z  Dobrzelina pochód powrócił około 14.00 i  tu na rynku 

rozwiązał się. W obchodzie brały także udział związki: Robotników 

Przemysłu Cukrowniczego, Związek Zawodowy Robotników 

Niefachowych, żydowski Związek Pracowników Igły216. PPS była 

drugą siłą polityczną w powiecie, która miał znaczący wpływ na 

związki zawodowe, a Żychlin był głównym ośrodkiem tej partii. 

Toteż często goszczono tu posła Ludwikiem Śledzińskiego, który 

przyjeżdżając kilka razy w miesiącu w kutnowskie, zawsze był obecny 

w Żychlinie217. Tak było również przed wyborami do Rady Miejskiej. 

PPS zorganizował spotkanie 2 lutego 1924 w Żychlinie z posłem 

PPS L. Śledzińskim. Chrześcijańska Demokracja nie pozostawała 

jednak w tyle bowiem 17 lutego miało miejsce spotkanie z posłami 

W. Staniszkisem i F. Urbańskim218.

W  związku z  przesileniem rządowym gabinetu 

W. Sikorskiego w maju 1923 roku poseł F. Urbański zorganizował 

wiec sprawozdawczy w Żychlinie, w którym wezwał do stworzenia 

nowego rządu „polskiej większości”. Podczas wiecu uchwalona 

następującą rezolucję: „Zebrani na wiecu w  Żychlinie w  liczbie 

215 „Tygodnik Kutnowski”, 1920, nr 36, s. 8.
216 APK, SPK, sygn. 172, k. 49.
217 Tamże, sygn. 24 – 27, Materiały do sprawozdań sytuacyjnych 1924 – 1925, 1926,1927. 
218 Tamże.
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przeszło pięć tysięcy mieszkańcy miasta Żychlina i okolicznych wsi 

wzywają stronnictwa polskie, którym dobro kraju i przyszłość narodu 

leży na sercu, aby jak najprędzej wytworzyły polską większość sejmową, 

o  którą by mógł być oparty trwały rząd i  który by na pierwszym 

miejscu miał przede wszystkim interes państwa i narodu”219. W marcu 

1925 r. z  inicjatywy Związku Zawodowego Robotników Rolnych 

odbył się zjazd delegatów robotników rolnych z  udziałem posła 

L. Śledzińskiego, na którym wyrażono niezadowolenie z  projektu 

reformy i  proklamowano na koniec kwietnia strajk. Do strajku 

jednak nie doszło. W  atmosferze strajkowej poseł L. Śledziński 

zorganizował w maju 1925 wiec w Żychlinie. W ostrych słowach 

wypowiedział się o policji i wzywał do wstępowania w szeregi PPS 

i walki o „Polskę Ludową”. L. Śledziński mówił m.in.: „Towarzysze 

zapisujcie się do organizacji PPS i brońmy się od burżuazji bo nawet 

naczelnik wojsk polskich w powstaniu 1863 r. Ludwik Mierosławski 

wypowiedział, że w  Polsce wtedy będzie dobrze kiedy na kiszce 

ostatniego szlachcica zostanie powieszony ostatni ksiądz” 220.

Ożywioną i  rozbudowaną działalność polityczną 

prowadziły także partie żydowskie, które były bardzo 

spolaryzowane politycznie. Odnotowano istnienie oddziałów 

takich partii politycznych jak: Stowarzyszenie Syjonistycznego 

„B’nai B’rith”, „Brith Hazohar”, Organizacji Syjonistycznej, „Poalej 

Syjon – Lewicy”, Żydowskiej Socjalistycznej Partii „Cejrej Syjon”, 

„Mizrachi”221. Na terenie miasta działała organizacja ortodoksów 

Szlomej Emunej Isroel, który należał do światowej organizacji 

Agudath Israel (Związek Izraela), którego statut zatwierdziło 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 16 VI 1919 r. Według statutu 

związek stawiał sobie następujące cele: obrona praw religijnych Żydów, 

krzewienie zasad religii mojżeszowej wśród Żydów, zakładanie 

i  utrzymanie instytucji społecznych, w  szczególności średnich 

219 „Tygodnik Kutnowski” nr 21, 20 V 1923, s. 5.
220 APK, SPK, sygn. 25, k. 3, 18, sygn. 25, s. 46.
221 Brith Hazohar” liczył 30 członków. Organizacja Syjonistyczna zrzeszała 100 członków. 

Przywódcami byli Uszer Kozesowicz, Morgentaler, Chubert; Oddział „Poalej Syjon – Lewicy” 
powstał w 1924 r. Liderami byli Kuwent, Dawid Toruńczyk i Lemberg. Oddział Żydowskiej 
Socjalistycznej Partii „Cejrej Syjon” liczył niewielu członków. Z czasem zostali wchłonięci 
przez Syjonistów. „Mizrachi” liczył od 15 do 30 członków. Jednym z przywódców „Szlojmej 
Emunej Izrael” w Żychhlinie był Oberman. APK, SPK, sygn. 25, Stowarzyszenia i związki, 
k. 12; sygn. 163, Stowarzyszenia i związki, k. 57; sygn. 166, Stowarzyszenia i związki, k. 18, 
23 – 25; sygn. 169, Stowarzyszenia i związki, k. 12, 18, 33, 78.

Partie Żydowskie
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uczelni teologicznych (jeszywot) i szkół powszechnych (chederów), 

obrona praw obywatelskich Żydów, które nie kolidują z dogmatami 

wiary, działalność społeczno – fi lantropijna, zakładanie stowarzyszeń 

spółdzielczych, wreszcie, popieranie na bazie religijno-tradycyjnej 

tworzenia osiedli dla Żydów w Palestynie. W Polsce powszechnie 

występował pod nazwą „Agudy”. W  większości jej członkowie 

rekrutowali się z  tradycyjnie konserwatywnych i  zachowawczych 

środowisk żydowskich. Należeli do nich zamożni kupcy, właściciele 

czynszowych kamienic i  w  mniejszym stopniu przedstawiciele 

zawodów rzemieślniczych. Jednak oddział prowincjonalny Szlomej 

Emunej Israel w Żychlinie nie przedstawiał tak znaczącej siły. Tam 

ortodoksi znaleźli się w mniejszości, mając jedynie wpływy wśród 

kupców i  właścicieli domów, a  organizacyjnie na zarząd Gminy 

Wyznaniowej Żydowskiej222. 

 Jedną ze znaczniejszych żydowskich reprezentacji 

politycznych tworzyli Poalej Syjoniści, posiadający dużą liczbę 

członków, a  ich przywódcą w  Żychlinie był J. Zygier. Partia ta 

przy wyborach do Rady Miejskiej połączyła się z  organizacją 

o  charakterze ekonomicznym „Myszmores Hacholim”, 

podejrzewaną o komunizm. Nie mniej udało im się uzyskać jeden 

mandat radnego. Poalej Syjon posiadał wpływy wśród robotników 

i  ludności najbiedniejszej. Pozyskiwali poparcie poprzez takie 

inicjatywy, jak otwarcie w  1923 r. piekarni /ponoć za pieniądze 

otrzymane od amerykańskich organizacji komunistycznych/ i sklepu 

z pieczywem. Ponadto popierali emigrację do Palestyny przekonując, 

że warunki bytu są tam bardzo korzystne ze względu na plantacje 

tytoniu223. Najstarszą żydowską partią robotniczą działającą na 

terenie Żychlina był Bund. W  1923 r. należał do najliczniejszych 

ugrupowań politycznych. Jednak w  Żychlinie wobec bardzo silnej 

pozycji w żydowskim ruchu robotniczym Poalej Syjon-lewicy, partia 

w  całym okresie międzywojennym nie potrafi ła rozwinąć szerszej 

działalności. Nie mniej w pierwszych wyborach do Rady Miejskiej 

zdobyli 1 mandat224.

222 D. Marchewka, Szlomej Emunej, Isroel w miastach powiatu kutnowskiego, http://jewish.kutno.
free.fr/history.html.

223 APK, SPK, sygn. 24 – 27, Materiały do … 1924 – 1925, 1926,1927.
224 D. Marchewka, Działalności Bundu…, dz. cyt., s. 63.
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W 1925 r. powstał na terenie Żychlina Związek Zawodowy 

Szewców Kamaszników i  Pokrewnych Zawodów, będący pod 

wpływami komunistycznymi. W zarządzie tego Związku zasiadali: 

St. Budzyński, jako przewodniczący, Icek Aron – sekretarz, 

Kazimierz Ganclerz – skarbnik225. Wśród działaczy KPP z tamtego 

okresu znajdowali się: Stanisław Budzyński, Jan Banasiak, Jan 

Banachowicz, Bronisław Kustosik, Kazimierz Ganclerz, Bronisław 

Kołodziejski, Stanisław Stanicki, Franciszek Ścieśniak. Partia ta 

jednak nie posiadała w  tym okresie niemal żadnego znaczenia. 

Jedynymi przejawami działalności w okresie międzywojennym były 

w zasadzie próby organizowania strajków rolnych w latach 1919 – 21 

w Śleszynie, czy strajku w 1924 r. w żychlińskiej fabryce 226. 

W  latach 1924-1926 na terenie działalności związkowej 

doszło do ostrej rywalizacji partyjnej między partiami żydowskimi, 

która doprowadziła w dużej części do wzmocnienia wpływów Poalej 

Syjon-lewicy i  komunistów kosztem Bundu. Szczególnie aktywną 

działalność w  tym okresie czasu rozwinął Związek Zawodowy 

Robotników Niefachowych [dalej: ZZRN] powstały pod egidą 

Poalej Syjon-lewicy. Związek organizował odczyty z  udziałem 

lewicowych posłów żydowskich. Z  Warszawy na teren powiatu 

kutnowskiego przyjeżdżali z  odczytami działacze „Poalej Syjon” 

Zambar i  Ejzurowicz. Władze powiatowe w  1926 r. prowadziły 

specjalną obserwację związku, uważając, że członkowie ZZRN są 

zarazem członkami „Poalej Syjon”. Do aktywnych miejscowych 

działaczy zaliczali się w Żychlinie: D. Toruńczyk i Lamberg227.

 W  1926 r. w  Związku nastąpiła zmiana na stanowisku 

sekretarza. Dotychczasowy sekretarz G. Lamberg wyjechał do 

Palestyny, a  zastąpił go Szyja Wojdesławski228. Związek prowadził 

ożywioną działalność kulturalną.229 W  efekcie wzmocnienia 

225 Tamże, sygn. 172, k. 44. Statut Związku został zarejestrowany 8 kwietnia 1925 r.
226 „Wiadomości Kutnowskie”, 18 VI 1969 r.
227 APK, SPK, sygn. 25, k. 14; sygn. 26, k. 88; sygn. 172, k. 44.
228 Tamże, sygn. 172, k. 45. 18 grudnia 1926 r. komendant posterunku policji w Żychlinie 

informował Starostę, że Związek Zawodowy Robotników Niefachowych [dalej: ZZRN] 
na terenie miasta nie istnieje, a jego przewodniczący Stefan Nowakowski wyjechał 
z Żychlina. Taką informację przekazano w listopadzie 1926 r. Jednak w połowie grudnia 
1926 r. ZZRN zwrócił się z podaniem do Starostwa o zezwolenia na wystawienie 
w styczniu 1927 r. przedstawienia „Salonówka” A. Goldfadena w 4 aktach. Dochód 
przeznaczono na działalność biblioteki przy związkowej.

229 Organizowano rauty, na których grano jednoaktowe farsy pt. „Dr Rubinsztajn”, Warjactwo 
mej żony”. Związek miał obowiązek zwrócić się do Starostwa o pozwolenie, przesyłając 
w załączeniu treść wystawianej farsy.

Związek Zawodowy 

Szewców Kamaszników 

i Pokrewnych Zawodów
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się działalności tego związku tym samym osłabła działalność 

„bundzistów” na rzecz Poalej Syjon-lewicy, która objęła swoimi 

wpływami również pozostałe związki zawodowe. Tendencje 

rozłamowe dały o sobie znać ze szczególną mocą w najsilniejszym 

Związku Robotników Odzieżowych [dalej: ZRO], w którym Bund 

utracił swoją dominującą pozycję, oskarżając swoich oponentów 

o  uprawianie polityki rozbijackiej. Nie mniej do zarządu ZRO 

weszli członkowie Bundu: Abram Butler (przewodniczący), Moszek 

Rubin, Pinkus Zyk, Binem Urbach, M. Korn 230. Zmiana wpływów 

partyjnych w  ruchu związkowym, która zaowocowała silną ich 

radykalizacją i podatnością na agitację komunistyczną nie była we 

wszystkich miastach powiatu kutnowskiego tendencją trwałą. Już po 

przewrocie majowym, jesienią 1926 r. na terenie Żychlina ożywiły 

swoją działalność organizacje żydowskie powołując do życia związki 

zawodowe i towarzystwa oświatowe. 

Terenem walki politycznej był też, powstały w tym okresie, 

Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Odzieżowego w Polsce 

[dalej: ZZRPO]. W  zarządzie Związku znaleźli się: A. Butler – 

zastępca , S. Kuwent - przewodniczący, Szlama Kuwent - skarbnik, 

Macheł Korn - sekretarz, Majer Korn. Wśród kandydatów zaś znaleźli 

się: Z. Majdat, J. Kuwent, a  w  komisji rewizyjnej: J. Dawidowicz, 

B. Pomeranc, F. Helmer. W związku jednak ze zwiększającymi się 

wpływami Poalej Syjonistów dokonano wyboru nowego zarządu 

Związku, do którego weszli Abram Butler jako przewodniczący 

oraz Moszek Rubin, Pinkus Zyk, Binem Urbach i  Majer Korn. 

Całkowitą kontrolę nad liczącym 45 członków związkiem przejął 

w  ten sposób Poalej Syjon-lewica. Na krajowy zjazd ZZRPO 

w dniach 23-24 maja 1927 r. w Warszawie pojechał związany jednak 

z Bundem Majer Kohn, wybrany wspólnym delegatem oddziałów 

związku w Kutnie, Żychlinie i Krośniewicach. W następnym roku 

oddziały Związku robotników odzieżowych w powiecie kutnowskim 

praktycznie przestały funkcjonować231. Osłabienie wpływów Bundu 

na Klasowe Związki Zawodowe, mające miejsce na początku 

230 APK, SPK, sygn. 25, 26; D. Marchewka, Działalności Bundu, dz. cyt., s. 63. Bund 
w połowie 1936 r. utworzył Komitet Niesienia Pomocy Rządowi Ludowemu w Hiszpanii. 
.

231 26 kwietnia 1937 r. starostwo powiatowe zawiesiło działalność ZZRPO w Kutnie 
i Żychlinie oskarżając go o szerzenie ideologii komunistycznej, a sąd rejestrowy 
rozpatrując wniosek starostwa rozwiązał oba oddziały związku.
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lat dwudziestych było powodem zawiązania z  inicjatywy partii 

Związku Rzemieślników Żydowskich. W Żychlinie w połowie lat 

dwudziestych związek liczył 38 członków, a jego zarząd, w składzie: 

A. Gombiński - przewodniczący, U. Złotak i A. Kanarek, stanowili 

wyłącznie działacze Bundu. 

Pod egidą Bundu działało towarzystwo „Kultur Liga”. 

Jego celem statutowym był rozwój i szerzenie postępowej, świeckiej 

kultury żydowskiej w  różnych gałęziach twórczości, jak: literatura, 

sztuka, muzyka, teatr itp. oraz pomoc w  budowie wszelkiego 

rodzaju instytucji kulturalnych i  oświatowych. Stowarzyszenie to 

organizowało akademie, referaty i odczyty z udziałem zapraszanych 

prelegentów i  miejscowych działaczy. Większość odczytów 

i  referatów miała charakter propagandowy i polityczny, a  ich treść 

korespondowała z  ideologią i  programem partii. Efektem tej 

działalności była zawieszenie działalności żychlińskiego oddziału 

„Kultur Ligi” w marcu 1937 r. z powodu skomunizowania232.

Po prawej stronie politycznej sceny dużym poparciem 

zarówno ZLN jak i chadecji cieszyło się Towarzystwo Samoobrony 

Społecznej „Rozwój”. Celem Towarzystwa było popieranie 

polskiego rzemiosła i  handlu i  przeciwstawianie się rzemiosłu 

i  handlowi żydowskiemu. Towarzystwo „Rozwój” zorganizowało 

wówczas dwa wiece w  Żychlinie, o  tematyce antyżydowskiej, 

zwracając uwagę na „postępujące zażydzenie” polskich miast, w tym 

i  Żychlina, określonego jako „zabagnione, bałagańskie państewko 

żychlińskie mające na stolcu magistrackim całą duszą oddanego 

sobie władcę”. Wiece cieszyły się dużym zainteresowaniem, do tego 

stopnia, że powołano po spotkaniu w Żychlinie miejscowe koło, na 

czele którego stanął ksiądz W. Kulesza jako prezes, Józef Gajewski 

jako wiceprezes, Stefan Głogowski został sekretarzem, Władysław 

Jabłoński skarbnikiem, a ponadto do zarządu weszli ks. Jan Rączka, 

Jan Kujawski, Adam Ostrowski, Stefan Woźniak233. 

232 Archiwum Państwowe m. st. Warszawy [dalej: APmstW], Urząd Wojewódzki Warszawski 
[dalej: UWW], t. 87, t. 102, t. 109, t. 110; Archiwum Państwowe w Bydgoszczy [dalej: 
APB], Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu [dalej: UWPwT], t. 2332, t. 2337; 
Marchewka D., Działalności Bundu …, dz. cyt., s. 63.

233 APK, SPK, sygn. 24 – 27, Materiały do … 1924 – 1925, 1926,1927; Szabesgoj na stolcu 
magistrackim w Żychlinie, „Glos Kutnowski” nr 9, 18 X 1925, s. 1; „Glos Kutnowski” nr 
18-19, 25 XII 1925, s. 6.
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W  1924 r. powstało w  Żychlinie Koło Chrześcijańskiej 

Demokracji [dalej: ChD], która wówczas wyodrębniła się ze 

struktur Zjednoczenia Ludowo – Narodowego. Chadecja jako 

ugrupowanie centrowe musiała rywalizować o  wpływy zarówno 

z  lewicą jak i  z  prawicą, uszczuplając tym samym szeregi PPS 

oraz ZLN. W  1926 r. władze powiatowe oceniały liczebność 

partii w  powiecie na ok. 400 członków, a  sympatyków na 3,5 tys. 

Byli to głównie polscy rzemieślnicy, inteligencja, część robotników 

oraz miejscowy kler katolicki. Pod wpływami chadecji były 

następujące związki zawodowe: Chrześcijański Związek Zawodowy 

Robotników Rolnych, Związek Zawodowy Dozorców Domowych 

(dalej: ZZDD), Związek Zawodowy Robotników Rolnych 

Niefachowych (dalej: ZZRRF), Związek Zawodowy Robotników 

Przemysłu Metalowego (dalej: ZZRPM) oraz praktycznie wszystkie 

chrześcijańskie cechy rzemieślnicze. ZZRPM w  Żychlinie został 

zarejestrowany 27 września 1926 r., a przewodniczącym był Antoni 

Mysiak. Związek działał przy fabryce Brown – Boveri234. Właśnie 

sprawy rzemiosła były dziedziną życia społecznego, do której chadecy 

przywiązywali największą wagę. We wrześniu 1925 r. wystosowano 

do rządu rezolucję, wzywającą do przyspieszenia prac nad ustawą 

rzemieślniczą235. W  związkach zawodowych, licznych w  okresie 

międzywojennym, posiadały swoje wpływy niemal wszystkie 

ugrupowania polityczne, dla których związki te były terenem walki 

o pozyskanie poparcia politycznego.

Nieudaną próbę zorganizowania Chłopskiego Stronnictwa 

Radykalnego podjął w  Żychlinie poseł ks. Tadeusz Okoń236. 

W  połowie lat dwudziestych z  mapy politycznej Kutna i  powiatu 

kutnowskiego zniknęła Narodowa Partia Robotnicza. Jedyne koło 

NPR w powiecie kutnowskim istniało tylko w Żychlinie i  liczyło 

ok. 20 członków. Pewne wpływy NPR utrzymała tylko w Związku 

Zawodowym Polskich Kolejarzy (dalej: ZZPK). Miejsce po NPR 

zajęła PPS i chadecja237. 

234 APK, SPK, sygn. 172, k. 15.
235 „Tygodnik Kutnowski”, nr 21, 20 V 1923, nr 35, 30 VIII 1925, nr 36, 6 IX 1925; APK, SPK, 

sygn. 26, k. 16.
236 APK, SPK, sygn. 25, k. 3. Szerzej o działalności ChSR w Polsce: E. Walczak, Chłopskie 

Stronnictwo Radykalne 1919 – 1928, Warszawa 2001.
237 APK, SPK, sygn. 25, k. 3, 18.
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W kwietniu 1926 r. trwała intensywna akcja organizacyjna 

struktur Partii Pracy m.in. na terenie Dobrzelina i  Żychlina238. 

W  Żychlinie PP powstała w  październiku 1927 r. W  skład 

tymczasowego zarządu PP weszli: A. Urbański (przewodniczący), R. 

Arendzikowski (sekretarz), A. Ostrowski (skarbnik) i W. Gumiński 

(członek zarządu)239. 

 W sierpniu 1926 r. duże ożywienie polityczne panowało 

wokół wyborów do Rady Powiatowej Kasy Chorych. Do wyborów 

zostały wystawione 4 listy wśród pracodawców i  7 wśród 

pracowników. Największe poparcie wśród pracowników zdobyła PPS 

- 15 mandatów (tj. 50 procent), KPP - 5 mandatów, Bund - 2, Poalej 

Syjon - 1, Chadecja - 2, urzędnicy i robotnicy cukrowni Dobrzelin 

– 5. Próbę utworzenia samodzielnego oddziału Kasy Chorych 

w Dobrzelinie podjęli w 1927 r. chadecy. Nieustabilizowana sytuacja 

w Kasie Chorych sprawiła jednak, że władze powiatowe wprowadziły 

zarząd komisaryczny240. W Żychlinie oddział Kasy Chorych mieścił 

się w  trzech skromnych pokojach (apteka, ambulatorium, biuro). 

W  Żychlinie i  Dobrzelinie łącznie ubezpieczonych było ok. 2400 

osób (razem z rodzinami ok. 10 tys.)241.

W obliczu przewrotu majowego w 1926 r. ludność Żychlina 

nie pozostała obojętna. Część mieszkańców opowiedziała się po 

stronie marsz. J. Piłsudskiego, czynnie wspierając jego działania. Przy 

torach kolejowych w Dobrzelinie i Żychlinie, przeciwko wojskom 

wiernym rządowi protestowali okoliczni robotnicy242. 

W  1931 r. rozpoczęła w  Kutnie działalność nowa 

organizacja sanacyjna pod nazwą Związek Pracy dla Państwa Legion 

Młodych (dalej: LM). Patronowali tej organizacji tzw. pułkownicy: 

Adam Koc, Walery Sławek, Aleksander Prystor. Początkowo 

Legion miał być organizacją elitarną, skupiającą młodzież 

238 APmstW, UWW, sygn. 15, s. 51; APK, SPK, sygn. 26, k. 19.
239 Zebranie organizacyjne Partii Pracy, „Głos Pracy” nr 3, 16 X 1927, s. 5.
240 AAN, Komunistyczna Partia Polski [dalej: KPP], 158/XII-5, k. 145; APK, SPK, sygn. 26, 

k. 26; „Tygodnik Kutnowski”, nr 38, 19 IX 1926.
241 Mordownia, „Tygodnik Kutnowski” nr 10, 6 III 1927, s. 3.
242 CAW, 37 pp, I 320. 37.1, k. 233, „Strzelec”, nr 23, 12 VI 1926, s. 8. Nieco inne informacje 

podane zostały w organie prasowym Związku Strzeleckiego, w którym podano że na 
„linii kolejowej Kalisz – Łowicz wysadzono mosty i zabrano zwrotnice. Pułki poznańskie 
wraz z faszystami z Poznania zmuszone były zatrzymać się w Kutnie. Jeden z pułków 
skierowany został przez Łódź. Ustawione wzdłuż linii kolejowej oddziały strzeleckie 
postanowiły mu wydać bitwę, zatrzymując pociąg”.

Partia Pracy
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akademicką. Program Legionu Młodych zakładał interwencjonizm 

państwowy w gospodarce, likwidację wielkich majątków ziemskich, 

upaństwowienie ważniejszych gałęzi przemysłu. Struktura 

organizacji opierała się na wzorach wojskowych. We wrześniu 1934 r. 

utworzono oddział LM w  Żychlinie. Kurs kandydacki ukończyło 

pomyślnie 10 członków243. 

 Niewiele zachowało się informacji o  funkcjonowaniu 

w latach 30 -tych w Żychlinie stronnictw prawicowych. W grudniu 

1933 r. podjęto próbę utworzenia w  powiecie Chłopskiego 

Stronnictwa Rolniczego (dalej: CHSR). Dopiero jednak w styczniu 

1934 r. powstał komitet organizacyjny. Celem nowego stronnictwa, 

miało być skupienie wszystkich rolników w  jedno ugrupowanie 

prorządowe. Prezesem CHSR został W. Sułkowski, a w skład zarządu 

wchodzili ponadto: Józef Sęczkowski, F. Boberski i  Bronisław 

Światłowski z  Jankowa k/ Dobrzelina. Stronnictwu nie udało się 

rozwinąć działalności i wkrótce jego działalność zanikła244. W 1934 r. 

do Zarządu Powiatowego Stronnictwa Narodowego i zarazem jego 

prezesem był A. Sutkowski z  Żychlina245. Organizacja żychlińska 

SN musiała zatem działać bardzo aktywnie, stanowiąc przeciwwagę 

zwłaszcza dla PPS. 

Prężnie działała placówka żychlińska Obozu Wielkiej 

Polski pod przewodnictwem A. Różyckiego246. Członkowie OWP 

wstąpili do „Sekcji Młodych” SN już w marcu 1933 r. W kwietniu 

w Żychlinie odbyło się zebranie byłych członków OWP, na którym 

A. Różycki zreferował sprawę rozwiązania OWP i  konieczność 

utworzenia „Sekcji Młodych” SN w  Żychlinie, jej kierownikiem 

został Z. Maciejewski. W  kwietniu 1934 r. na zebraniu „Sekcji 

Młodych” SN w  Żychlinie działacze narodowi z  Warszawy 

apelowali do zebranych o wstępowanie w szeregi ONR, który miał 

bardziej radykalny program niż SN. W  maju tego roku powstał 

żychliński oddział ONR, na którego czele stanęli: A. Różycki, 

243 APmstW, UWW, sygn. 56, sygn. 57, sygn. 76, k. 96. Obwód Legionu Młodych w Kutnie, 
„Gromada” nr 36, 30 IX 1934, s. 7.

244 APmstW, UWW, t. 69, 86, k. 26 i 56; Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we 
Włocławku [dalej: APPOW], Starostwo Powiatowe Włocławskie [dalej: SPW], t. 403, k. 
46.

245 APmstW, UWW, sygn. 79, k. 47; APPOW, SPW, sygn. 388, k. 114; „Tygodnik Narodowy” nr 
21, 11 7 VI 1933. AAN, Stronnictwo Narodowe (dalej: SN), sygn. 9, k. nlb..

246 Z Obozu Wielkiej Polski, „Tygodnik Kutnowski” nr 1, 17 VII 1932, s. 4.
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Z  Maciejewski i  Zygmunt Tyburowski (oddział liczył około 200 

członków, inteligencja pracująca, rzemieślnicy, robotnicy, rolnicy). 

Demonstracją siły ONR w Żychlinie był udział prawie 300 członków 

organizacji maszerujących w  zwartych szeregach podczas procesji 

Bożego Ciała. W lipcu 1934 r. ONR został przez władze sanacyjne 

rozwiązany i  od tego momentu organizacja działała nielegalnie. 

Decyzją starosty powiatowego w  Kutnie z  10 lipca 1934 r. został 

rozwiązany Obóz Narodowo - Radykalny - placówka w Żychlinie. 

Decyzję uzasadniono stwierdzeniem, że „organizacja nie odpowiada 

warunkom swego prawnego istnienia i  zagraża spokojowi 

i bezpieczeństwu publicznemu”. Organizacja inspirować miała „stale 

ekscesy i  gwałty, wprowadzając zamęt, który stał się czynnikiem 

zagrażającym porządkowi i  bezpieczeństwu publicznemu od 

samego początku istnienia działając w kolizji z przepisami Kodeksu 

Karnego”247.

A. Różycki utrzymywał tajny kontakt z  centralą 

w  Warszawie, skąd otrzymywał szereg instrukcji i  okólników. 

W jednej z nich otrzymał polecenie, przekształcenia ONR w oddział 

Związku Młodych Narodowców. Działalność była zakonspirowana 

i  przejawiała się jedynie w  kolportażu czasopism radykalnych. 

W lutym 1935 r. w mieszkaniach byłych członków ONR w Żychlinie 

policja przeprowadziła rewizję, w wyniku której ujawniono broszury, 

ulotki i  czasopisma. Odnaleziono nawet imienną listę członków 

ONR, na której fi gurowało 258 nazwisk248.

Mało znana jest również działalności powołanego w gminie 

Dobrzelin jesienią 1937 r. koła Obozu Zjednoczenia Narodowego 

[dalej: OZN] Celem organizacji było wzmożenie obronności 

państwa i wdrażanie postanowień konstytucji kwietniowej. Zebranie 

organizacyjne powiatowego oddziału OZN z udziałem tylko 18 osób 

odbyło się 7 września 1937 r. w Kutnie w lokalu redakcji tygodnika 

„Echo Kutnowskie”. Postanowiono na nim zorganizować najpierw 

sektor wiejski OZN. Pierwszym przewodniczącym Zarządu 

247 Dziennik Urzędowy Województwa Warszawskiego, nr 11, poz. 135. z 1934 r.
248 APW, UWW, sygn. 75, k. 116; Zebranie Stronnictwa Narodowego, „Tygodnik Narodowy” 

nr 12, 9 IV 1933, s. 2, sygn. 74, k. 29, sygn. 77, k. 247, sygn. 79, k. 35, 426, 485, sygn. 
80, k. 84, sygn. 80, k. 18, 86; M. Leczyk, dz. cyt.., s. 300; Szerzej: Sz. Rudnicki, Obóz 
Narodowo – Radykalny. Geneza i działalność. Warszawa 1985; W. J. Muszyński, Duch 
młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934–1944. Od 
studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej, Warszawa 2011.
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Powiatowego Organizacji Wiejskiej OZN w powiecie kutnowskim 

został Bronisław Światłowski z gminy Dobrzelin. W skład zarządu 

wchodzili ponadto: Wacław Szymański (wiceprzewodniczący), 

Lucjan Holtz (sekretarz), Edward Andrysiewicz (skarbnik) i Antoni 

Marczak (członek zarządu). W Żychlinie na czele koła miejskiego 

OZN stał dr S. Worobik249.

Na przewagę polityczną partii prawicowych 

i centrolewicowych w mieście miał bez wątpienia wpływ fakt istnienia 

na terenie gminy cukrowni w Dobrzelinie i zakładów w Żychlinie, 

choć na pozostałym obszarze wiejskim poważne wpływy zapewne 

posiadały partie ludowe, co bardziej przekładało się na działalność 

organizacji młodzieżowych niż na wpływy polityczne i  władzę 

samorządową. Na terenie gminy działały Koła Młodzieży Wiejskiej 

„Siew” w: Grzybowie, Dobrzelinie, Zgodzie, Woli Prosperowej, 

Drzewoszkach, Śleszynie, liczące w sumie 195 członków. W 1925 r. 

w Dobrzelinie powstał Związek „Młodej Wsi”. Związek napotykał 

jednak w swojej działalności na przeszkody. Ofi arowaną związkowi 

przez wójta gminy Dobrzelin świetlicę, zabrano przekształcając ją 

na przedszkole, a ponadto zabrano krzesła, które służyły za miejsca 

dla widowni na organizowanych przez Związek przedstawieniach250. 

W  1935 r. powstał Związek Młodej Wsi z  połączenia Związku 

Młodzieży Wiejskiej „Siew” i Związku Młodzieży Ludowej, którego 

koło działało w Dobrzelinie. Pod koniec października 1935 r. powołano 

zarząd, w skład którego weszli: m.in. Konstanty Migdałło – prezes, 

Zygmunt Łukasiak – zastępca, Leon Głogowski – sekretarz, Helena 

Wielomborkówna – członek zarządu. Ponadto działało na terenie 

gminy Koło Młodzieży Ludowej skupiające 25 członków, 3 Koła 

Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej – 70 członków, Koło Ziemianek 

w Chochołowie -15 członkiń i Gospodyń Wiejskich w Grzybowie 

– 33 członkinie, 2 Koła LOPP (gminne i przy cukrowni) skupiające 

265/ członków. 3 Koła Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej: 

Dobrzelin, Pasieka i Chochołów – 80 członków251.

249 APmstW, UWW, sygn. 102, k. 392, 577; sygn. 109, k. 339; AAN, Obóz Zjednoczenia Narodowego 
(dalej: OZN), 70 II, sygn. 36, k. 67, 141, sygn. 37, k. 23, 86; APŁ, UWŁ, sygn. 2507, k. 116; 
„Echo Kutnowskie”, nr 4, 25 IV 1937; nr 9, 28 II 1937, s. 5; Dalsze prace OZN odcinak 
wiejskiego, „Echo Kutnowskie” nr 26, 3 X 1937, s. 2; nr 27,1937; nr 20, 22 V 1938; „Hasło” 
nr 2-3. Zob. też: J. Szczepański, Życie polityczne, [w:] Dzieje Mazowsza. Lata 1918 – 
1939, tom IV, praca zbiorowa pod red. J. Szczepańskiego, Pułtusk, 2010, s. 230- 232.

250 Prace Zw. „Mł. Wsi” w Dobrzelinie, „Kurier Kutnowski”, nr 3, 4 luty 1936 r.
251 APK, SPK, sygn. 165, Stowarzyszenia i związki, s. 25, 67.
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Lata 1926 – 28 to okres największych wpływów KPP. 

Z Włocławka do Kutna przeniesiony został Komitet Okręgowy KPP, 

a w jego składzie byli: W. i M. Warda, A. Grzegorczyk, B. Łapiński 

i F. Szlenk. W 1928 r. KD KPP miał liczyć 7 kół m.in. w Żychlinie. 

Koło KPP w  Żychlinie liczyło 20 członków i  posiadało wpływy 

w  Związku Zawodowym Pracowników Przemysłu Odzieżowego, 

Towarzystwie Kursów Wieczorowych i  Związku Zawodowym 

Robotników Niefachowych. Zewnętrznie koło KPP miało swoją 

siedzibę w lokalu Poalej Syjon „Lewica”252.

Kryzys gospodarczy sprzyjał działalności skrajnej lewicy. 

W  1929 r. w  powiecie kutnowskim odnotowano 13 komórek 

komunistycznych liczących 140 członków oraz 17 komórek Związku 

Młodzieży Komunistycznej liczących 80 członków. W  1930 r. 

w skład Komitetu Dzielnicowego KPP w Żychlinie wchodzili: Jojne 

Dawidowicz, Wacław Kołodziejski, Bolesław Kołodziejski, Feliks 

Paradowski. Na skutek częstych aresztowań składy osobowe KD 

i  KM KPP ulegały częstym zmianom. W  latach 1932-1933 KD 

KPP w Żychlinie tworzyli: Chaim Zakrzewski, Bronisław Kustosik, 

Beker Herman, Stefan Gajewicz253. 

W latach 1935 -1937 żychlińska KPP wchodziła w skład 

struktur Komitetu Dzielnicowego w  Kutnie. Ostatni skład KD 

pochodzi z  grudnia 1937 r. Tworzyli go: Bronisław Kustosik, 

F. Wiśniewski, Józef Frątczak, Antoni Grzelak. W grudniu 1935 r. 

KPP posiadała 9 komórek liczących 48 członków. 

Ostatni skład KM KPP w  Żychlinie przed wybuchem 

wojny stanowili: Feliks Budzyński (sekretarz), Stanisław Stanicki, 

Józef Rojewski, Józef Popławski, Ryfki Tuszyński. Na zebraniu 

KM KPP w  Żychlinie w  styczniu 1938 r. rozpatrywana była 

sprawa F. Budzyńskiego, który rozwiązał dwie komórki żydowskie 

w Żychlinie, z powodu ich trockistowskiej działalności254.

Ostatnie dane o  stanie liczebnym pochodzą z  grudnia 

1937. KPP liczyła wówczas 32 członków, w tym 14 Żydów . Była to 

więc partia nieliczna i o niewielkich wpływach. Stąd w kierownictwie 

252 AAN, KPP, sygn. 158/XII-5, t. 6, k. 1; t. 5, k. 1-7; Sensacyjne aresztowania w Kutnie, 
„Tygodnik Kutnowski” nr 18, 29 IV 1928, s. 1.

253 CAW, sygn. I. 303.4.2596, k. 4, 14, 68; AAN, UWW, sygn. 276/ II – 2, k. 12, 46, 53, 276,; 
sygn. 276/II – 6, k. 55-56, sygn. 276/II – 7, k. 45, 84, 95, sygn. 276/ II – 10, k. 68, 69; AAN, 
KPP, sygn.158/XII – 5, t. 11, k. 1-2, 31.

254 APmstW, UWW, sygn. 98, k. 224, sygn. 109, k. 14.
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KPP zrodziło się przekonanie o  konieczności współpracy 

z  PPS i  Bundem w  ramach frontu ludowego, co w  efekcie miało 

doprowadzić do powiększenia wpływów. Do pełnego porozumienia 

nigdy jednak nie doszło255. W  tym okresie były likwidowane 

komunizujące organizacje żydowskie, jak wspomniane „Kultur Liga”, 

ZZRPO czy Towarzystwo Robotnicze „Nasze dzieci”256. Ponadto 

w  latach 1937-  38 władze powiatowe pod zarzutem działalności 

komunistycznej rozwiązały: Towarzystwo Przyjaciół Pracującej 

Palestyny Klub Sportowy „Haopel”- w  Żychlinie, Stowarzyszenie 

„Gwiazda Sztern” - w Żychlinie257. 

Działalność KPP została nieoczekiwanie przerwana 

decyzją Józefa Stalina wiosną 1938 r. z  powodu „przeniknięcia 

do KPP dużej ilości prowokatorów i  konfi dentów” oraz 

„odchylenia trockistowskiego”. W  tym czasie na terenie powiatu 

kutnowskiego pojawiły się informacje o próbie utworzenia nowego 

KC KPP.W lutym 1939 r. członkowie byłej KPP na terenie powiatu 

kutnowskiego oczekiwali decyzji kongresu Kominternu w Moskwie, 

dotyczącej tworzenia nowej partii komunistycznej w Polsce. W tej 

sprawie zebranych w  czytelni robotniczej przy fabryce „Rohn – 

Zieliński” informował Stanisław Stanicki258.

WYBORY PARLAMENTARNE

Mieszkańcy Żychlina brali udział nie tylko w  lokalnym, 

samorządowym życiu politycznym, ale również uczestniczyli 

w kolejnych wyborach do Sejmu.

W wyborach do Sejmu Ustawodawczego zarejestrowano 

na terenie gminy 11 list ugrupowań politycznych i 1 tzw. luźną listę. 

Po dwie listy wystawiły Związek Ludowo – Narodowy (lista nr 

5 i  1) oraz Związek Żydowski (lista nr 9 – Stronnictwo Ludowe 

i lista nr 11 - Syjoniści). Organizacje żydowskie wystawiły w sumie 

cztery listy, bowiem swoich kandydatów zgłosił „Bund” i niezależni 

255 APB, UWPwT, t. 2337, k. 25, t. 2329, k. 21; t. 2332, k. 23; AAN, KPP, 158XI-5, t. 11, t. 
15, t. 14; APTOW, SPW, t. 393, k. 37. 

256 APK, SPK , sygn. 24 – 27, Materiały do … 1924 – 1925, 1926,1927.
257 APmstW, UWW, sygn. 104, k. 70, 111.
258 APmstW, UWW, sygn. 108, k. 61, 117, 118, sygn. 111, k. 39 – 40.
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syjoniści. Z  tych czterech ugrupowań kilkaset głosów zdobyli 

syjoniści i  trzykrotnie mniejszą liczbę niezależni syjoniści. Bund 

i  Stronnictwo Ludowe cieszyło się jedynie śladowym poparciem. 

Podobna ilość głosów zebrała lista nr 4 Narodowe Zjednoczenie 

Robotnicze. Największe poparcie uzyskały listy Związku Ludowo 

– Narodowego, który uzyskał ponad dwukrotnie więcej głosów od 

kolejnych ugrupowań, a na drugim miejscu znalazła się PPS. Nieco 

tylko mniejsze poparcie uzyskał PSL „Piast”. W wyborach w 1919 r. 

do urn wyborczych poszło 5496 mieszkańców uprawnionych 

do głosowania, którzy oddali swoje głosy na: Związek Ludowo – 

Narodowy, lista nr 5 -2241 głosów, Związek Ludowo – Narodowy, 

lista nr 1 – 1186, PSL „Piast”, lista nr 2 – 1055, PPS, lista nr 8 

– 1425, Stronnictwo Ludowe, lista nr 9 – 34, Syjoniści, lista nr 

11 – 592, Niemieckie Stronnictwo Ludowe, lista nr 6 – 0, PSL 

„Wyzwolenie”, lista nr 7 – 131, NZR, lista nr 4 – 684, Bund, lista nr 

10 -21, Niezależni Syjoniści, lista nr 12 – 234 głosy259.

Wyniki wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r. na terenie 

gminy Żychlin.Źródło: Statystyka wyborów do Sejmu Ustawodawczego, „Miesięcznik 

Statystyczny”, 1920, t. 2, s.4-30, tab.5.

W  kolejnych wyborach do sejmu w  1922 r. obszar 

miasta i  gminy znalazł się okręgu wyborczym nr 11. Na 22 listy 

zarejestrowane w kraju, w okręgu nr 11 (do którego należał Żychlin) 

było ich tylko 10. Największa liczbę głosów zebrała PPS, ale tuż 

za nią był Chrześcijański Związek Jedności Narodowej. O połowę 

słabszy wynik uzyskało PSL i  Blok Mniejszości Narodowych RP. 

259 Statystyka wyborów do Sejmu Ustawodawczego, „Miesięcznik Statystyczny”, 1920, t. 2, s. 
4-30, tab.5.
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Znaczenie słabszy wynik niż w poprzednich wyborach odnotowały 

ugrupowania żydowskie, które wystawiły tu samodzielne listy, 

a komuniści zanotowali tylko nieznaczne poparcie.

Sytuacja wyborcza była dość napięta, toteż 19 października 

1922 r. wojewoda warszawski zwrócił się do DOK nr IV z prośbą 

oddelegowanie na potrzeby wyborów 100 żołnierzy konnych, którzy 

zostaliby rozmieszczeni w Kutnie, Krośniewicach i Żychlinie260. 

W  wyborach w  1922 r. frekwencja w  6 obwodach 

w gminie wyniosła 85,28%, na 13859 mieszkańców uprawnionych 

do głosowania było 6671, do urn wyborczych poszło 5689, 

a unieważnionych głosów było 10. Poszczególne listy uzyskały: PSL 

– 918 głosów, PPS -1813, PSL “Wyzwolenie” i  Lewica Ludowa 

– 40, Ogólny Żydowski Związek Robotniczy w  Polsce – 16, 

Komunistyczny Związek Proletariatu Miast i Wsi – 48, Narodowa 

Partia Robotnicza – 18, Chrześcijański Związek Jedności Narodowej 

– 1745, Narodowe Zjednoczenie Ludowe „Polskie Centrum” – 11, 

Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy – 102, Blok Mniejszości 

Narodowych RP – 960 głosów. Na listy nr 1 i  3 głosowała część 

ludności włościańskiej. Na listę nr 2 służba folwarczna, robotnicy 

cukrowni Dobrzelin i fabryki „Brown – Boveri”, robotnicy miejscy, 

na listę nr 5 niewielki odsetek ludności robotniczej. Na listę ZLN 

część włościan większość mieszczan administracja dworska i część 

administracji fabrycznej, na listę nr 12 część inteligencji i na listę nr 

16 ludność żydowska261.

              

Wyniki wyborów do Sejmu w 1922 r. na terenie gminy Żychlin.

Źródło: Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w dniu 5 i 12 listopada 1922 roku, 

Okręg wyborczy nr 11, „Statystyka Polski”, Warszawa 1926, t. VIII, s. 24 – 26 i 30 – 31. 

260 APK, SPK, sygn. 174, s. 162, 239.
261 Tamże, sygn. 170, Wybory do sejmu i senatu 1922-23; Statystyka wyborów do Sejmu 

i Senatu odbytych w dniu 5 i 12 listopada 1922 roku, Okręg wyborczy nr 11, „Statystyka 
Polski”, Warszawa 1926, t. VIII, s. 24 – 26 i 30 – 31.
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Następne wybory, które odbyły się w dwa lata po przewrocie 

majowym, w dniach 4 i 11 marca 1928 r. przyniosły rozstrzygnięcia 

w  nowym układzie sił politycznych w  RP. W  okręgu wyborczym 

nr 11, w  obrębie którego znajdował się miasto Żychlin i  gmina, 

wystawiono 12 list na 36 zarejestrowanych w całym kraju. 

W  celu zabezpieczenia porządku i  bezpieczeństwa 

publicznego w czasie głosowania do Sejmu zarządzono pogotowie 

wojskowe 37 pp. Pluton został wysłany do Żychlina, gdzie został 

zakwaterowany w  sali Magistratu. Oddział miał wysyłać patrole 

w  nocy z  dnia 3 na 4 marca i  w  czasie głosowania. W  każdym 

patrolu obecny był funkcjonariusz policji. Do dyspozycji pogotowia 

wojskowego przeznaczono dwa samochody ciężarowe. Za akcję 

zabezpieczenia wojskowego wyborów w Kutnie odpowiedzialny był 

F. Sokół (zastępca starosty) i Wiktor Wullert w Żychlinie262. 

Zdecydowane zwycięstwo zarówno w  mieście, jak i  na 

terenie gminy, odniosła PPS, a na drugim miejscu znalazła się Lista 

Katolicko - Narodowa, ale już z trzykrotnie mniejszą liczbą głosów. 

Po stronie Bloku Katolicko – Narodowego opowiadało się 

w  dużej części duchowieństwo katolickie. W  intencji pomyślnych 

wyborów z  inicjatywy Narodowej Organizacji Kobiet odprawione 

zostało nabożeństwo w  kościele parafi alnym. W  Żychlinie 

organizatorem wiecu kobiet Bloku Katolicko – Narodowego był ks. 

S. Kulesza. Na wiecu przemawiała L. Kotarbińska, która wzywała 

kobiety do głosowania na listę nr 24263. 

Trzecie Stronnictwo Chłopskie dzięki głosom uzyskanym 

na terenie gminy miało na obszarze wiejskim gminy większe 

poparcie od Listy Katolicko – Narodowej (w mieście miało jednak 

znikome poparcie). Dopiero na czwartym miejscu znalazł się pro 

rządowy Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, uzyskując tylko 

nieznacznie lepszy wynik od ugrupowań żydowskich, które w tych 

wyborach odniosły w porównaniu do poprzednich dość duży sukces. 

Lewica żydowska skupiła się wokół Bundu, który prowadził 

agitację poprzez Związek Klasowych Związków Zawodowych. 

Pewnym poparciem cieszyły się także wiece Poalej Syjon-Lewica 

w Żychlinie, na których gromadziło się nawet do 400 osób - głównie 

262 APK, SPK, sygn. 175, k. 166.
263 Ksiądz na wiecu pogrzeb czeka, „Głos Pracy” nr 10, 4 III 1928, s. 2.

 1918-1939 | ROZDZIAŁ 1.7

152



młodzieży komunistycznej. Ostatecznie z  braku perspektyw na 

większy sukces sympatycy PS- L mieli oddać głosy na listę KPP264. 

W  wyborach w  1928 r. frekwencja w  4 obwodach 

w Żychlinie wyniosła 89,42 %, na 4275 uprawnionych do głosowania 

do urn wyborczych poszło 3823, a  unieważnionych głosów było 

7. Na terenie gminy w również w 4 obwodach głosowało 3187 na 

3492 uprawnionych – 91,26%, a  głosów nieważnych było tylko 

4. Średnia frekwencja na terenie całej gminy wyniosła 90,25%.

Wyniki wyborów do Sejmu w 1928 r. na terenie gminy Żychlin.

Źródło: Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w dniu 4 i 11 marca 1928 roku, 

Okręg wyborczy nr 11, „Statystyka Polski”, Warszawa 1930 t. X, s. 13-15 i 21. 

Na terenie miasta Żychlina oddano głosy na: BBWR 

– 455, PPS – 1274, PSL „Wyzwolenie” – 0, Ogólny Żydowski 

Związek Robotniczy „Bund” w Polsce – 35, Żydowski Robotniczy 

Komitet Wyborczy „Poalej Syjon” -369, Stronnictwo Chłopskie 

– 54, Jedność Robotniczo – Chłopska – 281, Blok Mniejszości 

Narodowych – 393, Lista Katolicko Narodowa – 533, Polski Blok 

Katolicki PSL „Piast” i Chrześcijańskiej Demokracji – 73, Ogólno 

Żydowski Narodowy Blok Wyborczy do Sejmu i Senatu – 298, Listy 

lokalne – 51.Na terenie gminy Dobrzelin głosy wyborców rozłożyły 

się nieco inaczej: BBWR – 224, PPS – 1571, PSL „Wyzwolenie” 

– 10, Ogólny Żydowski Związek Robotniczy „Bund” w  Polsce 

- 0, Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy „Poalej Syjon” – 1, 

264 APW, UWW, sygn. 21, k. 156.
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Stronnictwo Chłopskie – 792, Jedność Robotniczo – Chłopska, - 135, 

Blok Mniejszości Narodowych – 5, Lista Katolicko Narodowa – 365, 

Polski Blok Katolicki PSL „Piast” i Chrześcijańskiej Demokracji – 68, 

Ogólno Żydowski Narodowy Blok Wyborczy do Sejmu i Senatu – 0, 

Listy lokalne – 12 265.

W  związku z  planowanymi nowymi wyborami 

parlamentarnymi podjęto dopiero pod koniec 1929 r. kolejną akcję 

organizacyjną powołującą do życia koło BBWR w Żychlinie, którego 

prezesem Franciszek Marciniak266. Prezesem Komitetu Miejskiego 

BBWR w Żychlinie Ryszard Arendzikowski267. 

Lista BBWR uzyskała poparcie środowiska nauczy-

cielskiego oraz organizacji rzemieślniczych (cechy rzeźników, 

piekarzy, szewców, kowali, kołodziei i cieśli).W Żychlinie zawiązał 

się Komitet Stanu Średniego, który również poparł BBWR. 

Przewodniczącym komitetu został W. Stasikowski, a  w  składzie 

znaleźli się: S. Żachowski, J. Śliwiński, A. Kraszkiewicz, S. Ostrowski, 

L. Gandziarek, Z. Zajączkowski, J. Lewandowski, F. Fabianowski, 

R. Arendzikowski, T. Ciechalewski, G. Trembiński, S.  Woźniak, 

S.  Czerwniński, S. Głowacki, L. Anczewski, A. Medyński, 

J. Szydorski, A. Rosół, W. Lipiński, M. Mysiak268.

Przed listopadowymi wyborami sejmowymi w 1930 r., na 

terenie Żychlina energiczną kampanię przeprowadził Bund, głównie 

pod hasłami poprawy położenia socjalnego mas robotniczych. 

Organizował demonstracje i  wiece, poddawano ostrej krytyce 

Żydów przystępujących do sanacyjnego BBWR. Jednak pomimo 

intensywnej agitacji przedwyborczej Bundowi nie udało się 

utrzymać wcześniejszego elektoratu. W  Żychlinie, drugim co do 

wielkości mieście powiatu, został zdystansowany przez Poalej Syjon, 

otrzymując tylko 162 głosy. 

W  wyborach w  1930 r. frekwencja w  4 obwodach 

w Żychlinie wyniosła 86,67 %, na 4712 uprawnionych do głosowania 

265 Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w dniu 4 i 11 marca 1928 roku, Okręg 
wyborczy nr 11, „Statystyka Polski”, Warszawa 1930 t. X, s. 13-15 i 21.

266 APW, UWW, sygn. 37, k. 212, 362; „Praca”, nr 4, 22 I 1929, s. 5; „Praca”, nr 10, 15 XII 
1929, s. 5.

267 APW, UWW, sygn. 62, k. 126, sygn. 66, k. 431, sygn. 75, k. 167; Archiwum Państwowe 
we Włocławku (dalej: APWł), Starostwo Powiatowe Włocławskie (dalej: SPW), sygn. 
388, k. 591; Skąd ta rezygnacja, „Tygodnik Narodowy” nr 2, 23 X 1932, s. 3.

268 Żychlinianie przyrzekli gorąco popierać Rząd w czasie wyborów, „Głos Pracy” nr 4, 22 
I 1929, s. 3.
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do urn wyborczych poszło 4084, a unieważnionych głosów było 121. 

Na terenie gminy w również w 4 obwodach głosowało 3251 na 3569 

uprawnionych – 91,1 %, a głosów nieważnych było tylko 16. Średnia 

frekwencja na terenie całej gminy wyniosła 88,58 %. 

W mieście zdecydowanie zwyciężyła lista BBWR, zyskując 

ponad dwukrotną przewagę nad blokiem Centrolewu. Mieszkańcy 

miasta oddali swoje głosy w następujący sposób: lista nr 1 BBWR 

– 1689, lista nr 2 PPS dawna Frakcja Rewolucyjna - 51, lista nr 4 

Lista Narodowa - 392, lista nr 5 Blok Lewicy Socjalistycznej (Bund 

i NSPP) - 162, lista nr 6 Poalej Syjon - 339, lista nr 7 Centrolew 

(PPS Wyzwolenie, Stronnictwo Chłopskie “Piast”, NPR) – 

715, Lista nr 19 Katolicki Blok Ludowy – 2, lista nr 22a Jedność 

Robotniczo - Chłopska – 613. Inaczej rozłożyły się głosy na terenie 

gminy. Tu zdecydowane zwycięstwo odniósł Centrolew, a  kolejna 

ugrupowanie – BBWR zyskało o połowę mniejsze poparcie, czyli 

na terenie gminy doszło do odwrotnej sytuacji niż w Żychlinie. Na 

terenie gminy oddano głosy na: listę nr 1 BBWR – 710, listę nr 2 

PPS dawna Frakcja Rewolucyjna - 24, listę nr 4 Lista Narodowa 

- 552, listę nr 5 Blok Lewicy Socjalistycznej (Bund i NSPP) - 0, 

listę nr 6 Poalej Syjon - 0, listę nr 7 Centrolew (PPS Wyzwolenie, 

Stronnictwo Chłopskie “Piast”, NPR) – 1612, listę nr 19 Katolicki 

Blok Ludowy – 8, listę nr 22a Jedność Robotniczo - Chłopska – 

329269.

Wyniki wyborów do Sejmu w 1930 r. na terenie gminy Żychlin.

Źródło: Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w dniu w dniu 16 i 26 listopada 1930 

roku, Okręg wyborczy nr 11, „Statystyka Polski”, Warszawa 1935, seria C, z. 4, s. 13-15 i 21.

269 APK, SPK, sygn. 269 – 272, Wybory do sejmu i senatu 1930; Statystyka wyborów do 
Sejmu i Senatu odbytych w dniu w dniu 16 i 26 listopada 1930 roku, Okręg wyborczy nr 
11, „Statystyka Polski”, Warszawa 1935, seria C, z. 4, s. 13-15 i 21.
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O  przebiegu w  Żychlinie ostatnich dwóch wyborów 

parlamentarnych z 1935 r. i 1938 r. prawdopodobnie nie zachowały 

się żadne dane. Można jedynie wysunąć przypuszczenie, że nie 

odbiegały one zbytnio od wydarzeń i przebiegu wyborów na terenie 

powiatu.

Uchwalona, wraz z  konstytucją kwietniową w  1935 r., 

nowa ordynacja wyborcza zapewniała opanowanie parlamentu przez 

BBWR. Ordynacja wprowadzała okręgi dwumandatowe. Partie 

polityczne zostały pozbawione możliwości zgłaszania list kandydatów. 

Prawo takie przysługiwało tylko okręgowym zgromadzeniom 

wyborczym. Kolejność nazwiska na liście wynikała z liczby głosów, 

jaką otrzymał dany kandydat na zgromadzeniu. Zgodnie z ordynacją 

odbyły się najpierw zebrania wyborcze poszczególnych kurii: 

rzemieślniczej, robotniczej i  in., na których wybierano swoich 

przedstawicieli na zgromadzenie okręgowe. Większość partii 

opozycyjnych ofi cjalnie wybory zbojkotowała. Choć nie do końca. 

Komitet Okręgowy Komunistycznej Partii Polskiej Włocławek - 

Kutno (dalej: KO KPP) podjął decyzję o wzięciu udziału w wyborach 

do kurii robotniczej270. Dnia 14 sierpnia 1935 r. we Włocławku odbyło 

się zgromadzenie okręgowe. Na 180 przewidzianych delegatów 

przybyło 174, w  tym także z  Żychlina i  Dobrzelina. Na wstępie 

prezydent Włocławka zabronił składania deklaracji politycznych, 

które chciała wygłosić opozycja. Można było tylko zgłaszać 

kandydatów na posłów. Zgłoszono 7 kandydatów. Powiat kutnowski 

reprezentowali: Wacław Szymański z  Pasieki koło Dobrzelina - 

kurator szkolny, członek Sejmiku i  W. Smoleń - nauczyciel, były 

legionista, członek Związku Strzeleckiego. W głosowaniu najwięcej 

głosów otrzymał W. Szymański -104  głosy. Kandydaci na posłów 

sami prowadzili kampanię wyborczą, uczestnicząc w  zebraniach, 

wydając ulotki i odezwy. 

Wybory odbyły się 8 września 1935 r. Na 53052 

uprawionych w powiecie kutnowskim, głosowało 23.066 tj. 43.4%. 

Była to najniższa frekwencja w wyborach parlamentarnych w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego. W  dużym stopniu przyczynił 

się do tego bojkot wyborów przez opozycję podczas ostatniej 

fazy głosowania. Z  okręgu XI wybrano L. Tomaszkiewicza, który 

270 J. Saramonowicz, dz. cyt., s. 94.

 1918-1939 | ROZDZIAŁ 1.7

156



w powiecie otrzymał 24.812 głosów oraz W. Szymańskiego - 23.762 

głosów. Wybory do Senatu odbywały się w 2 etapach. 25 sierpnia 

wybierano delegatów do wojewódzkich kolegiów wyborczych, 

a  te wybierały dopiero senatorów. W  powiecie kutnowskim 

wybory do kolegium wojewódzkiego odbywały się w 7 obwodach. 

Frekwencja była bardzo wysoka ok. 90%,  gdyż wyborcy byli głównie 

zwolennikami sanacji271.

Jesienią 1938 r. w  atmosferze mocarstwowej polityki 

polskiej, po zajęciu Zaolzia, OZN prowadził kampanię wyborczą 

do sejmu i senatu. 1 października OZN zorganizował manifestację 

patriotyczną w Żychlinie na Placu Marsz. Piłsudskiego. Burmistrz 

Żychlina E. Dembowski wygłosił przemówienie na temat Zaolzia 

i odczytał depesze do władz państwowych. Następnie pochód udał się 

pod popiersie J. Piłsudskiego, gdzie odśpiewano hymn narodowy272. 

Wybory miały być przeprowadzone według poprzedniej 

ordynacji. OZN starał się przekonać społeczeństwo do powszechnego 

udziału w  wyborach. Odwoływano się do poczucia obowiązku 

patriotycznego, solidarności i jedności narodowej w imię: „Wielkiej, 

Potężnej i Sprawiedliwej Polski”, która miała być oparta na trzech 

zasadach: „etyki chrześcijańskiej, pozytywnego nacjonalizmu 

i  sprawiedliwości społecznej”. Tzw. „pozytywny nacjonalizm” miał 

być połączony z hasłem „unarodawiania” miast. Opozycja generalnie 

opowiedziała się za bojkotem wyborów. Choć część zwolenników 

obozu narodowego chciała wziąć udział w wyborach. Byli to głównie 

członkowie Obozu Narodowo-Radykalnego Natomiast działacze 

Stronnictwa Narodowego odmówili udziału w wyborach, tłumacząc 

to tym, że na liście kandydatów nie było przedstawiciela środowisk 

narodowych. Zbliżone stanowisko zajęło również Stronnictwo 

Ludowe. PPS nie prowadziła żadnej zorganizowanej akcji przeciw 

wyborom. Agitację przeciw wyborom zamierzali natomiast 

przeprowadzić komuniści. Partie żydowskie z  wyjątkiem Bundu 

postanowiły wziąć udział w  wyborach. Wybory do sejmu odbyły 

się 6  listopada 1938 r. Na 55.768 uprawnionych mieszkańców 

271 AAN, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem [dalej: BBWR], 62 II, t. 43; t. 39, k. 50; 
APmstW, UWW, t. 86, k. 192; APB, UWPwT, t. 2, k. 87; „Robotnik”, 25 VIII 1935, s. 2, 
10 IX 1935, s. 2; „Gromada”, nr 35, l IX 1935, s. 3-4; nr 36, 8 IX 1935, s. L, nr 37, 15 IX 
1935; J. Saramonowicz, dz. cyt., s. 94 – 96.

272 Radosna manifestacja Kutna, „Hasło” nr 12, 9 X 1939, s. 2.
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w powiecie głosowało 34.054 tj. 61,06 %. Tydzień później odbyły się 

wybory do Senatu. Frekwencja wyborcza była w powiecie większa 

o ponad 15 % w porównaniu do 1935 r. Partie opozycyjne poniosły 

porażkę 273.

Informacje o  życiu politycznym Żychlina zachowały się 

w dość skromnym wymiarze i nie zapewniają wyczerpującego obrazu 

sceny politycznej okresu międzywojennego. Mało znane są osoby 

i działania partii prawicowych, czy dane mówiące o walce politycznej 

między poszczególnymi ugrupowaniami. Często dysponujemy 

jedynie „suchymi” danymi statystycznymi. Fragmentaryczność 

informacji może wynikać z  niedostatecznej ilości źródeł, których 

brak spowodowany być może został skutkami II wojny światowej 

podczas, której przepadło wiele archiwaliów.

273 APB, UWPwT, sygn. 2329, k. 21; sygn. 2332, k 45; J. Saramonowicz, dz. cyt., s. 97 – 
100.
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ŻYCHLIN I OKOLICE W OKRESIE KAMPANII 
WRZEŚNIOWEJ

Wczesnym rankiem 1 września... 

Za oknem dały się słyszeć jakieś podniesione 
głosy. Zaniepokojona wyszłam na podwórko. 
Powiedziano mi, że do doktora Bauera, przy ul. 
Kilińskiego, przywieziono żołnierza, który został 
zraniony na stacji kolejowej w Żychlinie w czasie 
ostrzeliwania pociągów z  samolotu niemieckiego. 
Ten ranny żołnierz był pierwszym zwiastunem 
wojny w  Żychlinie. Przez Żychlin dniem i  nocą 
szli Polacy z  poznańskiego, Pomorza i  Śląska. 
Przechodziło również znękane, wycofujące się 
wojsko. Szli ciągle naprzód, nie wiedząc dokąd 
i po co. Szły panie w karakułowych futrach i boso, 
szły kobiety tylko z  dziećmi na rękach, walizki 
i  tłumoki dawno rzuciły na drogach. Szczególnie 
zapamiętałam sobie dwóch młodych i bardzo do siebie 
podobnych chłopców, którzy na wózku inwalidzkim 
wieźli chorą matkę. We wszystkich oczach widziało 
się obłędny strach i niepokój o najbliższych. Naloty 
bombowców były coraz częstsze. Są zabici i  ranni 
spośród mieszkańców i  uchodźców. Budynek 
szkoły i  magistratu, jako najwyższe w  mieście, 
były pod szczególną obserwacją samolotów. Bomby 
zrzucono do parku miejskiego, na Fabianówkę, 
kilka bomb trafi ło pałacyk Fabiana, który częściowo 
został zniszczony. Wiele osób opuszcza Żychlin do 
podmiejskich wsi. Dnia 7 września władze miejskie 
opuściły Żychlin. Komendę miasta objął młody 
ofi cer”274. 

~ E. Czjkowska

274 E. Czajkowska, Moje wspomnienia z pracy w szpitalu polowym w Żychlinie, „Nasza twórczość”, 
nr 3/13, IX – X 1962.
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Tak dla mieszkańców Żychlina rozpoczęła się II wojna światowa. 

Wkrótce miasto stało się zapleczem dla walczących wojsk oraz 

zaczynają się pierwsze bombardowania. 5 września zbombardowano 

Ochronkę, mimo, iż na dachu znajdował się czerwony krzyż. Zginęła 

wówczas Helena Karniewska - siostra PCK, niosąca pomoc rannym 

żołnierzom275. 

W związku z zaistniałą sytuacją, 10 września komendant 

miasta zwołał posiedzenie Komitetu Miejskiego do spraw uchodźców 

i opieki nad szpitalem wojskowym. 

Obradowaliśmy w ówczesnym magistracie, szczelnie 
zasłoniętych czarnym papierem oknach. Na zebranie 
stawiło się jedynie kilka osób. Był dr Krukowski, 
emerytowana nauczycielka Szymańska, pracownik 
magistratu Zależyński, J. Szymerski – długoletni 
wójt gminy Dobrzelin, dr Lewandowski – księgowy 
Mleczarni i kilka innych osób. Zastępcą nieobecnego 
wójta obrano doświadczonego acz już w podeszłym 
wieku Szymańskiego, sprawy gospodarcze szpitala 
powierzono E. Czajkowskiej, intendentem 
pieniędzy został Bronisław Lewandowski”276.

~ E. Czjkowska

Od 13 września dowództwo garnizonu polowego 

w  Żychlinie powierzono kmdr. ppor. Romanowi Kanafoyskiemu 

z  zadaniem zorganizowania obrony miasta przez spieszone załogi 

kutrów z fl otylli wiślanej, z których utworzono Oddział Wydzielony 

„Wisła” (przybyłych wraz z  kmdr. ppor. Kanafoyskim spod Płocka) 

wraz z  284 kompanią wartowniczą. Marynarze zorganizowali 

posterunki obserwacyjne oraz wykorzystali do obrony przeciwlotniczej 

działka pplot zdemontowane z  zatopionych kutrów. Pragnąc 

zapobiec olbrzymim stratom spowodowanym nalotami Luftwaff e 

wśród masy uciekającej ludności cywilnej, która wręcz „zapchała” 

Żychlin, zorganizowano punkt zborny dla ochotników. W ten sposób 

wyprowadzono z miasta ok. półtora tysiąca ludzi. Przewidywania co 

275 L. Zalewski, Zbiór prywatnych…
276 E. Czajkowska, Moje wspomnienia…, dz. cyt.

„
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do nalotów okazały się słuszne, bowiem w dniach 13 – 14 września 

Żychlin był intensywnie bombardowany. Zwłaszcza 14 września 

Samoloty niemieckie nadlatywały falami po 
kilkanaście sztuk i z dość wysokiego pułapu rzucały 
bomby (na skrajach Żychlina było trochę obrony 
przeciwlotniczej). Bomby padały ze wszystkich 
stron, a osią nalotów był budynek punktu zbornego, 
komendy i  szkoły. Okoliczne domki rozlatywały 
się w pył. Rannych i zabitych, cywili i wojskowych 
- wielu. Jedno skrzydło szkoły zostało trafi one 
i  część budynku zawaliła się, na szczęście w  tym 
skrzydle nie było jeszcze rannych. […] Niemcy 
zrzucili niesamowitą ilość bomb z  kilkudziesięciu 
samolotów. Był moment, że zdawało się, iż zaraz 
runie wszystko i nic nie pozostanie w całości”277.

~ J.W. Dyskant

Nasilenie atakami lotniczymi nastąpiło po rozpoczęciu 9 września, 

przez połączone siły Armii „Poznań” i „Pomorze” pod dowództwem 

gen. Tadeusza Kutrzeby, Bitwy nad Bzurą. Niemiecka 8 Armia 

otrzymała, w ramach planu operacyjnego przeciwko Polsce, zadanie 

rozwinięcia natarcia na Sieradz, Łódź, Skierniewice, aby rozbić 

broniące się w tym rejonie siły polskie i wyjść na linię : południowy 

Żychlin, Łowicz, Skierniewice278. W  ramach podjętych ustaleń 

pomiędzy dowódcami armii „Poznań” i  „Pomorze”, zamierzano 

w  rejonie Bzury dokonać manewru zaczepnego wojsk polskich 

przeciw oddziałom 8 armii niemieckiej. W początkowej fazie bitwy 

nad Bzurą, do natarcia w kierunku południowym gen. T. Kutrzeba 

przewidywał przejście 9 września grupy operacyjnej gen. Mikołaja 

Bołtucia w składzie 4 Dywizja Piechoty [dalej: DP] i 16 DP przez 

Kutno – Żychlin w rejon Sobota - Łowicz. Zgodnie z przygotowanym 

planem operacyjnym 10 września po nocnym marszu w rejon Żychlina 

277 J. W. Dyskant, Oddział Wydzielony “WISŁA” - Zarys działań bojowych 0W „WISŁA” - 
Flotylli Rzecznej we wrześniu 1939 r., Warszawa 1982, s. 168-171.

278 W. Rezmer, Armia „Poznań”, Warszawa 1992, s. 82.
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przybyła 16 DP Amii Pomorze (64 Wielkopolski Pułk Piechoty), 

która miała pełnić zadania osłonowe dla wojsk amii „Poznań” , która 

w tym czasie już rozwijała natarcie w okolicach Łęczycy. W ciągu tego 

dnia dywizja dokonała przegrupowania w dwie kolumny, z których 

główna operowała na linii Żychlin – Wiskinica – Zduny Kościelne. 

Po osiągnięciu dywizji wyznaczonego rejonu i rozwinięciu natarcia 

i zdobyciu Łowicza, 12 września do Żychlina dotarły po całonocnym 

pochodzie z Lubienia oddziały 26 DP. Ta dywizja odpoczywała tu 

przez cały dzień, wieczorem przesuwając się w kierunku Sochaczewa 

z zadaniem wzmocnienia obrany na tym kierunku. 

Miasto było co raz bardziej wyludnione. Nad ranem 

13 września zapaliły się od pocisku artyleryjskiego budynki gospodarcze 

Światłowskiego i  Brudnickich. Tego dnia w  mieście zauważono 

przejeżdżający w szalonym pędzie od strony Oporowa oddział ułanów. 

Konie były wystraszone podobno po jakiejś potyczce z Niemcami. 

W związku ze zmianą sytuacji i zagrożeniem od północy 

gen. Kutrzeba nakazał także gen. Knoll – Kownackiemu w nocy z 13 

na 14 września przejście w rejon Żychlina, a 25 DP gen. Altera, jako 

odwód armii, skierowano w nocy w rejon Bedlna, Oporowa, Mnicha 

i  Wojszyc. Dowództwo zostało ulokowane w  Oporowie, 29 pułk 

piechoty [dalej: pp] w folwarku Golędzkie, 56 pp w Drzewoszkach 

Wielkich, 60 pp w dworze Ruszki, kawaleria dywizyjna w folwarku 

Skórzewo, 25 batalion saperów na terenie zamku w Oporowie, 73 

samodzielna kompania ckm również stanęła w Oporowie, a 25 bateria 

artylerii plot, w dworze w Mnichu. Stąd z kolei o 6 rano wyjechała 

31 kompania czołgów rozpoznawczych przez Kamienną, Żychlin 

do majątku Zarębów, dokąd przybyto o godz. 9.00279. Do Budzynia 

skierowano 47 batalion saperów, a do Śleszyna przeniesiono z Leszna 

siedzibę dowództwa grupy operacyjnej. Jednocześnie na zapleczu 

ruchów piechoty następowało przegrupowanie Podolskiej Brygady 

Kawalerii w kierunku Witonia, Kutno, Żychlin, Luszyn, Osmolin, 

Sanniki, Iłów. Podolska Brygada Kawalerii przemaszerowała przez 

Żychlin późnym wieczorem 14 września w  kierunku na Luszyn 

– Osmolin. W  godzinach wieczornych 13 września z  Leszna do 

Śleszyna przybył sztab grupy operacyjnej z gen. Edmundem Knoll – 

279 Relacja ppor. Kaplinowskiego, M i D WIH, II/2/266, s.51.
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Kownackim. 14 września 1939 r. także gen. T. Kutrzeba ze swym sztabem 

stanął we dworze w  Śleszynie. Doszło wówczas do dramatycznego 

wydarzenia, bowiem bomba zrzucona na dwór, trafi ła w  kuchnię. 

W czasie bombardowania zginęła pod gruzami Marianna Kukulska, 

a spod gruzów wyciągnięto ranną nauczycielkę francuskiego. Ofi arą 

nalotu padła również Zielińska. Większość spośród 5 bomb spadła 

jednak w parku280. W dworze w Śleszynie 15 września wydany został 

rozkaz gen. E. Knoll - Kownackiego do marszu grupy operacyjnej 

w kierunku dolnej Bzury.

Oddziały 25 DP otrzymały rozkaz wymarszu z  rejonu 

stacjonowania w  nocy z  14 na 15 września i  skierowały się 

w kierunku Sochaczewa. W Żychlinie na stacji kolejowej znajdował 

się w wagonach kolejowych zapas armijny zaopatrzenia dla lotnictwa, 

ale ze względu na chaos niełatwo było z niego korzystać, bowiem 

wagony uległy przemieszaniu i trudno było znaleźć właściwy. 

11 września dotarł do stacji Żychlin Pociąg Pancerny nr 11 

„Danuta” i został tu zatrzymany rozległymi zniszczeniami torowiska 

oraz wskutek zatarasowania przez palące się pociągi ewakuacyjne. 

By umożliwić przejazd do Łowicza, załoga pociągu pracowała przez 

dwa dni, układając nowy tor, a nawet budując na wschód od Żychlina 

nasyp kolejowy, aby ominąć nieprzejezdne odcinki i  kilometr po 

kilometrze torować sobie drogę. Przez całą noc załoga naprawiała 

zniszczone tory i  ratowała rannych. 14 września pociąg wspierał 

działania wojsk polskich w okolicach miejscowości Sobota i Piątek, 

a następnego dnia w okolicach Łowicza. Obsadzające ten odcinek 

oddziały 4 DP nie miały styczności z nieprzyjacielem, więc pluton 

czołgów pociągu wysłano na rozpoznanie przedpola. Tankietki 

dostały się po chwili w  ogień broni maszynowej i  armat ppanc, 

na skutek czego uszkodzona została jedna tankietka. Jej załodze 

udało się naprawić pojazd na polu walki i wrócić do własnych linii. 

15 września w opuszczonym pociągu ewakuacyjnym załoga PP nr 

11 znalazła 4 armaty polowe 75 mm z amunicją. Po wyładowaniu 

utworzono z nich improwizowaną baterię, która razem z  artylerią 

pociągu przyczyniła się do odparcia ataków niemieckiej 24 DP 

280 29 sierpnia przed dworem miał również wylądować samolot, który zabrał dzieci 
właścicieli, Niezabitowskich do Warszawy. ABPwŻ, Zbiór materiałów: L. Zalewski, 
Historia Śleszyna, mszps., Żychlin 2001, s. 6, na podstawie naocznego świadka Wacławy 
Tomczak.
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koło Bogorii (na północny wschód od miejscowości Sobota). Pociąg 

podporządkowano następnie toczącej ciężkie walki 16 DP. Dzięki 

wsparciu dział „Danuty” udało się zatrzymać natarcie niemieckie 31 

pp z  24 DP na Żychlin. Ogniem dział kierował za pomocą radia 

wysunięty na przedpole obserwator. Niemieccy piechurzy mieli 

trudności z  posuwaniem się naprzód w  płaskim, pozbawionym 

na ogół osłon terenie, a  artyleria długo nie była w  stanie nakryć 

skutecznie ogniem manewrującego pociągu. W  końcu Niemcy 

zdołali podciągnąć bliżej działka ppanc, które 15 celnymi strzałami 

zniszczyły parowóz i uszkodziły wagony pancerne (najpierw dwoma 

trafi eniami unieruchomiły parowóz, zabijając załogę, a  następne 

pociski przebiły pancerz wieży armatniej). Ponieważ równocześnie 

zaczęła się kończyć amunicja, kpt. B. Korobowicz nakazał 

opuszczenie i  zniszczenie pociągu. Wagony bojowe oraz czołgi 

FT-17 miały zostać wysadzone w  momencie, kiedy na platformy 

i do wagonów wskakiwali niemieccy żołnierze, przy czym zginęło 

Pociąg Pancerny 

DANUTA – zniszczony 

pociąg pod Żychlinem

11 września 1939 r.

ŻYCHLIN I OKOLICE W OKRESIE KAMPANII WRZEŚNIOWEJ

165



kilku Niemców. Zniszczono również towarzyszące pociągowi 

czołgi Renault, jeżdżące po torach kolejowych. Mimo informacji 

o  wysadzeniu pociągu, bardziej realna wydaje się jednak wersja 

o  podpaleniu pociągu, bo też nie miało co wybuchać - amunicja 

przecież już się skończyła, a ponadto Niemcy po wyremontowaniu 

niektórych wagonów włączyli je do niemieckiego pociągu pancernego 

Eisenbahn Panzerzug 21 - PZ 21281 .

Nieco wcześniej w  rejonie Żychlina operowało z  lotnisk 

polowych lotnictwo armii „Poznań”, szczególnie wykorzystując 

lotniska w  Mnichu i  Luszynie. W  nocy z  11 na 12 września 

przeniesiono najpierw rzut kołowy 132 Eskadry Myśliwskiej do 

miejscowości Mnich, by przygotować lądowisko dla samolotów. Tam 

również sprowadzono naprawioną w  Lubieniu P – 11. Samoloty 

przybyły do Mnicha o  świcie 12 września. Lądowisko zostało 

przygotowane na ściernisku, przy drodze obsadzonej drzewami 

owocowymi, gdzie ukryto samoloty. Z  tego lotniska eskadra 

wykonała loty rozpoznawcze w  rejonie walk toczonych przez gen 

Knolla – Kownackiego. Wykryto niemiecką kolumnę samochodów, 

którą miało zaatakować osiem samolotów eskadry. W  trakcie lotu 

zauważono grupę Heinkli, którą zaatakowały dwa samoloty, niszcząc 

dwa niemieckie bombowce. Zapalono także kilka samochodów 

w  miejscowości Popów (niestety Niemcy rozstrzelali w  odwecie 

kilkanaście osób)282. 14 września przeniesiono samoloty (132 

i 36 eskadra) na lotnisko w Luszynie. Ze względu na złe warunki 

atmosferyczne eskadry nie wykonywały w zasadzie zadań bojowych. 

Pogarszająca się sytuacja militarna spowodowała połączenie 

34 Eskadry Rozpoznawczej z  33 Eskadrą Obserwacyjną. Tego 

dnia miało jednak miejsce bombardowanie Luszyna – gdzie celem 

ataku stała się zgromadzona tam ludność cywilna, uciekinierzy oraz 

wojsko, które miało tu punkt zaopatrzenia w żywność. Atak trwał 

około 30 minut. W  godzinę po bombardowaniu przejeżdżał tędy 

mjr pilot Adam Kurowski, który tak wspominał:

281 S. Mazur, Czołgi Na Torach, „Gazeta Wyborcza” Poznań, nr 212, wydanie z dnia 
10/09/1999 „AKTUALNOŚCI”, str. 5. Niemiecki pociąg pancerny numer 21 (Eisenbahn 
Panzerzug 21 - PZ 21) wszedł do służby 10 czerwca 1940 r. Pociąg w całości był 
utworzony ze zdobytego w Polsce taboru pancernego.

282 J. Pawlak, Polskie Eskadry w wojnie obronnej. Wrzesień 1939, Warszawa 1991, s. 102.
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Widok był najbardziej upiorny ze wszystkiego co 
widziałem minionej wojny… Zabrałem 2 rannych, 
którzy mogli siedzieć i  odwiozłem ich do szpitala 
w Żychlinie”. 

~ mjr Adam Kurowski

Tego dnia odłamek bomby zranił w  ramię szofera mjra 

Kurowskiego, który opatrzywszy mu ranę własnym opatrunkiem 

odwiózł go również do żychlińskiego szpitala283. 

Przed wieczorem połączone eskadry przesunęły się do 

Brzozowa. Wkrótce po osiągnięciu lądowiska Brzozów nowy rozkaz 

nakazał przelot rzutu powietrznego do Luszyna. Po wylądowaniu 

samoloty ukryto na skraju małego lasku, a personel zakwaterowano 

w  folwarku. Stan samolotów połączonych eskadr w  tym dniu 

wynosił już tylko: 3 „Karasie” i  l RWD-8, natomiast eskadra 

myśliwska dysponowała już tylko 6 samolotami. Następnego dnia, 

tj. 15 września, na skutek intensywnego bombardowania Luszyna 

i  jego okolic, 36 eskadra przesunęła się na lądowisko Brzozów. 16 

września był ostatnim dniem działań lotnictwa w bitwie nad Bzurą. 

Lotniska w Brzozowie jak i Luszynie, które były miejscem postoju 

polskich eskadr były pod silnym ostrzałem, uniemożliwiającym 

polskim załogom wykonywanie zadań bojowych. Rejon ten był stale 

bombardowany i ostrzeliwany przez Ju-87, gdyż tu skoncentrowało 

się wiele oddziałów wojskowych i taborów284.

W tym czasie nad miastem zbierały się „czarne chmury”, 

bowiem niemieckie korpusy XIII, X, III otrzymały zadanie natarcia 

z  południa i  północnego zachodu na Kutno i  południowego 

wschodu na Żychlin. Na dzień 16 września niemieckie dowództwo 

zaplanowało uderzenie XIII i X KA na linię Krośniewice, Kutno, 

Bedlno – Żychlin, oraz dokonanie rozpoznania na kierunku przez 

Żychlin na Gąbin. Już od 15 września nacierała m.in. na Żychlin 3. 

Dywizja Lekka XIII Korpusu. 

Oddział Wydzielony „Wisła” 15 (wg innych relacji 16) 

września o godz. 12:30 otrzymał ze sztabu armii “Pomorze” rozkaz 

ewakuacji Żychlina i wycofania się przez Sanniki w rejon Sochaczewa. 

283 A. Kurowski, Kraksy i wzloty, MON, Warszawa 1965 r., s. 114.
284 K. Sławiński, Lotnictwo Armii „Pomorze”, Pruszków 1992, s.71 – 85.
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Po zniszczeniu centrali telefonicznej oraz cięższego sprzętu oddział 

wyruszył około godz. 13 do Sannik. Razem z nim wyruszył również 

tabor oddziału, natomiast w Żychlinie pozostał w celu całkowitego 

zlikwidowania placówek wojskowych oraz dopilnowania przebiegu 

ewakuacji kmdr por. Roman Kanafoyski, mając do pomocy st. bsm. 

Gierymskiego i st. mar. Wątorskiego285

.

W  rejon Szczawina Kościelnego i  Żychlina 16 września 

miała się wycofać i  zająć pozycję Poznańska Brygada Obrony 

Narodowej. Po południu tego dnia do sztabu armii gen. T. Kutrzeby 

napłynęły meldunki informujące o  wycofywaniu się z  rejonu 

Żychlina oddziałów gen. Stanisława Grzmota – Skotnickiego do 

Kiernozi i płk. Stanisława Siudy do Poborza. W tym samym czasie 

pułk dowodzony przez półkownika Junkera z 2 baterią 67 dywizjonu 

artylerii lekkiej [dalej: dal] zorganizował obronę rejonu Żychlina. 

Niemiecka 3. Dywizja Lekka w  godzinach wieczornych 

znalazła się już w rejonie Mnicha. Na Żychlin przypuszczono atak 

rankiem 17 września, a o świcie rozbito 2 batalion 70 pp broniący się 

w dworze w Zalesiu. Atak na miasto przeprowadzono od zachodu 

w kierunku na Luszyn, wypierając oddział dowodzony przez płka 

Junkera, który wycofał się na Helenów. Opór Polaków w Żychlinie 

na linii Słudwi w tym miejscu zaskoczył niemiecką 3 DLek i ruch 

tej dywizji był znacznie wolniejszy niż zakładano. Toteż do wieczora 

17 września zdołała tylko nieco wysunąć się poza Luszyn. Pościgiem 

zajmowała się niemiecka 17 DP z X KA, która przez Żychlin szła 

w kierunku Luszyna, ale popołudniu ponownie przez Żychlin miała 

ona nacierać przez Kiernozię na Giżyce. Po zajęciu miasta, Żychlin 

stał się punktem wyjścia dla X KA dla ataku na Sochaczew286. 

W  okresie trwania kampanii nad Bzurą Żychlin stał się 

zapleczem dla walczących. W  czasie działań wojennych zginęło 

kilkanaście osób: 14 mężczyzn i  1 kobieta w  rejonie ulic 1 Maja, 

Pomorskiej, Alei Racławickiej (dane są jednak nie pełne). W czasie 

tych wydarzeń został zawiązany Komitet Opiekuńczy, który utworzyli 

lek. stomatolog Krystyna Pawlak oraz pielęgniarki: Barcikowska 

(z  Bydgoszczy), W. Szymerski, Bronisław Światłowski, Teresa 

Walkowiak (zmarła z  ran odniesionych w czasie bombardowania), 

285 J. W. Dyskant, dz. cyt., s. 174.
286 W. Rezmer, dz. cyt., s. 89, 115, 234.
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Zależyński – pracownik urzędu, Jadwiga Strzemżalska, Czajkowska, 

siostry PCK i  inni. W  Dobrzelinie na czele takiego komitetu 

stało małżeństwo Grabowskich (dyrektor cukrowni). Ludność 

zaopatrywała szpitale w  środki opatrunkowe, żywność, pomagała 

utrzymać czystość. Codziennie okoliczni rolnicy dostarczali warzywa, 

mleko, mięso. Każdego dnia gotowany był dostateczny kocioł zupy 

dla rannych i  ludności cywilnej. Cukier i  kaszę zabrano z  magazynu 

szkoły. Nie było jednak bielizny, żołnierze leżeli w zakrzepłych od krwi 

koszulach. Zbiórką bielizny zajęły się nauczycielki Śliwińska Maria, 

Kluziński, Maniecka i Grzesitowska, bielizna pochodziła też z Oporowa. 

Adam Palczewski i Władysław Lupa zgłosili się na noszowych. Do 

pomocy z rozbitego bombardowaniem koło Bedlna pociągu, przybyły 

siostry z ewakuowanej szkoły pielęgniarek z Poznania. 

Na terenie miasta utworzono też kilka punktów 

opatrunkowych, w których dyżury pełniły siostry PCK i członkowie 

Harcerskiej Drużyny Wojskowej. Jeden z punktów znajdował się przy 

ul. Orląt (Żeromskiego). Pierwsi ranni byli umieszczani w szkole nr 1287, 

którą „na gwałt” przygotowano na szpital288. Prócz lekarza wojskowego 

opiekę nad szpitalem przejął dr Krukowski. Rannych z każdym dniem 

przybywało, w  tym również Niemców. Sytuacja była bardzo trudna, 

umieszczano ich gdzie tylko można było, a więc w kościele, w synagodze, 

w budynku łaźni, w fabryce, szkole. 

Na terenie Żychlina i  Dobrzelina oraz w  Grabowie 

i  Pniewie działał szpital wojskowy z  Torunia dowodzony przez 

ppłk. Walerego Jaworskiego. Zastępcą komendanta był ppłk dr med. 

Eugeniusz Krawczyk. Na potrzeby szpitala zajęto: Dom Starców, 

Ochronkę, polskie i  żydowskie szkoły. Według wykazu szpitali 

polowych i  okręgowego szpitala wojskowego WP nr 8 z  Torunia 

w Żychlinie i okolicy funkcjonowały następujące szpitale: Cukrownia 

„Dobrzelin” – dla ofi cerów willa Grzybowskiego dyrektora cukrowni, 

a  dla szeregowych świetlica OMTUR, znajdowało się tu 200 

rannych, jedna z hal fabryki „Rohn – Zieliński”, gdzie przebywało 

790 rannych, szkoła przy Zarządzie Miejskim w  Żychlinie – 260 

rannych, kino – 200, Dom „Katolicki” – 30, szkoła w Grabowie – 260, 

287 W miejscu, gdzie po wojnie była szkolna szatnia, umarł młody podchorąży.
288 Jak wspominała Eugenia Czajkowska „Moja pierwsza praca w szpitalu polegał na 

zbieraniu w mieście worków, z których kobiety szyły sienniki dla rannych”. E. Czajkowska, 
dz. cyt., s. 7.

Opieka nad rannymi

ŻYCHLIN I OKOLICE W OKRESIE KAMPANII WRZEŚNIOWEJ

169



Biurowiec fi rmy Rohn – Zieliński – 300, Majątek Oporów – 300, 

Majątek Skrzeszewy – 200, Majątek Pniewo – 100. Razem 1850 

rannych. Sztab szpitali mieścił się w budynku cukrowni „Dobrzelin”. 

Do polowego szpitala w szkole podstawowej w nocy z 7 na 

8 września trafi ł z Bydgoszczy urolog prof. dr Stefan Wesołowski. 

S. Wesołowski został przydzielony do przytułku, gdzie znajdowało 

się około 30 rannych oraz powierzono mu zadanie zorganizowania 

punktu szpitalnego w  kinie dla 200 rannych. Po dwóch daniach 

ranni mieli zostać ewakuowani do pociągu sanitarnego. Ostatecznie 

rannych przeniesiono do szpitala polowego w dobrzelińskim dworze 

(sala operacyjna była urządzona w kuchni). Szpital zorganizowano 

w  dwa oddziały chirurgiczne. Jeden z  zespołów tworzyli 

S.  Wesołowski oraz podchorążowie Gaca, Pogorzały i  Szafrański. 

Po kolejnych dwóch dniach ranni, których wysłano transportem 

kolejowym ujechali zaledwie kilkanaście kilometrów i pociąg utknął 

w szczerym polu pod nalotami, bez lekarzy i środków opatrunkowych. 

Z Dobrzelina wysłano kilka samochodów z lekarzami i żywnością. 

Dojechano do plebanii w  Śleszynie, a  dalej wysłano kierowcę 

na zwiad w  poszukiwaniu pociągu, który stanął koło Jackowic. 

Rannych 10 września, w niedzielę, przetransportowano do przytułku 

w Żychlinie. W tym czasie miało miejsce bombardowanie cukrowni 

w Dobrzelinie i bomby spadły także w pobliżu szpitala. W wyniku 

tych wydarzeń ranny został doc. Dega, por. lek. Krzemiński 

i  ppor. aptekarz Tomaszewski. Warunki pracy były bardzo trudne. 

Wieczorem i  nocą napływały masy rannych, którymi najpierw 

zajmowano się na oddziale chirurgicznym, a rankiem rozsyłano po 

innych punktach szpitalnych. W jeden z  tych punktów znajdujący 

się w  żychlińskiej ochronce trafi ła bomba. Nie było czasu na 

gotowanie narzędzi czy dokładne opatrywanie, brakowało benzyny 

spirytusu, surowicy przeciwtężcowej289. Rannymi żołnierzami 

w Dobrzelinie opiekowały się panie Tarnowska i Romanowa. W willi 

Grzybowskiego na parterze były urządzone sale operacyjne, a ranni 

zajmowali też ogród. Zmarło tu 20 żołnierzy i początkowo chowano 

ich w ogródku pod budynkiem szkolnym. 

289 Wspomnienia lekarza, opr. Jan B. Nycek, „Wiadomości Kutnowskie”, 4.09.1983 r.
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Warunki w  tym polowym szpitalu były również dość 

trudne. Punkt ten organizował m.in. W. Dega, który wydarzenia te 

tak wspominał: 

Ulokowaliśmy się w  szopie i  przygotowaliśmy ją jako 

pomieszczenie szpitalne. Wkrótce dyrektor Grzybowski 

z  dobrzelińskiej cukrowni zostawił nam do dyspozycji 

pałacyk, który również zamieniliśmy w  szpital z  salą 

operacyjną. W Dobrzelinie znaleźli się prócz mnie Ludwik 

Błażek, chirurg z  Inowrocławia, dr Leon Krzymiński - 

ginekolog z Bydgoszczy i dr Stanisław Sroczyński - lekarz 

naczelny uzdrowiska w  Ciechocinku oraz inni, których 

nazwisk już nie pamiętam. Specjalnym zadaniem dra 

Sroczyńskiego było słuchanie radia, które znajdowało się 

w  mieszkaniu dyr. Grzybowskiego. Codziennie mieliśmy 

świeże informacje. Dużą trudność sprawiła nam ucieczka 

personelu pielęgniarskiego, zwłaszcza wśród ochotniczych 

sanitariuszek. Czasami zgłaszały się pojedynczo nowe, 

ale zatrzymywały się 2-3 dni i wędrowały dalej. Sytuacja 

naszego szpitala w  Dobrzelinie zmieniła się zasadniczo, 

gdy pewnego dnia zgłosiła się grupa sióstr zakonnych, 

Elżbietanek, które wraz przełożoną uciekły na wozie konnym 

z Poznania. Szpital w Dobrzelinie odwiedzali sporadycznie 

lekarze z pociągu ewakuacyjnego, który wyruszył z Poznania 

i ugrzązł na torach niedaleko Żychlina. Odwiedził nas prof. 

dr Antoni Jurasz, dyrektor Kliniki Chirurgicznej i  doc. 

dr Jan Krotowski z  tej kliniki”290. Przeżywano chwile 

zwątpienia i  dotyczyło to nie tylko niższego personelu, ale 

i lekarzy. „Zaczęła się ucieczka personelu, a nawet ofi cerów 

lżej rannych. Mnie samego ogarniały wyrzuty sumienia, 

że nie zjawiając się w Bydgoszczy stracę cały swój dobytek. 

Od znajomych w Dobrzelinie otrzymałem ubranie cywilne. 

Ubrałem się w nie i któregoś dnia stanąłem w nim na progu 

szpitala. Nie mogąc zdobyć się na przekroczenie progu, 

290 W. Dega, Zapiski do autobiografi i (cz. 1). Moja droga życiowa do wiedzy i zawodu , 
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 29:1985 z. 2 s. 88-97.

„

dr Wiktor Dega – lekarz 

w szpitalu w Dobrzelinie 

podczas Kampanii 

Wrześniowej w 1939 r. 

(zdjęcie z lat 90. XX w.)
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stałem tu chwilę. Wewnątrz pojawiał się coraz większy 

opór i zdecydowanie. Wróciłem więc do wnętrza, wdziałem 

z  powrotem swój mundur i  z  podziękowaniem oddałem 

pożyczone ubranie”291. 

~ dr Wiktor Dega

Przeżywano też chwile grozy, kiedy: 

10 września rozpoczęły się naloty bombowe. Bomby padały 

w sąsiedztwie szpitala. Ja stałem podczas tego nalotu przy 

łóżku chorego, któremu akurat poprawiałem opatrunek. 

Podmuch bomby był tak silny, że odrzucił łóżko chorego. 

Żelazna rama łóżka uderzyła mnie w  podudzie, łamiąc 

je. Zaopatrzył mnie fachowo opatrunkiem gipsowym 

podchorąży (Pogorzała), b. asystent płk Sokołowskiego”292.

~ dr Wiktor Dega

W  Pniewie ranni przebywali w  remizie strażackiej, a  na 

leczenie przewożono ich do Grabowa. W  Skrzeszewach rannych 

umieszczono w  kaplicy Kurii Biskupiej, w  której po wojnie 

umieszczono zlewnie mleka. Szkoła i zamek w Oporowie również 

służyły za szpital. Obsadę lekarską szpitali stanowili: ppłk. dr med. 

Leopold Rudke, kpt. dr med. Adam Gruca kpt. Wiktor Dega, por. dr 

med. Stefan Wesołowski, Jan Lemańczyk, Tomaszewski (aptekarz), 

Jan Chomiczewski, kpt. Ludwik Błażek, Jan Krotoski, Markiewicz, 

por. doc dr med. Tadeusz Pawlikowski, mjr dr med. Szadkowski, 

por. dr med. Jan Moselkowski, kpt. lek. dent. Dobrowolski, ppor. 

lek Eustachy Eliszewski. Obsada pielęgniarek: M. Grajkowska – 

Bryjowa, W. Wierzbicka, siostra przełożona Zanimińska, siostra 

zakonna Marta Kurowska i siostra zakonna Eleonora, sanitariuszki 

i  sanitariusze: M. Kossobudzka, J. Templewicz, Szafrański, Gaca, 

Pogorzały, ksiądz kapelan Stanisław Sowiński, ks. kap. Zwoliński. 

K. Papiński293. 

Rozkaz ewakuacji szpitala przyszedł 14 września najpierw 

291 Tamże, s. 90.
292 Tamże, s. 91.
293 Ocalić od zapomnienia, „Kurier Mazowiecki”, nr 25/158 z 26 czerwca 1994 r.

„
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do Luszyna, ale po zbombardowaniu tej miejscowości, do Łowicza. 

15 września odeszło polskie wojsko, a wraz z nim również część lekarzy 

opuściła szpitale. 

W  dniu 17 września otrzymaliśmy rozkaz ewakuowania 

szpitala [w Dobrzelinie – przyp. P.S.]. Mieli pozostać tylko 

ciężko ranni - niezdolni do transportu oraz lekarze, którzy 

ochotniczo chcieli pozostać przy rannych. Postanowiłem 

pozostać wraz z  rannymi oraz z  drem Błażkiem i  drem 

Sroczyńskim. Do ewakuacji jednak nie doszło. Front był już 

blisko Dobrzelina. Wiedzieliśmy, że Niemcy wezmą nas do 

niewoli. Nikt nie wiedział, jak obejdą się z nami. Wszyscy 

oczekiwaliśmy najgorszego. Ks. kapelan Sowiński miał wiele 

roboty, bo wszyscy chcieli być zaopatrzeni przez niego. Nocą 

słyszeliśmy nieustanny turkot czołgów przejeżdżających po 

pobliskiej szosie. O świcie niemieccy żołnierze z karabinami 

maszynowymi obstawili budynek szpitalny. Wyszedłem 

do nich i  oświadczyłem, że budynek to szpital z  rannymi. 

Odebrali mi rewolwer, o który pytali, i poszli dalej. Po krótkim 

czasie przyszedł jakiś niemiecki Oberst (pułkownik) ze 

świtą, dokonał przeglądu pomieszczeń, zastał kilku rannych 

żołnierzy niemieckich. Podziękował nam za opiekę nad 

nimi i poszedł. Wkrótce zjawił się Hauptmann Vogt, który 

oświadczył, że jesteśmy szpitalem jeńców wojennych i że on 

sprawuje nad nami władzę. W  szpitalu zakwaterowano 

załogę żołnierzy niemieckich, na pewien czas. Byli to 

rezerwiści pobrani do wojska. Pocieszali nas zapewniając, 

że będzie nam świetnie (“Ihr werdet es prima haben”)”294.

~ dr Wiktor Dega 

Na miejscu, jako ochotnicy pozostali lekarze: W. Dega, 

L. Błażek, A. Tomicki, Kaczyński, Karczemny i  lekarze miejscowi: 

dr med. Lewandowski, dr med. A. Sutkowski, lek. Bryskin, 

Winogron oraz kilka pielęgniarek. Pielęgniarki te pracowały także 

po zajęciu miasta przez Niemców. Po wkroczeniu Niemców lekarzy 

po kilku dniach odesłano do łódzkich szpitali. Powołano też 

294 W. Dega, dz. cyt., s. 92.

„
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niemieckiego komendanta szpitala – szpitala jeńców wojennych 

– Hauptmana Vogta. Nakazał on likwidację punktów szpitalnych, 

a rannych, których nie wywieziono do ofl agów, czy innych szpitali, 

zgromadzono w kościele parafi alnym. Polskim komendantem został 

por. dr med. Jan Chomiczewski. Każdego dnia Vogt wizytował 

szpital, a J. Chomiczewski musiał mu składać raport. Przy pomocy 

mieszkańców Żychlina organizowano ucieczki lekarzom, ofi cerom, 

czy rannym, którym na to pozwalał stan zdrowia. Kontaktowano 

rannych z  rodzinami, lżej rannym dostarczano ubrania cywilne, aby 

mogli uciec ze szpitala i uniknąć niewoli.

Zachowanie się wojskowych władz niemieckich w stosunku 

do rannych żołnierzy polskich i  do nas - lekarzy - było 

rzeczowe i  poprawne. Nie wolno nam było opuszczać 

szpitala, ale mogliśmy wychodzić do ogrodu otaczającego 

szpital. Liczba rannych przywożonych z terenu walk spadła 

znacznie i  wkrótce dopływ ustał całkowicie. Nasza praca 

lekarska ograniczyła się teraz do robienia opatrunków. 

Ekipa żołnierzy niemieckich, która pilnowała nas, odjechała. 

Gdy Niemcy zaczęli wywozić rannych i  zabrali lekarzy 

nie będących chirurgami do Łodzi, wielu lżej rannych 

uciekło ze szpitala. Uciekło również kilku lekarzy, jak dr 

Antoni Tomicki - rentgenolog i  dr Kaczyński - specjalista 

w chorobach skórnych”295. 

Pod koniec listopada Vogt nakazał przeniesienie szpitala 

wraz z personelem i rannymi do Łowicza. W. Dega wspominał ten 

okres poprzez osobiste przeżycia związane z jego najbliższą rodziną. 

Pewnego dnia otrzymałem wiadomość z  Dobrzelina, 

że Basia, moja starsza siedmioletnia córeczka, złamała 

przedramię. Żona prosiła, by udzielić jej pomocy. Hauptmann 

Vogt udzielił mi trzydniowego urlopu pod warunkiem, że 

komendant miejscowy zapewni mi przewóz. Udałem się 

więc do niego i  przedstawiłem tragizm sytuacji, że będąc 

295 Tamże, s. 95.

„
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chirurgiem ortopedą nie mogę udzielić pomocy własnemu 

dziecku, znajdującemu się niewiele kilometrów ode mnie. 

Komendant potraktował mnie jako ofi cera-jeńca i tłumaczył 

się, że nie może dać mi do dyspozycji swego wozu, ale wystawi 

mi glejt na przejazd kolejowy. Uczynił to wszystko na 

ofi cerskie słowo honoru, że wrócę. Gdy wysiadłem z pociągu 

w  Żychlinie, w  pełnym umundurowaniu wojskowym 

z dystynkcjami ofi cerskimi i z opaską Czerwonego Krzyża 

na ramieniu, zapanowała na dworcu konsternacja. Wpierw 

u  żandarmów niemieckich, którzy po okazaniu przepustki 

przepuścili mnie, a potem wśród ludności cywilnej, widzącej 

umundurowanego ofi cera polskiego idącego swobodnie 

i  samotnie. Samotność skończyła się szybko, bo otoczyła 

mnie chmara dzieci i dorosłych, w których to towarzystwie 

wkroczyłem do Dobrzelina”296.

~ dr Wiktor Dega 

Ostatecznie szpital w  Żychlinie został zamknięty przez 

Niemców 1 grudnia, a  pozostałych rannych wywieziono do Łodzi 

i Kutna297.

Po wydarzeniach kampanii wrześniowej 1939 r. pozostał 

trwały ślad, w  postaci mogił bohaterskich polskich żołnierzy. 

W Żychlinie pochowano największą, na terenie gminy, liczbę ofi ar 

wojny: 247 żołnierzy z  grupy gen.  St. Grzmota - Skotnickiego 

poległych w  końcowej fazie bitwy nad Bzurą. Na cmentarzu 

w Żychlinie znajduje się kwatera wojenna – 10 zbiorowych grobów 

oraz pomnik. Spośród pochowanych tam żołnierzy, uczestników 

kampanii Wrześniowej znane są dane 55 poległych: Austerak Jan, 

Badaj Jan, ppor. Bardziński Janusz, Bennua Fryderyk, Bryl Kazimierz, 

strzel. Cyminiowski Stanisław, szer. Czerbniak Stanisław, Degerski 

Jan, Dolata Wincenty, Gankowski Nikodem, szer. Gil Franciszek, 

Ignaczak, Ignazian Dawid – Moisze, Jóźwiak Franciszek, szer. 

Kasiewicz Edmund, Kasjanczyk Jan, szer. Knuzek Piotr, Leoniak 

Władysław, kpt. Lisiewicz Tomasz, szer. Marczewski Józef, szer. 

296 Tamże, s. 96.
297 L. Zalewski, Zbiór prywatnych …. Opracowane na podstawie pamiętnika J, Chomi-

czewskiego, listu I. Woźniaka, rozmów z J. Strzemżalską, Czajkowską i wspomnień 
własnych i jego rodziców.
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Miekowski Artur, por. Modrzewski Bogdan Melchior, szer. 

Modrzewski Bogdan, szer. Nowakowski Jan, ppor. Obszerny Jan-

Marian, strzel. Ozerbniak Stanisław, sanitariusz Parol Wacław, szer. 

Penno Fryderyk, szer. Podczaski Władysław, szer. Podlasiak Ignacy, 

kpt. Pokojski Kazimierz, szer. Probojew Grzegorz, szer. Roszkiewicz 

Aleksander, kpt. Strepko Andrzej, szer. Strepko Mikołaj, ppor. 

Szczęsny Tadeusz, szer. Szczodrowki Jan, szer. Szkaradek Józef, szer. 

Szynkowski Jan, szer. Ulmer Jan, st. szer. Walczewski Andrzej, szer. 

Walerowicz Józef, szer. Wąsik Antoni, szer. Wiciorek Stefan, szer. 

Witnecki Władysław, szer. Włodarkiewicz Aleksander, szer. Wróbel 

Józef, szer. Wrzesiński Narcyz, kanonier Wytarkiewicz Adam, st. 

szer. Zolociak, Zygaj Jan, strzel. Czarnuch Feliks, strzel. Dziedyga 

Nestor, strzel. Calusiński Marian, st. strzel. Karnienicz Edward.

W  Dobrzelinie w  1966 r. na miejscowym cmentarzu 

członkowie koła ZMS cukrowni w  Dobrzelinie wznieśli pomnik 

żołnierzom poległym w walkach we wrześniu 1939 r.298. K. Papiński 

niestrudzenie przez kilkadziesiąt lat tropił również ślady pochowanych 

tam żołnierzy i dzięki niemu udało się ustalić część nazwisk spośród 

pochowanych tam osób299. Znajdują się tam 4 zbiorowe mogiły 85 

żołnierzy Wojska Polskiego z Armii „Poznań” i „Pomorze”, poległych 

w  dniach 15-17.09.1939 r. Znane są 32 nazwiska żołnierzy: por. 

Barczak Jan, strzel. Brykowski Bronisław, strzel. Dębowy Bolesław, 

kpt. Jakóbczak Franciszek, szer. Maślak Michał, szer. Nowak Jan, szer. 

Pawłowski Antoni, sierż. Schwalbe Edgar-Waldemar, kan. Kowalka 

Stanisław, saper Benat Jan, Baworski Antoni, szer. Bartkowiak 

Józef, Ceglarz Antoni Alfons, strzel. Cukrasz Bronisław, Chojnicki 

Eugeniusz, strzel. Danilewski Franciszek, szer. Głosik Aleksander, 

strzel. Górecki Bernard, Kędziora Ignacy, szer. Malcewicz Piotr, strzel. 

Niemczyk Ludwik, Nieciejewski Antoni, strzel. Piechocki Franciszek, 

st. sierż. Potrawiak Stanisław, szer. Pudelski Jan, szer. Stangierski 

Antoni, szer. Świątek Jan, szer. Wichura Sylwester, Witkowski Jan, 

Zemlewski Franciszek, ppor. Radzimiński Bronisław, saper Wojdaszka 

Jan, plut. Gozdowski Kazimierz. 

298 Pomnik został zaprojektowany w 1959 r. przez Kazimierza Papińskiego, ale powstał 
dopiero w 1966 r., tylko i wyłącznie wzniesiony siłami miejscowej młodzieży. 
Inicjator odnowienia krzyża przy tym pomnika, K. Papiński, miał z tego tytułu spore 
nieprzyjemności ze strony S. Budzyńskiego - przewodniczącego Powiatowej Komisji 
Kontroli Partyjnej (groźba zwolnienia z pracy).

299 B. Bliska – Smuś, Bezimienni, „Tygodnik Płocki”, nr 6 (816), 7 luty 1988.
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Na cmentarzu w  Śleszynie spoczywa 7 żołnierzy: 

szer. Jezierski Jan Zdzisław, Koszar Aleksy, Krajniak Stanisław, 

Laskowski Marian, Osowski Bolesław, Rogowski Wacław, Skromra 

Zygmunt, szer. Winkowski Artur oraz poległy 15 września żołnierz, 

poeta Michał Szaluta, a  także dwaj chłopcy w  wieku 11  i  12  lat 

M.  Radziejewski i  S. Pietrzak. Za cmentarzem parafi alnym 

pochowano tu również żołnierzy niemieckich poległych w walce, ale 

teren ten po wojnie zaorano. 

Znane są również nazwiska mieszkańców Żychlina, którzy 

polegli w  czasie kampanii wrześniowej na terenie kraju: Tadeusz 

Sobczyk– poległ na froncie, Władysław Sobczyk– poległ na froncie 

19.9.1939 r. w  okol. Sochaczewa, Pykiel Edward - pocztylion 

poległ na froncie 19.9.1939 r. w Tułowicach, Paradowski Wacław – 

młody harcerz – ochotnik zginął 7.9.1939 r. w okol. Sochaczewa300. 

Józef Rowiński trafi ł natomiast w  1939 r. do obozu jenieckiego 

w Hannoverze.

Oprócz żołnierzy poległych w  czasie tej kampanii, 

trzeba wspomnieć o  ofi arach zbrodni niemieckich sił lądowych - 

Wehrmachtu, którzy dopuszczali się rozstrzeliwania cywilów (23 

września w Żychlinie), czy palenia wsi. W wyniku tych działań, m.in. 

w okolicy Żychlina, zginęło w dniach 15 – 24 września 14 osób.

300 APK, SPK, sygn. 35. Wykaz osób poległych w walkach z hitleryzmem o wyzwolenie 
Polski i zamordowanych przez okupantów w obozach koncentracyjnych w czasie wojny 
1939 – 45 z m. Żychlina z terenu Gminy Dobrzelin i Gm. Oporów,
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ADMINISTRACJA OKUPACYJNA I APARAT REPRESJI 

Rozpoczęła się hitlerowska okupacja Żychlina. Po 

kilkunastotygodniowym okresie rządów hitlerowskich władz 

wojskowych, miasto zostaje wcielone do III Rzeszy. 

Obszar powiatu  kutnowskiego został poddany władzy, 

dowodzącemu 8 armią niemiecką, gen. Johannowi Blaskowitzowi. 

Główną instancją administracyjną dla ziem okupowanych przez tę 

armię spełniał Urząd Szefa Cywilnego. Funkcję szefa administracji 

cywilnej w  okręgu wojskowym łódzkim, w  którego składzie był  

powiat kutnowski, pełnił Hans Frank.  Po zajęciu Żychlina, Niemcy 

do końca listopada rozwiązali wszystkie polskie organa samorządowe, 

wprowadzając administrację okupacyjną. Na kluczowe stanowiska 

w  niemieckiej, okupacyjnej administracji w  powiecie kutnowskim 

powołani zostali: F. von Mylius, który objął funkcję komisarycznego 

landrata  w dn. 24 września 1939 r. Na stanowisko lekarza okręgowego 

dla powiatów Kutno, Łowicz, Łęczyca i Gostynin powołany został 

2 października  dr Schadebünsow.

Jedno z  pierwszych zarządzeń niemieckich, wobec 

„zachowania się ludności cywilnej dającej powód do zarzutów”, 

dotyczyło ścisłego przestrzegania  zakazu przebywania na ulicy 

po godz. 18, zakazu gromadzenia się i  „bezczynnego wystawania” 

na ulicach i  placach (za to wykrocznie groziło zesłanie na roboty 

publiczne). Ludność cywilna zobowiązana była do odnoszenia się 

z szacunkiem do żołnierzy niemieckich i „przyzwoitego” ustępowania  

im miejsca do przejścia301.

Z dniem 26 września 1939 r. urzędowi landrata przydzielone 

zostały siły policyjne, którymi były: 1 pluton żandarmerii i 18 ludzi 

z Schutzpolizei. W  ślad za oddziałami Wehrmachtu posuwały się 

oddziały policyjne, których zadaniem było likwidowanie polskiego 

oporu oraz utrzymanie ludności w  posłuszeństwie wobec władz 

okupacyjnych. Największe znaczenie miała policja bezpieczeństwa 

działająca w ramach tzw. grup operacyjnych - Einsatzgruppen. Na 

terenie powiatu kutnowskiego działała Einsatzgruppe III, która 

przeprowadzała podczas działań wojennych rozpoznanie terenu, 

301 http://www.bibliokutno.pl/regionalia.html

Godzina policyjna
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zabezpieczała interesujące ją akta, potrzebne dla późniejszych 

akcji terrorystycznych wobec ludności polskiej. Na wielką skalę 

odbywały się aresztowania działaczy politycznych i  społecznych, 

przeprowadzanie rewizji, ewidencjonowanie członków organizacji 

młodzieżowych, w  pierwszej kolejności młodzieży z  kół polskiej 

inteligencji. 

 Powiat kutnowski wg danych niemieckich z  15 

października 1939 r. liczył 99 400 osób, w tym 1 400 volksdeutschów. 

Ich przydatność w działalności okupanta była ogromna, ze względu na 

znajomość terenu i miejscowych stosunków. Wchodzili oni w skład tzw. 

Selbstschutzu – oddziałów samoobrony. Głównym ich zadaniem było 

udzielanie pomocy władzom hitlerowskim w  szybkim opanowaniu 

zdobytych terenów. Brali udział w  łapankach ludności polskiej 

i  Żydów, rewizjach, ściąganiu kontyngentów. Na obszarze powiatu 

kutnowskiego Selbstschutzem  kierował SS – Hauptsturmführer  

Bauer. Oddziały samoobrony po wykonaniu podstawowego zadania 

zostały ostatecznie rozwiązane w  połowie marca 1940 r.302.  Nie są 

niestety znane miejskich funkcjonariuszy wymienionych  instytucji, 

które z pewnością działały również w Żychlinie.

Początkowo, tj. od 26 października 1939 r., powiat 

kutnowski , a  więc i  Żychlin, znalazł się w  obrębie Generalnej 

Guberni, ale osobista interwencja namiestnika „Kraju Warty” 

Artura Greisera spowodowała, że od 9 listopada kutnowskie zostało 

włączone do rejencji inowrocławskiej w granicach Okręgu Poznań, 

przemianowanego 29 stycznia 1940 r. na Kraj Warty. Najważniejszą 

rolę w  powiecie odgrywał urząd landrata, który był kierownikiem 

administracji państwowej na szczeblu powiatu i  z  reguły był  

powiatowym przywódcą - Kreisleiterem partii NSDAP303. Landrat 

pełnił też rolę powiatowej władzy policyjnej sprawując nadzór 

nad miejscowymi jednostkami policyjnymi z  prawem wydawania 

zarządzeń policyjnych, obowiązujących na obszarze powiatu oraz 

wymierzanie kar. Do jego zadań należało umacnianie niemczyzny na 

okupowanym terytorium i w związku z tym kierowanie działalnością 

placówek Deutsche Volksliste304.

302 S. Nawrocki, Policja hitlerowska w tzw. Kraju Warty. 1939 – 1945, Poznań 1970, s. 139.
303 „Litzmannstädter Zeitung” z 12 V 1942 r.
304 S. Nawrocki, dz. cyt., s. 90.

Kraj Warty
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Adolf Hitler Platz – 1941 r.

Głównym założeniem politycznym dla Kraju Warty do którego wcielono Żychlin, była rychła 

germanizacja. Realizowono ją m.in. poprzez zniemczenie stanu zastanego dla wszystkich toponimów 

i nazw publicznych. Stąd podczas II wojny Światowej Stary Rynek nosił nazwę Adolf Hitler Platz.
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 Przez cały okres okupacji poszczególnym landratom 

podlegały 3 obwody miejskie, a  więc i  Żychlin oraz 12 obwodów 

wiejskich. Pierwszym okupacyjnym landratem powiatu kutnowskiego 

był wspomniany już von Mylius w okresie od 24 września 1939 r. do 

kwietnia 1940 r. Wówczas powołano na to stanowisko Hansa Trende305. 

Wykorzystywał on w  pełni swe kompetencje i  już w  pierwszym 

miesiącu  sprawowania władzy nakazał natychmiast rozstrzelać braci 

Kwiatkowskich ze wsi Zgoda za podpalenie domostwa, z  którego 

zostali wysiedleni306.  Obok administracji państwowej Żychlin 

posiadał okupacyjną administrację samorządową, której powstanie 

w  1942 r. poprzedził okres rządów komisarycznych. W  1943 r. 

Niemcy dokonali pewnych zmian w  funkcjonowaniu samorządu 

żychlińskiego poprzez przyłączenie obszaru gminy wiejskiej do 

miasta Żychlina oraz zmieniając częściowo jej granice. Ich nowy 

przebieg nie jest znany, ale zmiany raczej nie były znaczące.

  Od początku 1942 r. wszystkie miasta Kraju Warty 

otrzymały uprawnienia niemieckiej ustawy gminnej z  30 stycznia 

1935 r. W myśl tej ustawy burmistrz posiadał szerokie uprawnienia. 

Uwalniała go od zależności od landrata, który pozostawał jedynie 

organem nadzorującym. Do kompetencji burmistrza i  komisarzy 

gminnych należały sprawy publiczne o  znaczeniu lokalnym, 

w szczególności sprawy budowlane, rolne, leśne, zdrowia, sanitarne, 

obrony przeciwlotniczej, ochrony przeciwpożarowej i przemysłowe. 

Funkcję burmistrza pełnił w  Żychlinie Karl Hempel307, który 

wybudował sobie w  parku dom z  materiałów przeznaczonych na 

budowę szkoły. Zastępcą K. Hempla był Willi Ebrecht. Drugim po 

K. Hemplu burmistrzem został do końca okupacji Rudolf Bauer308, 

który przyczynił się do usunięcia poprzednika oskarżając go o grabież 

mienia pożydowskiego. 

Trzeci pion administracji stanowiła partia 

narodowosocjalistyczna - NSDAP, której zorganizowanie na tym 

terenie napotykało jednak duże trudności. Powiat kutnowski był 

jednym z ostatnich powiatów „Kraju Warty”, w którym rozpoczęła 

305 Landrat Trende gefallen, [w:] „Ostdeutscher - Beobachter” z 6 IV 1944 r.
306 S. Nawrocki, dz. cyt., s. 90.
307 Tamże, s. 405. K. Hempel pełnił też funkcję Ortsgruppenleitera NSDAP oraz był 

odpowiedzialny za śmierć co najmniej dwóch Żydów.
308 F. Góreczny,  Kronika Żychlina, s. 50.

Niemiecki Burmistrz
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działalność NSDAP309. Do listopada 1940 r. zorganizowano 8 grup 

terenowych NSDAP310, zaś do 2 sierpnia 1941 r. udało się zwiększyć 

ich liczbę do 13. W  bliżej nieokreślonym czasie Kreisleiterem 

NSDAP był Jung311. Kierownikiem szkoleniowym na cały powiat 

kutnowski był Kreisschulungsleiter Scheele312.  Najważniejszą 

rolę w systemie ucisku i  terroru odgrywała policja, a zwłaszcza SS 

(Die Schutzstaff el der NSDAP – eskadra ochronna NSDAP) - 

paramilitarna i początkowo elitarna niemiecka formacja nazistowska, 

podległa partii NSDAP313. 

Komendantem SS w  Żychlinie prawdopodobnie został 

przedwojenny niemiecki inżynier z  zakładów „Rohn – Zieliński” 

Fryderyk Herma (w czasie okupacji zastrzelił co najmniej jedną osobę). 

W czasie okupacji pełnił  w fabryce jakieś funkcje kierownicze. Po 

upadku Warszawy w mundurze SS wyruszył ciężarówką napędzaną 

na gaz, aby obłowić się na grabieży opuszczonych domów. Na terenie 

miasta znajdowało się szereg  placówek policji i  SS. W  związku 

z tym, że tuż za Żychlinem przebiegała granica z Generalną Gubernią 

na linii Luszyn – Zarębów – Plecka Dąbrowa – Żeronice duże znaczenie  

miał komisariat policji granicznej /Grenzpolizeikommissariat/, 

którego zadaniem, jak i całego Gestapo, było śledzenie i zwalczanie 

wszelkich przejawów działalności o charakterze ogólnopolitycznym, 

szpiegowskim, czy też kryminalnym przy użyciu wszelkich możliwych 

środków, co właśnie wytworzyło  atmosferę grozy wśród ludności 

polskiej. Liczbę personelu w  komisariacie przewidziano w  listo-

padzie 1939 r. na kilkunastu ludzi314. Komendantem posterunku 

straży granicznej usytuowanego w  Zarembowie był Franciszek 

Maj vel Majer (ścigany po wojnie za okrutne zbrodnie popełnione 

na ludności żydowskiej w  gettcie żychlińskim).  Placówka policji 

kryminalnej /Gemeindekriminalpolizei/ zatrudniała ok. 10 osób. Na 

terenie Żychlina działał jej funkcjonariusz - Th urand. Pozostawała 

ona na usługach Gestapo, spełniając rolę pomocniczą315. Placówka 

służby bezpieczeństwa / SD- Aussenstellen/, której zadaniem był 

309 Immer erfolgreichere Parteiarbeit, [w:] „Litzmannstädter Zeitung” z 12 XI 1940 r.
310 Tamże.
311 Kutno. Dzieje miasta, dz. cyt. s. 244.
312 „Ostdeutscher - Beobachter” z 16 I 1941 r.
313 S. Nawrocki, dz. cyt., s. 78-79, 205.
314 Tamże, s. 122, 125.
315 S. Nawrocki, dz. cyt., s. 131-133. 
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wywiad wewnętrzny na rzecz partii NSDAP oraz hitlerowskiego 

państwa, polegający na obserwowaniu wszystkich dziedzin życia 

w  celu wykrycia zjawisk z  ich punktu widzenia szkodliwych. Ta 

formacja miała najważniejszy udział przy sporządzaniu kartotek 

osób, które były przeznaczone do wysiedlania316. 

Wspólnie z policją w wysiedleniu ludności, zabezpieczaniu 

ważnych obiektów, poszukiwaniu zbiegłych jeńców wojennych brały 

udział oddziały Sturm- Abteilungen /SA/317.

W  Żychlinie była także placówka policji ochronnej /

Schutzpolizei/ przy ul. 1 Maja 25 /w czasie okupacji Rathausstrasse/ . 

Obsadę stanowiło od kilku do kilkunastu ludzi. Policja ochronna 

pełniła zwykłą służbę policyjną i  jej działalność odczuwało 

społeczeństwo polskie na co dzień. Brała udział w  wysiedlaniu 

ludności i  pilnowaniu Żydów w  gettach318. Placówka żandarmerii 

/Gendarmerie – Abteilung/ przy placu 29 Listopada 14 /w czasie 

okupacji Kirchenplatz/ , której obsada miała zapewnić utrzymanie 

porządku i  spokoju319.Wykonywała funkcje policyjne władzy 

wykonawczej oraz brała też udział w  egzekucjach, urządzała 

obławy i  rewizje. Komendantem policji i  żandarmerii  był Albert 

Raschke,a obsadę stanowili :  Wilhelm Bonicke, Ernest Graumann, 

Th eodor Grummer, Eduard Hein, Hinz, Herman König, Johann 

Krebs, Adalbert Kropl, Walter Modes, Reinhold Gelke, Ringsmeier, 

Vogel,  Johann i Friedrich Zwick, a obsadę żandarmerii stanowili: 

Banner, Justus Bomer, Bruner, Dremp, Herbst, Herman Ludwig, 

Ludwig Ludwig, Kammeilander, Löschenkohl, Madryt, Zwick, Elke 

vel Irke, Adolf Matys vel Matych. Na terenie plebanii usytuowano 

posterunek celny.Ponadto funkcjonowała tu placówka Centrali 

Przesiedleńczej /Aussenstelle der Umwanderzentralstelle/, na czele 

której stał SS - Obersturmführer Erwin Mieschel oraz Arbeistamt, 

którego szefem był Pasztetnik (odpowiedzialny za śmierć Łabysia 

Siejaka i  Sendera Żurawskiego). Również Urząd Pocztowy został 

obsadzony przez Niemców. W  1944 r. naczelnikiem poczty był 

Jaskub Kiehn, a po nim Herbert Schlotzhane, a ostatnim Niemcem 

na tym stanowisku, do 17 stycznia 1945 r.,  był Ewald Möhr.

316 Tamże, s. 138-139.
317 „Litzmannstädter Zeitung” z 5 II 1943 r.
318 S. Nawrocki, dz. cyt., s. 159-161.
319 Tamże, s. 152.
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W ten sposób niemiecki okupant zorganizował na nowo 

wcielonym terenie swoją strukturę administracyjną, samorządową 

i  społeczną. Miała ona objąć wszelkie dziedziny życia i całkowicie 

podporządkować sobie mieszkańców powiatu kutnowskiego. Każda 

z tych struktur opierała się na terrorze, a ich członkowie dopuszczali 

się zbrodni na narodzie polskim i  żydowskim. Wszelkie działania 

były podporządkowane eksterminacji, podyktowanej założeniami 

polityki narodowościowej III Rzeszy, która miała na celu zagładę 

biologiczną, materialną i kulturalną Polaków i Żydów.
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LUDNOŚĆ

W  wyniku wydarzeń II wojny światowej, w  okresie 

okupacji hitlerowskiej nastąpiły wśród ludności miasta i  gminy 

znaczne zmiany, spowodowane polityką narodowościową okupanta. 

Przede wszystkim nastąpiła wymuszona migracja ludności, związana 

także z  planami osadniczymi i  kolonizacyjnymi Niemców. Służyć 

temu miały przeprowadzane na masową skalę akcje wysiedleńcze 

z miasta i na wsi. 

Pierwsze wysiedlenia miały miejsce już w  1939 r. kiedy 

to około 500 osób z  łapanki zorganizowanej przez SS, głównie 

osób wychodzących z  kościoła, wysłano do Rzeszy, a  kolejne 500 

osób aresztowanych z  rozkazu burmistrza K. Hempla zostało 

zesłanych do Niemiec. Innym powodem aresztowań i  wysiedleń 

było pozyskiwanie z nakazu miejscowego Arbeitsamtu siły roboczej 

i  wysyłanie pozyskanych w  ten sposób polskich robotników do 

Niemiec, czy też na inne obszary okupowane. W lutową noc 1940 z ul. 

Dobrzelińskiej z domów wyciągnięto 300 osób do pracy w fabryce 

amunicji. Takie zdarzenia miały miejsce także w innych miesiącach 

1940 r. 9 kwietnia 1940 z  Placu 29 listopada, ul. Łukasińskiego 

wywieziono 41 osób ( w tym 14 kobiet). Podobnie 20 kwietnia - 4 

osoby z ul. Narutowicza 112, a dzień później zgarnięto 20 osób do 

pracy w zakładach przemysłowych w Hanowerze, Giswald. Ponadto 

w dniach 21 – 23 kwietnia aresztowano 15 osób, w  tym 8 kobiet 

z ulic: 3 Maja, Głowackiego, Placu Wolności, których wysiedlono 

do Niemiec po drodze przez Mińsk Mazowiecki, Biała Podlaska, 

Łódź, pozwalając im zabrać żywność na trzy dni i osobistą odzież. 

Największe nasilenie akcji wysiedleńczej przypadło na maj 1941 r. 

Tylko 4 maja 1941 r. na terenie miasta i gminy oddziały SS aresztowały 

i wywiozły do pracy w gospodarstwach rolnych w Niemczech około 

6000 osób w  tym 2500 kobiet, 500 dzieci. W  Kutnie urządzono 

im przymusową kąpiel w łaźni i podano zastrzyki. 18 maja 1941 r. 

aresztowano 50 osób, a następnie wywieziono na roboty do Niemiec 

/Bawaria/. Podobna sytuacja miała miejsce dzień później kiedy 

pojmano 80 osób. 7 lutego 1942 r. w ten sposób 21 osób trafi ło do 

Wysiedlenia
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Niemiec (Alfeld, Rozenburg, Karlsruhe – do fabryk amunicji, cegły 

fortyfi kacyjnej) 4 osoby z  tej grupy zginęły. Z  łapanek ulicznych 

przeprowadzonych we wrześniu 1940 r., w marcu i  czerwcu 1941 

r. oraz w maju 1942 r. zabrano 47 osób z ulic: Pomorskiej, 1 Maja, 

Barlickiego (w  tym 21 kobiet). Kolejna większa akcja związana 

wywózką na roboty do Niemiec miała miejsce w październiku 1943 

r., najpierw wywieziono grupę 360 osób, a nieco później z  łapanki 

ulicznej w  centrum miasta, koło kościoła aresztowano 374 osoby 

(w tym 190 kobiet i 67 dzieci) z czego około 200 osób wywieziono do 

pracy w folwarkach w Niemczech i do gospodarzy indywidualnych320.

Kolejnym powodem wysiedleń była „konieczności” 

zakwaterowania Niemców. W związku z tym wysiedlano całe ulice. 

W  kwietniu 1940 r. wyrzucono z  domów 200 obywateli polskich 

w  tym 60 kobiet i  30 dzieci, których wywieziono na przymusowe 

roboty do Niemiec i Związku Radzieckiego (być może ci, których 

wydano Związkowi Radzieckiemu, to byli członkowie miejscowej 

KPP, bowiem po wojnie część z członków PPR o przedwojennym 

rodowodzie w  KPP, przybyła do Żychlina z  Moskwy). Z  tej 

grupy zmarł Wł. Klimczak we Francji w  niemieckim majątku, 

a  Władysław Tomczak zginął rozstrzelany w  Warszawie w  1943 

r., po wojnie wróciło 180 osób. Wywieziono rodziny: m.in. 

Karpińskich, Lewaniaków, Garstków, Kubiaków, Kunikowskich, 

Jankowskich, Kołodziejczyków, Klimczaków, Przybyszów, 

Pawlików, Peterów, Korczyńskich, Szczepaniaków, Szafrańskich, 

Ancerowiczów, Grzegorczyków, Morgów i  Ambroziaków. 

W  dniach 21 – 23 kwietnia 1940 r. wysiedlono kolejne 43 osoby 

(15 mężczyzn, 15 kobiet i  13 dzieci), rodziny: Pińkowskich, 

Kozłowskich, Jabłońskich, Czerwińskich, Dębickich, Reszków, 

Brzozowskich, Ozyrów, Wiśniewskich, Rajewskich, Wrzesińskich, 

Glińskich. Były to rodziny głównie z  gospodarstw rolniczych 

o  większej powierzchni. Z  ul.  Pomorskiej, 1-go Maja wysiedlono 

163 osoby, w  tym 55 kobiet i  49 dzieci, potrzebne były bowiem 

mieszkania dla Niemców z Wołynia. Z tej grupy powróciło 158 osób. 

Ponadto wywieziono rodziny: Sławińskich, Urbańskich, Jagiełłów, 

Kosińskich, Matusiaków, Różyckich, Sitkiewiczów, Malczewskich, 

Stalińskich, Szałkowskich, Moraczewskich, Bajerskich, Milczarek, 

320 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi [dalej: AIPN], Ld pf 11/85, Zestawienie 
ankiet, k. 14 -15.
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Stelmaszczowie, Łysio, Rosiewski. Przed wyjazdem zebrano ich 

na targowisku. Wysiedlenia dokonywano do III Rzeszy, ale czasem 

tylko do innej dzielnicy na terenie miasta: Grabowska, Agnieszka 

Kuźmińska do mieszkań pożydowskich na terenie Żychlina 

(zaniedbane, pełne robactwa), a Eleonora Zięba, mieszkająca przy 

ul. Kilińskiego do Białej Podlaskiej, zaś Trembińska, mieszkająca 

przy Dobrzelińskiej w  1941 r. trafi ła do Łodzi. W  latach 1941 – 

42 wysiedlono jeszcze około 1000 ludzi z ładniejszych domów, dla 

rodzin niemieckich funkcjonariuszy321. 

W  styczniu 1940 r. w  Żychlinie przebywało około 3000 

Żydów (w tym około 600 uchodźców), w kwietniu 1940 r. – 2 800, 

w  styczniu 1941 r. – 3  600. Liczba ludności żydowskiej wzrastała 

w związku z umieszczaniem w miejscowym gettcie Żydów z okolicy 

i innych miejscowości. Niemal wszyscy obywatele polscy narodowości 

żydowskiej mieszkający w  Żychlinie zginęli w  obozie zagłady. 

W  Chełmnie nad Nerem zamordowano wiosną 1942 r. około 

3  200 żychlińskich Żydów. Z  wywiezionych z  getta w  Żychlinie 

do Chełmna, ocaleli prawdopodobnie tylko: Z.  Rosenbaum, 

Homburg, Zandberg i Fiszel Brajtszajn322. Z pośród Żydów niegdyś 

mieszkających w  Żychlinie, wojnę przeżyli: Szyja Kuwent, Lejzer 

Zandberg, Szymcha Benjamin Kilbert, Sendler Wojdesławski, 

Chaim Dawidowicz, Majlech Kleczewski, Aron Borensztejn, 

Szyja Cautner, Fajwel Braun, Lejbuś Bagno, Abram Tatarka, Józef 

Jagniątkowski, Maria Rychlińska323.

W 65 lat po zakończeniu wojny wciąż nie dysponujemy 

w  pełni wiarygodnymi i  kompletnymi danymi dotyczącymi ofi ar 

okupacji hitlerowskiej. Bez wątpienia największa ofi arę poniosła 

ludność żydowska, która niemal w  całości zginęła w  obozach 

zagłady. Ogólną liczbę ofi ar wśród mieszkańców powiatu szacuje 

się na ponad 14 000 osób, czyli ok. 12 % przedwojennej ludności. 

W  tej liczbie śmierć poniosło 3200 Żydów z  Żychlina 1100 

z  Krośniewic, 6000 z  Kutna. Wśród ludności polskiej 1311 osób 

zginęło w całym powiecie, w tym w samym Żychlinie – 194 osoby 

(czyli 2,4 %. przedwojennej ludności), a w gminie Dobrzelin – 116, 

321 Tamże, Zestawienie ankiet, k. 16.
322 GKŚZpNP, ASG, s. 56.
323 IPN, Okręgowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Łodzi 

[OKŚZpNPwŁ], sygn. OKŁ/Ds.-157/67, t. 2, k. 298.

Getto

 1939-1945 | ROZDZIAŁ 2.3

188



w Krośniewicach – ok. 100324.

Szacunkowe straty ludnościowe osób narodowości polskiej 

z  Żychlina, przy stanie ludności w  1931 r. 8  285 mieszkańców, 

wyniosły: 30 osób zginęło w  wyniku bezpośrednich działań 

wojennych, 80 osób zamordowano w tym 14 pracowników fabryki: 

Zygmunt Grabiński, Kazimierz Chalabary, Bronisław Walczak, 

Leonard Głogowski, Władysław Sukiennik, Józef Kołodziejczyk, 

Bolesław Milczarek, Józef Zamerfeld, Zbigniew Szymański, 

JanKobus, Piotr Gulazdowski, Maria Woźniak, Feliks Zarodkiewicz, 

Mieczysław Mierczewski. 30 mieszkańców straciło życie w obozach 

i  więzieniach, w  tym żychlińscy nauczyciele: Józef Iwanowski, 

Józef Mariański, Eugeniusz Nowicki, Jan Aksman325, Zygmunt 

Zawodniak i  L. Stępniak z  Grabowa. 40 osób zmarło podczas 

przymusowych robót. Z chorób, wycieńczenia w trakcie ukrywania 

się zmarło 15 osób. Utratę zdrowia poprzez ciężkie uszkodzenie 

ciała zanotowano u 15 osób, a trwale chorych u 9. W więzieniach 

i  obozach koncentracyjnych przetrzymywano 1000 mieszkańców 

zaś 900 wywieziono na roboty, a 4100 wysiedlono. Łącznie zginęło 

194 Żychlinian, czyli 2,4  %. Dane te mogą być nieco zawyżone. 

Z obszaru gminy Dobrzelin na 7 577 mieszkańców śmierć w wyniku 

działań wojennych poniosły 24 osoby, 15 osób zamordowano, 62 

zginęły w obozach i więzieniach, 12 podczas przymusowych prac, 3 

zaś z powodu wycieńczenia i chorób w czasie ukrywania się. Ciężkie 

obrażenia ciała odniosło 10 osób, a  33 dotknęła trwała choroba. 

Pozbawiono wolności w  więzieniach i  obozach 105 mieszkańców 

gminy, wywieziono 403, a  1116 osób wysiedlono326. Są to jednak 

dane w  dużym chyba stopniu niekompletne i  wciąż nawet po 65 

latach od zakończenia wojny wymagają badań i weryfi kacji.

324 AIPN, Ld pf 11/85, Zestawienie ankiet dotyczących zbrodni hitlerowskich dokonanych 
w latach 1939 – 45 na terenie miasta Żychlina, k. 23 – 45.

325 Jan Aksman – ur. 16 marca 1902 r. w Wiedniu, szkołę pedagogiczna ukończył we 
Lwowie, a pierwszą pracę podjął we Wroczynach w powiecie kutnowskim, w 1923 r. 
rozpoczął pracę w szkole podstawowej w Żychlinie, gdzie uczył do 1937 r., później 
został przeniesiony do Soczewki w powiecie gostynińskim. Po wybuchu wojny udał się 
do Warszawy i podjął prace jako wychowawca w Bursie Rzemieślniczej. Kilkakrotnie 
odrzucał propozycje podpisania volkslisty. Po powstaniu warszawskim został wywieziony 
do Oświęcimia, 22 września 1944 r. do obozu w Mauthausen, gdzie zmarł 19 kwietnia 
1945 r. ABPwŻ, Zbiór materiałów: Historia Ogniska Nauczycieli Emerytów w Żychlinie, 
rkps.

326 Archiwum Państwowe w Łodzi [dalej APŁ], Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej w Kutnie [dalej: KP PZPR], sygn. 14; AIPN, Ld pf 11/85; Ld pf 10/49.
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Dla tych którzy przeżyli okupację, doczekali końca 

wojny, powracając nieraz po latach do Żychlina miasto mogło 

sprawiać wrażenie wymarłego. Ludność Żydowska, jej obecność 

i funkcjonowanie w życiu miasta, nadawała temu życiu swoisty rytm, 

koloryt, którego brak dziś często trudno zrozumieć. Jednak zaraz po 

wojnie dla wielu mieszkańców, brak blisko połowy przedwojennej 

ludności, sąsiadów mógł wywrzeć wrażenie, że:

wprawdzie Żychlin istnieje, ale nie jest to już 
ten sam Żychlin – miasto z […] dzieciństwa”327.

~ Halina Bodek

327 H. Bodek, dz. cyt., s. 152-153.

„

Śmierć w wyniku działań wojennych

we wrześniu 1939 r.

Śmierć w obozach koncentracyjnych

i więzieniach

Śmierć w następstwie doznanych ran, 

okaleczeń i nadmiernej pracy

Zamordowani w gettach

Śmierć w obozach zagłady

Inni zamordowani w wyniku

okupacji hitlerowskiej bez związku

z działaniami wojennymi

Pobyt w obozach, więzieniach

Wysiedlono

Wywieziono na roboty

Trwała choroba

Ciężkie obrażenia ciała

125

55

31

300

11000

100

600

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

30

30

55

45*

3200

80

1000

4100

900

9

15

24

62

15

-

-

15

105

1116

403

33

10

Powiat Żychlin Dobrzelin

Straty ludności powiatu kutnowskiego 1939 – 45. szczególnie dane 

dotyczące getta.

*Dane zebrane w ankiecie, zwłaszcza dotyczące liczby zamordowanych, mogą nie 

być ścisłe. Wątpliwości budzą szczególnie dane dotyczące getta.
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SPRAWY GOSPODARCZE

Wkrótce po ustanowieniu administracji cywilnej Niemcy przystąpili 

do uruchamiania zakładów pod zarządem niemieckim, które stały 

się źródłem utrzymania także dla okolicznej ludności polskiej. 

Nieco lepiej wyglądała pozycja robotników pracujących w cukrowni 

i fabryce Brown – Boveri, bowiem kiedy okoliczne wsie do 1942 r. 

zostały wysiedlone, dyrekcje zakładów broniły swych pracowników 

przed wywiezieniem. 

Cukrownią Dobrzelin w  czasie okupacji zarządzał dr 

Gerhard Kahl, który dokonał rozbudowy i  modernizacji fabryki. 

Obok niemieckiego personelu  zarządzającego zatrudniono także 

pracowników  spośród Polaków pracujących tu przed wybuchem 

wojny. Poziom produkcji cukru w okresie okupacji wynosił : 1939/40 

– 631 800 t, 1940/41 – 602 200 t, 1941/42 – 627 789 t. Osiągano 

również zysk, który szybko sięgnął poziomu przedwojennego 

i  wynosił dla kampanii 1939/40 – 14,39  %, 1940/41 – 16,84  %, 

1941/42 – 16,69 %328.

Niemcy przejęli także fabrykę „Rohn – Zieliński”, która  

znalazła się pod opieką zakładów „Brown Boveri” Company 

w Mannheim [dalej: BBC]. Stanowiska w zakładzie zostały obsadzone 

przez miejscowych Niemców oraz przysłanymi z BBC. Żychlińskie 

zakłady zmieniły nazwę na Herman Göring. Dyrektorem został inż. 

Ripp, a  po nim Heirichsen z  Estonii, a  wicedyrektorem był Karl 

Hofman, a  także wspomniany F. Herma. Biuro dyrektora fabryki 

znajdowała się na parterze w  wilii stojącej w  parku obok fabryki, 

a wicedyrektor Hofman, zajmował  lokum w północnym skrzydle 

hali głównej na pierwszym piętrze nad hala prób.  W  fabryce 

pracowało 549 osób, przy czym tylko wyższy personel – 8 osób, było 

niemieckiego pochodzenia. Zatrudniano 50 polskich pracowników 

o wyższych kwalifi kacjach, 32 volksdeutschów – robotników i 459 

robotników polskich.  Warunki w  tej fabryce nie należały jednak 

do najłatwiejszych. Nadal jednak w  fabryce pracowała większość 

przedwojennych fachowców. Spośród pracowników zginął w czasie 

wojny  A. Daszewski, a  inż. Jezierski trafi ł do obozu jenieckiego. 

328 APK, CDwD, sygn. 2, k. 10.

Cukrownia Dobrzelin

Zakłady Herman Göring
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W zakładzie nadal jednak pracowali: Schmidt, E. Turowski, P. Michel 

/przedwojenny prezes Związku Rezerwistów/, R. Zdrojewski 

(aresztowany w  czasie okupacji za spoliczkowanie policjanta), 

Małasiewicz, Z. Kratochwil. 

W warunkach okupacji w zakładzie zaprojektowano pierwsze 

na terenie ziem polskich bardzo dokładne laboratoryjne urządzenia 

pomiarowe. Fabryka oprócz normalnych maszyn i  transformatorów 

głównie dla Generalnej Guberni, produkowała także urządzenia dla 

wojska niemieckiego, od maszyn dla marynarki  /nieskomplikowane 

silniki do wentylatorów, silniki o  obniżonym poziomie szumów 

i  zakłóceń radiowych dla łodzi podwodnych, które pracowały 

po wyłączeniu silników głównych, zwłaszcza w  pobliżu okrętów 

nieprzyjaciela/ do elektromagnesów do jednej z  broni. W  czasie 

okupacji zmodernizowano stację prób i stację transformatorową, tak 

iż jeszcze wiele lat po wojnie spełniały one swoje zadania. W 1944 r. 

Niemcy przystosowali jeden ze starych baraków – dawny magazyn 

starych modeli na dział obróbki pocisków armatnich (ustawiono 

tam dwa szeregi tokarek). Pracownikami fabryki byli mieszkańcy 

osady fabrycznej, Żychlina, ale także Dobrzelina, Grabowa, Pniewa, 

Wydmuchu, Budzynia, Woli Popowej, Buszkowa, Modela, Jastrzębia, 

Pasieki czy nawet Pacyny. 30 listopada 1944 r. miały miejsce 

duże aresztowania wśród personelu inżynieryjno technicznego za 

przynależność do Związku Walki Zbrojnej, cześć tego personelu  

przeszła granicę z Generalną Gubernią. 

W  fabryce pracowano dziewięć - jedenaście godzin 

z czego pół godziny przeznaczano na przerwę obiadową. W soboty 

pracowano do godz. 13. Pracowników podzielono na trzy kategorie: 

robotnicy, pomocnicy i  uczniowie. Uczeń dostawał 44 marki 

a  pracownik 100 mr miesięcznie.  Polscy robotnicy byli niżej 

opłacani, zmuszani do przepracowania w  tygodniu od 60 do 72 

godzin. Kontrola pracowników na portierni odbywał się poprzez 

podbijanie karty z  tym, że od godz. 7.01 karta była stemplowana 

na czerwono. Ponadto każdy z  pracowników wciskał specjalną 

gałkę, która uruchamiał specjalny mechanizm i  jeśli zapaliło się 

czerwone światło był brany na szczegółowa kontrolę. Wydawano też 

pracownikom specjalne okrągłe blaszki – tzw. marki (po  10 marek), 

Produkcja na potrzeby 

wojsk
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które służyły do pobierania dodatkowych narzędzi329. 

Stosunki między polską, a  nieliczną niemiecką załogą 

układały się według relacji świadków bez większych zadrażnień. 

Zdarzały się przypadki tzw. małego sabotażu, który stosowali młodzi 

polscy robotnicy, np. wrzucanie do okładzin cewek kilku opiłków 

żelaza, co skutkowało przebiciem na stacji prób. Obarczenie polskich 

robotników całkowitą odpowiedzialnością za jakość produkcji, 

zdarzające się wypadki przy produkcji oraz ustawiczne podejrzenia 

o  sabotaż, powodowały jednak  nieustającą atmosferę napięcia. 

Zdarzały się też drastyczne przypadki, kiedy za odcięcie skrawka 

skóry T. Fiszer (major WP), został skazany na śmierć. Został 

aresztowany w  styczniu oskarżony o  sabotaż w  postaci kradzieży 

pasa transmisyjnego, a 20 sierpnia 1943 r. rozstrzelany.330. 

W  czasie okupacji zakład produkował prądnice do 

polowych elektrowni wojskowych, silniki elektryczne łodzi 

podwodnych, a w pawilonie  baraku stojącego za stołówką młodzi 

Niemcy wytaczali skorupy pocisków przeciwpancernych kalibru 

88 mm o tępym stożkowatym zakończeniu. Prócz tego wykonywano 

dla potrzeb cywilnych wielkie prądnice o średnicy 4 m oraz mniejsze  

i większe transformatory, niektóre tak potężnych rozmiarów, iż do 

transportu sprowadzano specjalne wagony, a do wyciągnięcia z hali 

wagonu wzywano kilkuset robotników, którzy przy pomocy lin 

wytaczali go poza halę331. W połowie 1944 r. planowano przeniesienie 

fabryki do Mannheim, ale po ośmiu tygodniach z tego zrezygnowano. 

W  przeddzień wybuchu powstania warszawskiego do Pruszkowa 

z  Żychlina wysłano duży transformator i  co jakiś czas przysyłano 

transport po części do montażu, ale po wybuchu powstania zaczęto 

transformator demontować. Jesienią pracownicy fabryki mieli za 

329 ABPwŻ, J. Gajewski, Wspomnienia, maszynopis, s. 8; S. Błach, Wspomnienia z pracy 
w Zakładach EMIT w Żychlinie, mszps., s. 1-2;  S. Fladziński, Informacja dotycząca 
Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów za okres 1937 – 1945, 
mszps., Żychlin 1985, s. 1 – 4; E. Turowski, Materiały do biografi i Zakładu EMIT 
w Żychlinie, mszps., Warszawa 1985, s. 1 – 9; E. Jezierski, Dziesięć lat w fabryce, mszps., 
s. 3;  Z. Kratochwil, Wspomnienia z mojej pracy, s. 4 – 7; L. Zalewski, Wspomnienia(moje 
spotkanie z fabryką), mszps., s. 3 -9; F. Góreczny, Kronika Żychlina, dz. cyt.,, s. 120; F. 
Góreczny, Emit., b.p.;

330 AIPN, Ld pf  10/49, b.t., k. 24. Donos miał złożyć brygadzista działu na którym Fiszer 
pracował – Ryszard Kumm, którego rodzina miała w Żychlinie piekarnię. R. Kumm po 
wojnie mieszkał w Ameryce Południowej.

331 S. Skibiński, Wspomnienia z Żychlina z lat 1943 – 45 (o fabryce i ludziach), KZR, Kutno 2008, 
t. XII, s. 356 – 357.
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zadanie  wykonie remontu toru kolejowego wiodącego od stacji do 

fabryki.

W  północnej części Żychlina w  warsztacie ze spawalnią 

wykonywano półprodukty do budowy kadłubów łodzi podwodnych 

(prawdopodobnie w  przejętym przez Niemców zakładzie 

Andrzejewskich). 

Odlewnia i zakłady metalurgiczne także były pod zarządem 

niemieckim, wykonując różne części metalowe. Młyn parowy na ul. 

1 Maja 44 M. Wojdesławskiego, był okresowo czynny w  okresie 

okupacji, pod koniec której miał częściowo spłonąć.

Praca w  tych zakładach pozwalała uniknąć wywiezienia 

na roboty do Niemiec. Jednak w  celu zaspokajania żądań władz 

centralnych na siłę roboczą, miejscowe władze ograniczały stan 

zatrudnienia, przeprowadzając różne akcje „wyczesywania”, tzn. 

redukując liczbę osób pracujących w  różnych przedsiębiorstwach 

i instytucjach. Wyznaczono nawet limity zatrudnienia. W rolnictwie 

jeden rolnik miał przypadać, w  zależności od rodzaju upraw, 

na 4 – 6 ha ziemi. Powiązane to było z  akcją tworzenia tzw. 

zdrowych gospodarstw – Z- Höfe. Dla gminy Dobrzelin  ilość 

takich gospodarstw miała wynosić 63 na obszarze ponad 1861 ha, 

zamieszkanych przez 717 rodzin – 2365 osób, w tym 1254 dzieci. 

Według przelicznika potrzebnych było tu zatem tylko 429 osób 

niezbędnych do pracy zaś 1939 osoby można było przeznaczyć na 

przymusowe roboty332.

Robotników próbował także pozyskiwać Arbeitsamt 

(tłum. Urząd Pracy) poprzez dobrowolne akcje werbunkowe. 

Przeprowadzono 3 takie akcje do pracy w  fabrykach amunicji, 

zakładach samochodowych w  Berlinie, Hanowerze. Były to 

przeważnie pojedyncze wywozy do pracy w  Niemczech, gdzie 

obiecywano przydział do dobrej pracy. Po przybyciu na miejsce, 

przydzielano do pracy w  gospodarstwach prywatnych i  fabrykach 

(z osób, które w ten sposób wyjechały 5 osób zginęło; E. Radzymiński, 

Antoni Tafl iński, Józef Podstawski, Franciszek Kowalski, Stefan 

Gachalski)

332 APŁ, KW PZPR, sygn. 1740, Zofi a Plichta, Eksterminacja ludności w powiecie 
kutnowskim podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939 - 1945, k. 56.
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ŻYCIE W WARUNKACH OKUPACYJNYCH
I EKSTERMINACJA LUDNOŚCI

OŚWIATA

Po zajęciu miasta przez Niemców początkowo pozwolono prowadzić 

szkołę w  budynku przy ul. Narutowicza 72, ale 10 marca 1940 r. 

została zamknięta, zaś Niemcy zyskali w ten sposób listą nauczycieli 

i uczniów. Tajne nauczanie w zakresie szkoły podstawowej prowadziły 

dwie emerytowane nauczycielki Julia Iwanowska i  Maria Nowacka. 

Tajnym nauczaniem zajmowali się także : Zofi a Mierzejewska, 

Wacława Fryc, Bronisława Dutkowska, a  w  konspiracji czynny 

udział brały: Jadwiga Majewska, Franciszka Chałubińska, która 

działała w  Batalionach Chłopskich w  stopniu porucznika. Inna 

nauczycielka Natalia Mosiewicz została zesłana i  wywieziona  do 

Kazachstanu, gdzie zorganizowała naukę dla Polskich dzieci.  Niemcy 

budynek szkoły przeznaczyli dla dzieci niemieckich, a dla polskich 

dzieci utworzono we wrześniu 1941 r. nauczanie  w dwóch salach 

w budynku przy ul. Pierackiego 22 (1 Maja), gdzie wykładowcami 

byli Niemcy: Otto i Blimke, a dzieci wykorzystywano głównie do 

prac polowych333. 

Z ogródka przyszkolnego w  szkole w Grabowie,  Niemcy 

przenieśli pochowanych tam żołnierzy zmarłych podczas kampanii 

wrześniowej na cmentarzyk w  Dobrzelinie. Kierownik szkoły 

Pasztetnik okazał się natomiast zdrajcą, który wraz z  całą rodziną 

przyjął obywatelstwo niemieckie, wstąpił do Wehrmachtu, a następnie 

wraz z synem Mirosławem, do SS. Być może to on przyczynił się do 

aresztowania dwóch nauczycieli grabowskiej szkoły: Z. Zawodniaka 

i L. Stępniaka. Obaj zginęli w obozie koncentracyjnym. Pasztetnicy 

zdołali uciec w  1945 r. przed wkroczeniem armii sowieckiej. 

W  szkole kwaterowało wojsko niemieckie, a  potem uruchomiono 

tu szkołę przysposobienia rolniczego dla rolników niemieckich.  

W  czasie okupacji szkoła w  Śleszynie podobnie, jak w  Grabowie 

była wykorzystywana przez Niemców jako ośrodek kursów 

333 L. Zalewski, Szkolnictwo na terenie miasta, s. 7-8.

Tajne nauczanie

Szkolnictwo niemieckie
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rolniczych, a od wiosny 1941 r. znajdował się w niej obóz dla jeńców 

angielskich zatrudnionych przy melioracji pól. Po likwidacji obozu 

przebudowano budynek na siedzibę straży granicznej. W Grzybowie 

zaś uczyły się dzieci osadników niemieckich334.

Jesienią 1943 r. zorganizowano szkołę zawodową dla 

uczniów. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu po trzy godziny. 

Zajęcia prowadzili dwaj Niemcy: Dautz i  Schmidt, a  nauka 

obejmowała jęz. niemiecki, materiałoznawstwo, matematykę, 

geometrię, rysunek techniczny. Szkoła działała tylko kilka miesięcy.  

SYTUACJA LUDNOŚCI POD OKUPACJĄ 
HITLEROWSKĄ

Po ataku na ZSRR, Niemcy początkowo próbowali 

werbować  wśród Polaków ochotników do formacji wojskowych 

walczących po stronie hitlerowców pod hasłem walki z  bolsze-

wizmem. W  Żychlinie znaleźli się ochotnicy wśród pracowników 

transformatorowi, którzy zgłaszali się do mającego się formować 

tzw. legionu anty – bolszewickiego, złożonego z  Polaków. Ci 

„legioniści” posiadali już mundury w postaci płaszcza khaki wzoru 

przedwojennego, z pasem głównym, spodnie ze spinaczami, czarne, 

jakich używali niemieccy pancerniacy, czarne sznurowane buty, na 

głowie czarny beret335. 

Pisząc o położeniu ludności trzeba jednak w tym miejscu 

wspomnieć, iż pomimo wielu prześladowań były też przykłady 

świadczące o  próbie zadbania przynajmniej o  osoby pracujące 

w zakładach. W okresie okupacji np. wszyscy pracownicy cukrowni 

byli ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. W  okresie 1942 

– 45 odnotowano  42 wypadki, którym ulegli zarówno pracownicy 

niemieccy (w tym dyrektor G. Kahl), jak również Polacy (W. Berger, 

334 Tamże, s. 24.
335 ABPwŻ, J. Gajewski, Wspomnienia, maszynopis, s. 8; S. Błach, Wspomnienia z pracy 

w Zakładach EMIT w Żychlinie, mszps., s. 1-2;  S. Fladziński, Informacja dotycząca 
Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów za okres 1937 – 1945, 
mszps., Żychlin 1985, s. 1 – 4; E. Turowski, Materiały do biografi i Zakładu EMIT 
w Żychlinie, mszps., Warszawa 1985, s. 1 – 9; E. Jezierski, Dziesięć lat w fabryce, mszps., 
s. 3;  Z. Kratochwil, Wspomnienia z mojej pracy, s. 4 – 7; L. Zalewski, Wspomnienia(moje 
spotkanie z fabryką), mszps., s. 3 -9; F. Góreczny, Kronika Żychlina, dz. cyt.,, s. 120; F. 
Góreczny, Emit., b.p.; 
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M. Brudnicki, S. Grzybowski, A. Ciesielski, U. Kloos, J. Kwiatkowska, 

K. Kozak, T. Krajewski, J. Łepski, J. Skibiński, G. Wojcikians). 

Poszkodowanym wypłacono po kilka tysięcy marek odszkodowania 

(Polakom także)336.

Nie tylko oświata i  polskie szkolnictwo zostało przez 

Niemców ograniczone, ale również Kościół stał się obiektem 

wrogości hitlerowców. Tragiczny los spotkał żychlińskich księży, 

którzy zostali aresztowani i wywiezieni do obozów koncentracyjnych, 

gdzie zginął ks. Henryk Osiński. Po ustaniu działań wojennych 

17 lub 27 października Niemcy przez 3 dni przetrzymywali 

prawdopodobnie kilkunastu mężczyzn w  kościele. W  związku 

z  tym, wg relacji Zbigniewa Pilarskiego i  Świeckiego z  Żychlina, 

odbyła się manifestacja mieszkańców Żychlina przed kościołem. 

Niemcy tuż po wkroczeniu aresztowali też pewną liczbę mężczyzn 

i  popędzili ich do Piątku, gdzie wraz z  innymi zamknięto ich także 

w kościele. W początkowym okresie okupacji w  kościele parafi alnym, 

do 1  grudnia funkcjonował szpital polowy dla polskich jeńców 

wojennych. Niemcy jednak w  1941 r. zamknęli kościół, zakazując 

odprawiana mszy św. i urządzili tu magazyn zboża. Być może  ostatnią 

mszę odprawiono w  kościele 18 maja 1941 r. Wówczas z  rozkazu 

burmistrza Żychlina  w kościele między godz. 9 a 10 rano aresztowano 

50 osób i wywieziono ich do Koła, a następnie na roboty do Niemiec 

/Bawaria/. Parafi a została obrabowana zupełnie z  szat liturgicznych 

i bielizny liturgicznej, zrabowano dzwony i wywieziono  księgi stanu 

cywilnego wraz księgami kościelnymi, aneksami i wszelkiego rodzaju 

dokumentami znajdującymi się w  kancelarii parafi alnej. W  czasie 

walk podczas Kampanii Wrześniowej okna i  dach kościoła zostały 

mocno uszkodzone. Ponadto Niemcy usunęli mur otaczający kościół 

i  cmentarz kościelny, zburzono pomniki i  grobowce znajdujące się 

przy kościele337. 

W październiku 1943 r. w czasie prac ziemnych (budowa 

stawów przeciwpożarowych, a  wg innych źródeł zakopywania 

kabli  elektrycznych),  w  pobliżu terenu kościelnego znaleziono 

przedmioty prehistoryczne w  wykopie na głębokości ok. 1,5 m. 

W  Wykopie znaleziono naczynia i  przedmioty z  brązu kultury 

336 APK, CDwD, sygn. 153, k. 17.
337 APRKwŻ, Kronika; AIPN, Ld pf 11/85, Zestawienie ankiet, k. 11.

Księża i Parafi a

Grób skrzynkowy

ŻYCIE W WARUNKACH OKUPACYJNYCH I EKSTERMINACJA LUDNOŚCI

197



pomorskiej z 500 r. p. n. e., które odesłano do Krajowego Urzędu 

Prehistorii w  Poznaniu. Niemcy usiłowali to znalezisko użyć jako 

dowodu germańskiej przeszłości tych ziem338. Zniwelowano wtedy 

teren przed kościołem, burząc również przy okazji żydowskie jatki. 

Rynek przed kościołem po niwelacji terenu w czasie okupacji hitlerowskiej

Ofi arą niemieckich prześladowań padli również lekarze 

polskiego i  żydowskiego pochodzenia, aresztowani lub zamknięci 

w  gettcie, a  następnie zamordowani. Opiekę medyczną w  czasie 

okupacji zapewnić miał lekarz Ukrainiec,  Mierkułow, który 

przyjmował pacjentów przy ul. Narutowicza 339.

Niemcy zlikwidowali także Ochotniczą Straż Pożarną 

przejmując jej majątek. Utworzono jednostkę straży według zasad 

i pod zarządem niemieckim. Stanowiska dowódcze obsadzone były 

przez Niemców, ale wśród strażaków byli też Polacy: Konstanty 

i  Józef Nowiccy. Utworzono też grupę młodzieży : B. Pieńkowski, 

T.  Tyburczyk, W. Wrzesiński, której zdaniem było odbywanie 

ćwiczeń w  parku oraz prace porządkowe w  remizie i  czyszczenie 

sprzętu340.

338 ABPwŻ, F. Góreczny, Kronika Żychlina, s. 182. Niemcy planowali utworzyć w tym 
miejscu skansen, który miał być świadectwem germańskiego osadnictwa w powiecie 
kutnowskim przed 2500 lat.

339 Tamże.
340 J. Marciniak, L. Zalewski, Ochotnicza straż, dz. cyt. s. 22.
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Rozwiązano oczywiście inne wszystkie polskie organizacje, 

natomiast Niemcy podporządkowując nazizmowi każdy niemal 

aspekt życia społecznego, powołali swoje organizacje

Z  Akt Delegatury Rządu RP na Kraj wynika, iż wszyscy 

Niemcy zorganizowani byli przymusowo w  różnych instytucjach 

partyjnych i społecznych: NSDAP, w jej przybudówkach Hitler Jugend, 

Bund Deutscher Mädel, Sturm- Abteilungen /SA/ - oraz w  tzw. 

związkach przyłączonych, jak Deutsche Arbeitsfront /DAF/ NS – 

Lehrerbund. W pobliżu Żychlina znajdował się obóz „Arbeitsfrontu”, 

a  na terenie cukrowni  należało do tej organizacji, co najmniej 14 

osób, Niemców i  obywateli polskich, którzy podpisali volkslistę: Ida 

Kintzel, Wilhelm Launhardt, Franz Mamczur, Karl Markwart, Marian 

Steidelmann, Schmitter, Józef Zubertowicz (z  Oporowa), Wacław 

Wiśniewski (ze Skrzeszew), Ernst Drescher, Olga Friedrich, dr Gerhard 

Kahl, Ursula Kroos, Wanda Friedrich. 

Volkslistę na terenie żychlińskiego zakładu podpisało 32 

osoby. Ogólna i dokładna liczba volksdeutschów nie jest jednak znana.

Według prasy niemieckiej do dyspozycji partii NSDAP 

w  lutym 1941 r. w  całym powiecie kutnowski było 1200 chłopców 

i dziewcząt oraz 3500 osób dorosłych341. Ściśle z policją współpracowała 

młodzież zorganizowana w  Hitler Jugend, na czele którego stał 

w Żychlinie F. Herma 342. Organizacja ta miał swoje koszary w obozie 

przysposobienia obronnego znajdującego się w  barakach w  miejscu 

późniejszych budynków Zespołu Szkół Zawodowych.  Odpowiednikiem 

żeńskim był Bund Deutscher Mädel, na czele którego stała Stani 

Janus 343. 

W maju 1940 r. założony został wspólny dla powiatów Kutno, 

Koło i  Gostynin, Związek Nauczycieli /NS – Lehrebund/344. Trzeba 

też wspomnieć o  luźno związanej z  NSDAP organizacji rolniczej 

Kreisbaueruschaft. Prowadziła ona często samowolne wysiedlenia, 

konfi skaty, rewizje, co prowadziło do sporów kompetencyjnych z policją. 

Na czele tej organizacji w Kutnowskiem stał SS – Sturmführer Miller345.

341 Gegenwart und Zukunft einer Stadt, [w:] „Litzmannstädter Zeitung” z 15 II 1941 r.
342 „Ostdeutscher - Beobachter” z 16 I 1940  r.
343 Tamże.
344 Grundung des NS – Lehrerbundes, [w:] „Ostdeutscher - Beobachter” z 12 V 1940  r.; 

„Litzmannstädter Zeitung” z 15 V 1940 r.
345 „Litzmannstädter Zeitung” z 6 IV 1940 r. i z 14 VII 1941 r.

Organizacje niemieckie
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Okupant niemiecki od pierwszych dni stosował wobec 

ludności politykę zastraszania i  terroru, na skalę dotąd nieznaną 

ludzkości. Haniebną rolę w  eksterminacji ludności polskiej 

odegrali zwłaszcza  volksdeutsche346. W  Żychlinie rozstrzelano 

Józefa Urzędowskiego, którego wskazali miejscowi Niemcy Keinik 

i  Garstka. Józef Urzędowski,  sezonowy pracownik cukrowni 

w  Dobrzelinie oraz dzierżawca sadu, stanął na krótko przed 

wybuchem wojny w  obronie kaleki Urbańskiego, który niechcący 

stłukł szybę wystawową w sklepie Kazimierza Garstki. W budynku 

K. Garstki mieszkał Kenig vel Kejnich, prowadzący zakład 

zegarmistrzowski i  sklep z  dewocjonaliami. Obaj chcieli pobić 

Urbańskiego. Ale Urzędowski interweniował. Garstka według 

dwóch świadków miał mu grozić. Po wkroczeniu Niemców okazało 

się, że Kenig z  nimi  współpracował. 25 września 1939 r. Kenig 

z kilkoma żołnierzami i wg niektórych zeznań z Garstką, pojechał 

po Urzędowskiego, którego przywieziono do Żychlina i pod murem 

młyna polecono mu wykopać dół, a następnie kazano mu tam wejść 

i tam zastrzelono go kilkoma strzałami. Wdowa po Józefi e zeznawała, 

że kiedy zasypywano dół jej mąż jeszcze żył. Zbrodniczej egzekucji 

dokonało 5 – 6 żołnierzy Wehrmachtu stacjonujący w  Żychlinie 

w  remizie strażackiej,  należących do 13 korpusu piechoty gen. 

M. von Weichsa. Dopiero po kilku dniach Urzędowskiego 

pochowano na terenie cmentarza347.

Za młynem w  Żychlinie przy ul. 3 Maja rozstrzelano 

pierwszych zakładników. Z ul. Sannickiej na przełomie października 

i listopada 1939 r. na tyłach młyna zabito Polaka, którego rozkazano 

zakopać na miejscu rozstrzelania  jeszcze żywego.

Okupanci po dokonaniu tych aktów terroru wezwali ludność 

do podjęcia przerwanej działaniami wojennymi pracy. Polacy,  w jednym 

z  pierwszych rozporządzeń nowych władz, zostali zobowiązani do 

kłaniania się wszystkim umundurowanym Niemcom oraz do oddania 

wszystkich aparatów radiowych. Wprowadzono godzinę policyjną, 

346 AIPN, Ds 26/70.
347 Tamże,  Ld pf 421/83, Akta sprawy Józefa Urzędowskiego, k 4. 

Pierwsze egzekucje
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która obowiązywała od godz. 19. Za spacer po godzinie policyjnej 

najczęściej karano mandatem – ok. 1 marki. Na osiedlu fabrycznym 

ustalił się zwyczaj łagodzenia niedogodności godziny policyjnej. Na 

przestrzeni między blokami, niewidocznej od ulicy, w  letnie dni 

wystawiano ławki i krzesła aby zażyć wieczornego słońca. Zdarzało 

się jednak, że wówczas wpadała Hitlerjugend i wówczas bito kogo 

popadło. Wprowadzono też segregację rasową, a przejawem był tego 

choćby sposób organizacji transportu. Ze stacji kolejowej  kursował 

tzw. autobus, czyli platforma konna, ale tylko dla Niemców.

W okresie od 1941 do 1944 r. miała miejsce fala aresztowań, 

ofi arą których padło kilkuset mieszkańców,  z  których kilkudziesięciu 

zostało zamordowanych dotyczyło to zwłaszcza, nauczycieli, 

urzędników, osób podejrzanych o działalność konspiracyjną.

Jednymi z  pierwszych ofi ar hitlerowskiego reżimu byli: 

Stanisław Wypuch– aresztowany 14 kwietnia 1940, zamordowany 

22 lipca 1942 w Matthausen; Maria Różycka– więzień Majdanka; 

Wacław i Zygmunt (dzieci) Różyccy  – Majdanek; Leon Stańczyk 

- zginął w Matthausen; Regina Wichrowska – więziona w okresie 

1941 – styczeń 1942 r. we Wronkach, podobnie jak  Władysława 

Józefowicz– w  X 1941 r. również wywieziona do Wronek, gdzie 

przebywała do marca 1942 r. Wincenty Szymański - aresztowany 

w 1941 r. i  rozstrzelany w  lasach w okolicy Gostynina;  Zygmunt 

Gulazdowski - aresztowany w I 1942 r. z zakładu pracy za kolportaż 

ulotek i zamordowany w więzieniu w Inowrocławiu oraz Zbigniew 

Szymański aresztowany razem z  Władysławem Sukiennikiem w tym 

samym miesiącu, a których powieszono w Inowrocławiu. Bronisław  

Walczak  - aresztowany 12 stycznia 1942 r. i osadzony w Poznaniu 

za działalność w konspiracji. Miał być łącznikiem byłej KPP między 

Warszawą a  Żychlinem. Został aresztowany w  wyniku „wsypy”. 

Wacław Czajkowski złapany przez straż graniczną w Luszynie przy 

przekraczaniu granicy z  GG w  połowie lipca 1941 r., skazany na 

5 lat więzienia i ciężkich robót, osadzony był Kutnie, Radogoszczy, 

Sieradzu,  Matthausen, gdzie został oswobodzony 5 maja 1945 r. 

Pierwszą próbę jego aresztowania przeprowadzili w  Żychlinie 

żandarmi, ale wówczas zdołał uciec przez okno. Zmarła jednak 

w  między czasie jego żona Helena, a  czworo dzieci w  wieku 2 – 

Fale aresztowań
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14 lat zostały przesiedlone w okolice Łodzi. Chcąc odzyskać dzieci 

próbował przekroczyć granicę i  podczas tej właśnie próby został 

złapany.  Feliksa Tadeusiak vel Stańczyk - zatrzymana w VIII 1941 r. 

w Żychlinie przez miejscowych żandarmów Krebsa i Modesa, trafi ła 

do aresztu w Kutnie, a następnie w Toruniu, Fordonie, a w końcu 

została zesłana do Elbląga do pracy w  fabryce amunicji. Ponadto 

zostali  zamordowani: Władysław Prośniewski– członek OSP,  

Franciszek Ferner– naczelnik poczty, zginął w Dachau 17.02. 1941 

r., Kazimierz Guzik,  Edmund Izbiński, Józef Siński, Pomorski oraz 

Franciszek Zarzycki– zamordowany w Poznaniu348. 

 Największa fala represji spadła na mieszkańców Żychlina 

w 1942 r. Pierwsze zatrzymania na masową skalę i wywożenie do 

więzienia w Inowrocławiu, dokonane przez gestapo, miały miejsce 

w lutym 1942 r. Zostali wówczas aresztowani: Henryk Białkowski, 

który potem przeżył Oświęcim; Walentyna Bieńkowska, podejrzana 

o  współpracę z  podziemiem, przeżyła obóz w  Ravensbrück; 

Bolesław Lewandowski, został rozstrzelany w Poznaniu; Stanisław 

Lewandowski aresztowany przez Gestapo z  tzw. listy, został 

zamordowany w  Inowrocławiu; Bolesław Milczarek, aresztowany 

prosto z  zakładu pracy, zamęczony podczas przesłuchania 

w  Inowrocławiu; Zofi a Nowicka (żona Mariana Nowickiego 

– komendanta AK na m. Żychlin) - posądzona o  współpracę 

podziemiem, osadzono ją  w  Kutnie, ale zwolniona została po 

5  tygodniach ze względu na małe dzieci; Henryk Rychliński -  

zginął w okolicach Wittenberga, gdzie był zesłany na roboty; Leon, 

Marian i  Tadeusz (bracia) Szadkowscy aresztowani - zamęczeni 

w  Inowrocławiu; Barbara Szczepaniak aresztowana za współpracę 

z podziemiem, osadzona w Kutnie potem w Sieradzu, gdzie została 

zamordowana; Franciszek Szurobik - zamęczony w Inowrocławiu349.

Kolejną „czystkę” gestapo urządziło w  kwietniu 1942  r. 

Zatrzymano wtedy: Jadwigę Ancerowicz za kolportaż ulotek, 

osadzona w więzieniu w Kutnie, później trafi ła do Oświęcimia, Jan 

Borkowski– zginął w Inowrocławiu. W łapance z  rozkazu gestapo 

na ul. Wiejskiej, Sannickiej, Polowej, za wrogą działalność organizacji 

348 APK, SPK, sygn. 35, Wykaz osób poległych  w walkach z hitleryzmem o wyzwolenie 
Polski i zamordowanych przez okupantów w obozach koncentracyjnych w czasie wojny 
1939 – 45 z m. Żychlina z terenu Gminy Dobrzelin i Gm. Oporów, k. 15 - 16.

349 AIPN, Ld pf 11/85, Zestawienie ankiet, k. 13.
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podziemnych różnych opcji politycznych, handel żywnością 

i  odzieżą aresztowano 22 osoby. Z  tego do  więzień w  Sieradzu, 

Radogoszczy, Wronkach  oraz do obozów w  Łodzi, Zdunach 

trafi ło 10 osób. Do obozów koncentracyjnych z tych 22 osób trafi ło 

9 wysłanych do Matthausen, Gusen, Majdanku, Oświęcimia. Z tej 

liczby 6 osób zginęło w  obozach, a  6 rozstrzelano w  więzieniach, 

a 5 zwolniono. Wśród aresztowanych prawdopodobnie byli: Roman 

Gołębiowski,  Jan i  Józef Grzegorczykowie, Stanisław Izbiński, 

Franciszek Jabłoński, Antoni Jasiński, Adam Jastrzębski, Stanisław 

Kaźmierczak, Kazimierz Lewaniak, Andrzej Maciejewski, Józef 

Matuszewski, Stefan Nowicki, Eugeniusz Orlikowski, Józef Pawlik, 

Piotr i Maria Poratyńscy,  Wacław Sikorski, Feliks Wasiak, Edward 

Wójcik, Helena Zaczkiewicz.  W  kolejnej akcji  aresztowano 12 

osób – 2 mężczyzn, 6 kobiet, 4 dzieci, z  tego 1 mężczyzna został 

zamordowany. W  tej grupie prawdopodobnie znaleźli się: Helena 

Andrzejczyk– więzień Majdanka od lipca 1944, skąd uciekła; Zosia 

i Halinka (dzieci) Andrzejczyk– wywiezione do obozu w Majdanku.   

Kolejne aresztowania dotknęły  8 osób z ulic: 3 Maja, Głowackiego, 

Pl. Wolności – 7 mężczyzn (2 zginęło) i 1 kobieta, a byli to: Stanisław 

Gałamon; Eugeniusz Gosławski; Janina Torenc; Edward, Eugeniusz,  

Jan, Mieczysław (spalony w  Matthausen) Rajmund (zamęczony 

w  Inowrocławiu) bracia Wojciechowscy; Maria Gulazdowska– 

w 1942 r. wywieziona do Niemiec.

W  maju 1943 r. zostali aresztowani: Mieczysław 

Ancerowicz, który przeżył Pawiak, Oświęcim, Matthausen; 

Franciszka Podstawska – więziona w latach 1943 – 44 we Wronkach.  

W lutym 1944 r. żandarmeria aresztowała Stefana Romantowskiego 

za współpracę z  partyzantką. Mimo, że odmówił wyjazdu  do 

pracy przy okopach, po 6 tygodniach został zwolniony. Tragiczne 

zakończenie miało aresztowanie Jerzego Królikowskiego, który 

został zamordowany w Gross Rosen350.

Inna formą represji wobec ludności były wysiedlenia. Proces 

wysiedleń zmierzał nie tylko do usunięcia ludności polskiej, lecz 

także do całkowitej konfi skaty jej mienia. Konfi skata ta była niemal 

zupełna, skoro w 10 – 25 kg bagażu miała się mieścić żywność na 14 

dni. Niekiedy dochodziło do aktów rozpaczy ze strony wysiedlanych. 

350 Tamże, k. 11.
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Tak jak to miało miejsce 23 kwietnia 1940 r.  o godz. 4.00 we wsi 

Zgoda w  gm. Dobrzelin. Policja dokonując nagłego wysiedlenia 

pozwoliła zabrać zaledwie jedną paczkę. Marian Jankowski, któremu 

w  ten sposób nakazano opuścić gospodarstwo podpalił swój dom. 

Rozstrzelano na miejscu jego i jego brata Wacława na rozkaz landrata 

kutnowskiego von Myliusa. Wyroki te zostały zatwierdzone przez 

Wyższego Dowódcę SS i policji W. Koppe. Franciszka Jankowska, 

żona Mariana, wraz z  czworgiem dzieci, w  ramach kontyngentu 

wysiedlonych, trafi ła do punktu rozdzielczego wysiedlonych w Łodzi 

przy ul. Łąkowej 4, gdzie „… dawano zupę jak pomyje i dwa razy 

kawę, chleba ¼ kg na osobę, spanie na posadzce”351.

W  1940 r. Niemcy rozpoczęli wysiedlanie przede 

wszystkim bogatych chłopów, a mniejszych gospodarzy zamieniano 

na robotników w  gospodarstwach niemieckich.  Administrację 

majątkami ziemskimi przejmowali Niemcy, tak jak w   Śleszynie, 

gdzie od Niezabitowskich  przejął dobra inż. rolny Hanke352. Hanke 

starał się bronić swoich polskich pracowników przed wywiezieniem 

na przymusowe roboty do Niemiec. Potrafi ł jednak za zbyt długie 

przerwy w pracy wymierzyć karę chłosty i ciągnąć ofi arę na sznurze 

za koniem. Hankego, który w styczniu 1945 uciekł, a następnie został 

złapany  pod Koninem, osądzono w  Śleszynie i  po tym wkrótce 

zmarł (mogło dojść do samosądu i śmiertelnego pobicia)353.   

Pisząc o mieszkańcach Żychlina trzeba podkreślić tragiczny 

los Żydów, stanowiących przed II wojną światową bardzo znaczący 

odsetek ludności miasta. Po wkroczeniu Niemców do Żychlina 

pierwsze miesiące okupacji nie zapowiadały jeszcze dramatycznego 

rozwoju sytuacji. Już wiosną 1940 r. warunki traktowania ludności 

żydowskiej mocno się zaostrzyły. W  Żychlinie 20 lipca 1940 

r. zostało założone getto na ternie wyznaczonym przez ulice: 

Narutowicza, Łukasińskiego, Traugutta i  Łąkową oraz drugie na 

terenie  „Fabianówki” przy ul. Pierackiego. Getto zorganizowano 

w  ciągu 5 godzin. W  tym czasie nastąpiła zamiana mieszkań 

między Polakami a  Żydami. Przedsięwzięcie to wykonano na 

polecenie burmistrza K. Hempla. Władze niemieckie wyznaczyły 

351 Tamże, k. 16.
352 W dworze zamieszkał po wysiedleniu Niezabitowskiej do Łodzi a następnie do Piotrkowa. 

L. Zalewski, Zbiór prywatnych …..
353 Tamże.
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Komitet Żydowski – Judenrat z własnym biurem pracy, wydziałem 

aprowizacji i policją. Na czele Judenratu stanęli : piekarz Rozenberg 

zwany „Altkiem” oraz Oberman, syn byłego właściciela tartaku. 

Ten ostatni dowodził żydowską policją, w  skład której wchodzili: 

Bauder, Hejmach Tornuczyk, Hilek Ziger [w pisowni nazwisk mogą 

być błędy – jest to zapis z niemieckich źródeł] 354. Ponadto w skład 

Judenratu i żydowskiej policji wchodzili także: Chałemski, Henryk 

Rozenblum i Blusztajn.

Na terenie Fabianówki, szefem żydowskiej policji 

został Hilek Rozenblum. Początkowo Żydzi cieszyli się pewnymi 

swobodami i  mogli prowadzić handel z  Niemcami, a  w  gettcie 

istniała szkoła (uczyła tam H. Cynamon Bodek) a  nawet straż 

pożarna. Wkrótce jednak przepisy zaostrzono. Żydzi używani 

byli do prac na terenie miasta, podczas których byli maltretowani 

np. przez smarowanie smołą. Judenrat codziennie  organizował 

młodych ludzi w  kompanie robocze, które zatrudniano przy 

pracach na terenie miasta i  stacji kolejowej. Ich rękoma  burzono 

krzyże i  kapliczki stojące na ulicach i  placach, fi gurki ulokowane 

przy budynkach mieszkalnych, czy budowie domu dla burmistrza 

354 AIPN, Ds 157/67, Żychlin.

powyżej / 
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w parku miejskim w miejscu obelisku Tadeusza Kościuszki. Grupy 

robotników wracając z narzędziami na ramionach musiały śpiewać 

„Nasz Śmigły – Rydz nie nauczył nas nic a  nasz Hitler złoty 

nauczył nas roboty”355. Bogaci Żydzi żyli w  dobrych stosunkach 

z Niemcami, których przekupywano cennymi prezentami. Biedota, 

a zwłaszcza rodziny wielodzietne cierpiały głód. Wyprawy na wieś 

po żywność kończyły się tragicznie, gdyż gospodarstwa po Polakach 

przejęli już Niemcy. Sytuacja aprowizacyjna w getcie w porównaniu 

z  innymi miejscowościami, była jednak względnie dobra. Była to 

konsekwencja kontrolowania i  nadzorowania getta przez policję 

żydowską. Praktycznie bez przeszkód można było opuszczać getto. 

Stąd nie było potrzeby organizowania przemytu. Ceny żywności 

były niskie, a  asortyment produktów duży. Niemcy odpłatnie na 

osobę przyznawali porcje chleba i żywności. W gettcie organizowano 

pomoc dla żydowskich uciekinierów i  zbiegów z  innych miast. 

Paradoksalnie, ale wielu z nich dostarczali do getta za pokwitowaniem 

Judenratu niemieccy żandarmi. Członkowie Judenratu, którym 

przewodzili Kłodawski i Alter, nie cieszyli się dobrą opinią. W latach 

1941 – 42 prezes Judenratu, mimo docierających z  okolicznych 

miejscowości informacji o  zagładzie, uspokajał i  nie pozwalał na 

szerzenie „złych” informacji. Sami jednak Żydzi nie dawali wiary 

relacjom o gazowaniu Żydów356.

Wiosną 1942 r. kiedy zaczęły dochodzić informacje 

o planach całkowitej zagłady Żydów, młodzi i bogaci Żydzi podjęli 

próby ucieczki: H. i  Z. Rosenblum, Mosze Zislender, H. Bodek 

– Cynamon. W  dniu 18 lutego 1942 r. żandarmeria okrążyła 

getto. Zaczęto na terenie getta kopać głębokie doły. Zapowiedzią 

deportacji było nałożenie 19 lutego 1942 r. podatku pogłównego 

w  wysokości 8 marek. Na kilka tygodni przed likwidacją getta 

trwały łapanki  i „polowanie” na mężczyzn wywożonych do obozów 

pracy. Mężczyzn przetrzymywano na placu obok Judenratu. We 

wspomnieniach obarczano Obermana jako osobę, która każdorazowo 

przygotowywała określony przez Niemców kontyngent ludzi. 

Miał on pozbywać się nawet swoich bliskich kolegów, jak choćby 

Chałemskiego określanego jako jeden z  najzacniejszych członków 

355 L. Zalewski, Zbiór prywatnych ….
356 H. Bodek, Jak tropione zwierzęta. Wspomnienia, Kraków 1993, s. 58.
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zarządu gminy357. W  przeddzień likwidacji getta 2 marca 1942 r. 

zostało rozstrzelanych przez Schutzpolizei 181 Żydów358. Wśród 

rozstrzelanych byli głównie kupcy i  rzemieślnicy, 2 nauczycieli i 1 

robotnik. W egzekucji brali udział: komendant policji i żandarmerii 

Albert Raschke oraz meister Herman König, Walter Modes, 

Wilhelm Bonicke, Eduard Hein, wachmeister Johann Krebs, 

Johann i Friedrich Zwick, Th eodor Grummer, Adalbert Kropl, Elke, 

Grauman, Matych, Johann Zurek, Friedrich Zurek (Ślązacy). 

Na terenie getta rozegrały się wstrząsające sceny 

i  niewyobrażalny dramat niewinnych ludzi. Pod pozorem 

skontaktowania z mężem została wyprowadzona z domu Obermanowa, 

a następnie zastrzelona strzałem w plecy, podobny los spotkał rodziców 

Obermana. Pozostał na mrozie kilkuletni syn Obermanów, ale kiedy 

sąsiadka chciała się nim zaopiekować została natychmiast zabita przez 

Niemców. Nikt nie odważył się podejść do płaczącego dziecka. Nocą 

wywieziono zwłoki zabitych na cmentarz żydowski, który był również 

miejscem kaźni, bowiem wyprowadzano tam Żydów grupami i ich tam 

mordowano, m.in. rodzinę Chude. W ten sposób miejscowa policja 

w obawie przed gestapo starała się zatrzeć ślady kontaktów z Żydami, 

którym za łapówki ułatwiali handel w getcie. Terror i mordy nasilały 

z każdą godziną, a „krew lała się strumieniami, wyciekając do rynsztoka 

na zewnątrz getta”359. Rodzice próbując ratować swoje dzieci wpadali 

w  obłęd. Doktorowa Winogron zginęła próbując skontaktować się 

ze swoją dawną służącą, Polką chcąc jej przekazać pod opiekę synka. 

Rachcia Gelman, która była w ostatnim miesiącu ciąży, rzuciła się na 

oczach gestapowców do rzeki, gdzie hitlerowcy ją zastrzelili. Matka 

Chełmskiego, w obawie przed Niemcami zamknęła się w szafi e, gdzie 

umarła na skutek uduszenia. 

W dniu 3 marca 1942 r. o świcie zajechały do getta furmanki 

zarekwirowane chłopom z  okolicznych wsi. Załadowano na nie 

ludzi, którzy stali kurczowo trzymając się za ręce aby nie wypaść 

i  sznurek wozów pojechał na stację kolejową, gdzie „wpakowano” 

ich do bydlęcych wagonów360. Około 3200 mieszkańców getta 

357 Tamże, s. 57.
358 AIPN, Ds 157/67, Żychlin; AAN, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet 

Centralny [dalej: KC PZPR], sygn. 1616/15, Akta delegatury, k. 45.
359 H. Bodek, dz. cyt., s. 68. 
360 Tamże, s. 69.
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wywieziono koleją i  furmankami do Kutna i  Krośniewic, skąd 

koleją trafi li do miejsca kaźni w Chełmnie nad Nerem361. W chwili 

wywózki zabito 167 osób (głównie dzieci)362, w  tym członków 

Judneratu i policjantów  z Żydowskiej Służby Porządkowej. Hilek 

Ziger zginął w czasie likwidacji getta z okrzykiem „niech żyje naród 

żydowski”.  Inny policjant żydowski H. Torończyk uciekając z getta 

z  kilkuletnim synem został pochwycony na granicy, a  następnie 

publicznie został rozstrzelany wraz z dzieckiem w pobliżu dawnej 

gminy żydowskiej. Rozenberg i Oberman, po aresztowaniu krótko 

przed likwidacją getta, zostali powieszeni w  celach363.  W  getcie 

zmarła Ruchla Helmer w 1941 r., a jej mąż, Jankiel Machel Helmer 

został rozstrzelany w  Poznaniu w  1942 r.364. Przy likwidacji getta 

funkcjonariusz Grentzschutzu  tzw. „Franek” ze strażnicy w Zarębowie 

strzelał do Żydów, którzy spóźniali się na miejsce zbiórki. Zginęło 

w ten sposób ok. 20 osób365. W czasie przewożenia Żydów właściciel 

majątku w  Emilianowie Wilhelm Lorenz /członek SA/ zastrzelił 

3 Żydów, którzy zbiegli z  transportu366. W  położonym na zachód 

od Pniewa niewielkim lasku w 1943 r. zamordowano grupę Żydów, 

361 E. Serwański, Obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem 1941 – 45, Poznań 1964, s. 28; AAN, 
KC PZPR, sygn. 1616/7, Akta delegatury, k. 45.

362 Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [dalej: GKŚZpNP],  
dawniej Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce [dalej: GKBZHwP], 
Ankieta Sądów Grodzkich [dalej: ASG], s. 56.

363 H. Bodek, dz.cyt., s. 66.
364 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w  Bydgoszczy [dalej: AIPNByd.], Akta 

w sprawie o uznanie za zmarłego: Helmer Jankiel Machel, Helmer Ruchla , sygn. 109/66.
365 AIPN, Ds 157/67, zeznanie J. Moszczyńskiego.
366 Tamże, OKŁ/S 68/72.
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podczas transportu367.  Z ludności żydowskiej przed wysłaniem ich 

na śmierć w  Chełmnie nad Nerem wyselekcjonowano niewielką 

liczbę zdrowych, silnych mężczyzn, wykwalifi kowanych fachowców 

i wysłano ich do getta w Łodzi. Pozostawiono też około 200 Żydów, 

którzy porządkowali teren getta do jesieni 1942 r. Stopniowo byli 

rozstrzeliwani na cmentarzu żydowskim. Po opróżnieniu getta 

Niemcy przeszukiwali zabudowania w poszukiwaniu kosztowności, 

a  kilka budynków zostało zburzonych. Skupisko Żydów 

z Żychlina znajdowało się także w getcie w Strzegowie w rejencji 

ciechanowskiej368. 

 Niemcy pozwolili polskim rodzinom zająć pożydowskie 

mieszkania, a  na miejscu zniszczonych domów przy ul. Traugutta 

od strony wschodniej pobudowali szereg domków jednorodzinnych, 

w których osadzono Niemców ze wschodu tzw. „Czarnomorców”.

367 S. Skibiński, dz. cyt., s. 362.
368 AŻIH, American Jewish Joint Distribution Committee 1939 – 1941, sygn. 210, Podziemne 

Archiwum Getta Warszawskiego, Ring I, sygn. 381; Zbiór relacji Żydów Ocalałych 
z Zagłady, sygn. 301/311, 301/313,  301/315; Pinkas hakehillot Polin: entsiklopedyah 
shel ha-yishuvim ha-Yehudiyim le-min hivasdam ve-`ad le-ahar Sho’at Milhemet ha-
`olam ha-sheniyah, Edited by: Danuta Dabrowska and Abraham Wein , Authors: Pessach 
Egoldberg, Danutal Dabrowska, Abraham Wein Jakubowicz, Aharon Weiss, Published 
by Yad Vashem, Yad Vashem, Jerusalem, 1976, t. I, s. 118 – 119; Eksterminacja Żydów 
w latach 1941 – 43, dok. nr 15, s. 51; Archiwum Ringelbluma. Listy o Zagładzie, opr. 
Ruta Sakowska, PWN, 1997, t. 1, nr 27, przypis 4, s. 59; D. Dąbrowska, Zagłada skupisk 
żydowskich w Kraju Warty w okresie okupacji hitlerowskiej, „Biuletyn Żydowskiego 
Instytutu Historycznego” (dalej: Biuletyn ŻIH), nr 13 -14. 1995, s. 131 – 132, tab. 14, 
s. 172; M. Grynberg,  Żydzi w Rejencji Ciechanowskiej 1939 - 1942, Warszawa 1984, 
s. 105; J. Pawlak, Eksterminacja ludności żydowskiej w Kutnie w XX w., KZR, tom III, 
Kutno, 1999; J. Wróbel, Żydzi w Kutnie 1939- 1942, „Rocznik Łódzki”, tom XXXIX, 
Warszawa- Łódź, 1991.
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ŻYCIE POLITYCZNE I RUCH OPORU

Nie dysponujemy pełnym obrazem ruchu oporu, jaki działał na 

terenie Żychlina i  okolic. Można jedynie częściowo odtworzyć 

zaangażowanie mieszkańców w  działania wymierzone wobec 

okupanta.

Już w  październiku 1939 r. dociera do Żychlina prasa 

podziemna, a  te gazetki budziły ducha patriotyzmu. Przynosił je do 

Żychlina, zamieszkały w „Fabianówce” Józef Płóciennik vel Sukiennik. 

W  związku z  kolportowaniem gazetek w  1940 r. aresztowano wielu 

mieszkańców. W pierwszych miesiącach wierzono, że wkrótce okupacja 

niemiecka się skończy, a  nadziej te podtrzymywały „dobre wieści” 

dostarczane z  Dobrzelina, dlatego pracowników cukrowni nazywano 

„Legionem Pocieszenia”, a  wiosną 1940 r. powtarzano m.in. „Im 

słoneczko wyżej, tym Sikorski bliżej”. 

Być może już wczesną wiosną 1940 r. powstały na 

terenie Żychlina struktury Związku Walki Zbrojnej [dalej: ZWZ]. 

W  mieście zorganizowano II kompanię, wchodzącą w  skład 

batalionu obwodu Kutno369. Dowódcą II kompanii był Zenon 

Kraska ps. „Rawicz”. Komendantem ZWZ na miasto Żychlin 

i okolice był Marian Nowicki, a jego zastępcą Zbigniew Szymański. 

W lutym – marcu 1942 aresztowano 300 członków ZWZ, w tym 100 

kobiet370. Wśród aresztowanych za udział w konspiracji byli m.in.: 

Kazimierz Chalabary, Leonard Głogowski, Zygmunt Grabiński, 

Piotr Gulazdowski, Jan Kobus, Józef Kołodziejczyk, Mieczysław 

Mierczewski, Eugeniusz Walczak, Maria Woźniak, Józef Zomerfeld, 

Feliks Zarodkiewicz371. Aresztowanie członków ZWZ nastąpiło 

prawdopodobnie w wyniku „wsypy”, i doprowadziło praktycznie do 

likwidacji działalności i  struktur tej konspiracyjnej organizacji na 

terenie Żychlina.

29 stycznia 1942 r. aresztowano w  Łowiczu, Mariana 

Nowickiego, którego więziono wraz z żoną w Kutnie. Około 6 lutego 

369 Obwód Kutno – dowódca Rosiecki ps. „Strzecha”, szef łączności Jan Buglaszewski ps. 
„Kmicic”, kwatermistrz – Leszczyński ps. „Sokół”, obwód Kutno z siedzibą dowództwa 
batalionu liczącego 600 ludzi. Batalion składał się z 4 kompanii. AIPN, Ld pf 11/85, 
Zestawienie ankiet, k. 15.

370 Tamże, Ld pf 10/49, b.t., k. 12.
371 Tamże.
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został zamordowany w  trakcie przesłuchania, a  pochowano go na 

cmentarzu w  Łąkoszynie. Razem ze Zbigniewem Szymańskim 

aresztowanym w Żychlinie, a po 10 dniach śledztwa zamordowanym 

w  Kutnie. Został aresztowany także Józef Szymański ojciec 

Zbigniewa. Był przesłuchiwany jednocześnie z  synem. Po kilku 

miesiącach tortur Józefa zwolniono wraz z kilkoma innymi osobami 

z  powodu braku dowodów. Ponadto gestapo aresztowało także 

Stanisława Wojaka za przynależność do ZWZ. W związku z tym, 

że po dokonaniu aresztowań członków ZWZ AK w  1942 r., nie 

ma dalszych wzmianek o  działalności tej organizacji na terenie 

Żychlina i okolicy, należy sądzić, że została ona całkowicie rozbita 

lub przetrwała w  stanie, który nie pozwalał na podjęcie działań 

związanych z ruchem oporu372. 

Z nielicznych co prawda wzmianek z okresu powojennego 

wiadomo, że działała dość prężnie na terenie Żychlina Polska Armia 

Ludowa. Z akt powojennych wiadomo, że funkcję dziesiętnika tej 

organizacji na terenie Żychlina pełnił Kazimierz Waliszewski. 

Niestety jak dotąd nie udało się ustalić pełnego zakresu działania 

i  struktury organizacyjnej373. Podobnie jak istniejącej na terenie 

Żychlina komórki Komendy Obrońców Polski. Według relacji 

Czesława Latarskiego z  sąsiedniej gminy Szczawin, który 

organizował w tej gminie batalion KOP-u, w Żychlinie funkcjonował 

oddział w sile batalionu. Ostatnim jego komendantem był Tadeusz 

Ozimek, a  jego najbliższym współpracownikiem był „Sosna” (imię 

372 Tamże, Ld pf 11/85, Zestawienie ankiet dotyczących zbrodni hitlerowskich dokonanych 
w latach 1939 – 45 na terenie miasta Żychlina, k. 33.W warszawskich szeregach 
Armii Krajowej w batalionie „Parasol” służył ppor. Bogusław S. Ustaborowicz, 
urodzony l stycznia 1922 r. w Żychlinie, syn właścicieli cegielni Izabelin i Raków. 
Inżynier z wykształcenia, instruktor harcerski, który służbę harcerską rozpoczął w 133 
Mazowieckiej Drużynie Harcerzy w Żychlinie. Podczas okupacji hitlerowskiej pod 
pseudonimem „Żar” brał udział w akcjach przeciwko wysokim funkcjonariuszom SS 
i policji niemieckiej (m.in. na zastępcę Komendanta Pawiaka SS-Oberscharführera F. 
Bürkla, L. Fischera -gubernatora Warszawy). Zmarł 8 kwietnia 2000r. w Chicago. http://
www.powstanie-warszawskie-1944.pl/baonparasol.htm.

373 Polska Armia Ludowa (PAL) – lewicowa konspiracyjna organizacja zbrojna z okresu II wojny 
światowej działająca w latach 1943-1945 . lewicowa konspiracyjna organizacja zbrojna 
z okresu II wojny światowej działająca w latach 1943-1945 . Działała głównie w Warszawie 
i województwie warszawskim, oraz w Lublinie i województwach lubelskim, łódzkim 
i kieleckim. Jej działalność koncentrowała się głównie na sabotażu kolejowym i propagandzie. 
Po wojnie byli członkowie PAL byli oskarżani przez komunistów o prawicowe odchylenie. 
W ocenie Armii Krajowej z 1943 r. PAL zajmowała się jednak tworzeniem kierowniczych 
komórek propagandowych obsadzanych przez element napływowy (spadochroniarze ze 
Wschodu), a wysiłek kierowała na tworzenie komórek NKWD i wyznaczanie komisarzy 
cywilnych. AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/ III – 134, k. 86. 
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i nazwisko nieustalone). Batalion został rozbity w 1942 r.374.Według 

Władysława Śliwińskiego, należący przed wybuchem wojny do 

PPS, Walczak, był w czasie okupacji członkiem KOP i zajmował się 

kolportażem prasy podziemnej375.

Od listopada 1943 r. Niemcy zmienili podejście do Polaków, 

próbując przedstawić się jako obrońcy przed niebezpieczeństwem 

ze strony sowietów. Zorganizowano nawet spotkania ze 

świadkami obecnymi w  czasie odkrywania ciał polskich ofi cerów 

zamordowanych w Katyniu. Jesienią 1943 r. w  stołówce zakładów 

„Rohn -Zieliński” zwołano zebranie, na którym robotnik z Poznania, 

jak go przedstawiono, opowiadał zebranym o mordzie dokonanym 

w  Katyniu. W  imię podtrzymywania ducha oporu przeciw 

niemieckiemu okupantowi, próbowano jednak zasiać wątpliwości, co 

do tego kto dokonał zbrodni katyńskiej376. W kolejnych latach także 

aresztowań było już znacznie mniej. 

Od lata 1944 r. Niemcy wzmogli czujność, z  powodu 

wzmożonej aktywności partyzanckiej, wystawiając na ważniejszych 

skrzyżowaniach dwuosobowe posterunki Volksturmu – m.in. 

w Pasiece377.

W  okolicach Żychlina w  Kaczkowiźnie miała miejsce 

potyczka z  grupą partyzantów, podczas której spalono domy, 

w  których bronili się partyzanci. Likwidacją grupy zajmował się 

bliżej niezidentyfi kowany oddział wojskowy378. 

Niemcy bardzo obawiali się działań partyzantów. Między 

Kutnem a  Żychlinem kursował pociąg – lokomotywa i  cztery 

wagony z przedziałami do których wsiadało się z zewnątrz, a przed 

lokomotywą był doczepiony wagon towarowy z  niskimi bokami, 

zwykle służący do przewozu piasku, a w tym wypadku miał zadanie 

odpalanie ewentualnych podłożonych przez partyzantów min. 

Z czasem wagon ten był montowany za lokomotywą ze względu na 

stosowanie przez partyzantów min z opóźnionym zapłonem.

Od 1944 r. w zachowaniu się okupantów wobec Polaków 

można było zaobserwować znaczną zmianę, co miało związek bez 

374 A. Wrzesińska, Ruch oporu ZWZ AK w obwodzie Gąbin, Gąbin 2010, s. 261. 
375 AIPN, Ld pf 11/85, Zestawienie ankiet, k. 14.
376 S. Skibiński, dz. cyt., s. 346 – 347.
377 Tamże, s. 344.
378 Tamże, s. 346.
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wątpienia z  sytuacją militarną Niemców. Niestety oczekiwanie na 

wyzwolenie wydłużyło się, a  jedyne wieści o  toczonych walkach 

docierały z  Warszawy. 18 września 1944 r. ogłoszono w  fabryce 

alarm lotniczy – około 100 maszyn alianckich leciało nad walczącą 

powstańczą Warszawę. Spore zamieszanie w  mieście wywołał 

jesienią 1944 r., po upadku powstania warszawskiego, przemarsz 

kolumny jeńców złożonej ze 100 żołnierzy AK. Wprowadzono 

ich od strony Luszyna, ul. Pocztową, po dojściu do centrum zaczęli 

gwizdać „Jeszcze Polska nie zginęła”. Konwojenci nie reagowali. 

Umieszczono ich w  pustej żydowskiej szkole przy ul. Strzeleckiej 

(ob. Barlickiego). Zorganizowano dla nich ciepły posiłek, który 

dostarczono jeńcom, bez sprzeciwu ze strony kilku pilnujących 

żołnierzy Wehrmachtu. Następnego dnia pomaszerowali na stację 

kolejową379. W  tym samym czasie Niemcy zarządzili wielką akcję 

kopania okopów, do której zapędzili całą ludność miasta.

Na terenie miasta istniała ponadto bliżej nie znana 

organizacja niesienia pomocy więźniom obozów koncentracyjnych 

i jenieckich, która przesyłała paczki żywnościowe, pisała listy do 

tych którzy nie mieli kontaktów z rodziną.

Kiedy latem 1944 r. niemiecki zarządca majątku w Śleszynie 

pojmał trzech uciekinierów z  obozu jenieckiego i  odstawił ich 

do posterunek policji, to wg relacji świadka, towarzyszyła temu 

obojętność osób idących z  fabryki do miasta i  spojrzenia, które 

miały wyrażać, iż „to tylko bolszewicy”380. Była to jednak swoista 

zapowiedź nadciągających ponownie działań militarnych, bowiem 

wojska sowieckie stały już nad Wisłą. Na wkroczenie jednak Armii 

Czerwonej do Żychlina mieszkańcy musieli poczekać jeszcze do 

początków 1945 r.

379 Tamże, s. 361.
380 Tamże, s. 356.
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STYCZNIOWA OFENSYWA I WYPARCIE WOJSK 
NIEMIECKICH

W przededniu wyzwolenia ówczesne władze okupacyjne ogłosiły, że 

następuje planowa ewakuacja. W styczniu 1945 r. wyżsi rangą niemieccy 

urzędnicy wywieźli swoje rodziny na zachód. Także niemieccy rolnicy 

osadzeni na polskich gospodarstwach ładowali wozy i  kierowali się 

na zachód. W ramach ewakuacji administracja została przeniesiona 

do Krotoszyna (pod Ostrowem Wielkopolskim). Każdy pracownik 

zarządu miasta miał przydzielonego „opiekuna”, który na rozkaz 

o  każdej porze miał sprowadzić do budynku urzędu pracowników. 

W nocy z 17/18 stycznia około godz. 24 sprowadzono w ten sposób 

pracowników do biura, gdzie stały przygotowane już skrzynie381. 

Około godz. 4 skrzynie spakowano, a ponowną zbiórkę zarządzono 

na 6 rano. Nikt jednak już nie przyszedł do Magistratu, chowając się 

przed „opiekunami”, w związku z co raz wyraźniej dochodzącymi do 

miasta odgłosami zbliżających się wojsk radzieckich382.

Dowódca 1 Frontu Białoruskiego, gen. G. Żukow wydał 16 

stycznia 1945 r. rozkaz, aby 2 Armia Pancerna Gwardii gen. Siemiona 

Bogdanowa opanowała 17 stycznia rejon Gostynin – Lubień – 

Kutno383, ruszając przeciw siłom Grupy Armii „A” dowodzonej przez 

gen. J. Harpe384. Było to niewykonalne, gdyż musiała przejść 80 – 

100 km w  pół dnia, a  ponadto była zagrożona atakami oddziałów 

niemieckich wycofujących się spod Warszawy. W  skład 2 Armii 

Pancernej Gwardii wchodziły: 1 Korpus Zmechanizowany Gwardii 

– gen. lejtn. Siemion Kriwoszein; 9 Korpus Pancerny Gwardii – gen. 

mjr Nikołaj Wiedieniejew; 12 Korpus Pancerny Gwardii – gen. mjr 

Nikołaj Tieliakow385. W  kierunku Żychlina posuwał się 12 Korpus 

Pancerny Gwardii, wspierający 1 Korpus Zmechanizowany386. 

Decydujące natarcie 2 Armii Pancernej ruszyło 18 stycznia. 

381 Z relacji osób, które były świadkami tamtych wydarzeń wynika iż burmistrz Rudolf 
Bauer, biegając po urzędzie z rewolwerem w ręku, polecił jak najszybciej spakować 
najważniejsze dokumenty, a mniej ważne rozkazał zgromadzić na ulicy, przed salą 
„Echa”, gdzie je spalono.

382 F. Góreczny, Kronika Żychlina, s. 50.
383 W. Badziak, W. Kozłowski, Wyzwolenie ziemi łódzkiej. Styczeń 1945, Łódź 1980, s. 6-7.
384 Województwo łódzkie 1919 – 1969, Studia i materiały, pod. red. R. Rosina, Łódź 1971, s. 136.
385 W. Badziak, W. Kozłowski, dz. cyt., s. 71.
386 Tamże, s. 156.
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W stronę Żychlina kierował się 9 Korpus Pancerny Gwardii387. 

W  południe do miasta wkroczyła czołówka Pancerna z  Brygady 

Pancernej Gwardii I Frontu Białoruskiego. Czołgi nacierały od strony 

wsi Marianki i Pniewa. Broniły się tu jednostki 251 Dywizji Piechoty, 

kilka tzw. Batalionów Alarmowych (przybyłych z  Wielkopolski), 

a  także w  rejonie Kutna znajdowała się część Dywizji Grenadierów 

Pancernych „Brandenburg”. Z  czołgów oddano w  kierunku miasta 

kilka strzałów, które zniszczyły budynek mieszkalny, stodołę, 

budynek drewniany przy ul. Dobrzelińskiej, gdzie zginął Sztandur, 

komin fabryczny i miejski zegar. W ich kierunku padło kilka strzałów 

karabinowych, oddanych przez młodych Niemców z przysposobienia 

wojskowego, skoszarowanych w południowo – zachodniej części miasta, 

których pozostawiono na drodze rosyjskich czołgów, a w samym mieście 

Niemców już nie było. Do niewielkich walk doszło także w Śleszynie. 

Sowieckie czołgi w  czasie wymiany ognia całkowicie wybiły grupę 

niemieckich żołnierzy. Poległych pochowano przy zagrodzie Ściborów. 

Groby po latach zostały zaorane388.

 Niemców uciekających z  Żychlina częściowo złapano 

pod Kutnem, a część w okolicy Krośniewic, sprowadzając następnie 

do Żychlina. Jeńców skoszarowano w  poniemieckich barakach 

oraz w  barakach przy osadzie fabrycznej (dziś tereny technikum), 

część w  barakach przy parku (dziś teren urzędu miasta), a  także 

w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 1389. 

Po przejściu frontu na terenie powiatu kutnowskiego 

zostały skoncentrowane oddziały tyłowe. W Żychlinie usytuowano 

stanowisko dowodzenia gen. G. Żukowa i jego sztabu. Funkcjonował 

tutaj również ambulans weterynaryjny390. W  parę godzin po 

wkroczeniu Armii Czerwonej do Żychlina została zorganizowana 

milicja, która opanowała sytuację w  mieście391. Komendantem 

wojskowym Żychlina i  włączonego pod jeden zarząd Dobrzelina, 

został kapitan Iwan Bornikow 392.

387 Część Korpusu posuwała się wzdłuż drogi Łowicz – Zduny – Bedlno – Kutno, była to 
219 Brygada Pancerna oraz 35 Brygada Zmotoryzowana, natomiast druga część Korpusu 
kierowała się wzdłuż brzegu Bzury – 37 i 19 Brygada Zmotoryzowana.

388 L. Zalewski, Zbiór prywatnych ….
389 Tamże.
390 W. Badziak, W. Kozłowski, dz. cyt., s. 242.
391 APŁ, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [dalej: KW PZPR], 

sygn. 1928, k. 216.
392 F. Góreczny, Kronika Żychlina, s. 52.
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OBSZAR MIASTA I GMINY. ADMINISTRACJA.

W  lutym 1945 r. zostały przywrócone przedwojenne granice 

gminy, ale siedzibę przeniesiono do dworu w Dobrzelinie. Miasto 

Żychlin, w okresie powojennym, nie zanotowało większych zmian 

terytorialnych, a  jego powierzchnia wynosiła 8, 69 km2. W marcu 

1959 r. przeprowadzono akcję podziału administracyjnego na 

poszczególne komitety blokowe.

Obszar gminy na dzień 1 marca 1946 r. wynosił 6 850 ha, 

w tym grunta orne 5867 ha, łąki 237 ha, ogrody 85 ha, pastwiska 181 

ha, lasy 2 ha. Gmina liczyła 69 wsi i miejscowości, podzielonych na 

21 gromad.

Do gminy Żychlin projektowano, na podstawie uchwały 

nr 284 z  9 II 1949 r. PRN w  Kutnie, włączyć obszar z  wsiami: 

Skrzeszewy, folwark Gaje, Rakowiec, Raków, Sędki, a na podstawie 

Uchwały nr 10 z 24 IX 1948 r. Gminnnej Rady Narodowej [dalej: 

GRN] w Dobrzelinie wyłączyć z terenu gminy: Wolę Prosperową, 

Wólkę Lizigódź, Wólkę Janki i włączyć je do gminy Oporów, zaś 

Śleszyn Mały – do gminy Plecka Dąbrowa, a przyłączyć do gminy 

folwark Sędki z gminy Pacyna, Padatkówek, Skrzeszewy, Rakowiec, 

Raków A  i  B, Skrzeszówek. Obszar gminy przed i  po zmianach 

miał wynosić odpowiednio: przed zmianami 7210 ha, podzielonych 

między 21 gromad, a po zmianach 7322 ha 22 gromady. Ostatecznie 

obszar gminy w 1948 r. wynosił 7210 ha czyli 72 km2, w tym 7200 ha 

to grunty prywatne, a 10 ha państwowych, 7040 ha stanowiły grunty 

orne, 160 ha to lasy, a gmina liczyła 22 gromady: 61 wsi i 1 osada, 

w których było 1522 gospodarstw rolnych393.

Uchwałą nr 32 z  7 lutego 1949 r. postanowiono nie 

przenosić siedziby gminy do Żychlina, ponieważ Wojewódzki 

Urząd Ziemski 4 lipca 1946 r. przekazał gminie do użytkowania 

część resztówki Dobrzelin – ok. 5 ha z dworem, parkiem i ogrodem. 

W  siedzibie GRN w  budynku pofolwarcznym mieściła się także: 

w 5 pokojach na piętrze milicja, w 2 Związek Walki Młodych, a na 

parterze 2 pokoje zajmowała PPR, zaś w 8 pomieszczeniach mieściło 

393 APŁ, Urząd Wojewódzki Łódzki [dalej: UWŁ], sygn. 378, Powiat Kutnowski, zmiany 
terytorialne, 1949 r., k. 145.
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się biuro Zarządu gminy394.

W styczniu 1955 r. w związku z ustawą z dnia 25 września 

1954 r.395 z  gminy Dobrzelin utworzono trzy Gromadzkie Rady 

Narodowe: Dobrzelin, Kruki i Śleszyn. Przewodniczącym GRN został 

Józef Mazurek, w Krukach Jan Włodarczyk, a w Śleszynie Stanisław 

Garstka. W  1961 r. z  inicjatywy władz powiatowych nastąpiło 

połączenie Gromadzkich Rad Narodowych w Krukach i Śleszynie 

w jedną jednostkę Gromadzką Radę Narodową w Białej z siedzibą 

we wsi Biała. Siedziba mieściła sie początkowo w prywatnym domu 

Pietrzaka. Budynek RN oddano po wybudowaniu w 1963 r. Funkcję 

przewodniczącego pełnił Jan Włodarczyk, sekretarzem biura został 

Jerzy Wójcik, a agronomem gromadzkim Roman Rządkiewicz.

W  1973 r. zadania Gromadzkich Rad Narodowych 

przejęły z  powrotem gminy, w  związku z  czym uchwalono na 

uroczystej sesji Gromadzkich Rad Narodowych Biała i Dobrzelin 

w Dobrzelinie połączenie obu Gromad w Gminę Dobrzelin, której 

przewodniczącym został Michał Jędrzejczyk, a naczelnikiem Józef 

Klaski396.

Podstawowym zadaniem po ustaniu walk i  przejściu 

frontu, było zorganizowanie zarządu miejskiego, który przyjął 

tymczasową nazwę „Komitetu Wolnościowego”. Na jednym 

z pierwszych posiedzeń tego Komitetu, 22 stycznia 1945 r., zebrali 

się: dr Stefan Worobik, Edward Dębicki, Stanisław Stanicki, 

Stanisław Czerwiński397 i Wacław Kapes jako przedstawiciel gminy 

Dobrzelin398. Gmina Dobrzelin została zorganizowana 22 stycznia 

1945 r.399 Rada Gminy została powołana 21 lutego 1945 r. i  była 

złożona z  16 osób. Na urząd wójta 12 marca 1945 r. wybrano 

W. Kapesa. Rada nie spełniała jednak oczekiwań i  wymogów 

stawianych przez aparat komunistyczny, toteż 21 sierpnia została 

394 Tamże, sygn. 374, k. 45; sygn. 377, k. 2.
395 Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz. 191, Ustawa o reformie podziału administracyjnego wsi 

i powołaniu gromadzkich rad narodowych.
396 ABPwŻ, Zbiór archiwaliów.
397 APK, AmŻ, sygn. 35, k. 82.
398 Wacława Kapesa, przedwojennego członka KPP, wójta tej gminy, postanowiono 

w lutym 1948 r. wyeliminować z życia społecznego i gospodarczego Dobrzelina oraz 
z zajmowanego stanowiska, zarzucając mu nieprawidłowości narażające gospodarkę 
Związku Samopomocy Chłopskiej na straty. Te zarzuty nie miały jednak charakteru 
kolidującego z kodeksem karnym, toteż powiat zakwestionował uchwałę Gminnej Rady 
Narodowej. APK, SPK, sygn. 56, k. 248 – 249. 

399 Akta urzędu gminy zostały wywiezione lub spalone przez Niemców.
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zreorganizowana i  liczba członków Rady został podniesiona do 

25, a od 12 grudnia Rada liczyła 30 członków, dołączono bowiem 

5 przedstawicieli gromad. W  ciągu pierwszego roku działalności 

Rada odbyła 15 posiedzeń, zarząd 16, a Prezydium GRN odbyło 10 

spotkań. Rada powołała, aż 11 wewnętrznych komisji400.

Ustalono w  ścisłym gronie Komitetu Wolnościowego 

sposób zorganizowania administracji miasta Żychlina. 

Zadanie organizacji gminy wiejskiej Dobrzelin powierzono 

W. Kapesowi i  Domańskiemu. W  pierwszej kolejności określono 

sposoby zorganizowani wsi i majątków ziemskich. Każdy sołtys miał 

zwołać gromadę wiejską, która powołać miała Radę Wiejską złożoną 

z 3 osób. Zorganizowanie Rad w majątkach ziemskich miało opierać 

się na służbie i obecnym właścicielu401. Wspomniane osoby miały też 

zorganizować milicję wiejską, spośród „wojskowych”. Komendant tej 

milicji miał współpracować z komendantem Milicji Obywatelskiej 

w  Żychlinie, Strzałkowskim i  komendantem MO w  Dobrzelinie, 

Majewskim. Tego samego dnia członkowie ścisłego „Komitetu 

Wolnościowego” spotkali się ponownie w celu organizacji Zarządu 

Miejskiego402. W  skład tymczasowego zarządu weszli: Stefan 

Worobik403 - burmistrz, B. Kustosik – zastępca burmistrza, St. 

Budzyński – działacz partyjny, Wiktor Śliwiński – kierownik szkoły, 

a sekretarzem został Stefan Głogowski, który był nim jeszcze przed 

1939 r. 

Obrady rozpoczęto od wzniesienia okrzyków na 

cześć Armii Czerwonej, Stalina i  Rządu Lubelskiego. Jednym 

z pierwszych zarządzeń było ogłoszenie w sprawie zdawania broni 

i  amunicji przez ludność cywilną do dnia 2 lutego. Dnia 2 lutego 

„Komitet Wolnościowy”, postanowił powołać Komitety Domowe 

na czele z  Komendantami, których zadaniem było sporządzenie 

spisów ludności, inwentarza, mieszkań, listy Niemców, danych 

400 Gminna Rada Narodowa w 1949 r. liczyła 16 członków – 6 z PPR, 3 z PPS, 4 z SL 
i 3 bezpartyjnych, w tym 8 rolników, 4 rzemieślników, 1 urzędnik, 3 osoby wolnego 
zawodu. APŁ, Urząd Wojewódzki Łódzki [dalej: UWŁ], Wydział Samorządowy. Powiat 
Kutnowski, sygn. 374, k. 10.

401 Zastanawiającą rzeczą jest umieszczenie między protokołami spisywanymi odręcznie, 
maszynopisów. Czy był to efekt przypadkowy, czy może ktoś nieco później wymienił 
protokoły odręczne, aby usunąć znajdujące się w nich niewygodne zapisy.

402 APK, AmŻ, sygn. 35, k. 83.
403 W czerwcu 1945 r. S. Worobik jako ofi cer rezerwy został powołany do wojska, ale 

Komitet Miejski PPR zwrócił się poprzez towarzyszy w powiecie do Rejonowej Komisji 
Uzupełnień o załatwienie tej sprawy.

Zarząd Miejski 
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statystycznych dotyczących gospodarstw rolnych i  fabryk, a  do 

3 lutego nakazano podać stan ilościowy bydła, koni, owiec i trzody 

chlewnej. Ponadto zarządzono usunięcie wszelkich napisów 

niemieckich. Od pierwszych dni zaczęto też narzucać ograniczenia 

swobody zrzeszania się i organizowania. Nakazano aby wszyscy kupcy 

należeli do Związku Kupców, którego zorganizowanie polecono 

przeprowadzić natychmiast. Wydano zezwolenie na tworzenie tylko 

struktur PPR, PPS, PSL i Stronnictwa Demokratycznego404.

 Na kolejnym posiedzeniu wydano rozporządzenia co do 

użytkowania rzeczy pochodzących z mieszkań prywatnych, instytucji 

państwowych i  wojskowych, które musiały zostać zgłoszone 

do Zarządu Miejskiego w  terminie do 31 stycznia. Ponadto 

wyznaczono sale „Echa” na miejsce internowania Niemców, których 

przeznaczono do prac miejskich, np. do odgruzowywania miasta405.

W związku z powołaniem Tymczasowej Rady Narodowej 

nastąpiły zmiany na stanowiskach w zarządzie. 9 kwietnia z funkcji 

zastępcy burmistrza miał ustąpić Bronisław Kustosik w  związku 

404 APK, AgD, sygn. 36, k. 74.
405 Tamże, k. 82.

zdjęcie poniżej /

Odgruzowywanie 

miasta

prawdopodobnie na 

terenie byłego getta, 

w środku w czarnej 

kamizelce B. Kustosik, 

jeden z przywódców PPR 

w Żychlinie i współtwórca 

władzy komunistycznej 

na tym terenie Po lewej 

stronie B. Kustosika 

stoi Edward Koprowicz. 

Wiosna 1945 r. 
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z  objęciem funkcji przewodniczącego Tymczasowej Rady 

Narodowej. Na jego miejsce wszedł S. Budzyński. Z zarządu ustąpił 

też S. Stanicki przechodząc do pracy zarządców komisarycznych na 

terenie miasta Żychlin. Zmiany na stanowisku zastępcy nie zostały 

jednak dokonane we wspomnianym czasie, bowiem B. Kustosik 

nadal był zastępcą burmistrza na posiedzeniach zarządu 12 kwietnia, 

5 maja, a dopiero 14 czerwca jako zastępca S. Worobika pojawił się 

S. Budzyński406. 

W  sierpniu 1945 r. ukonstytuowała się Miejska Rada 

Narodowa. Rada złożona była z 16 osób, w tym 3 z PPR, 2 z PPS, 

2  z  SL, a  pozostali byli przedstawicielami różnych zawodów. Na 

jednym z  pierwszych zebrań sprawozdawczych z  14 sierpnia, 

na którym byli obecni: przedstawiciel aparatu bezpieczeństwa 

– S.  Przybylak i  milicji – F. Jaros oraz burmistrz S. Worobik, 

wiceburmistrz Budzyński, członkowie zarządu- Marian Kawka, 

S. Światłowski, S. Stanicki, starosta Kucner, przewodniczący MRN Br. 

Kustosik, wiceprzewodniczący Dębnicki, członek prezydium MRN 

Konstanty Nowicki, przedstawiciele PPS – Zomerfeld, Wawrzyniak, 

Stronnictwa Ludowego – Siegocki, Wichrowski, Lewandowski, 

Związku Metalowców – Halabry, stwierdzono, że Rada i  Zarząd 

zgodnie współpracują z UB i MO, zwłaszcza po objęciu urzędowania 

przez Franciszka Jarosa, jako komendanta MO w Żychlinie. 

406 Tamże, k. 59 – 65.

Miejska Rada Narodowa

zdjęcie po prawej /

Władze miasta w 1945 r.

od lewej: Stanisław 

Strzałkowski (komendant 

MO w Żychlinie),

kpt. Iwan Bornikow 

komendant wojskowy, 

Burmistrz Stefan Worobik 

(20.01-15.09.1945 

r.), przewodniczący 

Miejskiej Rady Narodowej 

Bronisław Kustosik 

(z kartką w rękach).
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Na skutek jednak niezorganizowania jeszcze struktur 

na terenie miasta Stronnictwa Demokratycznego [dalej: SD], nie 

weszli jeszcze do Rady 2 przedstawiciele tego stronnictwa. Ponadto 

Rada w tym składzie została rozwiązana w związku z odwołaniem 

swoich przedstawicieli przez wszystkie komitety partyjne, które 

zorganizowały 31 sierpnia 1945 r. zebranie międzypartyjne w lokalu 

Stronnictwa Ludowego407. We wrześniu tego roku Komitety 

Międzypartyjne dokooptowały do Rad Narodowych miejskich 

i  gminnych przedstawicieli nie tylko SD, ale także różnych 

organizacji, stowarzyszeń i  zawodów: Związku Walki Młodych, 

Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, Związków Zawodowych, 

Towarzystw Uniwersytetów Robotniczych i nauczycielstwa , których 

reprezentanci najczęściej byli powiązani z  PPR- em. Skład Rady 

Narodowej rozszerzono do liczby 25 – 30 radnych408. 

Te działania miały osłabić lub wyeliminować osoby 

o poglądach niewygodnych komunistom. W październiku 1945 r. 

odbyły się wybory samorządowe do rady miejskiej, i  z  tego grona 

wybrano burmistrza i zarząd. 

Zachowały się częściowo listy wyborcze do Rady 

Narodowej z 4 obwodów. Listy zawierają luki w danych, a sposób 

wypełnienia protokółów zawierających wyniki nasuwa wątpliwości 

co do ich wiarygodności409. Wyraźnie zaznacza się jednak przewaga 

poparcia dla członków PPS w obwodach poza Żychlinem. Z  listy 

nazwisk i  przynależności partyjnej, a  także z  charakterystyki 

dokonanej przez aparat bezpieczeństwa wynika, że były to osoby, 

których funkcjonowanie w strukturach lokalnych było przez władze 

komunistyczne dobrze postrzegane.

Szybko jednak dokonano wymiany w zarządzie miejskim, 

ze stanowiska burmistrza usuwając S. Worobika, któremu przypięto 

„łatkę” prawicowca (w  latach późniejszych „umilano” mu życie 

nakazując dokwaterowanie do jego mieszkania lokatorów ze względu 

na tzw. nadmetraż)410. 20 września 1945 r. powołano na to stanowisko 

407 APŁ, KP PPR, sygn.4, k. 6.
408 APK, AgD, sygn. 23a, k. 9.
409 APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54,          

k. 123 – 127.
410 Z wizytacji przeprowadzonej w 1950 r. dotyczącej stanu ppoż nieruchomości S. Woro-

bika, jak i z rozmów z lokatorami, miało wynikać, że były burmistrz chce zawalenia 
domu, by móc sobie tu urządzić ogród co skwitowano oskarżeniem: „taki to jest stosunek 
Worobika do swych lokatorów, którzy rekrutują się z klasy robotniczej.”

Burmistrzowie
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Edmunda Dembowskiego, który był też ostatnim przedwojennym 

burmistrzem Żychlina411. E. Dembowski ustąpił z funkcji 1 X 1949r. 

i burmistrzem został do 1 VIII 1950 r. Stanisław Budzyński.

Po II wojnie światowej samorząd terytorialny funkcjonował 

w formie rad gminnych i zarządów gminy oraz rad i zarządów miejskich 

a także powiatowych. Samorząd ten zlikwidowano jednak w 1950 roku, 

tworząc jednolitą strukturę rad narodowych, które nie były już organami 

samorządu, ale terenowymi organami władzy państwowej. Starostę 

zastąpiono Przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, 

burmistrza Przewodniczącym MRN 412. 

W  związku z  wejściem w  życie ustawy o  jednolitej 

władzy państwowej, zaszła konieczność powołania nowego 

prezydium MRN413. Wytypowano wówczas Józefa Radoszyńskiego, 

S.  Budzyńskiego, Mirosława Rędziejowskiego414. Pierwsze 

posiedzenie MRN odbyło się 13 czerwca 1950 r., w  składzie: 

Cz. Stachowski, Józef Kawka, S. Panfi l– I sekretarz KM PZPR, Jan 

Różycki, Maria Koszewska, Jan Matusiak, Józef Gajewski, Krystyna 

Kozarska, Tadeusz Popielarczyk, Marian Ciołkowski, Bolesław 

Koprowicz, Feliks Berent, Eugenia Brzezińska, Stanisław Stanicki 

– jako prezes PSS, Jerzy Stachowski, Władysław Kozłowski, Józef 

Grajewski, Jan Trzaskowski, Stanisław Banachowicz, Genowefa 

Krajewska, Mieczysław Lipnicki, Wincenty Strzałkowski.

Na sesji 25 X 1950 r. do składu Rady dołączyli nowi radni: 

411 APŁ, KP PZPR, sygn. 14, k. 10; APK, AmŻ, sygn. 15, k. 121. 
412 Kazimierz Kucner – ówczesny wicewojewoda łódzki w „Głosie Kutnowskim” pisał: 

„…Reforma obecna polega na likwidacji starej i zawadzającej już dwutorowości 
administracji rządowej i samorządowej. Znika wreszcie pojęcie samorządu, jako 
czegoś zgoła zamkniętego, mającego swoje odrębne cele i zadania…” K. Kucner, Rady 
Narodowe jednolitym organem władzy państwowej [w:]„Głos Kutnowski”, nr 110, 23 
kwietnia 1950 r.

413 Ustawa z 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej znosiła dualizm 
administracji terenowej. Zlikwidowany został samorząd terytorialny. Zniesiono organy 
administracji rządowej zespolonej, likwidując stanowiska wojewodów, starostów, 
wójtów oraz wydziały woj. i powiatowe. Zniesiono niektóre organy administracji 
niezespolonej, a także terenowe jednostki Komisji Planowania Gospodarczego. Rady 
stały się terenowymi jednolitymi organami władzy państwowej w gminach, miastach, 
powiatach i województwach. Na szczycie hierarchicznego systemu rad działała Rada 
Państwa. Rady działały zgodnie z zasadą podwójnego podporządkowania: poziomego 
oraz pionowego. Organami wewnętrznymi były powoływane i kierowane przez rady 
komisje. Organami wykonawczymi i zarządzającymi rad były kolegialne prezydia 
sprawujące na podległym terenie wszystkie funkcje wykonawcze władzy państwowej. 
Pracami prezydium kierował przewodniczący. Prezydia dzieliły się na wydziały.

414 APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54, k. 
117.
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536
271
33
43
35
39
45

PPS
PPR
PPR
PPS
bezpartyjna
bezpartyjna
PPR

33
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

PPR
PPS
bezpartyjny
PPS
PPR
PPS
PPR

robotnik / aktywny partyjniak

robotnik / szczery demokrata

robotnik / szczery demokrata

szewc / szczery demokrata

robotnik / szczery demokrata

robotnik / szczery demokrata

robotnik / szczery demokrata

29
58
40
46
62
44
b.d.

PPR
PPS
SL
PPR
PPS
PPR
bezpartyjny

27
31
35
b.d.
50
b.d.
39

PPS
PPR
PPR
SL
PPS
bezpartyjny
PPR

Listy wyborcze do Rady Narodowej z 4 obwodów

Źródło: APK, AGD, sygn. 36

Obwód nr 13 - Gmina Doberzelin - Śleszyn

Obwód nr 12 - Gmina Dobrzelin - Straż Pożarna w Grabowie

Obwód nr 8 - Zarząd Miejski, ul. Pierackiego

Obwód nr 7 - Szkoła ul. Narutowicza
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Jerzy Pilecki– przewodniczący Zarządu Miejskiego ZMP, delegowany 

przez ZMP i Andrzej Wójcikowski przedstawiciel ZSL. J. Pileckiego 

wybrano także do PRN415 .

Przewodniczącym zarządu miejskiego został od 1 VIII 

1950 r. do 20 VIII 1952 r. Józef Kawka, który zastąpił na stanowisku 

burmistrza S. Budzyńskiego.

U schyłku „epoki stalinizmu” funkcję burmistrza 21 sierpnia 

1952 r. objął Józef Kubiak. Na jego kadencje przypadło zorganizowanie 

pierwszych „wyborów” wg nowych zasad.

Na miesiąc przed wyborami w 1954 r. burmistrz L. Kubiak 

zauważył spadek liczby skarg składanych przez społeczeństwo, co 

uznał za „niezdrowy objaw”. Nie wiadomo, czy z  tego powodu, co 

jest raczej mało prawdopodobne, L. Kubiak złożył rezygnację ze 

stanowiska wraz ze swoim zastępcą Wierzbickim, a  na ich miejsca 

powołano Jana Kraskę i Ryszarda Ganclerza416. 

W  wyborach do Miejskiej Rady Narodowej w  Żychlinie 

w  1954 r. było uprawnionych do głosowania 4260 osób, głosowało 

4188, czyli 93,8 %. Jeden głos został uznany za nieważny. Przeciwko 

liście Frontu Jedności Narodowej oddano 30 głosów, tj. 0,7  %. 

„Wybrano” 24 radnych w okręgu nr 1, a w okręgu nr 2 wyłoniono 16 

radnych417. W innym okręgu, na terenie Dobrzelina komisja wyborcza 

w  składzie: Zygmunt Papiński – przewodniczący, Leon Kacprzak 

–z-ca, Mieczysław Sobieszak – sekretarz, Józef Jaszczyk, Zygmunt 

Balcerzak, Czesław Michalak, stwierdziła iż na 1323 uprawnionych 

do głosowania wydano 1309 kart i tyle samo oddano oraz stwierdzono 

jedynie 4 głosy przeciw liście. 

Na Józefa Mazurka oddano najmniejszą liczbę głosów -1276, 

pozostali: Stefania Czubińska, Bronisław Kacprzak, Jan Puchalski, 

Kazimierz Burczyk, Feliks Jedwabny Jan Kowalski, Genowefa Spychała, 

Helena Ustaborowicz, Adam Kasztelan, Dariusz Wiśniewski, Helena 

Młotkowska, Urszula Smulska Franciszek Lewandowski, Stanisław 

Wojciechowski, Wacław Perzyński, Regina Mazurek, Leon Ruciński, 

Stanisław Pankiewicz, Zdzisław Szymański, Czesław Michalak (1301 

415 APK, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żychlinie [dalej: PMRNwŻ], sygn. 42, 
Protokoły z posiedzenia Prezydium Zarządu Miejskiego w Żychlinie 1950, k. 12..

416 APK, PMRNwŻ, sygn. 46, Protokoły z posiedzenia Prezydium Zarządu Miejskiego 
w Żychlinie 1954, k. 134.

417 APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54,k. 34.
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głosów), Eugeniusz Olszewski, Janina Parzęcka, Maria Szafraniec, 

Franciszek Tylke, Stanisław Kępa Mieczysław Szymański uzyskali po 

1295 głosów (każdy mógł teoretycznie otrzymać maksymalnie 1309 

głosów). Podobnie wyglądał przebieg „głosowania” na terenie okręgu 

wyborczego Dobrzelin – Grabów. Komisja w składzie Jan Rutkowski, 

Stanisława Zagier, Irena Pawlicka, Teresa Badyńska, Regina Kruglak, 

Władysław Siuta na 811 uprawnionych osób do głosowania, 

stwierdziła wydanie 768 kart, z czego zwrócono 764, a przeciw liście 

Frontu Narodowego oddano 17 głosów418. 

2 lutego 1958 r. odbyły się wybory do Rad Narodowych. 

W 1957 r., w porównaniu z ordynacją wyborczą z 1954 r. dokonano 

pewnych „zmian w  kierunku demokratycznym”. Ilość kandydatów 

mogła już przekraczać ilość mandatów, ale nie więcej niż o połowę, 

poza tym zmniejszono okręgi wyborcze na 4 - 6 mandatowe. 

Najważniejsze jednak zmiany to zwiększenie uprawnień rad, którym 

podporządkowano szereg instytucji społecznych i  gospodarczych 

np.: teatry, szkolnictwo, budownictwo, komunikację419. 

418 APK, Wybory do RN w powiecie kutnowskim 1954, sygn. 38, k. 5. 
419 APŁ, WK FJN, t. 75, k. 3- 4.

zdjęcie powyżej / Miejska Rada Narodowa w Żychlinie, rok 1960.

Od lewej stoją: N.N., Ryszard Małkowski, Roman popławski, Franciszek Marszałek, 

Więconek, Jan Szczapa, Edward Koprowicz, N.N., Irena Dylik, Bogusław Kurowski, N.N., 

Jerzy Ustaborowicz, Ryszard Stelmaszewski, Henryk Klarzyński, N.N., N.N., N.N., Władysław 

Kuchta-Kucharski.

Od lewej siedzą: Barbara Napartowa, Zdzisław Pawlik, N.N., N.N., Mirosław Rędziejowski, 

N.N., N.N., Franciszka Chałubińska, N.N.
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Kolejne wybory do MRN nie przynosiły poważniejszych 

zmian w jej strukturze, bowiem były to z góry ustalone listy osób wg 

wcześniej przyjętych kandydatur. Wybory te odbyły się 16 kwietnia 

1961 r. W  1965 r. z  terenu MRN w  Żychlinie wytypowano 53 

kandydatów na radnych, ale faktyczny stan radnych wynosić miał 

35 osób, w tym członków PZPR było 17, członków SD - 4, ZSL 

– 3 oraz 11 bezpartyjnych. Kolejne wybory 1 czerwca 1969 r. nie 

przyniosły większych zmian.

Ze strony władzy administracyjnej na ten okres przypadała 

kadencja Przewodniczącego Prezydium Zarządu Miejskiego 

Mirosława Rędziejowskiego, który pełnił tą funkcję przez całą 

dekadę, tj. od 1 listopada 1960 r. do 17 września 1970 r. W kolejnych 

latach rotacja na tym stanowisku była częstsza: Józef Szczęsny: 18 

IX 1970 r. – 31 VIII 1971 r., Ryszard Gałązkowski: 1 IX 1971 r.– 

6 I  1974 r. W  nowe struktury podziału administracyjnego kraju, 

obowiązujący od 1 czerwca 1975 r., wprowadził miasto Zdzisław 

Tomaszewski którego kadencja trwała kolejną dekadę od 6 stycznia 

1974 r. do 17 grudnia 1984 r.

W  skład ostatniej Narodowej Rady Miejskiej, przed 

nowym podziałem administracyjnym kraju wchodzili: Zbigniew 

Andrzejewski, Stanisław Augustyniak, Roman Braszka, Józef 

Gałązka, Ryszard Gałązkowski, Wacław Garstka, Janina Kapes, 

Zdzisław Kraska, Stanisław Kaszubski, Kazimierz Krysiński, 

Leon Kubiak, Ewa Łysio, Stanisław Malinkiewicz, Wojciech 

Moszczyński, Barbara Naparta, Sławoj Nowakowski, Laura 

Olszewska, Jan Pawlina, Mirosław Rędziejowski, Romulad Różycki, 

Irena Rybińska, Zenon Sitkiewicz, Glafi ra Sułkowska, Jan Stylski, 

Bożena Szczepańska, Czesław Świecki, Stanisław Tarka, Józef 

Tokarski, Zdzisław Tomaszewski, Jan Tomczak, Jerzy Ustaborowicz, 

Wanda Warczak, Jadwiga Wasilewska, Henryk Więconek, Wacław 

Wyrębowski.
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LUDNOŚĆ

Liczba ludności wracała do poziomu przedwojennego powoli. 

Ogromne straty poniosło zwłaszcza samo miasto, gdzie zginęło 

praktycznie 40  % ludności, w  tym cała niemal ludność żydowska. 

Miasto Żychlin odbudowywało swój stan ludności znacznie wolniej, 

niż na terenie gminy, bowiem na dzień 31 grudnia 1966 r. liczył 

8203 mieszkańców, w tym 4 171 kobiet. Urodzeń zanotowano 98 , 

w tym 46 dziewczynek, zaś zgonów 75, w tym 38 kobiet. Cztery lata 

później stan ludności był na podobnym poziomie. Miasto w 1970 r. 

zamieszkiwały 8243 osoby, zanotowano 116 urodzeń, 73 zgony 

i  52 zawarte małżeństwa. Władze miasta okazywały jednak duży 

optymizm w  rozwoju, bowiem zakładano, że do 1980 r. Żychlin 

miał liczyć 18 000 mieszkańców420.

Spustoszenie wywołane masowymi wysiedleniami 

w okresie okupacji powoli stawało się co raz mniejsze ze względu 

na powroty rodzin do swoich gospodarstw, domów. Według 

szacunkowych danych z 6 lutego 1945 r. gmina liczyła 21 gromad, 59 

osiedli, 10 folwarków powyżej 50 ha (w tym 1 należący do cukrowni), 

a mieszkańców miało się tu znajdować już 6836 osób, w tym Polacy - 

6325, Niemcy - 500, Ukraińcy - 8 , Białorusini i inni - 3421.

Narodowość ludności na terenie gminy w dn. 6 lutego 1945 r.

Źródło: APK, AgD, sygn. 42,

420 APŁ, KP PZPR, sygn. 95, k. 81.
421 APK, AgD, sygn. 42, Protokoły strat wojennych, statystyka obsiewów, struktura agrarna 

1945, k. 34. W tym samym zestawieniu odniesiono te dane do liczby – 1700 rodzin 
i liczby ludności - 7800, wg stanu z 1939 r.

Mieszkańcy

93%
Polacy

Niemcy
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Nie wiadomo na ile wiarygodne są to dane, tym bardziej, 

iż zastanawiający jest fakt za miesiąc maj 1945 r. w gminie wydano 

2702 kartki żywnościowe (w tym dla 1 Francuza i 529 Niemców), 

przy podawanym stanie ludności na poziomie 7  486 osób. Kartki 

wydawano za pokwitowaniem opłaty 50 gr422. Jednakże wg spisu 

ludności dokonanego w  1946 r. gmina liczyła 6980 mieszkańców, 

a dwa lata później było tu 7322 obywateli423.

Liczba mieszkańców w poszczególnych gromadach na terenie gminy

Źródło: APŁ, Urząd Wojewódzki Łódzki , Powiat Kutnowski, zmiany terytorialne, 1949 r., 

sygn. 378.

Bardzo istotnym problemem dla władzy była sprawa 

ludności niemieckiej i  volksdeutschów. Do 31 sierpnia 1945 r. 

wpłynęło od nich 204 podania o rehabilitacje. Kwestie zaś egzystencji 

volksdeutschów rozwiązano poprzez przymusowe zatrudnienie, 

głównie jako siła robocza w polu. Niemców do pracy mogły otrzymać 

422 Tamże, k. 36.
423 Tamże, sygn. 46, Statystyka ogólna i wykaz rolników, którzy otrzymali działki z parcelacji, 

a nie użytkują ich, a wydzierżawili je innym rolnikom 1945 - 1948, k. 3 – 5.
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również osoby prywatne, z tym że brały one na siebie odpowiedzialność 

za powrót do miejsca skoszarowania. Zaznaczono, aby nie zasiadać 

do stołu z przydzielonym do pracy Niemcem. Złamanie tego zakazu 

(fi kcyjne lub rzeczywiste – to nie miało większego znaczenia) często 

było pretekstem do odebrania przydzielonych do pracy Niemców. 

O tym jak wielką wagę przywiązywano do „dysponowania” Niemcami 

świadczyć może reakcja członków Rady Narodowej z  września 

1945 r. na obwieszczenia Sądu Grodzkiego w Kutnie o wszczęciu 

procesów rehabilitacyjnych 6 mieszkańców gminy wpisanych na listę 

Volksdeutschów. Rada orzekła jednogłośnie, że ustawa o rehabilitacji 

była wprowadzona w życie za wcześnie, ponieważ ci...

co zapisali się na niemiecką narodową listę 
zbyt krótko poczują tą hańbę przynależności 
i poddaństwa niemieckiego”424. 

Nie wszystkich jednak volksdeutschów zrehabilitowano, 

bowiem jako zbrodniarzy hitlerowskich stracono m.in.: 15 listopada 

1945 r. Teodora Rysta, zam. we wsi Brzezinki, gm. Żychlin, 12 grudnia 

1945 r. Gottfrida Liberta zam. Wola Owsiana gm. Oporów, 6 lutego 

1946 r. Michała Rode zam. w Odolniku gm. Plecka Dąbrowa425.

Powołano Komitet Przesiedleńczy, który w porozumieniu 

z  władzami radzieckimi kierował Niemców /po zaopatrzeniu ich 

w  żywność/ do Niemiec. Ewidencje ludności prowadził Tadeusz 

Andrysiak. Zarząd miasta przydzielał powracającej ludności, 

wywiezionej i przesiedlonej przez Niemców, mieszkania i inwentarz, 

co wywoływało często konfl ikty.

 Komitet Przesiedleńczy uważał, że akcja przesiedleńcza 

nie dała pozytywnych wyników, gdyż przesiedlono tylko 232 rodziny 

na Zachód: w  okolice Piły, Szczecinka. W  listopadzie 1946 r. na 

tereny zachodnie przesiedlono 181 rodzin. Akcja była utrudniona 

i  zahamowana przez „wrogie elementy, które agitacją starały się 

przeciwdziałać ruchowi”. Na ziemie odzyskane przesiedlone 

z  Żychlina jedynie kilkanaście rodzin. W  celu przeciwdziałania 

424 APK, AgD, sygn. 36, k. 4.
425 Tamże, k. 16.

„
Komitet przesiedleńczy
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agitacji podjęto odpowiednie kroki w  porozumieniu z  PUBP426. 

Zza linii Curzona zaś od początku trwania akcji do czerwca 1945 r. 

osiedlono 137 osób.

Liczba repatriantów z zachodu

Źródło: APK, SPK, sygn. 140.

Liczba repatriantów i przesiedleńców ze Wschodu

Źródło: APK, SPK, sygn. 140.

426 AIPN, Ld Pf 10/107, Raporty dekadowe dotyczące pracy operacyjnej SB KP MO 
w Kutnie za 1946 r., k. 59.
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ŻYCIE GOSPODARCZE.

Niemal natychmiast po zakończeniu działań wojennych 

przystąpiono do uruchamiania gospodarki.  Do 30 stycznia 

1945 r. wydano kilkadziesiąt zezwoleń na uruchomienie różnego 

typu zakładów rzemieślniczych i  usługowych. Dokonano też 

rozdziału  prywatnych zakładów i przedsiębiorstw w komisaryczny 

zarząd dawnym właścicielom (zakłady Józefa Andrzejewskiego 

i  Leona Jabłońskiego), natomiast fi rmy poniemieckie zostały 

przydzielone  nowym komisarzom. W  przypadku przydziałów 

mienia poniemieckiego lub opuszczonego, oddawano je przede 

wszystkim członkom PPR, a  w  dalszej perspektywie dokonano 

ich upaństwowienia lub przekształcono w  spółdzielnie427. Ponadto 

powołano 3 spółdzielnie  spożywcze i  ustalono przydział chleba 

po 1kg na osobę. O  problemach w  zaopatrzeniu i  sposobach ich 

rozwiązywania mogą świadczyć perypetie Jana Wójcińskiego, 

kierownika młyna w  Grabowie. 10 lutego otrzymał zezwolenie 

Komendanta Wojennego na Gminę Dobrzelin na przemiał 3 metrów 

zboża dla załogi czołgów stacjonujących w  Grzybowie. Niecały 

miesiąc później – 1 marca, wiatrak został zamknięty i zaplombowany, 

a 3 marca z rozkazu tego samego komendanta J. Wójciński stracił 

pracę i kierownictwo w młynie428.

Najważniejszym jednak zakładem działającym na terenie 

Żychlina była fabryka „M-1” od 15 marca 1945 r. noszącej nazwę 

Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i  Transformatorów „M-1” 

im. Wilhelma Piecka [dalej: „M-1”]429. W związku z szybką ofensywą 

sowiecką, Niemcy nie zdążyli niczego zniszczyć w fabryce. Zamierzali 

maszyny wywieźć w rejon Sudetów. 

427 APK, AmŻ, sygn. 35, k. 69.
428 Tamże, sygn. 36, k. 27, 33. Być może kierownik nie wykonał polecenia i nie dostarczył 

dla czołgistów mąki.
429 Wilhelm Pieck (ur. 3 stycznia 1876 w Gubinie, zm. 7 września 1960 w Berlinie) – 

niemiecki polityk i działacz społeczny, członek niemieckiego ruchu robotniczego. 
W grudniu 1918 r. był jednym z założycieli Komunistycznej Partii Niemiec (KPD) 
i został wybrany na członka jej Komitetu Centralnego. W 1943 r. był współzałożycielem 
Komitetu Narodowego „Wolne Niemcy” w ZSRR. W 1945 r. wrócił do Niemiec. W 1948 
r. wybrano go na przewodniczącego prezydium Rady Ludowej Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej. Następnie w 1949 r. został wybrany prezydentem Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej, powtórnie wybrano go w 1953 i 1957 r., funkcję tę pełnił do 
swojej śmierci. 

Zakłady Wytwórcze 

Maszyn Elektrycznych 

i Transformatorów 

„M-1” im. Wilhelma 

Piecka

ŻYCIE GOSPODARCZE

233



Jednak 

czego nie zdążyli zabrać Niemcy, zrabowali 
sowieci, którzy potraktowali zakład, jako 
zdobycz wojenną i zabrali około 30 % gotowych 
wyrobów”430. 

Po ucieczce Niemców na drugi dzień, 19 stycznia grupa 

„urzędników” fabrycznych zorganizowała zabezpieczenie zakładu: 

Edmund Jezierski, Turowski, Kaczyński, Panek, robotnicy: Teofi l 

Wnuk, Marian Królikowski. Początkowo w  fabryce było 30 

osób, które w  dzień robili inwentaryzację, a  w  nocy pełnili straż. 

Próbowano ponadto uruchomić fabrykę „M-1” uzyskując pomoc 

gen. Żukowa w zaopatrzeniu w węgiel. 25 stycznia 1945 r. zawiązał 

się na terenie fabryki Komitet Gospodarczy, którego zadaniem 

było zabezpieczenie mienia zakładu. Komitet tworzyli E. Jezierski, 

Władysław Chalabary, T. Wnuk, Józef Czubiński. Produkcja ruszyła, 

mimo trudności w zaopatrzeniu w surowce, 1 marca 1945 r.

W  zakładzie pracowało wówczas 480 ludzi 
przy 60 maszynach i było 30 transformatorów 
średniej wielkości”431. 

Po zakończeniu wojny powstało Zjednoczenie Przemysłu 

Maszyn Elektrycznych w  Katowicach, którego dyrektorem został 

Gogolewski. Zakłady wchodzące w  skład Zjednoczenia, a  do 

niego został włączony również zakład żychliński, otrzymały 

nowe oznaczenia. Fabryka w  Żychlinie otrzymała symbol „M–1”. 

Dyrektorem naczelnym został wybrany prof. E. Jezierski, a  dyr. 

technicznym inż. E. Turowski. Powstała też Rada Zakładowa. 

Po E. Jezierskim na czele zakładu postawiono A. Ekerta i  Jana 

Banachowicza. Po A. Ekiercie dyrektorem został, przeniesiony 

tu z  Bielska, inż. Guzik, a  dyrektorem technicznym został 

Z.  Kratochwil. W  1953 r. dyrektorem  został inż. W. Olszewski 

z  Łodzi, a  dyrektorem technicznym Franciszek Perzyna. Wkrótce 

430 CAW, Wojskowa Komenda Rejonowa w Kutnie [dalej: WKRwK], Korespondencja 
z instytucjami za okres 23 V 1945 – 31 XII 1945 r., k. 13.

431 Tamże, k. 13.

„
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jednak zastąpili ich S. Kamiński i Jan Kotynia432.

Koszmar okupacji spowodował olbrzymią falę entuzjazmu 

z  pracy we własnej fabryce, toteż nie zważono na śmiesznie małe 

wynagrodzenie, a wypłaty dla tych co pracowali były w naturze, głównie 

żywność. Produkowano nie tylko maszyny elektryczne i transformatory, 

ale robiono różny sprzęt, pomagano armii radzieckiej w przeładunku 

i transporcie, brano udział w reformie rolnej – zabezpieczaniu majątków 

ziemskich. Grupa pracowników: Henryk Jaworski, M. Królikowski, 

Józef Gajewski, Stanisław Walczyk, Stanisław Starbała, Kazimierz 

Popławski, pracowała w Warszawie reperując urządzenia w zajezdni 

tramwajowej. Tuż po zakończeniu wojny wpłynęło zamówienie na 

kilkanaście silników hutniczych o  parametrach takich, jak przed 

wojną dla Huty Batory, nawet sięgających 3500 KW. Opanowano 

też produkcje sprowadzanych przed wojną unikatowych stożków 

izolacyjnych. Ponieważ wiele elementów sprowadzano z  Niemiec, 

trzeba było obecnie wykonywać je we własnym zakresie i to z dużym 

powodzeniem, bowiem kiedy w  kraju zabrakło drutu oporowego, 

zastosowano drut żelazny. W Żychlinie opracowano dokumentację na 

budowę pierwszego polskiego turbogeneratora, przy którym pracowali 

inż. Bachan, Turowski, a zwłaszcza Zdrojewski. W Żychlinie robiono 

też pierwsze w kraju transformatory o napięciu powyżej 110 V. Jeden 

z konstruktorów zakładu inż. Z. Kratochwil opatentował technologiczne 

uproszczenie w produkcji transformatorów odpornych na przepięcia 

o  znacznie lepszym rozkładzie naprężeń, niż w  stosowanych dotąd 

rozwiązaniach w  Europie Zachodniej. W  zakładzie remontowano 

maszyny elektryczne i  urządzenia warszawskiej elektrowni oraz 

turbogeneratory  dla przemysłu włókienniczego w Łodzi. Wykonywano 

remonty urządzeń w elektrowni „Chorzów” w Zabrzu, w Zakładzie 

energetycznym w Bielsku – Białej. Ekipami remontowymi kierował 

inż. St. Wojde. Część pracowników w charakterze milicji robotniczej 

zabezpieczała magazyny kolejowe. Inna grupa dokonywała naprawy 

linii energetycznej do Płocka, aby zapewnić  dostawy prądu z płockiej 

elektrowni433. W  ramach planu 3 letniego założono budowę 

nowej hali „C” dla maszyn wirujących. Cała produkcja została 

432 ABPwŻ, Z. Kratochwil , Wspomnienia z mojej pracy, k. 8.
433 ABPwŻ, Wł. Ancerowicz, Informacje o zakładzie. Wspomnienia,  Żychlin 1985, mps.,             

k. 1 – 8.

Wznowienie produkcji
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przeniesiona do nowych hal, a  jedynie na starym miejscu pozostała 

produkcja transformatorów. Powstała jako osobny wydział nawijalnia 

cewek transformatorowych, którego kierownikiem został Marian 

Królikowski.  W tych latach rozbudowywano osadę fabryczną budując 

kolejne bloki. W tym czasie produkcja silników dużej mocy i silników 

trakcyjnych dla tramwajów i PKP została przeniesiona do łódzkiego 

DOLMELU434.

Po pierwszej fali entuzjazmu nadeszły pierwsze 

rozczarowania. Trudności w zaopatrzeniu spowodowały, że sytuacja 

w zakładzie w 1947 r. stała się napięta. Robotnicy skarżyli się  na 

wysokość przydziału chleba kartkowego i  odzieży, otrzymywali 

bowiem zaledwie 4 kg chleba na miesiąc i jedno ubranie robocze na 

1,5 roku435. Kolejne niepokoje wybuchły w 1950 r., a spowodowane 

były, m.in. rozgoryczeniem robotników wywołanym brakiem 

awansów zawodowych. Sytuacja musiała być mocno napięta skoro 

10  października 1950 r. wobec braków kadrowych w  miejscowej 

milicji, przy fabryce ulokowano jednostkę wojskową złożoną z 6 ludzi. 

Żołnierzy dla zakonspirowania umundurowania wyposażono 

w  płaszcze robocze z  fabryki M-1436. Sytuacja nie uległa jednak 

poprawie, a  pojawiły się wręcz oskarżenia wobec dyr. A.  Ekerta 

o  „rozbijacką robotę” , bowiem przed wojną miał być wrogiem 

klasy robotniczej i  chciał rozbić wiec 1 – szo majowy, a  obecnie 

„obaj dyrektorzy (A. Ekert i  J. Banachowicz) „trzęśli” nie tylko 

fabryką, ale i całym powiatem”. Konfl ikt w zakładzie wywołała suma 

2 000 000 zł, której rozliczenie było niejasne. W odpowiedzi  władze 

partyjne zarzucały przywódcy „opozycjonistów” S. Pietrzakowi, że 

jako przedwojenny członek KPP nie powinien wychodzić z ZSRR 

z  Armią Andersa, a  kiedy był sekretarzem w  zakładzie składał 

protokoły z  zebrań na „bezpieczeństwo” (wypowiedź Bronisława 

Banachowicza) i  było z  tego powodu śledztwo. Takich ludzi 

w  komitecie zakładowym partii nie potrzebowano i  S. Pietrzaka 

usunięto z  komitetu. Br. Banachowicz również został wydalony, 

434 Tamże, Z. Kratochwil, Wspomnienia z mojej pracy, k. 14.
435 APŁ, KP PZPR, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54, sygn. 96,                  

k. 34.
436 Tamże, k. 68. Żołnierzom wręczono również aparat radiowy, „który stać się miał 

symbolem więzi łączącej klasę pracującą z wojskiem ludowym”. Dowódca tej jednostki, 
Chojnacki miał się wyrażać o Panfi lu, aby „dzieciaka i szczeniaka nie słuchać”, czym 
naraził się na zarzut podważania autorytetu partii.
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bowiem przed 1939 r. należał do „Sokoła” i  do Stowarzyszenia 

Młodzieży Katolickiej. Już wcześniej, latem 1950 r., przystąpiono 

do wstępnego rozpracowania Br. Banachowicza, przewodniczącego 

Rady Zakładowej fabryki M-1, podejrzanemu o nieprzestrzeganie 

zachowania tajemnicy państwowej i  służbowej, bowiem miał 

dopuścić się wyrzucenia na śmietnik dokumentów o  charakterze 

tajnym, jak plan miasta z oznaczeniem fabryki, listy przodowników 

pracy437. 

W  1948 r.  zostało na terenie zakładu zapoczątkowane 

współzawodnictwo pracy, przy inicjatywie organizacji ZMP:

Nieustanne działanie na rzecz zwiększenia 
produkcji było hasłem dnia codziennego 
kierownictwa zarządu zakładowego ZMP”.

Ruch ten obejmował w  latach 1948 – 50 około 600 

młodych pracowników zakładu. Całe oddziały produkcyjne 

pracowały pod szyldem i emblematami organizacji młodzieżowych 

i  „Młodzieżowego Wyścigu Pracy”. Współzawodnictwo rodziło 

nowych socjalistycznych „bohaterów pracy”, którzy wypracowywali 

nowe rekordy norm pracy: Józef Rzeźnicki – 277  % normy, 

Br. Wiśniewski – 214 %, Tadeusz Walczak – 238 %, Zofi a Kraska 

– 223 %, St. Golisz -  264 %, Ryszard Kraska – 312 %, Kazimierz 

Czubiński wyrabiający 240  % normy, Zofi a Ancerowicz – 216%, 

Sabina Antczak, Wanda Kraśkiewicz, Halina Koza, Barbara 

Ancerowicz wyrabiały 200  % normy, Leon Kopała, Stanisław 

Zadędzki, Stanisław Kozanecki, Ryszard Żarkowski, Jerzy Stasinek, 

Eugeniusz Czekalski, Bogdan Torenc, Tadeusz Nowicki. Zakład 

zajmował przez kilka lat I i II miejsca w ramach ogólnokrajowego 

zjednoczenia zakładów elektromechanicznych. W zakładzie toczył 

się jednak spór o  wdrażania socjalistycznych metod pracy. Wśród 

pracowników popularnością cieszył się system pracy wg Zendarowej 

– maszyny przekazywano w ruchu, co praktykowało 78 pracowników 

na 24 stanowiskach. Majstrowie i kierownicy działów domagali się 

odwołania tej metody, jako źle wpływającej na pracowników. Druga 

437 Sprawa trafi ła do IV Wydziału WUPB . AIPN, Ld pf 2027/55/50, k. 3. 

Współzawodnictwo pracy
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metoda Kowalowa, polegała na ustaleniu produkcyjnych metod pracy 

przy współudziale przodowników pracy, personelu inżynieryjno – 

technicznego, ale ta metoda nie została wdrożona438.

Pomimo takich osiągnięć w  1953 r. w  zakładach nie 

wykonano planu produkcji, bowiem Komitet Zakładowy 

nie potrafi ł w  porę zdemaskować wrogiej 
działalności kierownictwa zakładu, 
które fałszowało wykonawstwo planów 
produkcyjnych. W  zakładzie powstało 
kumoterstwo i  familijne stosunki, a  wysiłki 
kierownictwa szły w  kierunku zapewnieni 
sobie i  swoim protegowanym korzyści 
materialnych”439. 

Ściągnęło to na zakład inspekcję Najwyższej Izby Kontroli, 

która wykryła fałszowanie wyników produkcji w  1952 r. Pod 

naciskiem zwierzchnich władz zakładu oraz ambicje kierownictwa 

fabryki spowodowały iż dla uczczenia święta państwowego 

zobowiązano się do zwiększenia zobowiązań  produkcyjnych. 

Nierealne plany doprowadziły do tego, iż faktycznie nie zdołano 

wykonać zamierzonego poziomu, ale w ofi cjalnych dokumentach 

plan został wykonany. Brakujące urządzenia zamierzano 

„uzupełnić” w  kolejnym miesiącu. To jednak się nie udało, a  co 

więcej niedobór wyprodukowanych urządzeń wzrastał z miesiąca na 

miesiąc. Mimo to nadal wykazywano wykonanie produkcji zgodnie 

z  planem, zaliczając jako gotowe produkty urządzenia, które nie 

przeszły testów, nie były w pełni wykończone, były wadliwe, czy 

wręcz jeszcze nie zeszły z  taśmy produkcyjnej, a  nawet które 

dopiero zaczęto robić. Faktyczny stan wykonania produkcji wynosił 

w ciągu 1952 r. od 30 do 72,4 %.  Taki stan rzeczy był niezgodny 

z prawem, gdyż do wykonania planu zaliczyć można było jedynie te 

urządzenia i maszyny, które przeszły testy i były w pełni gotowe do 

wysłania odbiorcy. Kontrolerzy NIK-u zakwestionowali w związku 

z  tym również wypłacone nagrody i  premie za wykonanie planu 

438 APŁ, KP PZPR, sygn. 121, k. 234, 251, 287.
439 Tamże, k. 313.

„
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na łączną sumę 105  933 zł. O  nadużycia oskarżono głównego 

inżyniera zakładów, szefa produkcji, kierownika produkcji maszyn 

wirowych, kierownika produkcji trafo, dyrektora, kierowników 

działu pionu technicznego i  kierownika planowania. Ostatecznie 

ukarano 6 osób karą nagany lub upomnienia oraz pozbawieniem 

premii przez kilka miesięcy440. Śledztwo wykazało także brak 

koordynacji działań między planowaniem a  zaopatrzeniem, 

a  plany, przygotowywane na ostatnią chwilę, zwykle chciano 

realizować pod koniec dekad, czy roku. Maszyny produkcyjne 

wykorzystywano w 70 %, a pomocnicze  w 500 %.  Nie wykonanie 

planu wynikało też czasem z dość prozaicznych przyczyn, choćby 

z powodu nieporozumień, ale trwających aż dwa miesiące, o to kto 

ma wykonać wrzeciono do frezarki, podczas, gdy wrzeciono leżało 

za krzesłem jednego z pracowników, a naprawa wymagał jedynie 

8 godzin pracy. 5 miesięcy trwało dobieranie szczęki i  śrub do 

imadła. Brakowało surowców, chociaż 20 ton miedzi (miesięczne 

zapotrzebowanie) wyrzucano jako złom z nawijalni441. 

W  związku ze śmiercią Stalina w  1953 r. cała załoga 

podejmowała tzw. warty stalinowskie. Szereg robotników 

pracujących na oddziale mechanicznym, „kierując się wielkim 

umiłowaniem do Wielkiego Nauczyciela i  Wodza narodu 

zaciągnęło warty” z wyjątkiem Jana Uljanowicza, który, gdy go o to 

prosili dwaj bezpartyjni koledzy, stanowczo odmówił, podobnie jak 

też przyczepienia odznaki, która wskazywała wyróżniających się 

pracowników w dniach „wielkiej żałoby”442. 

W  roku 1953/54 nastąpił spadek wydajności pracy, co 

spowodowało zmniejszenie zarobków robotników. Podawano 

realizację planów niezgodnie  z rzeczywistością, tak aby pracownicy 

inżynieryjno – techniczni otrzymywali premie miesięczne. Część osób 

zamieszanych w tą aferę została aresztowana i wydalona, zwłaszcza 

kadra która, pracowała z czasów przedwojennych. Na trop „afery” UB 

wpadł m.in. dzięki informatorowi „Prymula”, który poinformował 

440 AIPN, Ld pf 12/1588,  s. 22-25. Jeden z oskarżonych został jednak  w październiku 1952 
r. aresztowany i skazany na dwa lata więzienia. W rozpracowaniu UBP wszystkich 6 osób  
oskarżono o przynależność w czasie okupacji hitlerowskiej do AK (wśród nich znajdować 
się miał organizator AK w Żychlinie, a jeden należał do PAL), a także o zatrudnienie się 
u „Niemca” i korzystanie z przywilejów tzw. „lepszych Polaków”.

441 Tamże, KW PZPR, sygn. 123, k. 61.
442 Tamże, k. 89.
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aparat bezpieczeństwa np. o podawaniu podwójnej liczby godzin niż 

rzeczywista, przez wykonawców modelu maszyny443.

Kary nałożono za taki stan rzeczy na dyrektora 

Olszewskiego (trafi ł przejściowo do więzienia), szefa produkcji 

Stachowskiego, Jatczaka, Perzynę, Kaczyńskiego. Cały czas trwało 

jednak współzawodnictwo pracy o  tytuł przodownika pracy 

socjalistycznej, w  czym wyróżniali się: Józef Szymański, Stefan 

Jachowski oraz ofi arni członkowie ZMP, którzy zdobyli przechodni 

sztandar współzawodnictwa pracy Zarządu Głównego ZMP: 

Arkadiusz Berent, Marian Młotkowski, Wojciech Zejme, Piotr 

Zaborowski, którzy wykonywali po 115 % normy444.

Stopniowo do innych zakładów, instytucji lub uczelni 

odeszli: Jezierski, Schmidt (CBKME w  Katowicach), Zdrojewski, 

Turowski i  Małasiewicz, Bachan. Opuszczenie Żychlina przez 

tak uznanych fachowców oraz powstanie fabryki DOLMEL, 

Instytutu Elektrotechniki, Centralne Biuro Konstrukcyjne Maszyn 

Elektrycznych w  Katowicach, oznaczało dla żychlińskiej fabryki 

upadek znaczenia. 

Wśród pracowników zakładu zaczęło panować w 1956 r. 

przekonanie, że polityka Centrali zmierza do degradacji żychlińskiego 

zakładu. Na zebraniu we Wrocławiu inż. Z. Kratochwil mając poparcie 

sekretarza PZPR w  zakładzie Z. Pawlika oraz Rady Robotniczej 

i Dyrekcji zaproponował Żychlin na miejsce budowy fabryki dużych 

transformatorów. Typowano jednak Wrocław, a z jeszcze większym 

zaangażowaniem  Łódź. Sprawa rywalizacji Żychlina i Łodzi nabrała 

rozgłosu ogólnokrajowego. Sprawę rozstrzygnął na korzyść Łodzi 

ówczesny Minister Przemysłu Ciężkiego K. Żemajtis. Dla Żychlina 

na pocieszenie wydano zezwolenie na budowę hali „D” maszyn prądu 

stałego oraz Domu Kultury. Takiego obiektu nie posiadało wówczas 

nawet Kutno, co tamtejszych działaczy kłuło w oczy. W tym okresie 

zakład był intensywnie rozbudowywany. 

Kierownictwo zakładu nie widziało, czy też nie 

chciało widzieć  narastającego w  załodze niezadowolenia 

spowodowanego niedostatkami codziennej egzystencji. Zajmowano 

443 AIPN, Ld pf 10/114,  Sprawozdania miesięczne i kwartalne SB KPMO w Kutnie za 1954 
r., k. 12. ABPw Ż, Z. Kratochwil, Wspomnienia z mojej pracy, k. 1 – 17. 

444 APŁ, KW PZPR, sygn. 2, k. 87.

Plany rozbudowy 

zakładów
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się słabą aktywnością członków partii, którzy narzekając na braki 

w  zaopatrzeniu w  artykuły pierwszej potrzeby, nie wykazywali 

właściwej postawy ideologicznej. Problem jednak narastał 

i  doprowadził do wybuchu niezadowolenia społecznego. Ludzie 

przestali pracować społecznie, a jak „mówią to tylko o brakach”445. 

Początkowo tylko dominowały narzekania na brak tłuszczy, 

mięsa, węgla. Żychlin miał otrzymywać większe pule zaopatrzenia 

aniżeli Kutno, a  mimo to były braki. Niektórzy nie mieli węgla 

w ogóle, a przede wszystkim byli to aktywiści, którzy nie poszli brać 

go siłą. Sprawa węgla była bardzo paląca, wydano nawet 2 wagony 

węgla produkcyjnego. Nie chciano się zgodzić na wypłacenie 

pieniędzy w  zamian za deputat węglowy. Inżynierowie i  technicy 

uciekli z zakładu, bo nie zapewniano im odpowiednich warunków. 

Padały też oskarżenia o brak zainteresowania sekretarzy z KZ PZPR 

sprawami zakładu, gdyż rzadko oni pojawiali się w zakładzie, a byli 

przekupywani premiami z funduszu zakładowego w porozumieniu 

z Cieślińskim z KP PZPR. Mimo braku zgody, częściowo wypłacono 

premie, chociaż były to pieniądze wypracowane przez całą załogę. 

Odpierano zarzuty, twierdząc że sytuacja nie jest zła, bowiem 

zmniejszały się godziny nadliczbowe i zwiększał fundusz zakładowy. 

Nadal jednak zwalniano ludzi. Wszystkie sprawy załatwiano 

jednoosobowo, bez konsultacji z  oddziałowymi organizacjami 

partyjnymi. Organizacje te jednak przestały niemal funkcjonować 

wobec absencji na zebraniach członków, którzy w  tym czasie 

„dorabiali na boku”. W ten sposób starano się dorobić na utrzymanie 

rodziny, bowiem postulaty robotników o wprowadzenie akordowego 

systemu pracy nie spotkały się ze zrozumieniem kierownictwa 

fabryki. Sekretarze KZ „żyli dobrze z dyrektorem, tak iż kolektyw 

tworzyli tylko oni razem”. Dyrektorowi J. Kisielewskiemu zarzucano, 

lekceważenie obowiązków do tego stopnia, iż „z czerwonego Żychlina 

robi się biały”. Postulowano odwołanie dyrektorów J. Kisielewskiego 

i S. Kamińskiego, grożąc  wywiezieniem ich na taczkach. Ostatecznie 

podjęto decyzję o  usunięciu ze stanowiska Kisielewskiego, który 

miał poderwany autorytet, a  S. Kamińskiego i  J. Kotynię usunąć 

z Żychlina na inne stanowiska, zwolnić z funkcji II sekretarza Jerzego 

Aleksandrowicza. Edwarda Dębickiego powołano na dyrektora 

445 Tamże, k. 88., ABPw Ż, Z. Kratochwil, Wspomnienia z mojej pracy, k. 14.

Niezadowolenie 

społeczne
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Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów EMIT

widok od strony ul. Narutowicza na nieistniejącą obecnie halę.

Lata 70. XX wieku. 
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NBP w Kutnie, a na zastępcę dyrektora w  fabryce „M-1” do spraw 

fi nansowych  mianowano Tadeusza Biernackiego446. 

W  roku 1967 zakład przyjął nową nazwę - Zakłady 

Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i  Transformatorów EMIT 

[dalej: Emit]. 

Zakład w  Żychlinie odwiedzały delegacje zagraniczne. 

28  października 1964 r. w  Żychlinie gościła delegacja partyjno – 

rządowa z Algierii. Delegacja interesowała się szczególnie działającymi 

w zakładzie Socjalistycznymi Brygadami Młodzieżowymi. 

19 lutego 1968 r. odbył się wiec załogi dla poparcia 

„bohaterskiego narodu wietnamskiego i  potępienia amerykańskiego 

imperializmu”. W hali prądu stałego zebrało się ponad 1 600 osób. 

Przemawiał dyrektor naczelny Tadeusz Rejn, I sekretarz KZ PZPR 

Zdzisław Pawlik oraz robotnicy: Wacław Koszewski, Julian Danek. 

Załoga zobowiązała się przyspieszyć o  jeden miesiąc wykonanie 

50 sztuk prądnic do agregatów spawalniczych przeznaczonych 

dla Demokratycznej Republiki Wietnamu447. W 1975 r.  gościł tu 

przywódca NRD Erich Honecker.

Po wydarzeniach 1956 r. już nie eksponowano tak bardzo 

efektów przodowników pracy. Trwała natomiast walka kolektywów 

o  tytuł brygady pracy socjalistycznej, czyli pogoń za wskaźnikami 

ilościowymi. W  ramach realizacji uchwał VII Plenum powołano 

w  zakładzie komisję, która miała osiągnąć poprawę rytmiczności 

pracy wykonywania zadań planowych przez wszystkie brygady 

robocze, bowiem sytuacja pod tym względem wyglądała bardzo 

źle. W  ciągu pierwszej dekady zwykle było wykonanych tylko 

10  % planu, a  w  drugiej następne 12  % , zaś w  trzeciej dekadzie 

przy tej samej załodze starano się wykonać pozostałe 78 % planu. 

Produkcja w  zakładzie kształtowała się, w  odniesieniu do maszyn 

wirująco elektrycznych, w 1964 r., przeciętnie na miesiąc -  376,3 

446 Tamże, KP PZPR, Egzekutywa KP PZPR z 10 kwietnia 1956 r., sygn. 41, k. 34-37. 
Nasuwa się tu skojarzenie z kontrowersyjnym dokumentem  „45 Zasad Zniewalania” 
– moskiewską instrukcją NK/003/47 , a dokładniej z pkt. 42 tej instrukcji, który mówi 
„Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych 
przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie 
podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska i przenieść 
do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach 
ulokować na stanowiskach niekierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do 
późniejszej wymiany”.

447 „Głos Robotniczy”, 20 luty 1968 r.

EMIT
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szt., w 1965 r. -  527, 3 szt., a w 1966 r. – 468 szt. maszyn. W zakresie 

przeciętnej miesięcznej produkcji transformatorów w  1964 r. było 

to 46,6 szt., w 1965 r. – 41,7, a w 1966 r. – 37 urządzeń. Od 1961 r. 

ruszył eksport do krajów kapitalistycznych. Część produkcji stanowiły 

urządzenia do kompletnego wyposażenia obiektów przemysłowych 

i  statków. W  1965 r. eksport do krajów kapitalistycznych stanowił 

już 89 % całego eksportu. W 1968 r. produkcja zwiększyła się o 80 % 

w stosunku do 1963 r.448.

Dynamika produkcji eksportowej oraz jej udział w ogólnej wartości 

produkcyjnej

Źródło: APŁ, KP PZPR, sygn. 7.

W  roku 1970 nakłady inwestycyjne w  przemyśle 

projektowane były na 200 milionów złotych, a wzrost produkcji do 

60%. Zakłady produkowały silniki i transformatory na rynek krajowy 

i  zagraniczny. Do 1970 r. wyprodukowano 15 044 transformatory, 

25  294 silniki. Produkcja globalna wg „cen porównywalnych” 

zakładów Emit w 1970 r. wynosiła 657 780 zł, w 1971 r. 715 352 zł,  

(wzrost dynamiczny 108,7 %), do 1973 r. przewidywano wzrost do 

957 000 zł.  Były to najwyższe wskaźniki wśród wszystkich zakładów 

produkcyjnych w  powiecie kutnowskim. Sprzedaż produkcji 

448 APŁ, KP PZPR, sygn. 7, k. 50.
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towarowej wynosiła: w 1970 r.  – 725 781 zł, w 1971 r. – 760 267 

(104,8%), a  eksport wg cen zbytu kształtował się na poziomie: 

w 1970 r. – 126 500 zł, w 1971 r. 137 800 zł (108,9 %). Efekty te 

osiągano przy zatrudnieniu w latach 70 –tych na poziomie około 2 

350 w tym: pracownicy umysłowi, mężczyźni – 109 (wolne etaty – 

3), kobiety – 188 (wolne etaty – 2), pracownicy fi zyczni mężczyźni 

– 2 011 (wolne etaty – 459), kobiety – 1 328 (wolne etaty – 182). 

Wydajność  na 1 zatrudnionego produkcji globalnej wynosiła w 1970 

r. 284, 1 zł, w 1971 r. 304 zł (107 %), Większą wydajność wykazywała 

jedynie Polfa w Kutnie. Średnie płace w stosunku rocznym w Emicie 

wynosiły w 1970 r. – 30 326 zł, w 1971 r. – 31 483 zł (103, 8 %). 

Zadanie produkcyjne na 1974 r. w wysokości 950 mln zł dla uczczenia 

nadania powiatowi Orderu  Sztandaru Pracy I klasy, przekroczono 

o 2 mln. zł  W tym okresie jednak notowano niedobór na wyroby 

zakładu sięgający 30  % aktualnej wówczas mocy produkcyjnej. 

Uchwałą Prezydium Rządu nr 105, przyznano zakładowi 205 mln 

zł na modernizację zakładu w latach 1974 – 75449. 

449 Tamże, k. 54.

zdjęcie poniżej / 

Budynki fabryczne w 

1974 roku

na tablicy informacyjnej 

widoczna jest jeszcze 

stara nazwa „M-1”
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Na terenie gminy drugim co do wielkości zatrudnienia 

zakładem pracy była cukrowania w Dobrzelinie. W 1964 r. produkcja 

wzrosła tu o 100 % i osiągnięto 1,5 mld zł dochodu. Wybudowano 

4 budynki mieszkalne, hotel robotniczy, budynki produkcyjne, 

zaplecze. W  latach 1950 – 71 został zbudowany w  cukrowni cały 

szereg nowych hal produkcyjnych oraz wymieniono prawie wszystkie 

urządzenia produkcyjne.

Ponadto oprócz dużych fabryk działo tu szereg 

pomniejszych zakładów. W 1945 r. w Żychlinie działało 6 piekarni: 

Mariana Banachowicza przy Pl. Wolności 19 (pożydowska), 

Konstantego Zwierzyńskiego na ul. Sannickiej 12, Marii Janke na  

ul. Narutowicza 38, Zygmunta Sędkiewicza przy ul. Narutowicza 

35, Edmunda Sędkiewicza na Placu Piłsudskiego 18 (pożydowska) 

i  Edwarda Krupińskiego również przy Placu Piłsudskiego 7 oraz 

uruchomiono piekarnie, zajmując zakład po Rozenbergu, tworząc 

w  ten sposób piekarnię miejską „Nasz Sklep”  o  charakterze 

spółdzielczym, a  kierowanie nią powierzono Bronisławowi 

Kustosikowi.

Cukrownia 

Dobrzelin

zdjęcie powyżej /

Cukrownia Dobrzelin 

lata 70. XX wieku.
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Jedną z  pierwszych  spółdzielni w  mieście była też 

Spółdzielnia Fryzjerów założona w  1954 r. przez Bagnowskiego. 

Odtąd „pokątne” fryzjerstwo było ścigane przez MO450. Kolejne 

spółdzielnie to: Spółdzielnia Rzemieślnicza „Uniwersalna”, 

Spółdzielnia Usług Szewskich „Żychlinianka”, Spółdzielnia Usług 

Krawieckich im. „9 – tego Maja”. W 1956 r. powstała Spółdzielnia 

Produkcyjna „Odrodzenie”. Mniejszy przedwojenny zakład - 

odlewnię i zakłady metalurgiczne - po wojnie przejęła „Spółdzielnia 

Pokój”, a od 1960 r. „Samopomoc Chłopska”, która zainstalowała tu 

magazyny zbożowo – nasienne451.

 Uruchomił też działalność Młyn „Żychlinianka”, należący 

przed wojną do Klepczyńskiego i Blocha, a w 1945 r. kierownikiem 

został mianowany Zygmunt Suchorski. Kilka lat później trudną 

sytuację w zaopatrzeniu, nawet w podstawowe artykuły, próbowano 

wyjaśniać działaniami spekulacyjnymi ludzi, których oskarżano 

o przestępstwa gospodarcze.  W 1952 r. „wykryto” takie  nadużycia 

właśnie w młynie „Żychlinianka”452.

Ponadto działał młyn  Macieja Łysio, w  Żychlinie. 

Po wojnie podjął działalność zakład prowadzony przez Józefa 

Andrzejewskiego, syna Jana, ale produkcja powoli spadała 

(z przyczyn wynikających z polityki ówczesnych komunistycznych 

władz i rozgrabienia wyposażenia przez Niemców w czasie okupacji 

hitlerowskiej) i  całkowicie ustał w  1964 r. Na „dołku” w  1950 r.  

zbudowano zakład „Gorsenia”453.

W  1949 r. na terenie gminy istniały takie zakłady jak: 

Cegielnia „Izabelin”, gorzelnia w  Śleszynie, młyn motorowy 

w  Grabowie niegdyś Antoniego Fryze, którego kierownikiem 

został po wojnie Z. Suchorski, 3 wiatraki: Lucjana Mirowskiego 

w  Brzezinkach, Jana Darowskiego w  Woli Księżej, Leopolda 

Głuchowskiego w Zagrobach, w Śleszynku stał wiatrak Bronisława 

Rzymskiego, ale zniszczony był przeznaczony do zamknięcia. 

Działalność prowadziło 6 kowali, 10 szewców, 2 krawców, fryzjer, 

fabryka „Galwit” różnych narzędzi rzemieślniczych, która powstała 

450 Tamże, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54, k. 
49.

451 Tamże, sygn. 95, k. 56.
452 Tamże, k. 22.
453 APK, AgD, sygn. 25, Statystyka ogólna 1945, k. 15; APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły 

plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54, k. 149.

Pozostałe
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po wojnie i  zatrudniała 30 robotników i  rzemieślników. Ponadto 

działała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z 7 fi liami. 

Władze Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dobrzelinie 

tworzyła 12 osobowa rada nadzorcza, której przewodniczącym był 

Stanisław Staliński, oraz zarząd  w  składzie Feliks Czajka z  Woli 

Popowej – prezes, Wincenty Michalski z Wólki Lizigódź – wiceprezes, 

Stanisław Woźniak z  Dobrzelina, Szczepan Kacprzak z  Jankowa, 

Bronisław Kuras z Woli Popowej454.

W  ramach walki władzy ludowej z  prywatną inicjatywą 

19 sierpnia 1950 r. powołano Komitet Organizacyjny do spraw 

popierania przemysłu ludowego. 

Na terenie byłej giserni planowano uruchomić odlewnię, 

w  której zatrudnienie znalazłoby około 300 osób, co pozwoliłoby 

rozwiązać w  znacznym stopniu problem bezrobocia. Planowano 

pełny rozwój handlu i  rzemiosła, bowiem państwowe spółdzielcze 

zakłady nie były w  stanie zaspokoić potrzeb. Mleczarnia miała 

przejść w ręce chłopów, którym 

trzeba wytłumaczyć, że obowiązkowe dostawy 
nie zostały zniesione, i  w  tym zakresie jest 
pole do działania dla ZSL, a  SD powinna 
skoncentrować się na rzemiośle, bowiem 
brakuje wielu zawodów: bednarzy, murarzy, 
betoniarzy, blacharzy, dekarzy, malarzy”455. 

W  1959 r. zamierzano wybudować wytwórnię wód 

gazowych oraz  rozpocząć budowę masarni, a w 1960 r. nowoczesnej 

piekarni. Realizacja tych inwestycji przeciągała się, a  w  części 

nie została nigdy zrealizowana. Natomiast w  odpowiedzi na 

duże bezrobocie wśród kobiet dopiero w   1968 r. uruchomiono 

Spółdzielnię Pracy „Diana”.

Spółdzielnia „Diana” świadczyła usługi krawieckie (mistrz 

Władysław Kuchta i 1 uczeń) przy ul. 1 Maja oraz usługi szewskie 

przy ówczesnym Placu Świerczewskiego i na Osiedlu „Wyzwolenia”. 

Na ul. Narutowicza funkcjonował zakład fotografi czny Jeremiego 

454 APK, AgD, sygn. 25, Statystyka ogólna 1945, k. 16.
455 Tamże, k. 29.
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Nowakowskiegio, a  przy Pl. Świerczewskiego Antoniego 

Nowakowskiego. Ponadto funkcjonowało 8 zakładów krawieckich, 

4 szewskie, 4 fryzjerskie, 5 zakładów stolarskich, 3 zduńskie, 1 zakład 

naprawy maszyn Jabłońskiego, przy ul. Łukasińskiego, 2 zakłady 

naprawcze rowerów: Kosmowskiego i Janickiego, 1 warsztat naprawy 

motocykli Cybulskiego, przy ul. Łukasińskiego obok poczty, 2 kuźnie, 

przy ul. Narutowicza i 3–go Maja, pralnia chemiczna Ancerowicza 

przy pl. Świerczewskiego. Na ul. Barlickiego, naprzeciwko kina „Lech” 

działał zakład introligatorski Kwiatkowskiego. Przy ul. Narutowicza 

znajdował się też zakład zegarmistrzowski Cz. Panfi la456. Jak wynika 

z  powyższego zestawienia, władze nie zlikwidowały całkowicie 

prywatnej inicjatywy w mieście, dostrzegając niewydolność handlu 

i usług uspołecznionych.

456 Tamże, k. 23, 17, 21 – 24; Tamże, sygn. 48, KP PZPR, Protokoły posiedzenia egzekutywy 
1960 r., k. 36; Tamże,  sygn. 2, k. 78; Tamże, sygn. 7, k. 48. ABPwZ, F. Góreczny, Kronika 
Żychlina, k. 104.

zdjęcie obok /

Członkinie Spółdzielni 

Pracy „Diana” , rok 1964.
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ROLNICTWO

Drugą obok przemysłu ważną gałęzią gospodarki gminy było 

rolnictwo. W  lutym 1945 r.,  wg danych sprawozdawczych, obszar 

gminy wynosił 6 850 ha, z tego ziemi ornej – 5 000 ha, lasów – 2 ha, 

łąk – 450 ha, sady i ogrody zajmowały 100 ha, a nieużytki – 1 308 

ha. Ziemi obsianej stwierdzono  1 500 ha, w  tym pszenicą - 100 

ha, rzepakiem zimowym - 15 ha. Natomiast ziemi ornej folwarcznej 

było 1 400 ha, z  tego obsiano żytem - 400 ha, pszenicą - 50 ha, 

rzepakiem - 15 ha. Zapasy zbóż wynosiły: żyta - 1000 metrów, owsa 

- 300, jęczmienia - 350, strączkowych - 200, kartofl i – 8000 metrów, 

a słomy, siana, koniczyny, znajdowało się w ilości wystarczającej do 

wykarmienia inwentarza, którego stan wynosił: koni do 3 lat – 80 

szt., koni od 3 do 14 lat  - 120 szt. , źrebaków – 60 szt.,  wołów – 20 

szt., krów – 1 200 szt., jałowizny – 157 szt., cieląt -  195 szt., osłów – 

4 szt., świń do uboju – 195 szt., tuczników - 450 szt., owiec – 10 szt. 

oraz 50 szt.  kóz. Ponadto policzono zachowane maszyny i narzędzia 

rolnicze: młockarnie parowe - 4, kieraty - 200, młockarnie konne - 

150, sieczkarnie – 200, wozy - 50, bryczki - 10, sanie - 20457.

W  1948 r. na terenie gminy znajdowały się  1424 

gospodarstwa o łącznej powierzchni 6585,7 ha, w tym do 2 ha: 423 

o łącznej powierzchni 435, 40 ha, do 5 ha 504 o pow. 1938, 14 ha, do 

10 ha – 368 o pow. 2278,31, do 20 ha 74  o pow. 868,30, do 50 ha – 

54 ha o pow. 863 ha, powyżej 50 ha – 1 o obszarze 202, 55 ha. Gmina 

Dobrzelin posiadała w 1948 r. 5460, 40 ha użytków rolnych, w tym 

gruntów ornych – 4912,77 ha, sady i ogrody 3,44 ha, łąki – 318,07 

ha, pastwiska – 193,12 ha, lasy i parki 14, 77 ha, jeziora i stawy rybne 

– 420 ha, inne grunty i nieużytki 1106,33 ha458.

W  wyniku objęcia władzy przez zwolenników nowego 

ustroju, w tej gałęzi chciano dokonać daleko idących przekształceń, 

zgodnych z  duchem przemian w  „bratnim” ZSRR. Nowe władze 

komunistyczne w  Polsce chciały bowiem kosztem ziemiaństwa, 

określając ją jako wroga klasowego, zyskać poparcie wśród 

457 APK, AgD, sygn. 42,  Protokoły strat wojennych, statystyka  obsiewów, struktura agrarna 
1945, k. 14.

458 Tamże, k. 146.
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najbiedniejszej części chłopów, obiecując im w Manifeście z 22 lipca 

1944 r. przydział ziemi z  majątków ziemskich.  Potwierdzeniem 

tych zapowiedzi był dekret z 6 września 1944 r., w którym zabrano 

właścicielom majątki ziemskie jeżeli ich „rozmiar łączny przekracza 

bądź 100 ha powierzchni ogólnej, bądź 50 ha użytków rolnych” 

Wszystkie nieruchomości ziemskie, miały przejść bezzwłocznie, 

bez żadnego wynagrodzenia w całości, na własność Skarbu Państwa 

z  przeznaczeniem na cele reformy rolnej. Dla jej zrealizowania 

powołano Państwowy Fundusz Ziemi. Delegowani przez Ministra 

Rolnictwa i  Reform Rolnych pełnomocnicy po objęciu zarządu 

mieli sporządzić  przy współudziale komitetów folwarcznych 

dokładny spis objętych nieruchomości wraz z inwentarzem, dokonać 

zabezpieczenia tychże oraz usunąć w  terminie trzydniowym 

dotychczasowych właścicieli. Dla współdziałania z  organami 

państwowymi i  fachowymi przy przeprowadzaniu reformy 

powołano wojewódzkich, powiatowych i gminnych pełnomocników, 

gminne komisje reformy rolnej oraz komisje podziału ziemi. 

Wywłaszczeni właściciele lub współwłaściciele nieruchomości 

ziemskich mogli otrzymać samodzielne gospodarstwa rolne poza 

obrębem powiatu, w którym znajdował się wywłaszczony majątek 

lub miano im wypłacać  zaopatrzenie miesięczne w  wysokości 

uposażenia urzędnika państwowego VI grupy, co zmieniono później 

na równowartość najniższej renty inwalidzkiej w wysokości ok. 500 

zł. W instrukcji wydanej 20 marca 1945 r. „Wskazówki dla brygad 

robotniczych pracujących przy parcelacji majątków” nakazywano: 

Tam gdzie właściciel nie został usunięty, 
usunąć go w  terminie 2 dni, pozwalając mu 
zabrać ze sobą rzeczy domowego użytku, jak: 
pościel, ubranie, bieliznę, niezbędne meble, itp. 
Właścicielowi nie wolno przebywać na terenie 
powiatu, w którym posiadał majątek. Usunąć 
znienawidzoną służbę”459.

459 Wskazówki dla brygad robotniczych pracujących przy parcelacji majątków. Warszawa 
20 marca 1945, [w:] Dziedzictwo. Ziemianie polscy i udział ich w życiu narodu, Kraków 
1995, s.107.

„
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Po zajęciu ziemi kutnowskiej przez armię sowiecką 

i powołaniu struktur komunistycznego aparatu władzy, przystąpiono 

w Kutnowskiem do realizacji reformy rolnej i powyższych dekretów. 

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w  Kutnie [dalej: 

PUBP]  zwracał szczególnie uwagę na zachowanie wywłaszczonych 

ziemian, którzy mimo zakazu  pobytu na teranie powiatu, 

przyjeżdżali tu, odwiedzając swój majątek i  byłych pracowników. 

„Bezpiece” nie umknęła uwadze, dzięki informatorowi o ps. „Basia”, 

wizyta w Śleszynie właścicielki majątku - Niezabitowskiej. Według 

doniesienia agenturalnego miała spacerować po parku, ogrodzie 

i wokół pałacu oraz podejrzewano ją o chęć ubiegania się o część jej 

dawnego majątku. Odnotowano też z kim Niezabitowska spotykała 

się w  Śleszynie, tym bardziej, że był to członek Zjednoczonego 

Stronnictwa Ludowego i przewodniczący Gminnej Rady Narodowej 

Stanisław Garstka460. Z majątku  w Śleszynie rozparcelowano ziemie 

na 50 działów po 5 hektarów, które  otrzymała służba folwarczna 

i  ludzie z  łowickiego, wśród których byli : Okraska, Kołaczyński, 

Kaźmierczakowie, Szatkowski, Bogusz, Wojtylak, Karczewski, 

Płochocki, Jarosz, Szymański, Golisz,  Żuchowski, Sylwestrowicz461. 

460 AIPN,  Ld pf 10/ 695, k. 64.
461 L. Zalewski, Zbiór prywatnych …..

Reforma Rolna

zdjęcie poniżej /

Zebranie rolników 

dotyczące reformy 

rolnej w Dobrzelinie, 

połowa lat 40. XX w.
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Pierwszym i podstawowym problemem było ujęcie reformy 

rolnej w ramy organizacyjne oraz powołanie odpowiednich struktur. 

Ważną kwestią było znalezienie odpowiednich ideologicznie ludzi 

odpowiedzialnych za przeprowadzenie reformy, co nie było łatwą 

sprawą wobec powszechnej wśród chłopów nieufności i obaw przed 

kolektywizacją i odebraniem ziemi na kołchozy. Do zrealizowania 

zapisów dekretu i  obietnic komunistycznych władz na terenie 

kutnowskiego powołano Powiatowego Pełnomocnika dla spraw 

Reformy Rolnej, którym został Mikołaj Zozula, zaś komisarzem 

ziemskim B. Sołowiej.  Ponadto stosownie do dekretu z 6 września 

powołano komitety folwarczne, które protokolarnie dokonywały 

przejęcia majątków ziemskich462. 

Nie wszędzie jednak te protokoły sporządzano skoro 

pełnomocnik M. Zozula 20 lutego podkreślił konieczność  

sporządzania przez administratorów i  komitety folwarczne 

protokołów z  zarekwirowanych inwentarzy. W raporcie z 6 marca 

1945 r. informowano PUBP o zabezpieczeniu wszystkich majątków 

na terenie powiatu kutnowskiego i  przejęciu na Skarb Państwa 

oraz o  administrowaniu ich przez rządców i  komitety wybrane 

spośród służby folwarcznej. W  sprawie parcelacji tych majątków 

poinformowano o dokonaniu jej w 15 – 20%  do 1 marca. Pozostałą 

część przeznaczono do parcelacji po ukończeniu wiosennego siewu463.

Na terenie gminy do czasu przeprowadzenia reformy rolnej 

było 8 majątków ziemskich o  powierzchni około 1964 ha, które 

w  całości zostały rozparcelowane, oprócz majątku w  Dobrzelinie, 

w którym zostało 25 ha działek rezerwowych. W wyniku parcelacji 

zostało „nadzielonych” 374 chłopów. Gospodarstw rolnych było  

w tym czasie 1313464. 

Mikołaj Zozula, powiatowy pełnomocnik ds. reformy 

rolnej 7 marca wydał zarządzenie dla wójtów gmin powiatu 

kutnowskiego, które dopiero w tym momencie nadawało przebiegowi 

reformy ramy organizacyjne. Nakazał bowiem powołanie gminnych 

pełnomocników dla Spraw Reformy Rolnej. Przewidywano 

462 APK, SPK, sygn. 163, k. 79, 92, 129.
463 Tamże, k. 76.
464 Tamże, AgD, sygn. 46, Statystyka ogólna i wykaz rolników, którzy 

otrzymali działki z parcelacji, a nie użytkują ich, a wydzierżawili je 
innym rolnikom 1945 1948, k. 3-4.
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utworzenie Gminnych Komisji Parcelacyjnych w  składzie: 

2  przedstawicieli z  partii politycznych lub organizacji społecznej, 

po 1 przedstawicielu bezrolnych, małorolnych i  średniorolnych 

i  1 przedstawiciel służby folwarcznej. Pełnomocnicy i  Komisje 

miały być powołane do 9 marca , a wykazy przesłane do 10 marca. 

Ponadto w każdym folwarku powstać miały Folwarczne Komitety 

Rozdzielcze. Skład tych komitetów uzależniony był od wielkości 

majątku i liczyć miał od 7 do 11 ludzi, przy czym w siedmioosobowym 

komitecie należało powołać 5 ludzi bezrolnych, małorolnych 

i średniorolnych oraz 2 robotników folwarcznych. Odpowiednio przy 

jedenastoosobowym składzie powoływano 4 osoby z  robotników 

folwarcznych. Na ternie gmin i  majątków działać miały brygady 

parcelacyjne, a gminy i majątki na których te brygady działały miały 

zapewnić im wyżywienie i zakwaterowanie oraz środki lokomocji465. 

W połowie marca komitety folwarczne otrzymały polecenie 

powiadomienia sołtysów, a  ci posiadaczy działek parcelacyjnych 

o stawianiu się do pracy w majątkach, w których otrzymali parcele. 

Konieczność przypominania o  tym wynikała z  krytycznych 

nastrojów i nieufności w stosunku do reformy nie tylko wśród służby 

folwarcznej i  osób bezrolnych, ale i  wśród małorolnych. We wsi 

Pawłowice na zebraniu gromadzkim podnoszono, że 

przed wojną było lepiej, ponieważ obecnie 
władze dążą do tego aby doprowadzić 
gospodarstwa do ruiny, poprzez duże podatki 
i krótkie terminy, chcą aby ludzie swoją ziemię 
oddawali na spółdzielnie produkcyjne”466.

Kolejne zarządzenie pełnomocnika z  5 kwietnia 

nakazywało natychmiastowe zorganizowanie w gminach komitetów 

organizacyjnych Związku Samopomocy Chłopskiej. Pełnomocnicy  

gminni zobowiązani byli do dopilnowania, aby w  każdej wsi 

i majątku powstały komórki Samopomocy. Jak stwierdzono w tym 

zarządzeniu „obowiązkiem każdego chłopa jest należeć do tej 

organizacji”. Samopomoc po zorganizowaniu się miała przejąć 

465 Tamże, SPK, sygn. 163,  k. 97.
466 AIPN, Ld Pf 10/ 110, k.5

„

Związek Samopomocy 

Chłopskiej
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wszystkie resztówki wyjęte spod parceli, sady, grubszy inwentarz 

martwy, gorzelnie itp. obiekty znajdujące się na terenie majątków467. 

W drugiej połowie czerwca pozostałe po przeprowadzeniu reformy 

resztówki majątków zostały przekazane Związkowi Samopomocy 

Chłopskiej i odtąd prowadzone miały być przez Gminne Spółdzielnie 

Samopomocy Chłopskiej na ich rachunek468.

W lipcu 1945 r. wszystkie majątki ziemskie zorganizowano 

dzieląc je na pięć kluczy, na które składało się od 11 do 26 majątków. 

W ten sposób utworzono klucz Dobrzelin – Oporów złożony z 14 

majątków.

W  czerwcu powiatowy pełnomocnik do spraw reformy 

rolnej wykonując zalecenia pełnomocnika wojewódzkiego zarządził 

wyorywanie granic we własnym zakresie pod nadzorem Komisji 

Parcelacyjnej każdego majątku. W wypadkach wyjątkowych, gdzie 

z  powodu usunięcia pali nie można było wyznaczyć dokładnie 

poszczególnych parceli, zalecano zostawić je na koniec i  wezwać 

mierniczego do wykonania ponownych pomiarów. Zdarzały się jednak 

wypadki, kiedy „nadzieleni” sprzeciwiali się wykonaniu zarządzenia 

– takie zajścia miały miejsce w  majątku w  Dobrzelinie. W  takim 

przypadku prace kontynuowano w  innych majątkach, a  tam gdzie 

były problemy przeprowadzano „akcje uświadamiające” przy pomocy 

organów milicji i urzędu bezpieczeństwa. W niektórych majątkach 

usuwano numery z  pali wyznaczających granice parcelowanych 

działek. Niezbędne było ponowne ich ponumerowanie w  sposób, 

który pozwalałby jednoznacznie identyfi kować działki469. 

Opór i niechęć do reformy był dość powszechny, nawet wśród 

dawnej służby folwarcznej, skoro konieczne było w czerwcu pobranie 

listy pokwitowań wydanych tytułów własności i dopilnowanie, aby 

te „pokwitowania były dokonane”. Prawdopodobnie niedowierzano 

w  trwałość przeprowadzanej reformy, sądzono, że wkrótce 

dawni właściciele upomną się o  zwrot swojej własności. Ponadto 

pełnomocnikom gminnym polecono dopilnować, aby folwarczne 

komisje parcelacyjne sporządziły przekazanie protokolarne działek 

„nowonadzielonym”, wskazując im osobiście ich granice. Miało to 

467 APK, SPK, sygn. 163, k. 99.
468 Tamże, k. 44.
469 Tamże, k. 95.
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nastąpić w  trybie pilnym, bowiem zarządzenie wydano 6 czerwca 

z terminem wykonania do dnia 10 tego miesiąca470.  Działki nie były 

jednak bezpłatne, stąd też być może nie wszyscy chętnie garnęli się 

do obejmowania nadziałów. Cenę za ziemię dla nabywców ustalono 

na przeciętną rocznego urodzaju z  danego obszaru ziemi. Jako 

przeciętny urodzaj przyjęto dla ziemi trzeciej klasy 15 cetnarów 

metrycznych żyta. Nabywcy mogli płacić w  naturze żytem albo 

w gotówce podług ceny żyta na wolnym rynku. Na rok gospodarczy 

1944/45 przyjęto cenę złotych 400 - za cetnar żyta.  „Nowonabywcy” 

mieli wpłacać w gotówce lub w naturze 10% ceny kupna. Spłata reszty 

ceny kupna była rozłożona dla małorolnych i średniorolnych na 10 lat, 

dla bezrolnych na 20 lat471. 

Niechęć czy opieszałość do przejmowania nadzielonych 

działek nie była jedynym problemem, bowiem zdarzały się wypadki 

zwracania przez chłopów aktów nadania ziemi.

Dodatkowe niezadowolenie wśród chłopów budziła kwestia 

przydzielenia przez  Powiatowy Związek Samopomocy Chłopskiej 

sołtysom po jednym Niemcu lub Niemce do pracy w gospodarstwie, 

ze względu na dużą ilość pracy, wykonywaną przez sołtysów w terenie 

i zaniedbywanie robót polowych. Zwracano też uwagę na przydzielanie 

po 1 Niemcu, bowiem niektóre większe gospodarstwa mają ich po 

więcej, co budziło niezadowolenie na wsi.

Stworzone struktury do przeprowadzenia reformy 

w  terenie, zwłaszcza komitety folwarczne, były przyczyną chaosu 

i  nadużyć w  gospodarowaniu przejętymi majątkami. Przyczyną 

kłopotów ekonomicznych były też narzucane kontyngenty, czy 

ustanowienie sztywnych cen na produkty rolne.  Ponadto same władze 

terenowe nie stosowały się do zaleceń władz odpowiedzialnych za 

wprowadzanie w życie wszelkich aspektów dekretu z 6 września 1944 

r. Z pewnością to, co udało się przeprowadzić w tym początkowym 

okresie, to pozbycie się ziemiaństwa. 

Z  początkiem 1946 r. na terenie gminy były 32 

gospodarstwa poniżej 5 ha, 40 po 5 ha, 25 powyżej 5 ha i 23 rodziny 

bezrolne. W  1948 r. wójt Wł. Bergier i  sekretarz H. Waczkowski 

470 Tamże.
471 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 marca 1935 r. w sprawie 

szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu 
reformy rolnej - Dz. U. R. P. Nr 19, z 1935 r., poz. 107.
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sporządzili listę rolników, którzy otrzymali działki parcelacji, ale jej 

nie użytkowali osobiście, a wydzierżawiali innym. Dotyczyło to 22 

rolników ze wsi Śleszynek, Dobrzelin, Chochołów, Kaczkowizna, 

Zarembów, Kruki, Śleszyn, Grzybów, Brzeziny, a ziemia pochodziła 

głównie z majątków: Śleszynek (6 działek), Dobrzelin (5 działek), 

Śleszyn (4 działki), Zarembów (4 działki) i Kaczkowizna (2 działki).

Porównanie stanu inwentarza w 1939 i 1945 roku

Na wioski był nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, 

który w 1946 r. wynosił dla gminy: świadczenia w zbożu – 694 021 

metrów, oddano 359 217 ( wykonanie w 51,7 %), rośliny strączkowe 

– plan wynosił 6 448 metrów, oddano 19 113 (wykonanie 296 %), 

roślin pastewnych  - plan wynosił 2916,  a  oddano 6009 metrów. 

Obliczono, że nadwyżka w przeliczeniu na zboże wynosiła 57,4 %.  

Planowano  wywiązanie się z  obowiązkowych dostaw kartofl i na 

poziomie 926  925, natomiast oddano 776  664 metrów co dało 

wykonanie planu w  82,7  %, żywca wołowego zakładano oddanie 

45  000 kg, a  oddano jedynie 1463 kg, żywca wieprzowego plan 

zakładał 41 600 kg, zaś oddano zaledwie 169 kg472.

472 APŁ, Komitet Powiatowy Polskie Partii Robotniczej w Kutnie [dalej: KP PPR], sygn. 1, 
k. 47.

1040     -60%   413Koni

2055     -38%   1265Krów
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Wykaz strat w związku z klęską mrozu i suszy w 1947 r.

Źródło: APŁ, KP PZPR, sygn. 1.

Parcelacja majątków ziemskich i  tworzenie ośrodków 

kultury rolnej były tylko pierwszym etapem do wprowadzenia 

na polskiej wsi kolektywizacji poprzez powołanie do życia 

PGR–ów i  usiłowanie zorganizowania indywidualnych rolników 

w  spółdzielnie produkcyjne – odpowiedniki sowieckich kołchozów. 

Podział dworskich majątków pod hasłem parcelacji był jedynie 

kamufl ażem, przynajmniej dla części polskich władz komunistycznych 

do przeprowadzenia dalszych przemian na polskiej wsi. Te pomysły 

wbrew wcześniejszym zapowiedziom, że reforma rolna nie ma na celu 

wprowadzenia kolektywizacji i  zabierania ziemi rolnikom, zaczęto 

wprowadzać w życie i realizować w kolejnych latach, do 1956 r. 

W 1948 r.  odnotowano wysoki  stopień ściągania podatku 

gruntowego, bo na określony wymiar 564  530 zł wpłynęło 90  %. 

Gorzej wyglądała ściągalność podatku od nieruchomości, bowiem 

tu uzyskano tylko 46% zakładanej kwoty 34  873 zł. W  okresie 

„zwycięskiego” zakończenia planu 3 letniego rząd potrzebował 

więcej środków płatniczych. W  związku z  tym zobowiązano wieś 

do spłaty części zaciągniętego długu – na ostatni kwartał 1949 r. 

na kutnowskie przypadła kwota 352 000 000 zł, którą zrealizowano 

Kruki 38% 40 120

Pasieka 40% 40 120

Drzewoszki 35% 20 80

Brzeziny 30% 30 80

Zgoda 30% 35 90
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w 91 %. Dobrzelin stał na czele akcji ściągania z bogaczy wiejskich 

podatku gruntowego473.

W  1950 r. aby „wspomóc” planowy skup zboża 

organizowano tzw. „Trójki”, ale te nie wykonywały swojej pracy 

należycie. Wielokrotnie na skutek różnorodnych plotek, w  tym 

również o  szybkim uspółdzielczeniu wsi, notowano wzrost uboju 

bydła i  trzody. W  okresie poprzedzającym spis powszechny 

w 1950  r. panowało przekonanie, że po tym spisie nie wolno będzie 

nikomu „nic usunąć ze swojego inwentarza”. W efekcie notowano 

od połowy listopada zwiększoną ilość wydanych zezwoleń na ubój. 

W gminie Dobrzelin wydano tylko w ciągu jednego dnia 100 takich 

zezwoleń, podczas gdy w  analogicznym okresie poprzedniego 

roku ta liczba nie przekraczała 20. W  związku z  ograniczeniami 

w handlu zwierzętami projekt rzeźni i targowiska zwierzęcego stał 

się defi cytowy. W  związku z  tym zachwianiu mógł  ulec budżet 

miasta, a w tym  wypadku o wyrównane defi cytu miano zwrócić się 

do Samorządowego Funduszu Wyrównawczego474.

W  sprawie organizowania spółdzielczości na wsi do 

gromad miały dotrzeć 8 osobowe ekipy, które miały agitować za 

spółdzielniami. W  ramach planu 6 letniego zapowiadano walkę 

o  każdy metr zboża i  litr mleka o  „wszystko co mamy w  planie 

6 – cio letnim do wykonania. Chłop musi wreszcie zrozumieć, że 

nie będzie planował własnego widzimisię, wg swojej zacofałości 

[pisownia oryginalna], lecz musi tak gospodarzyć, tak pracować, jak 

będzie miał przez naszą Partię zalecane”. Naciskano na organizację 

partyjną, aby na jej terenie powstały dwie spółdzielnie produkcyjne 

w Kaczkowiźnie i Dobrzelinie, a wytypowani agitatorzy mieli jeździć 

w teren, aż do skutku 475. 

W  Śleszynie w  1949 r. w  stadium organizacji była 

spółdzielnia produkcyjna I  typu skupiająca 15 gospodarzy. Do 

zorganizowania spółdzielni produkcyjnej wytypowana była też, obok 

Śleszyna, wieś Kaczkowizna476. Jednocześnie wprowadzono nowy 

473 Tamże, k. 58.
474 APŁ, KW PZPR, sygn. 104, Sekretariat, Meldunek specjalny dla I sekretarza KW PZPR, 

2 XII 1950 r., AAN, KC PZPR, 237/VII-123, Meldunki z terenu nr 243/508, 2 XII 1950, 
k. 401; L. Próchniak, Kolektywizacja rolnictwa w regionie łódzkim, Łódź 2003, s.199.

475 APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54,                   
k. 312.

476 L. Próchniak, dz. cyt., s.36.
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system skupu zboża wymierzony w bogaczy. Dzięki powołaniu trójek 

gromadzkich z osób pozytywnie ustosunkowanych do rzeczywistości 

„bogacz” nie mógł ukryć zboża, aby go sprzedać na przednówku po 

wyższych cenach, ale musiał je odstawić do punktu skupu. Mimo 

tego w  ciągu I  kwartału 1950 zanotowano zaledwie 7  % poziom 

skupu jęczmienia i 34 % żyta w stosunku do planowanego skupu. 

Latem 1950 r. PUPB prowadził agencyjne rozpracowanie 

zajścia w Śleszynie, gdzie miejscowi chłopi spowodowali zerwanie 

zebrania informacyjnego w sprawie spółdzielczości produkcyjnej477. 

Spółdzielcy ze Śleszyna, po żniwach w  1951 r. zrezygnowali ze 

wspólnej uprawy i  pracowali zespołowo jedynie  na resztówce 

przejętej z  Państwowego Funduszu Ziemi478. Swoją rezygnację 

złożył też Walenty Opalski najlepszy żniwiarz w  spółdzielni, 

a  wcześniej wieloletni pracownik majątku Śleszyn, jeszcze za 

„czasów dziedziców”, kiedy to, jak wspominał, za swoją wzorową 

pracę otrzymywał znacznie lepsze utrzymanie oraz wynagrodzenie 

dodatkowe w postaci dniówki wynoszącej 1 zł latem, a 90 gr zimą, 

a także prawo trzymania dwóch krów w oborze ordynaryjnej479.

Mimo tych doświadczeń w  Śleszynie w  1952 r. 

zorganizowano spółdzielnię produkcyjną. Spółdzielnia ta 

jest przykładem tworu funkcjonującego głównie na papierze 

i utworzonej odgórnie, w zasadzie wbrew woli samych uczestników.  

Już po podpisaniu statutu zdarzały się przypadki, kiedy kobiety 

wychodziły z widłami, kładły się pod traktory, czy rozbijały zebrania. 

Kierownik spółdzielni Frankiewicz, w ocenie UB, posiadał zbyt bliskie 

kontakty z miejscowym księdzem, sami zaś członkowie spółdzielni 

brali aktywny udział w życiu kościelnym.  Księdza Głogowskiego zaś 

oskarżano o zniechęcanie chłopów do wstępowania do spółdzielni, 

dość często bowiem przychodzili do księdza po radę w tej sprawie480. 

Zakładanie spółdzielni często było praktycznie fi kcyjne. Pod 

naciskiem władz przewodniczący Spółdzielni Produkcyjnej 

w  Śleszynie Frankiewicz został też członkiem Komitetu 

Założycielskiego Spółdzielni Produkcyjnej w  Drzewoszkach przy 

477 AIPN, Ld pf 2027/55/50, k. 14.
478 APŁ, PWRNiUW, sygn. 440, Protokół z posiedzenia Prezydium WRN z  7 VIII 1952, k. 49, 

tamże, KW PZPR,  sygn. 92, Egzekutywa, Protokół z posiedzenia egzekutywy KW PZPR z 9 
VII 1952 r., k. 247 ; Por. L. Próchniak, dz. cyt., s. 119 – 120.

479 L. Zalewski, Zbiór prywatnych …..
480 AIPN, Ld pf 10/115.
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cukrowni w Dobrzelinie. W Drzewoszkach jednak zaledwie 3 osoby 

należały do PZPR481. Próbowano zachęcić gospodarzy do założenia 

spółdzielni poprzez oddziaływanie na Koło Gospodyń Wiejskich, ale 

i to nie dało rezultatów, bowiem bardziej interesowano się kwestiami 

zaopatrzenia wsi. Do Drzewoszek skierowano aktyw partyjny 

z  cukrowni: Z. Papińskiego, M. Śliwińskiego, Trojanowskiego, 

Karpiaka. Ta pomoc również nie przyniosła większych rezultatów 

wobec braku koordynacji działań. Członkowie spółdzielni ze 

Śleszyna, podczas prac żniwnych, czekali do godz. 17. na chłopów, 

leżąc w  cieniu, a  ekipa pracowników cukrowni, która przyjechała 

do pomocy pracowała w upale. Nie było porozumienia co do czasu 

pracy bowiem robotnicy pracowali 8 godzin, a rolnicy przy żniwach 

czasu nie liczyli. Oskarżano również ZMP o brak współpracy przy 

zakładaniu spółdzielni w Drzewoszkach, zapisało się bowiem tylko 

3 gospodarzy, a reszta nie chciała nawet o tym słuchać482.

Władze organizowały dla chłopów wycieczki do 

PGR na Ziemiach Zachodnich. Po powrocie jednak z  wizytacji 

w Szczecińskiem, jeden z uczestników z gromady Marianki z gm. 

Dobrzelin, stwierdził że:

wycieczkowicze zwiedzając spółdzielnie 
produkcyjne  mieli na oczach okulary 
z  powiększającymi szkłami, żeby widzieli 
wszystko  większe jak jest w rzeczywistości”483.

W 1952 r. przy Prezydiach Rad Narodowych powstawały 

kolegia orzekające, zadaniem których było karanie opornych 

chłopów za niewywiązywanie się z dostaw mleka, zboża, żywca, spłat 

podatku gruntowego. Podatek ten w  związku z  podniesieniem się 

stopy życiowej i zwiększoną wydajnością z ha podwyższono o 60 %. 

481 W 1946 r. na terenie gminy do PPR należało 170 gospodarstw, 10 do PPS oraz 20 do SL, a 130 
należało do PSL.

482 APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54,                    
k. 212.

483 Tamże, k. 213.
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Podatek jest słuszny na obecnie przeprowadzane 
inwestycje w  skali państwowej korzystanie 
przez robotników ze zdobyczy socjalistycznej. 
Uświadomienie prowadzi do wspólnego 
celu. Całym frontem przeciwko wrogom 
rozbijającym front robotniczo – chłopski”.

Wymiar podatku dla Żychlina wynosił 454 414 zł , a wpły-

nęło tylko 269  348 zł. Tym którzy nie chcieli płacić zabierano na 

poczet podatku inwentarz żywy lub martwy (np. meble). Świadczenia  

w  naturze, które dla Żychlina ustalono w  postaci dostawy zboża, 

obliczono na 251  252 kg, dostarczona zaś jedynie 51%. Nieco lepiej 

bo na poziomie 68  % stała dostawa żywca. Domagano się surowego 

karania, zwłaszcza „bogaczy” wiejskich, którzy ociągali się z dostawami. 

Oskarżano chłopów też o  to, iż czekają  na przybycie robotników 

z fabryk, którzy będą ich uświadamiać i na tym się skończy, ale „czasy 

się zmieniły, a  władza straciła cierpliwość, gdyż każdy powinien się 

poczuwać w  swych obowiązkach wobec państwa”. Skutek był taki, że 

miasto miało problem z  zaopatrzeniem w  chleb. Rozpowszechnianie 

informacji o tym traktowano jako roznoszenie plotek i takie osoby były 

aresztowane przez milicję484.

W kwietniu 1952 r., kiedy  toczyła się dyskusja nad nową 

konstytucją, zwracano na zebraniach wiejskich uwagę na art. 10 

mówiący o  otoczeniu opieką indywidualnych gospodarstw rolnych 

pracujących chłopów. Chłopi wyrażali jednak swoje obawy, iż co 

z tego jak i tak im zabiorą gospodarstwa. Wbrew tym obawom władze 

nadal mówiły o  konieczności kolektywizacji i  uspółdzielczeniu 

produkcji rolnej, która może podnieść wydajność i  trzeba uczynić 

wszystko, aby chłopa przekonać o konieczności przejścia na wyższą 

formę gospodarowania, jaką w  myśl socjalistycznej doktryny miały 

być spółdzielnie. Jako przykłady sukcesu podawano Bedlno i Pniewo, 

gdzie dniówka obrachunkowa wynosiła 47 zł. 

Z  obowiązkowymi dostawami nie było dobrze, mimo 

propagandy sukcesu, bowiem te dostawy  z gminy Dobrzelin plasowały 

się na szarym końcu w powiecie. W obowiązkowych dostawach gmina 

Dobrzelin dostarczała w 1953 r. 78 % zboża, 85 % ziemniaków, 70 % 

484 Tamże, k. 325.
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żywca (Kutno w tym czasie odpowiednio 63,5%, 70 %, 78 %, a Dąbrowice 

– 97,9 %, 97%, 91%). Słabo działał też skup świń, bowiem na jarmarku 

w Żychlinie był ich dostateczny dowóz, ale mało kupowano, ponieważ 

„kupujący chcieli chłopów wykorzystać”. W związku z tym powołano 

trójki, które miały pilnować akcji skupu, ze względu na to, iż przed-

stawiciele Centrali Mięsnej przepłacali byle tylko pozyskać zaufanie 

chłopów. Radą na taki stan rzeczy był postulat likwidacji części sklepów 

rzeźnickich w Żychlinie485. W listopadzie 1954 r. S. Banachowicz radził, 

„aby zapobiec brakowi mięsa należy organizować więcej spółdzielni 

produkcyjnych”. Przymusowe dostawy zboża, w  których przodował 

Żychlin – do połowy sierpnia 1955 r. wykonano w 53 % rocznego planu, 

a Dobrzelin tylko w 17 %, Śleszyn zaś  w 25 %. Podobnie w przypadku 

obowiązkowych dostaw zwierząt Dobrzelin notował jeden z najniższy 

wskaźników – 40,6%, Żychlin – 42, 3 %, Śleszyn 42 %. W związku 

z opóźnieniami w dostawach skierowano wnioski karne. W przypadku 

żywca w  Dobrzelinie – 7 wniosków, w  Żychlinie - 1, Śleszynie - 

7, a w przypadku dostaw mleka w Dobrzelinie – 1, w Śleszynie - 9. 

O wiele lepiej, przynajmniej w sprawozdawczości, wyglądały dostawy 

zwierząt  przez spółdzielnie : Dobrzelin 98 %, Pniewo  102 %, Konary 

163%, Bedlno 62 %. Akcja stonka, którą przeprowadzono 25 sierpnia 

1955 r. pociągnęła za sobą „ofi ary w ludziach”, bowiem za złą lustracje 

pól ukarano 18 osób, w związku z tym, że pojawiły się nowe  ogniska 

kolejnego pokolenia stonki486.

485 Tamże, sygn. 2, k. 19.
486 Tamże, sygn. 40, k. 147.

zdjęcie obok /

Brygady młodzieżowe 

robotników 

wyjeżdżające na wieś 

przełom lat 40/50 XX w.
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Polityka władz wobec chłopów zmieniła się w  1956 r. 

W myśl uchwał V Plenum wprowadzających w 1956 r. ujednolicony 

system norm obowiązkowych dostaw zbóż dla spółdzielni 

produkcyjnych, która na terenie kutnowskiego miała wynosić 

200 kg z  1 ha. Obniżono jednocześnie normy dla gospodarstw 

indywidualnych, przesunięto termin  dostaw obowiązkowych z 26 

lipca na 5 sierpnia487. Zmniejszyły się obowiązkowe dostawy bowiem 

sądzono na wsi, że sytuacja w  kraju rozwinie się tak samo jak na 

Węgrzech. Nadal jednak  na wieś miały jeździć tzw. ekipy łączności 

miasta z  wsią. Miały one uświadamiać politycznie i  dostarczać 

pomocy technicznej. Takie ekipy, w  liczbie 18 zespołów (z  fabryki 

„M-1”, cukrowni), w praktyce jedynie podważały zaufanie chłopów 

do robotników. W  konsekwencji takiego postępowania w  1956 r. 

chłopi o partii wyrażali się, iż „jest po to aby ściągać obowiązkowe 

dostawy, fi nanse i  podatki”, a  na temat przeprowadzanych na 

wsiach inwestycjach mówiono, że  „budowano wielkie obory, ale 

nie było potem z  czego zrobić koryta”. W  1956 r. nie wyjechała 

żadna taka ekipa. Nastąpiło zahamowanie organizacji spółdzielni 

produkcyjnych na wsi, co wynikało z  wykonywania przez te 

ekipy prac administracyjnych przy ściąganiu obowiązkowych 

dostaw i  należności fi nansowych, co miały robić w  zasadzie Rady 

Narodowe, a  to w  konsekwencji spowodowało utratę autorytetu 

i  zaufania do ekip488. Mimo ewidentnej klęski idei spółdzielczości 

wciąż występowano z  obroną istnienia tych spółdzielni, na które 

poniesiono największe nakłady489. W  spółdzielni produkcyjnej  

w Dobrzelinie dniówka obrachunkowa w 1956 r. wynosiła 6,55 zł + 

12,26 kg  w naturze, a dla porównania np. w Jastrzębi  20,6 zł + 8 kg, 

w Wólce Nowskiej – 4,62 zł + 6,52 kg, w Oporowie – 8 zł + 6 kg 490.

W  1956 r. obsiano burakiem plantacje cukrowni 

„Dobrzelin” o powierzchni 5742 ha, przy planie wynoszącym 6014 ha. 

W gospodarstwach indywidualnych było to 5121 ha, w spółdzielniach 

390 ha, w PGR-ach – 142,5 ha, w gospodarstwach uspołecznionych 

– 88, 54. Przewidywano zbiory na poziomie 215  q491, a  w  PGR 

487 Tamże, sygn. 41, k. 216.
488 Tamże, sygn. 95, k. 367.
489 Tamże, sygn. 5, k. 39.
490 Tamże, sygn. 41, k.246.
491            q - kwintal - jednostka miary masy w rolnictwie, także pod nazwą metr, 1q=100kg
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225 q z ha co łącznie miało dać 1 240 000 q. Przebieg wykonania 

obowiązkowych dostaw zboża do dnia 8 września 1956 r. w gminie 

Dobrzelin wynosił: skup dzienny – 9  830, plan roczny 395  827, 

wykonano 161  650, czyli 40  %, co było jednym z  najwyższych 

wskaźników w powiecie.  W Śleszynie odpowiednio: skup dzienny 

wynosił - 4 803, plan roczny  - 460 286, a wykonanie - 156093, 

33,9 %. W Żychlinie: skup dzienny wynosił - 14 420, plan roczny 

- 178 393, z czego wykonano -80428, tj. 45 %. Dla dostawy żywca 

w  Dobrzelinie plan roczny wynosił 5709, wykonano 299, czyli 

zaledwie 5  % i  był to z  kolei jeden z  najniższych wskaźników. 

W Mnichu: plan - 7 227, wykonanie - 679, czyli 9, 4 %, w Śleszynie: 

plan - 6746, zrealizowano -277, co dało 3,3 %, w Żychlinie: plan – 

1881, dostawiono 99 sztuk, tj. 5,5  %. Dla spółdzielni produkcyjnej 

wskaźniki kształtowały się na wyższym poziomie: w  Śleszynie – 

żywiec: planowano – 3508 kg , wykonano 1408 kg, a  więc 40  %, 

mleko – plan 5921 l, wykonano 3500 l, co wynosiło 59 %, zboże: plan 

-  22742, wykonano - 12 232, czyli  53,2 %, w Dobrzelinie żywiec: 

planowano - 2626, wykonano - 1276, a więc 48,7 %, mleko: plan 

– 4430, wykonano - 3159 , czyli aż 71,6 %, zboże – plan -17 117, 

z wykonania  brak jednak danych. 

Na terenie miasta było 867 ha z  tego gruntów ornych - 

672, 61 ha, pod zasiew przeznaczone 649,15 ha. Indywidualne 

gospodarstwa posiadały w Żychlinie 492 ha. Do 0,5 ha  było 175 

gospodarstw, do 2 ha – 185, do 5 ha – 90, , do 7 ha – 24, do 10 ha – 5, 

ponad 10 ha – 13 gospodarstw492.

Na początku lat 60 –tych obawiano się jednak nadal tego, iż 

rząd zamierza swoimi działaniami zadłużyć rolników, a później zmusić 

chłopa do zorganizowania i wstąpienia do spółdzielni produkcyjnej 

na wzór kołchozów ZSRR. Tym bardziej się tego obawiano bowiem 

Gromadzkie Rady Narodowe w 1960 r. egzekwowały zdecydowanie 

ściąganie od rolników podatków. W  tym bez wątpienia pomogło 

zlicytowanie kilku gospodarstw, co musiało podziałać motywująco 

zwłaszcza na bogatych” chłopów opornych w płaceniu podatku.

Niemniej w połowie lat 60 – tych poprawia się dostawa 

zbóż, chociaż w czasie żniw, np. w 1965 r. Kółko Rolnicze nie było 

492 Tamże.
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dostatecznie przygotowane do prowadzenia omłotów, a  maszyny 

się często psuły. Przyczyną psucia się maszyn była zła jakość zboża 

(zarośnięte) . Niektóre gospodarstwa znajdowały się w  trudnych 

warunkach i  trzeba im było przyjść z pomocą poprzez umorzenie 

nieściągalnych zaległości. W  ten sposób zwiększał się procent 

wykonania planu. Wciąż jednak występowały zaległości w ściąganiu 

żywca, a od kilku lat pojawiały się te same nazwiska rolników493.

Stan inwentarza w 1939 i 1945 roku

Źródło: APŁ, KP PZPR, sygn. 7.

Kontrakcja zbóż

Źródło: APŁ, KP PZPR, sygn. 7.

493 Tamże, sygn. 7, k. 399.
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Wyniki produkcji zwierzęcej w gospodarce indywidualnej

Źródło: APŁ, KP PZPR, sygn. 7.

Wyniki produkcji rolnej w gospodarce indywidualnej

Źródło: APŁ, KP PZPR, sygn. 7.

 W 1968 r., w stosunku do 1963 r., nastąpił rozwój produkcji 

zbożowej, przy stałej tendencji wzrostowej. Nowe opłacalne warunki 

kontraktacji umożliwiały osiąganie coraz wyższych plonów, na rok 

1969 zakontraktowano  12698 ha, co stanowi 101, 4% realizacji 

z  1968 r. Norma kontraktacyjna określała także sposób produkcji, 

czego wyrazem było zobowiązanie do zaopatrzenia rolnika 

w nasiona, środki ochrony roślin, usługi traktorowo – maszynowe494. 

HANDEL

Inną gałęzią gospodarki, o którą władza ludowa stoczyła 

„bitwę” był handel. Bitwa o handel to wydarzenia rozgrywające się 

w latach 1946 - 1949, mające na celu ograniczenie i wyeliminowanie 

sektora prywatnego, którego istnienie miało grozić odrodzeniem 

494 Tamże, k. 401.
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się kapitalizmu. W  tym celu 2 czerwca 1947 r. uchwalono trzy 

podstawy prawne: w  sprawie zwalczania drożyzny i  nadmiernych 

zysków w  obrocie handlowym, o  obywatelskich komisjach 

podatkowych i  lustratorach społecznych, o  zezwoleniach na 

prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i  budowlanych. Oprócz 

tego zapowiedziano zastąpienie sklepów prywatnych siecią 

Państwowych Domów Towarowych. Właścicielom sklepów, którzy 

zawyżali ceny, groziło do 5 lat więzienia. Narzędziem władz w walce 

z przedsiębiorcami były m.in. koncesja, domiar oraz utrudnienia np. 

przy zakupie towarów w hurtowniach. W trakcie “bitwy o handel” 

liczba prywatnych sklepów spadła o blisko połowę. Spowodowało to 

ogromne trudności w zaopatrywaniu ludności w towary codziennego 

użytku, gdyż przez cały czas likwidowano o wiele więcej prywatnych 

placówek niż powstawało nowych uspółdzielnionych495. 

Kolejna duża reforma dotyczyła wymiany waluty 

w  październiku 1950 r. Przeprowadzenie reformy walutowej na 

terenie Żychlina odbyło się z  naruszeniem zakazu handlu z  22  

października. 1950 r. Stwierdzono, że PSS złamał przepisy otwierając 

w niedzielę sklep nr 1 i gospodę, gdzie sprzedawano wódkę. Prawie 

wszystkie punkty PSS nie wpłaciły sobotniego utargu do Gminnej 

Kasy Spółdzielczej, co potraktowano, jako wrogą działalność. 

Uchwała  Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1953 r. znosiła bonowe 

zaopatrzenie, wprowadzała regulację cen i  ogólną podwyżki płac. 

Ustalono jednolite ceny państwowe oraz nowe warunki kontraktacji 

produkcji rolnej i zwierzęcej. W związku z tym przeprowadzono akcje 

remanentowe w nocy  z 3 na 4 stycznia – spis i wycenę towarów496.

Jedną z  form, która miała doprowadzić do likwidacji 

prywatnego handlu i  rzemiosła miała być działalność spółdzielni, 

w tym Powszechnej Spółdzielni Spożywczej. Uspołeczniony handel 

detaliczny reprezentowany w  mieście był właśnie przez PSS-

Żychlin podlegający pod Oddział Okręgowy „Społem” Związku 

Spółdzielni Spożywców w  Łodzi. Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców powstała w 1905 roku. Oddział w Żychlinie prowadził 

po wojnie 46 punktów sprzedaży detalicznej, 4 kioski przemysłowe, 

495 „Bitwa o handel”  wywołana została z inicjatywy między innymi Hilarego Minca na 
kwietniowym plenum KC PPR 13 i 14 kwietnia 1947 r. http://pl.wikipedia.org/wiki/
Bitwa_o_handel”.

496 Tamże, sygn. 5, k. 239.

Powszechna 

Spółdzielnia Spożywców 

Żychlin
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12 sklepów przemysłowych, 28 sklepów spożywczych w tym 2 sklepy 

cukiernicze, 3 piekarnicze i  5 mięsno-wędliniarskich. Spółdzielnia 

zatrudniała w  tym czasie około 50 pracowników i  miała własny 

transport. Teren jej działalności obejmował północno-wschodni 

obszar powiatu kutnowskiego. 

W dyskusji nad sprawozdaniem z działalności PSS  w 1950 r. 

zarzucono brak informacji na temat techniki rozprowadzania 

towarów w  sklepie tekstylnym, zignorowanie zapotrzebowania na 

węgiel dla „świata pracy”, nie zorganizowanie piekarń i sklepów po 

prywatnej inicjatywie, co ujemnie wpływało na zaopatrzenie ludności, 

nie przejawianie też żadnej działalności w  kierunku werbowania 

nowych członków i kadr. Kierownictwo PSS  twierdziło jednak, że 

spółdzielnia osiąga pewne sukcesy. Twierdzono, że  wzrosła masa 

towarowa: tkaniny bawełniane wzrosnąć miały o  41%, wełniane 

o 38 %, a artykuły mięsne o 41 %, obuwie o 75 %, mydło o 49%, co 

w stosunku do 1939 r. miało oznaczać wzrost o 104 %. W 1945 r. 

były 2 sklepy spółdzielcze i 1 piekarnia, a obrót wynosił 12.000 zł 

w 1950 r. spółdzielnia posiadała 20 sklepów, 1 piekarnię, 1 masarnię, 

a obrót sklepów wyniósł 255 000 000 zł, piekarni  17 798 zł, masarni 

40 589 zł gospody 3 237000 zł. W związku z tym w 1951 r. miała 

nastąpić całkowita likwidacja „pozostałości kapitalistycznej”, jaką 

była inicjatywa prywatna. W 1955 r. w ramach planu 6 – letniego 

meldowano w   PSS wykonanie zobowiązań przed terminem na 

poziomie 101,9  % oraz osiągnięcie zysku w  wysokości 133,4  %, 

a  akumulacji na poziomie 90  %. Zakład Doskonalenia Rzemiosła 

Budynek biurowy PSS 

Społem rok 1966.
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plan produkcji wykonał w 103,1 %, uzyskując akumulację w 140 % 

oraz wypracowano zysk na sumę 16 800 zł. Przodownikami pracy 

w  PSS byli: St. Gozdowski, Zygmunt Klarzyński, St. Kaszubski, 

Rowiński, Jankowski, a  w  ZDR Jan Miszewski oraz członkowie 

ZMP: Ryszard Zieliński, Mieczysław Walczak. Dane te nie do 

końca odpowiadały jednak rzeczywistości.  

W  1960 r. PSS w  Żychlinie prowadził 38 punktów 

sprzedaży detalicznej, 1 bar, 1 gospodę, 5 zakładów produkcyjnych 

(1 masarnię, 3 piekarnie, 1 ciastkarnie). Prezesem był wówczas 

Henryk Szwedczak, a jego zastępcą Józef Zielak, członkiem zarządu 

Antoni Waliszewski. PSS liczył 188 osób zatrudnionych, w  tym 

90 fi zycznych i  88 umysłowych. Od 1964 r. ,w  połączeniu z  PSS 

Kutno, funkcjonowała jako Oddział PSS w  Kutnie. Oddziałem 

w Żychlinie kierował w tym czasie Stanisław Kaszubski. Oddział był 

zorganizowany w 4 działy: detalu (zaopatrzenia w art.  spożywcze 

i przemysłowe), produkcji (piekarnie, cukiernie, zbiorowe żywienie), 

administracji (magazyn, opakowani), społeczno – samorządowy). 

W 1965 r. spółdzielnia liczyła 2 583 członków i prowadziła 

46 punktów sprzedaży detalicznej, w  tym: 4 kioski spożywczo – 

przemysłowe i 2 kioski sezonowe z lodami, 12 sklepów przemysłowych, 

28 sklepów spożywczych (2 sklepy cukiernicze, 3 piekarnicze, 

5  mięsno – wędliniarskich). W  1965 roczny obrót spółdzielni 

wyniósł 58 000 000 zł, podczas, gdy w 1945 prowadzono 1 sklep 

obrót ten wynosił 58 000 zł. Spółdzielnia zatrudniała 67 osób, w tym 

62 sprzedawców. PSS w Żychlinie prowadził masarnie o zdolności 

produkcyjnej 1,5 ton dziennie, a  roczna produkcja wynosiła 362,7 

tony na sumę10  300  000 zł. W  1955 r. masarnia wykonała obrót 

na sumę 2  600  000 zł. W  masarni było zatrudnionych 18 osób. 

PSS w Żychlinie prowadziła także 2 piekarnie wydzierżawione od 

osób prywatnych, o  zdolności produkcyjnej 5 ton dziennie każda. 

W1965 r. piekarnie zmechanizowano. Zatrudnionych tu było 28 

osób. Ogólna produkcja wynosiła 2 114 ton o wartości 8 300 000 

zł, podczas gdy 1948 r. wartość tej produkcji wynosiła 144 000 zł.  

Podawane wartości, jak również ich zestawienia nie dają jednak 

praktycznie obiektywnego czy też rzeczywistych, realnych kwot. 

Złotówka przed 1950 r. miała inną wartość, a późniejsze regulacje 
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i ustalane parytety nie powalają na ustalenie rzeczywistych danych. 

Podawane statystki nie określają również, czy podawane sumy sprzed 

1950 r. są przeliczone na wartość po reformie walutowej.  

Transport pieczywa odbywał się w  tym okresie jeszcze 

za pomocą furgonów konnych oraz samochodami „Star” i „Nysa”. 

Spółdzielnia dzierżawiła też jedną ciastkarnię od osób prywatnych, 

którą w  1965 r. zmodernizowano. Ciastkarnia zatrudniała 8 osób. 

W 1965 r. za I półrocze wyprodukowano14,8 ton wyrobów za sumę 

423 200 zł. Spółdzielnia prowadziła restaurację III kategorii przy ul. 

Narutowicza, w lokalu także dzierżawionym od osób prywatnych. 

Brakowało tu jednak urządzeń sanitarnych i  centralnego 

ogrzewania. W 1965 r. roczne obroty sięgały 2 600 000 zł  z czego 

900  000 zł osiągano ze sprzedaży alkoholu. W  1955 r. te obroty 

wynosiły łącznie 1 140 000 zł. Pracowały tu 23 osoby. 

Spółdzielnia prowadziła też ośrodek „Praktyczna Pani”, 

wypożyczalnię sprzętu, działalność kulturalno – oświatową, 

zatrudniając w  tym zakresie 7 osób: instruktora społeczno – 

samorządowego, kierowniczkę „praktycznej pani”, fryzjerkę, 

krawcową, 2 repasaczki, osobę do wypożyczania sprzętu. Prowadzono 

zdjęcie poniżej /

Dom Książki lata 70. XX 

wieku.
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też działalność kulturalną, główne dla dzieci: kącik zainteresowań, 

pomoc w odrabianiu lekcji, poranki dla dzieci, prowadzenie zespołu 

muzycznego, organizowanie wycieczek i imprez dla członków PSS. 

Akumulacja spółdzielni kształtowała się w  1945  r. – 

300 000 zł, 1948 r. – 450 000 zł, 1955 r. 759 000 zł, 1960 r. – 623 000 

zł, 1963 r. -  2 074 000 zł, 1965 r. – 2 600 000 zł. W 1968 r. w stosunku 

do 1963 r., zanotowano wzrost obrotu w handlu o 36 %497. 

W mieście w tym czasie znajdował się duży sklep „Radio 

i  Telewizja” z  punktem naprawczym na miejscu, „Motozbyt” – 

zawsze „bogato zaopatrzony w  różne rodzaje i  marki motocykli 

i części zamienne”. Obok księgarni na ul. Narutowicza, znajdował się 

sklep „Upominek” z  galanterią skórzaną, zegarkami, kosmetykami, 

aparatami fotografi cznymi oraz działem komisowym. 

Na ul. Narutowicza działały 2 sklepy galanteryjno – 

bieliźniarskie i trzeci taki sklep na pl. 29 Listopada, kiosk z galanterią 

obok kościoła, prywatny sklep z farbami Romantowskiego przy ul. 

1 Maja. Ponadto funkcjonowały 3 kioski warzywniczo – owocarskie 

i kilka takich kiosków sezonowych. Natomiast Gminna Spółdzielnia 

„Samopomoc Chłopska” prowadziła 21 punktów sprzedaży 

detalicznej łącznie z  magazynami i  kioskami. Ogólna liczba 

pracowników w GS-ie wynosiła 60 osób.  

Dopiero na lata 60 – te przypada  rozwój Mleczarni 

Spółdzielczej, zakładu działającego od 1926 r., a upaństwowionego 

497 APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54, k. 43, 
117, 224.

zdjęcie obok /
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w 1950 r. W 1950 r. mleczarnia za I półrocze wyprodukowała 79 345 

kg masła, 438 000 l. mleka498. Od 1965 r. zakład został wyposażony 

w nowoczesne maszyny. 

W  Żychlinie w  latach 50 – tych odczuwano stałe 

braki w  zaopatrzeniu. Prowadziło to do podejmowania decyzji 

o  wprowadzaniu kolejnych ograniczeń, np. aby w  sklepach nie 

sprzedawać artykułów pierwszej potrzeby tym samym osobom. 

Ponadto okazywało się często, że w  sklepach spółdzielczych jest 

drożej niż w prywatnych, gdzie na dodatek można było kupić różne 

artykuły, których brakowało w punktach spółdzielczych. W 1950 r. 

były poważne trudności w zaopatrzeniu. Mięso łatwiej było nabyć 

w Kutnie, czy Łodzi499. 

W  1958 r. brakowało zaopatrzenia w  art. pierwszej 

potrzeby, np. słoniny, były nie doważone  opakowania np. cukru, 

odczuwalne braki w zaopatrzeniu w ocet, musztardy, odzież dziecięcą 

a nawet chleb (31 października), galanterii czekoladowej, niektórych 

498 Tamże, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54, k. 35. W 1950 
r. KM PZPR dokonał ocena  miejscowej POP : „na niskim poziomie intelektualnym, ale 
z analfabetyzmem prawie sobie poradzili”; APK, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Żychlinie 1926-1997, sygn.21, k. 34 – 45. F. Góreczny, Kronika Żychlina, k. 99 - 102.

499 Tamże, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54, k. 255.

zdjęcie powyżej /
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gatunków kasz. Niemal całkowity był brak zaopatrzenia w materiały 

tekstylne, gdyż kutnowska hurtownia  była w likwidacji.  Nie dbano 

również o  stan targowicy zwierzęcej, na której brak było studni 

i poideł oraz była nieregularnie sprzątana. W 1952 r. przeniesiono 

handel drobiem na Plac Wolności.

 

INSTYTUCJE FINANSOWE

Po zakończeniu wojny podjęły  działalność na terenie 

miasta instytucje fi nansowe. W  1945 r. uruchomiono Komunalną 

Kasę Oszczędności  pod kierownictwem E. Dębickiego i  Zofi i 

Gosławskiej.  KKO działała od 1945 r. do 30 kwietnia 1949 r.  Na 

mocy  Dekretu z  dnia 25 października 1948 r. o  reformie bankowej 

komunalne kasy oszczędności zostały  podporządkowane pod 

względem organizacyjnym, personalnym, fi nansowym i rewizyjnym 

Narodowemu Bankowi Polskiemu. KKO od 1maja 1949 r. przejął 

Państwowy Bank Rolny o/ Kutno reprezentowany przez dyr. 

Mariana Bogdanowicza.  Majątek KKO został przekazany przez 

ówczesnego dyrektora Aleksego Gołubkowa i  jego zastępcę 

Edwarda Dębickiego. Przekazano lokale przy ul.  Narutowicza 1 (4 

izby o łącznej powierzchni 60 m2)  i Kilińskiego 3 (14 izb). W chwili 

przekazania KKO miał 1459 kont z wkładem 69 822 576 zł, a pasywa 

oszacowano na ponad 113 mln zł. Do 1 maja pracowało tu 13 osób: 

A. Gołubkow - dyrektor, M. Sobczak – zastępca, Halina Szablewska, 

Pelagia Ładykowska, Elżbieta Goździalska, Zenon Krysiak, Jadwiga 

Ćwiklińska, Maria Hanówka, Stanisław Peda, Kazimierz Walczak, 

Stefan Grudniewicz, Maria Robacka500. 

Kolejną instytucją fi nansową działającą na terenie Żychlina 

był Bank Spółdzielczy. Po wojnie wznowił działalność dopiero 

w czerwcu 1946 r., a w  skład zarządu weszli: S. Głogowski, Leon 

Krysiak i Jan Trzaskowski. Bankowcy dysponowali księgami, które 

pozostały po niemieckim zarządzie z okresu okupacji. Według nich 

bank miał defi cyt rzędu ponad 10 000 zł. Pierwszy rok działalności 

miał się jednak zamknąć nadwyżką bilansową w  kwocie blisko 

3 000 000 zł. Od  lipca 1950 r. bank działał wg nowych przepisów 

500 APK, Komunalna Kasa Oszczędności w Żychlinie 1939 – 49, sygn. 2, k. 2.

Komunalna Kasa 

Oszczędności

Bank Spółdzielczy
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wprowadzonych w  ramach reformy bankowości i  wprowadzania 

gospodarki scentralizowanej, a  bank przyjął nazwę Gminnej Kasy 

Spółdzielczej w Żychlinie. 

Obszarem działania były gminy Wojszyce, Dobrzelin, 

Oporów, Plecka Dąbrowa i   miasto Żychlin.  Członkiem GKS 

nie mogła być osoba uznana za „wyzyskiwacza”. Zamiast Rady 

Nadzorczej powołano Komisje Rewizyjną. Walne Zgromadzenie 

pozbawiono prawa do przyznawania pożyczek, bowiem do tego była 

potrzebna jeszcze akceptacja Związku Samopomocy Chłopskiej. 

Nadzór nad GKS sprawował Bank Rolny, a od 1953 r. Narodowy Bank 

Polski. Nowy zarząd utworzyli: Stefan Głogowski – przewodniczący, 

Marian Ciołkowski i Leon Krysiak – członkowie, Jan Trzaskowski, 

Jan Ancerowicz – zastępcy członków501.  Początkowo był źle 

zorganizowany, bez odpowiedniego personelu liczącego tylko 5 osób, 

korzystał z kredytów państwowych z powodu małej liczby członków. 

W 1950 r.  było 524 członków, a fundusze własne stanowiły zaledwie 

36 000 zł, stan wkładów oszczędnościowych wynosił 8 571 000 zł, 

a obroty ogółem wynosiły 1 576 420  zł, zysk  zaś wyniósł  15 392 

zł.  Od 1951 r. Bank był zobowiązany do prowadzenia obsługi 

kasowej GS „Samopomocy Chłopskiej”, w  związku z  czym 

uruchomiono punkty kasowe przy gminnych spółdzielniach. Rok 

później w  bank przekazał na rzecz PKO obsługę działalności 

501 Z. Krysiak, dz. cyt., s. 68 – 69.

zdjęcie obok /

Gminna Kasa 

Spółdzielcza sala 

operacyjna rok 1956. Przy 

kontuarze stoi żychliński 

milicjant Kostecki.
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oszczędnościowej. W  1953 r. prezesem banku wybrana została 

Zofi a Gosławska, a członkami wybrano Andrzeja Wójcikowskiego 

i Feliksa Jedwabnego. W 1955 r. zmieniono obszar działania, który 

obejmował odtąd miasto Żychlin oraz Gromadzkie Rady Narodowe 

w: Dobrzelinie, Śleszynie, Krukach, Oporowie, Mnichu, Pniewie, 

Pleckiej Dąbrowie, Emilianowie, Załusinie, Bedlnie, Ruszkach, 

Mirosławicach oraz Szczawinie.  W 1955 r. liczba członków wynosiła 

757, a personelu 12. Fundusze własne wzrosły do 89 900 zł, a obroty 

wynosiły już 4 357 880 zł, natomiast zysk wypracowano na sumę 

52 058 zł.  

W  1956 r. zmieniono nazwę na Kasa Spółdzielcza 

w  Żychlinie i  przywrócono prawo do prowadzenia działalności 

oszczędnościowej. W  1958 r. w  związku z  kolejnymi reformami 

sektora bankowego, Kasa działała pod nazwą Spółdzielni 

Oszczędnościowo Pożyczkowej w  ramach Związku Spółdzielni 

Oszczędnościowo – Pożyczkowej. Od 1961 r. powrócono do 

nazwy Banku Spółdzielczego oraz zwiększono rolę organów 

samorządowych banku – Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, 

Zarządów Gromadzkich, Zebrania Członków.  W grudniu 1961 r. 

przy targowisku miejskim uruchomiono dodatkowy punkt bankowy 

w  Żychlinie, a  w  1966r. w  Pleckiej Dąbrowie punkt kasowy 

przekształcono w  fi lię banku oraz w  1973r.  oddział w  Bedlnie 

i  Oporowie. Lata 1960 – 62 to okres znaczącego rozwoju banku. 

Liczba członków osiągnęła 2478, fundusze własne  - 1 110 000 zł, 

a wkłady oszczędnościowe -   4 724 000 zł. Obroty ogółem wyniosły 

w  1962 r. 962  805  000 zł, a  wypracowana nadwyżkę  wyniosła 

336 417 zł. W 1963 r. kontynuowano tą pomyślną tendencję. Liczba 

członków wzrosła o  kolejne 200 osób, wkład własny do poziomu 

1 390 000 zł, zaś stan oszczędności wynosił już 8 716 000, , a zysk 

sięgnął 453 434 zł. Stan personelu wzrósł do 19 osób. W 1975 r. 

Bank Spółdzielczy na mocy kolejnych zmian w strukturze polskiej 

bankowości, wszedł w  struktury organizacyjne Banku Gospodarki 

Żywnościowej502.

Po zakończeniu wojny jednym z  najważniejszych zadań 

stojących przed władzami było uruchomienie i  podźwignięcie 

zrujnowanej gospodarki. Podstawową kwestią było również 

502 Tamże, s. 70 – 73, 75, 77.
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ustalenie budżetu.  W tej dziedzinie w pierwszych latach napotykano 

na problemy, bowiem czasem sami radni podejmowali decyzje, 

które prowadziły do perturbacji fi nansowych. W listopadzie 1946 r. 

wójt gminy Dobrzelin W. Kapes prosił starostę o  anulowanie 

uchwały Gminnej Rady Narodowej w sprawie zwolnienia od opłat 

zastępczych wszystkich właścicieli budynków parterowych, co wobec 

znikomej ilości budynków piętrowych spowodowałoby  praktycznie 

brak niezbędnych gminie funduszy na obronę pożarową503.  

Największy wpływ do kasy gminnej uzyskiwano z podatku 

gruntowego. W 1945 r. była to kwota 8 424 zł, w 1946 – 939 472, 

w 1947 – 2 582 944 zł., w 1948 r. ponad 4500 000 zł.  Z nieruchomości 

uzyskiwano 178 772 zł, z lokali – 220 039, z gospodarstw od 2 do 10 

ha 304 142 zł, choć tu oczekiwano wpływu na poziomie 1 700 000 

zł. Budżet gminy w  1945 r. sięgał 478  180 zł (dla porównania 

w  1939 r. gmina dysponowała budżetem w  wysokości 39  790 zł). 

W  1947 r. wydatki dla gminy zakładano na poziomie 4538 995, 

a zrealizowano je w wysokości 4 270 987 zł z czego największe sumy 

pochłonęła oświata i  inwestycje drogowe oraz wydatki na zdrowie 

i opiekę społeczną. Znacznie więcej niż zakładano – ponad 100 %, 

wydano na bezpieczeństwo publiczne. Wydatkowano kwotę ponad 

1500000 zł na budowę szkoły w  Orątkach. Przy czym powstał 

defi cyt blisko 300 000 zł bowiem planowano  dochód na poziomie 

4  808  990 zł uzyskano nawet nieco więcej, ale powstała różnica 

spowodowana większymi wydatkami. Gmina miała  w  1948 r. 

wówczas wydatki na poziomie 5 556 601 zł z czego największą część 

stanowiły wydatki na oświatę ponad 2  000  000 zł, na lecznictwo, 

zdrowie i opiekę społeczną około 800 000 zł, drogi ponad 300 000 

zł. W 1950 r.  ustalono budżet na poziomie 34 159 846 zł po stronie 

wydatków, a  po stronie dochodów jedynie 7  910  000 zł504. Tym 

samym ustalono w ten sposób kwotę 26 249 846 zł jako niedobór 

do ewentualnego wyrównania, udzielając przy tym  wyjaśnień co 

do różnic między budżetem kapitalistycznym a  planowym. Tę 

503 APK, PMRNwŻ, sygn. 51,Referat Karno – administracyjny Bezpieczeństwo i porządek 
publiczny 1946, k.  4. W październiku 1945 r. wprowadzono na okres 3 lat (do 1 kwietnia 
1948 r.) opłaty zastępcze dla właścicieli budynków za obowiązek posiadania hydronetki 
lub gaśnicy ręcznej: dla budynku parterowego – 96 zł, dla budynku gospodarczego -  
36 zł, dla budynku 1 piętrowego – 360 zł, dla 2 piętrowego – 600 zł. ,od większych 
przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych – 1200 zł, od pozostałych – 300 zł.

504 APK, AgD, sygn. 54, Budżet 1946; sygn. 100, Budżet 1950.
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różnicę wyrównano być może przy pomocy reformy walutowej, która 

miała miejsce 22 października 1950 i była przygotowaniem do planu 

sześcioletniego505. W 1951 r. budżet uchwalono na poziomie 890 782 zł 

zarówno po stronie dochodów, jak  i wydatków. Budżet miasta wzrósł 

z 2 mln zł w 1960  r. do 5 mln zł w 1965 r506.

505 Wprowadzono wówczas nowego złotego z parytetem równym radzieckiemu rublowi, 
ustawiono jednostkę 4:1 w stosunku do dolara amerykańskiego (złoty dewizowy), 
służył on głównie do handlu z państwami zachodnimi. Przy czym warto dodać, że: 
nowy złoty w stosunku do starego (wg cen i wkładów) miał się jak 3:100, a gotówkę 
wymieniano w stosunku 1:100. W 1950 roku też zniesiono kartki. Szybko jednak 
okazało się, że reforma nie uspokoiła wcale sytuacji, pierwsze lata 50-te to 30%-40% 
infl acja. Wprowadzili więc szybko na powrót kartki, w 1953 zatrzymano infl ację przez 
reformę cen (podniesienie cen o kilkadziesiąt procent i usunięcie systemu kartkowego). 
Od tamtej chwili sytuacja uległa względnej stabilizacji, co pozwalało nawet na obniżki 
poszczególnych artykułów. „Wymiana pieniędzy ograbiła społeczeństwo z dwóch 
trzecich zasobów gotówki. Ta wymiana pieniądza ograbiła przede wszystkim zwykłych 
robotników, chłopów, urzędników, inteligentów. Kilogram jabłek miał po wymianie 
kosztować 8 nowych złotych, to znaczy - wedle nowego parytetu - 2 dolary, zatem cztery 
razy więcej niż w Stanach Zjednoczonych...”. Cyt. za W. Kalicki, 28 października 1950 
r. Na pociechę schabowy i piwo, „Gazeta Wyborcza. Duży format”, 2007-10-30, http://
wyborcza.pl/1,86176,4618759.html#ixzz0kGIcXYvr.

506 APK,  PMRNwŻ, sygn. 42.

Dochód

1969 Plan 

Realizacja 

5,73 mln 

5,71 mln 

Wydatki

5,73 mln 

5,46 mln 

Dochód

1970 Plan 

Realizacja 

6,53 mln 6,53 mln 

5,92 mln 

Wydatki

5,87 mln 

Dochód

1971 Plan 

Realizacja 8,02 mln 

8,32 mln 8,32 mln 

Wydatki

8,16 mln 

Dochód

1972 Plan 

Realizacja 

7,60 mln 7,60 mln 

2,52 mln 

Wydatki

4,52 mln 

Budżet w latach 1969 - 1972

Źródło: APK, PMRNwŻ, sygn. 42.
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WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI.

Tuż po zakończeniu wojny przystąpiono do sporządzania wykazu 

poniesionych szkód wojennych przez urzędy i  instytucje opieki 

społecznej w  Żychlinie. Określano straty wg cen szacunkowych 

sprzed 1.09.1939 r. W Ośrodku Zdrowia stwierdzono zniszczenie 

urządzenia wewnętrznego w 100 %, a stratę wyceniono na 14 000 zł, 

w przedszkolu, taka sama sytuacja, a straty wyceniono na 4 000 zł, 

samochód sanitarny - 12 000 zł, szkoła uległa zniszczeniu w 50 % 

a wartość szkód oszacowano na 40 200 zł, straż pożarna (urządzenia 

wewnętrzne świetlicy strażackiej) w  100  % o  wartości 1875 zł, 

a  tabor straży pożarnej na 33  080 zł, kino strażackie zniszczone 

w 100 %, a straty wyniosły 19 650 zł. Kościół w Żychlinie zniszczony 

został w 25 % (dach, dzwonnica, mur cmentarza, cenne malowidła 

wewnątrz kościoła), co oszacowano na 250 000 zł, a koszt odbudowy 

szacowano na 2 500 000 zł. Synagoga - zniszczenia sięgające 25 % 

wyceniono na sumę 10 000 zł, a koszt odbudowy miał sięgać 500 000 

zł, dom noclegowy gminy żydowskiej zbudowany w  1927 r. uległ 

zniszczeniu w 25 % na sumę 1700 zł, a odbudowa miała kosztować 

75  000 zł, żydowski cmentarz grzebalny o  powierzchni 8400 m2 

z domem mieszkalnym o pow. 120 m2 uległ zniszczeniu w 100 % 

na szkodę 158 000 zł, a koszt odbudowy szacowano na 800 000 zł, 

synagoga mała (450 m2) uległa zniszczeniu w 50 % na sumę 3250 zł, 

a koszt odbudowy szacowano na 200 000 zł, rzeźnia rytualna z 1928 

r. zniszczona została w 25 %, a koszt jej remontu był oszacowany na 

70 000 zł. 

W gminie Dobrzelin zniszczonych było przede wszystkim 

11 budynków szkolnych, a straty wyceniono na 219 100 zł, a koszt 

odbudowy wg cen z  1945 r. wynosić miał 1  894  715 zł. Ponadto 

uległo zniszczeniu 165 budynków zabudowy gospodarskiej. 

Okręgowy Urząd Likwidacyjny w  Łodzi w  1950 r. stwierdził, iż 

w  wyniku rabunkowej i  dewastacyjnej gospodarce okupanta 55% 

nieruchomości miasta została zniszczona w  stosunku do stanu 

z 1 września 1939 r.507.

507 Tamże, PMRNwŻ, sygn. 2, Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Żychlinie 1950 
– 1953, k. 78.
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Miasto borykało się z  problemami lokalowymi. Toteż 

w  październiku 1946 r. przejęto place będące pożydowskim 

mieniem opuszczonym: po Żółtym Herszu – Piłsudskiego 11, po 

spadkobiercach Frydmana Chaima Bera – 29 Listopada 15, po 

spadkobiercach Żychlińskiego Moszka i Żychlińskiego Menachema 

– Narutowicza 31, po Biedermanie Moszku i Fajli – Narutowicza 45, 

po spadkobiercach Borensztajna Arona – Narutowicza 66, po Białku 

Szlamie – Lajbie i  Surze – Narutowicza 68, po spadkobiercach 

Bajzera Moszka – Piłsudskiego 16, po Obermanie Aronie – 

Pierackiego 30 / 1-go Maja /508. 

Ponadto w  1948 r. miasto na podstawie art. 13 par. 4 

dekretu z dnia 28 VI 1946 Dz. U. nr 41 poz. 237, przejęło majątek 

będący własnością niemiecką: dom przy ul Pierackiego 31, działki 

przy ul. Wiejskiej 26 i 34, Sannickiej 34, ks. Skorupki 12, należące 

do Anny Suchorskiej (po wojnie użytkowane przez repatrianta zza 

Bugu Lucjana Fienia i przeznaczone na uruchomienie przedszkola); 

dom przy ul. Mała 4 (należał do Michała i Heleny Kazimierczaków), 

użytkowany przez repatriantkę Teofi lę Grzelak, przeznaczony został 

dla nauczycielstwa na potrzeby mieszkaniowe. Podobnie jak domy 

przy ul. Narutowicza 53, (należał do Dominika Marchewki) oraz 

przy ul. Nowej 3 (należał do Edwarda i  Michaliny Sztadelman), 

znajdujące się w administracji zarządu miejskiego (przeznaczone na 

mieszkania dla nauczycieli); działka przy ul. 3 Maja 24 (należała do 

Henryka Zelowskiego), użytkowana przez repatriantkę Bronisławę 

Bobrowską. W  związku z  projektem dalszej rozbudowy Żychlina 

działka ta stała się niezbędna Zarządowi Miasta. Połowę domu przy 

ul. Narutowicza 57 (własność w czasie wojny Elli Kumm), po wojnie 

w  administracji zarządu, przeznaczono na Okręgowy Ośrodek 

Zdrowia509.

Zgodnie z  dekretem z  dnia 7 kwietnia 1948 r. 

o wywłaszczaniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej 

w  okresie wojny Miejska Rada Narodowa miasta Żychlina 

postanowiła o  wywłaszczeniu na rzecz gminy miejskiej miasta 

Żychlin: łaźni miejskiej (która wymagała remontu), synagogi wraz 

508 Tamże, AmŻ, , sygn. 38, Wykaz placów będących mieniem opuszczonym pożydowskim, k. 2.
509 Tamże, sygn. 40, Wnioski Zarządu Miejskiego w Żychlinie o przekazanie na własność 

majątku stanowiącego mienie poniemieckie, k. 3. 

Problemy lokalowe

Wywłaszczenie gruntów
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z  przyległym placem działki ziemi przy ul . Polnej zajętej pod 

nowy cmentarz, działki ziemi zajętej pod nową targowicę przy ul 

Narutowicza, nieruchomości w której mieści się szkoła powszechna 

nr 2, działki ziemi przy ul. Łukasińskiego 23 przy rozbudowującej się 

szkole, działki ziemi pod nową ulicę Traugutta, działki ziemi przy ul. 

Al. Racławickie przylegającej do parku miejskiego510.

Zajęte posesje nie rozwiązały jednak problemu 

mieszkaniowego ludności Żychlina. Próbowano zaradzać temu 

podejmując w październiku 1950 r. uchwałę o objęciu terenu miasta 

Żychlina został kontrolą najmu lokali, a  ponadto postanowiono 

zwrócić się do Prezydium Rady Ministrów o zgodę na wprowadzenie 

w mieście publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi 

co pozwoliłoby rozwiązać problem mieszkaniowy i „na sprawiedliwe 

przydzielanie mieszkań najbardziej potrzebującym i  zasługującym 

na te mieszkania”. Rada miała podejmować uchwały o przestrzeni 

użytkowej dla poszczególnych mieszkańców i  o  ile okaże się, że 

zajmowana przestrzeń była większa w stosunku do zamieszkujących 

lokatorów, władza kwaterunkowa będzie mogła dokwaterować 

taką ilość lokatorów, ażeby „istniejąca przestrzeń został całkowicie 

wykorzystana”511.

Przystąpiono do porządkowania nazw ulic, zwłaszcza 

tych, które ideologicznie nie pasowały do nowego ustroju. Toteż 

12 listopada 1948 r. dokonano zmiany nazw ulic: Pierackiego 

na 1 Maja, Strzelecka na Barlickiego, Orląt na Żeromskiego, 

Ks. Skorupki na Ks. Blizińskiego, Ks. Brzózki na Ks. Piotra 

Ściegiennego, Pl. Piłsudskiego na ul. gen. Świerczewskiego, Al. 

Racławickie na ul. Cmentarną. Zamierzano również nazwą ulicy 

uczcić tak „znamienitą” postać, jak Michał Rola – Żymierski, 

ówczesnego Ministra Obrony Narodowej, ale otrzymano od 

niego pismo 3 marca 1949 r., w którym stwierdził, że w zasadzie 

jest przeciwny nadawaniu jego imienia placom, ulicom, domom512.

510 Tamże, k. 41.
511 Na skargę K. Orlikowskiego, że otrzymał mieszkanie w którym nie może się 

z rodzina pomieścić udzielono odpowiedzi, że otrzymał on eksmisje sądową, lokal mu 
przydzielony był jedynym wolnym. „Ponadto Orlikowski jest nieprzychylnie nastawiony 
do władz Prezydium i dostał lokal taki jaki mu się należy i innego nie dostanie. Zresztą 
rolą Prezydium jest przede wszystkim dobro klasy robotniczej a nie prywatnego kupca 
i systemu tego nigdy się nie zmieni. Nam zależy na tym by robotnik miał dobre warunki 
mieszkaniowe a nie kupiec.” Tamże, PMRNwŻ, sygn. 42, k. 214.

512 Tamże.

Porządkowanie nazw ulic

 1945 - 1975 | ROZDZIAŁ 3.5

282



Dla rozwiązania problemu mieszkań podejmowano 

przede wszystkim działania zmierzające do wyremontowania, jak 

największej liczby lokali mieszkalnych (wiele domów budowanych 

z kamienia i surowej cegły rozlatywało się) oraz budowę nowych. Do 

inwestycji najwięcej starań w  tym okresie położyła fabryka „M–1” 

W  1950 r. rozpoczęto budowę bloków przy fabrycznych i  wielką 

rozbudowę zakładu. Rozpoczęto budowę Zakładowego Domu 

Kultury z salą widowiskowo – kinową na 300 miejsc, a dla własnej 

drużyny sportowej zbudowano boisko. Na budynek mieszkalny 

przerobiono budynek dawnej szkoły żydowskiej, dobudowując piętro. 

Osiedle „Wyzwolenia”, któremu nazwę nadano w  1964 r., stanęło 

w miejscu znajdującej się tu od 1923 r. dzielnicy fabrycznej „Brown 

Boveri” i  zostało zabudowane kolejnymi blokami mieszkalnymi, 

a  za boiskiem powstało osiedle domków jednorodzinnych. 

Budowę bloków, z  powodu braków miejsca, przeniesiono na 

północ od rzeki. Powstałe w  ten sposób osiedle zostało nazwane 

osiedlem Traugutta. W  1952 r. rozebrano domy przy ul. Złotej 7 

i Łukasińskiego 5/7, rozpoczęto budowę ulicy Wiejskiej. W 1959 r. 

zdecydowano o poparciu dla budownictwa jednorodzinnego, które 

rozwiązałoby głód mieszkaniowy. W  1960 r. powstała nowa ulica 

Mickiewicza, od południowego końca ul. Narutowicza w kierunku 

wschodnim, przy której powstawały nowe domy o  charakterze 

willowym. Od wschodniego końca ul. A. Mickiewicza ku północy 

do ul. Żeromskiego powstała ul. Projektowana, także pod domki 

jednorodzinne. W  1963 r. zamierzano wystawić eksperymentalny 

blok z  mieszkaniami na sprzedaż. Od 1963 r. jednak miasto nie 

prowadziło już żadnego budownictwa mieszkaniowego, a potrzeba 

mieszkań była tak wielka, iż np. rodzice uczniów technikum musieli 

zebrać 400 000 zł na budowę mieszkań dla nauczycieli513. 

513 APŁ, KP PZPR, sygn. 7, k. 57, 78, 148.
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Budownictwo mieszkaniowe w  Żychlinie miało mimo 

wszystko tendencje wzrostowe. Z  inicjatywy miasta w  1961 r. 

zbudowano – 18 mieszkań z  54 izbami, w  1962 r. było to już 40 

lokali z 120 izbami. W latach 1963 – 72 żadnych mieszkań miejskich 

nie wybudowano. Natomiast powstawały mieszkania zakładowe: 

w 1964 r. powstały 32 mieszkania z 96 izbami, a w latach 1966 – 1970 

oddano 160 lokali z 480 izbami. W ostatniej pięciolatce powstało też 

45 mieszkań spółdzielczych ze 125 izbami. Rozwijało się ponadto 

budownictwo indywidualne: w 1961 r. powstało 6 lokali z 24 izbami, 

w 1962 r. odpowiednio 7/28, w 1963 r. – 10/40, w 1964 r. – 8/32, 

w 1965 r. – 6/24. Łącznie w latach 1961 – 65 oddano do użytku 37 

lokali ze 148 mieszkaniami, a w latach 1966 – 70 wybudowano 45 

takich obiektów mieszczących 170 izb514.

Od połowy lat 50-tych zajmowano się już nie tylko sprawami 

lokalowymi, ale również kwestiami wyglądu miasta: uporządkowania 

osiedla fabrycznego, założenia odpowiedniej nawierzchni ulicy, 

uporządkowania terenów zielonych, założenia chodnika do stacji 

Żychlin i  całkowitego oświetlenia, zakrzewienia Alei Racławickiej 

do cmentarza. Podnoszono też sprawę pobudowania żłobka dla 

514 Tamże, sygn. 41, k. 82.

zdjęcie powyżej / 

Osiedle Łąkowa, 

kontynuacja zabudowy 

osiedla Traugutta, 

widocznego w głębi.

Zagospodarowanie 

miasta
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dzieci pracujących rodziców. Na rok 1960 plany przewidywały 

wybudowanie: masarni, mleczarni, rozlewni wód gazowanych, 

składu drzewnego, internatu dla technikum, szkoły podstawowej, 

nowej poczty, zakończenie budowy lecznicy dla zwierząt, mostu 

żelbetonowego na Słudwi, który oddano w  1961 r., ułożenia 

zdjęcie powyżej 

/ Budowa bloku 

popularnie nazywanego 

„Balkonowcem”, Os. 

Wyzwolenia.

zdjęcie powyżej / Nowy 

most żelbetonowy na 

rzece Słudwi
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ulepszonej nawierzchni do „autostrady”, elektryfi kacji kolei na trasie 

Kutno – Warszawa, budowę nowych hal fabrycznych w „M-1” i domu 

kultury, nowych bloków mieszkalnych zakładowych i spółdzielczych, 

czy założenie szkółki drzew ozdobnych na gruntach byłego majątku 

Pasieka. 

W  1960 r. powiększono park miejski, rozciągający 

się od sali teatralnej do już istniejącego parku, w  którym stał 

budynek internatu żeńskiego. Założono oświetlenie jarzeniowe 

ulic w  centrum miasta. Przy ul. Traugutta 11 oddano lecznice dla 

zwierząt, która stanęła już 3 lata wcześniej. Przeprowadzono remont 

dwóch studni przy ul. Dobrzelińskiej i  Narutowicza oraz budowy 

nowego punktu gastronomicznego przy Pl. Świerczewskiego (ob. 

Jana Pawła II) za kościołem, gdzie znajdował się teren zieleńca 

miejskiego. Zdecydowano jednak o budowie tego punktu na Osiedlu 

„Wyzwolenia”, bowiem na placu było zbyt mało punktów wody 

pitnej, która była na dodatek niedobra. 

W  1950 r. podjęto decyzję o  zmianie dotychczasowego 

systemu oczyszczania rynków, placów i ulic miejskich. Zajmujących 

się tym Niemców, pozostających na etacie tutejszego zarządu, miały 

zastąpić na drodze ogłaszania przetargów stali pracownicy fi zyczni. 

Natomiast Niemców zamierzano zwolnić przekazując ich do pracy 

na roli (w pięć lat po zakończeniu wojny ludność niemiecką nadal 

wykorzystywano, jako tanią siłę roboczą)515. Dopiero w  1954 r. 

powołano Miejskie Zakłady Remontowo – Montażowe [dalej: 

MZBM], których zadaniem było: oczyszczanie miasta, utrzymanie 

zieleni miejskiej (12 ha), prowadzenie usług kąpielowych - łaźni 

liczącej 13 wanien, obsługi komunikacji osobowej i  bagażowej 

(zapewnić ją miały 2 autobusy po 50 miejsc, 3 mikrobusy „Nysa” po 

9 miejsc, 1 samochód bagażowy), obsługa wodociągów i kanalizacji516 

oraz studzien publicznych, zarządzanie targowiskiem, usług 

pogrzebowych, prowadzenie kwiaciarni i  szkółki drzew i krzewów 

ozdobnych. MZBM 3 października 1958 r. przemianowano na 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej517.

515 Tamże, UWŁ, sygn. 374, k. 176. 
516 Kanalizacja liczył 6 km, sieć wodociągowa liczyła w 1965 r. 2,2 km, były dwie studnie 

o głębokości 145 i 72 m, które pozwalały na roczną „produkcję” wody rzędu 90 000 m3, 
oczyszczalnia ścieków przerabiała 63 – 70 000 m3 rocznie.

517 APK, PMRNwŻ, sygn. 35, Protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Miejskiego 
w Żychlinie, k. 346.
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Ważnym elementem infrastruktury gospodarczej 

jest komunikacja, która zapewnia zarówno rozwój handlu, jak 

i przemysłu, czy rolnictwa. W 1949 r. na terenie gminy znajdowało 

się dróg bitych powiatowych 20 km, a gminnych: 78 km bitych i 38 

km gruntowych. Były też 4 mosty kamienne powiatowe i 2 gminne, 

7 betonowych powiatowych, 2 gminne i 2 drewniane – powiatowy 

i gminny518. W 1950 r. powstał spór z Powiatowym Zarządem Dróg, 

gdyż ten remontując ul. Sannicką wykonywał to na szerokości 5 m 

podczas, gdy ulica mierzyła 8 metrów szerokości519. 

W  październiku 1958 r. zaproponowano uruchomienie 

na trasie do stacji PKP tramwaju oraz umieszczenie taryfy opłat 

za przejazd na postoju dorożek, na stacji i  na dorożkach. Taryfa 

za przejazd dorożką do stacji kolejowej 6 zł. W 1961 r. rozwinięto 

komunikację samochodową uruchamiając autobusy co godzina 

do Kutna, rano i  w  południe do Łodzi, ponadto do: Łowicza, 

Płocka, Gąbina i Warszawy. W 1962 r. Zarząd Miasta uruchomił 

czternastoosobowe mikrobusy, kursujące na 4 km odcinku do stacji 

kolejowej w  godzinach odjazdów pociągów. Komunikacja miejska 

łączyła Żychlin także z  takimi miejscowościami jak: Luszyn, 

Śleszyn, Bedlno, Wojsławice, Szewce. Pojawiły się również pierwsze 

prywatne taksówki, w miejsce dorożek konnych. 9 września 1963 r. 

otwarto w  mieście „Rondo” o  gładkiej betonowej nawierzchni, 

oraz przystanek autobusowy z  kasą przy placu 29 Listopada i  ze 

stanowiskami dla autobusów PKS, na Placu 29 Listopada. W 1965 r. 

w  mieście było około 30 prywatnych samochodów i  9 taksówek. 

W  1973 r. uruchomiono komunikację miejską łączącą Żychlin, 

Dobrzelin i stacje kolejową w Pniewie520.

Niezmiernie ważnym urzędem, który jako jeden pierwszych 

rozpoczął po wojnie pracę, był Urząd Pocztowy. Po zakończeniu 

działań militarnych 18 stycznia mienie poczty zabezpieczyli: Tadeusz 

Tomaszewski, Roman Kwiecień, Maria Nowicka, Czerwiński. 

Urząd pocztowy mieścił się w budynku przy ul. Łukasińskiego 19, 

będący własnością Leona Cichalewskiego, aż do 1970 r. Zajmował 

wówczas 4 pomieszczenia na parterze i 4 na piętrze. 19 lutego 1945 r. 

518 APŁ, UWŁ, sygn. 374, k. 47. 
519 Tamże, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54, k. 

69.
520 L. Zalewski, Zbiór prywatnych …..

Drogi

Komunikacja miejska

Urząd Pocztowy

WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI

289



ofi cjalnie otwarto urząd, wieszając nad wejściem przedwojenny 

szyld. Pierwszym po wojnie naczelnikiem był T. Tomaszewski, po 

nim Roman Kwiecień, a od 25 kwietnia 1950 r. Antoni Wieteska. 

Listonosze w tym okresie nie mieli wiele pracy, bowiem w pierwszych 

tygodniach po wyzwoleniu dziennie dostarczano po 2 – 6 listów 

lub bywało, że wcale. Telekomunikacja szwankowała, bowiem 

instalacje pocztowe „kolidowały” z wojskowymi. Od września 1945 r. 

pracownicy otrzymywali pensję w wysokości 300 zł tzw. strawnego. 

W  tym czasie pocztę dla gmin: Dobrzelin, Oporów, Wojszyce 

odbierali posłańcy, a  w  gminach sołtysi dostarczali ją okazyjnie 

adresatom. W  styczniu 1946 r. zorganizowano nocne dyżury na 

poczcie dla zabezpieczenia urzędu. W tym roku nawiązana zostaje 

wymiana między urzędem pocztowym w  Żychlinie, a  agencją 

pocztową w  Pleckiej Dąbrowie, Kutnem, Pacyną, Strzelcami, 

Sannikami. Od września 1947 r. funkcjonowało 3 stałych listonoszy 

wiejskich. W 1948 r. zarejestrowanych było 1000 radioodbiorników, 

a w tym 802 głośniki radiowęzła. W czerwcu w 1950 r. uruchomiono 

agendę urzędu w  Bedlnie. W  trzy lata później uruchomiono 

dalekopis dla łączności z Łodzią W tym czasie otwarto nowe urzędy 

w Oporowie i Śleszynie. W grudniu 1955 r. przyjmowano zgłoszenia 

na koncert życzeń nadawany przez radiowęzeł. Dochód szedł po 

połowie dla poczty i  dla Miejskiej Rady w  Żychlinie. W  marcu 

1962 r. na poczcie zawiązała się Brygada Pracy Socjalistycznej 

listonoszy wiejskich, która zdobyła I miejsce w okręgu. W 1965 r. 

urząd przekwalifi kowano z  III na II klasę. Urząd zatrudniał 

w 1965 r. 23 pracowników (w tym 12 umysłowych). W urzędzie było 

zarejestrowanych 1439 odbiorników lampowych i  604 telewizory, 

230 numerów telefonicznych, prenumerowano 933 czasopisma. 

W  1965 r. zainstalowano automat telefoniczny na terenie osady 

fabrycznej521.

Jedną z pierwszych większych inwestycji na terenie gminy 

było w  1947 r. zelektryfi kowane i  jednocześnie zradiofonizowane 

wsi: Dobrzelin, Grabów, Grzybów, Żabików, Śleszyn, Biała, Budzyń.

Zaopatrzenie w wodę było sprawą newralgiczną, bowiem 

tylko nowa część Żychlina na osiedlu „Wyzwolenie” posiadała 

sieć wodociągową, a  stara część miasta w  wodę zaopatrywała 

521 ABPwŻ, F. Góreczny, Kronika Żychlina, s. 85 – 89.

Radiowęzeł

Wodociąg
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się ze studzien. Woda ta jednak nie nadawała się do użycia bez 

przegotowania. Były też 4 studnie publiczne: obok łaźni miejskiej 

– przy „Zdroju” /najlepsza woda w  mieście/, na skwerku przy ul. 

Narutowicza 37, na rogu Łukasińskiego i  Traugutta /nie zawsze 

czynna/, przy Pl. 29 Listopada. Dobra woda była też ze studni 

w  podwórku dawnego młyna żydowskiego przy ul. 1-go Maja. 

W planie 5 – letnim na lata 1966 – 1970 była projektowana budowa 

sieci wodociągowej. Sytuacja w  zaopatrzenie w  wodę była jednak 

dość dramatyczna, skoro w 1965 r. zabrakło wody w śródmieściu, do 

tego stopnia, że nawet mleczarnia nie chciała udostępniać wody ze 

swojej studni, a ponadto były kłopoty z pompą wodną, bowiem są 

„trudności w nabyciu pompy, która często się psuje” 522.

522 Tamże, k. 12, 37, 49; sygn. 95, k. 34 , 47, 52.

Budowa studni 

głębinowej na Osiedlu 

Wyzwolenia rok 1949. 
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SZKOLNICTWO

Po zakończeniu wojny jednym z  najtrudniejszych zadań 

było uruchomienie, szkolnictwa i  walka z  analfabetyzmem. Wielu 

nauczycieli zginęło w  czasie okupacji, a  zniszczona była również 

infrastruktura szkolna. 

19 września 1945 r. na terenie gminy stwierdzono jedynie 

siedmioro analfabetów i półanalfabetów523. W 1950 r. opracowano 

akcję walki z analfabetyzmem, który musiano zlikwidować do maja 

1951 r. W ramach tej akcji zakładano: pokazowe czytanie książek 

dla zaawansowanych, celem uniknięcia powtórnego analfabetyzmu, 

awansowanie w  hierarchii społecznej absolwentów kursów, stałe 

omawianie walki z  analfabetyzmem na wszystkich zebraniach, 

dopilnowanie odpowiedniej frekwencji przez opiekunów kursów. 

Podkreślano tragiczną sytuację na polu walki z  analfabetyzmem 

właśnie ze względu na małą frekwencję. Ponadto akcja miała na 

celu spopularyzowanie powyższej walki na terenie wszystkich 

organizacji i  zakładów pracy, pociąganie do odpowiedzialności 

moralnej kierowników zakładów pracy w wypadku słabej frekwencji, 

związanie tej akcji z Partią, jako naczelnym organem w tej akcji524.

Już 30 VI 1945 r. Zofi a Słomka poprowadziła 

zorganizowany przez Powiatowe Biuro Rolne Dzieciniec Letni 

w  Grabowie, jako formę pomocy w  okresie żniw w  opiece nad 

dziećmi. Od 1 października 1945 r. ruszyła bezpłatna szkoła rolnicza 

w Śleszynku525. 

Przed władzami gminy stanęła kwestia dokończenia 

budowy szkoły w Orątkach, którą zaczęto jeszcze przed wybuchem 

II wojny światowej. W grudniu 1945 r. szacowano, że zakończenie 

budowy szkoły III stopnia w Orątkach wyniesie 99 405,66 zł, ale do 

całkowitego wykończenia potrzeba jeszcze 200 000 zł. 

Szkół na terenie gminy było w tym okresie odnotowanych: 

8 pierwszego stopnia, 3 trzeciego stopnia i  1 Gminna Szkoła 

Rolnicza w Śleszynku. W szkołach łącznie uczyło się w tym czasie 

523 APK, SPK, sygn. 29, Sprawy oświaty, kultury i sztuki 1945 , k. 23.
524 APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54, k. 98.
525 APK, Gminna Szkoła Rolnicza w Śleszynku, sygn. 4, k. 2 – 4.

Walka z analfabetyzmem
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1222 dzieci, a w szkole rolniczej 22 chłopców i 6 dziewczynek526. 

Według danych statystycznych w 1949 r. na terenie gminy 

było: szkół jednoklasowych - 5, siedmioklasowych - 2, ośmioklasowa 

-1, w  których 1210 dzieci uczyło 19 nauczycieli. Jednoklasowa 

Szkoła w  Krukach, w  której uczył Stanisław Rulewski rozpoczęła 

działalność od 4 września 1945 r. w  składzie: I  kl. – 21 uczniów, 

II kl. – 22, III i  IV kl. – 28, V i  VI kl. – 8. Komitet rodzicielski 

utworzyli: Józef Trawiński, Stanisław Łysio, Władysław Majchrzak, 

Józef Balik, Józef Puchalski. W  Żabikowie rozpoczęto lekcje już 

2 kwietnia, a  po wakacjach 13 IX 1945 r. Nauczanie prowadziła 

Danuta Drzewiecka w klasach: I kl. – 12 uczniów , II kl. – 15, III kl. 

-15, IV kl. – 7. Kruki – Chochołów, szkoła 2 klasowa, w której uczyli 

od 4 września Stanisław Rulewski i Danuta Paczatko w klasach: I kl. 

– 39 uczniów, II kl. – 49, III kl. – 35, IV kl. – 24. W szkole 2 stopnia 

w Grzybowie od 4 września uczyła Leokadia Siekierska w klasach: 

I kl. – 21 uczniów, II kl. - 17, III kl. – 9, IV kl. -7. W skład Komitetu 

Rodzicielskiego wchodzili wówczas: Stanisław Strzelecki, Józef 

Liwarski, Piotr Kołączyński. W  Woli Prosperowej uczył Antoni 

Lewandowski w klasach: I kl. – 18 uczniów, II kl.– 18, III kl.- 13, 

IV kl. – 12. W szkole we wsi Zgoda uczyła Elżbieta Radziejowska 

w klasach: I kl. – 46, II kl. – 44, III kl. – 16, IV kl. – 10. Komitet 

Rodzicielski złożony był z: Wacława Tybinkowskiego, Wacława 

Adamiaka, Eustachiusza Chybickiego527.

Już w lutym 1945 r. w Grabowie zorganizowano zajęcia dla 

dzieci, a  kierownikiem szkoły został Marian Śliwiński, który przy 

pomocy rodziców i nauczycieli oraz pracowników cukrowni, szybko 

uporządkował pomieszczania szkolne. Jesienią w szkole rozpoczęło 

naukę 247 uczniów, a pracę nauczycielską prowadzili: M. Śliwiński, 

O. Cybulska, J. Grabek, Z. Mierzejewska, Mijakowska, Młodkowska, 

S. Papiewski, H. Pszczółkowska, M. Smoleń, C.  Szaszkiewicz. 

W kolejnym roku szkolnym było już 448 uczniów, którzy uczyli się 

w murowanym, piętrowym budynku, częściowo już skanalizowanym, 

a  przy szkole działała drużyna harcerska, dla której R. Mazurek 

wyhaftowała sztandar. W okresie roku szkolnego 1956/57 zmieniali 

526 APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54,                    
k. 169.

527 Tamże, UWŁ, sygn. 374, k. 34. 

Grabów
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się często kierownicy szkoły. M. Śliwińskiego zastępuje Maria 

Smoleń, a ją wkrótce Helena Młodkowska. W 1958 r. wraca jednak 

M. Śliwiński. W  1960 r. z  Żychlina do Grabowa przeniesiono 

Szkołę Przysposobienia Zawodowego o  kierunku mechaniczno – 

samochodowym i krawieckim. W roku szkolnym 1964/65 dokonano 

rozbudowy i remontu szkoły, w której uczyło się 373 uczniów oraz 

uczniowie w dwóch oddziałach szkoły rolniczej i dwóch oddziałach 

szkoły przysposobienia zawodowego. Po Marianie Śliwińskim 

kierownictwo szkoły objął jego syn Jerzy, który pełnił tę funkcję do 

1976 r.528.

W  lipcu 1945 r. szkołę w  Śleszynie zajmowali prywatni 

lokatorzy – chłopi powracający z  wysiedlenia, których domy 

uległy spaleniu, zaś lekcje odbywają się w pałacu. Tutaj też dla 20 

dzieci byłych pracowników folwarcznych, a wówczas pracowników 

spółdzielni, Józefa Rulewska uruchomiła przedszkole. W 1946 r. od 

władz gminy otrzymała lokal w dawnym dworze. Dzięki wsparciu 

sołtysa i  Koła Gospodyń Wiejskich uzyskała zezwolenie władz 

powiatowych. Po kilku miesiącach pracująca tu wychowawczyni 

zrezygnowała, a na jej miejsce zatrudniono kolejną przedszkolankę, 

która znacznie lepiej zaadoptowała się w  trudnych warunkach, 

528 L. Zalewski, Szkolnictwo na terenie miasta s. 24.

Dwór w Dobrzelinie

po II wojnie światowej 

siedziba szkoły rolniczej, 

a od 1970 r. szkoły 

podstawowej, lata 70. 

XX w.

Śleszyn
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jakie wówczas tam panowały. Przedszkole funkcjonowało do 

1967 r., kiedy to do dworu przeniesiono szkołę podstawową, a dla 

przedszkolaków uruchomiono tzw. klasę „0” 529. We wrześniu 1945 r. 

rozpoczęło naukę w  szkole podstawowej 180 dzieci w  klasach 

I – IV. Rozruch szkoły po wojnie utrudniali lokatorzy mieszkający 

w  szkole, mimo to uczyło się tu w  6 klasach i  8 oddziałach 220 

uczniów. Nauczycielkami były Irena Szustakiewicz, Barbara Skierska 

oraz Stanisław Rulewski i Franciszek Perzyński – kierownik szkoły. 

Zgłosił się przedwojenny kierownik – Makuszak, ale władze nie 

zgodziły się na jego zatrudnienie. Stanisław Rulewski został wkrótce 

kierownikiem szkoły w Krukach, w której uczyło się 80 dzieci, a po 

odejściu Skierskiej, przybyli: Sianożewska i  Błażyński. W  1956 r. 

kierownikiem szkoły został Stanisław Rulewski, który poczynił 

starania o przeniesienie szkoły do budynku dworu. Po kapitalnym 

remoncie w  1968 r. i  zaadaptowaniu na potrzeby szkoły zajęcia 

szkolne rozpoczęły się tu w 1970 r. dla 112 uczniów i 7 nauczycieli. 

W dworze urządzono również mieszkania dla nauczycieli530.

W Orątkach naukę w szkole rozpoczęto 25 listopada 1946 r. 

W  szkole uczyły jednak tylko dwie nauczycielki: Danuta Żakieta, 

a w klasach 2 i 4 nieznana z nazwiska pani Zofi a. Przyjęto do tej szkoły 

dzieci z jednoklasowych szkół w Chochołowie i Krukach, a pozostała 

jeszcze jednoklasowa szkoła w Buszkowie. W 1947 r. kierownikiem 

szkoły została Zofi a Nawrot, a  także od 10 października pracę 

podjął tu Janusz Dębowski. Trzeci rok szkolny rozpoczęto od mszy 

w Żychlinie. Do pracy po odejściu J. Dębowskiego, przyszły Maria 

Szubka i Stefania Brzozowska. Większość dzieci tej szkoły odczuwa 

skutki okupacji, bowiem 58 % uczniów zagrożonych było gruźlicą. 

Od 1949 r. kierownikiem szkoły został Józef Tomczak, a do użytku 

oddano kolejne cztery sale. W czasie wakacji zorganizowano kolonie 

dla dzieci pracowników cukrowni Dobrzelin i Leśmierz. W 1954 r. 

kierownictwo szkoły objął Józef Linart, a wśród nauczycieli, oprócz 

już wspomnianych, znajdowali się również Romuald Justyński 

z żoną. W tym czasie uczyło się tu 235 uczniów, ale wśród nich było 

sporo dzieci drugorocznych a nawet trzeciorocznych, z tego względu 

529 ABPwŻ, Zalewski, Zbiór prywatnych ….. Tenże, Szkolnictwo na terenie miasta, 
s. 33 - 34.

530 Tenże, Historia Śleszyna, k. 8 – 9; Tenże, Szkolnictwo na terenie miasta, s. 26; L

Orątki
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to głównie tym dzieciom postanowiono poświęcić więcej troski. Od 

1955 r. kierownikiem szkoły był Romuald Justyński, a w latach 1974 

– 1990 Roman Wódka531.

Po wojnie do szkoły w  Grzybowie powróciła Leokadia 

Skierska, a  po jej odejściu na emeryturę kierowniczką szkoły 

została w  1952 r. Danuta Żakieta. W  tym roku oddano również 

nowy budynek szkolny wzniesiony dzięki inicjatywie mieszkańców. 

W  nowej szkole naukę rozpoczęło 80 uczniów, ale w  kolejnych 

latach liczba dzieci malała, aż w 1972 r. szkoła stała się fi lią szkoły 

w Grabowie, a w 1977 r. szkołę zamknięto532.

Po wojnie w dzieło odbudowy żychlińskiego szkolnictwa 

zaangażowali się Wiktor Śliwiński, któremu powierzono 

kierownictwo szkoły, nauczyciele: J. Dziedzic, B. Dudkowska, 

J.  Fryc, Z. i  J. Graskowie, I. Janowska, I. Lesiak, St. Lubowska, 

M. Nowacka, M. Śliwińska – łącznie 16 osób. W pierwszej kolejności 

zarejestrowano dzieci podlegające obowiązkowemu nauczaniu oraz 

rozwiązaniem problemu tzw. „przerośniętych” – razem na tych listach 

znalazło się 1200 osób. Spowodowało to wystąpienie Śliwińskiego 

do kutnowskiego inspektora oświaty o przydzielenie budynku byłej 

szkoły żydowskiej przy ul. Strzeleckiej 3 /Barlickiego/ na drugą 

szkołę podstawową, w której uczyło się 500 dzieci. Klasy jednak w obu 

szkołach liczyły po 50 osób. W październiku na podstawie decyzji 

Ministerstwa Oświaty dzieci, które nie chodziły w okresie okupacji 

do szkoły czyli tzw. „przerośnięci” zostali wydzieleni, aby przerabiać 

materiał dwóch klas w ciągu jednego roku. W 1949 r. Śliwińskiego 

zastąpiła Irena Adaszewska, a  grono pedagogiczne liczyło 13 

nauczycieli: Maria Borysewicz, Władysław Burdzy, Franciszka 

Chałubińska, Józef Dziedzic, Janina Fryc, Kazimiera Jaszczuk, 

Jan Graska, Helena Krawczyk, Stanisława Lubowska, Bronisława 

Piotrowska. W 1951 r. szkołę zradiofonizowano, zagospodarowano 

i częściowo urządzono boisko sportowe w parku, założono centralne 

ogrzewanie i  kanalizację. Szkoła była pierwszą w  powiecie szkołą 

wyposażoną w świetlicę (otwartą w 1952 r.) z dożywianiem dzieci 

oraz urządzonym i  wyposażonym gabinetem dentystycznym. Od 

531 Tamże, k. 27 – 28.
532 Tamże, k. 29. Szkołą kierowali również: Maria Gajda, Malinowska, Danuta Szczepanik, 

Antoni Zarychta, Henryk Wiechno, Maria Kowalczyk. Po zamknięciu budynek 
przeznaczono na bibliotekę i świetlicę wiejską.

Grzybów

Żychlin
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1966 r. wprowadzono 8 klasowy system nauczania w  szkołach 

podstawowych. W latach 1946 – 1971 szkołę opuściło 1292 uczniów. 

W 1971 r. dyrektorem szkoły została Barbara Pietrzak. Nauczycielami 

byli wówczas: Bożena Banachowicz, Barbara Czajkowska, Marta 

Czarnecka, Jadwiga Frydrysiak, Halina Głuszcz, Jadwiga Jaros, 

Krystyna Koszewska, Stanisława i  Walenty Kowalscy, Agnieszka 

Ostrowska, Danuta Szymańska, Bożena Stodulska, Henryka Sidor, 

Elżbieta Zawadzka, Bogumiła Zawadzka, Janina Zależyńska533.

Szkoła Podstawowa nr 2 w  Żychlinie rozpoczęła 

działalność od 3 września 1945 r. w lokalu dawnej szkoły żydowskiej, 

a  jej kierownikiem był Stanisław Stachura, który do pomocy miał 

Ludwika Milewskiego i Janinę Lesiak. Do 15 września mieściła się 

tu również jedna z sal gimnazjum. Utworzono 12 oddziałów klas 1 

– 4 i uczono na trzy zmiany. W tym czasie przybyli jako nauczyciele: 

Henryka Stachura, Franciszka Chałubińska i  od 17 października 

Maria i  Jacek Sewerowie, a  od 1 listopada Maria Maniecka i  ks. 

Kruszyński. W  szkole działała 18 Drużyna Harcerska i  Koło 

Młodzieżowe PCK. W roku szkolnym 1947/48 wręczono świadectwa 

ukończenia szkoły pierwszym 28 absolwentom. W następnym roku 
533 Tamże, k. 9 -11; F. Góreczny, Kronika Żychlina, k. 152 – 153.

zdjęcie powyżej / 

Budynek Szkoły 

Podstawowej nr 1, lata 

70. XX w.

Szkoła Podstawowa nr 2

WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI

297



szkolnym dotychczasowy dyrektor szkoły S.Stachura odszedł do 

pracy na stanowisku podinspektora szkolnego w Kutnie, a na jego 

miejsce powołano Marię Maniecką. Dzieci zostały w  tym okresie 

przebadane przez duńskich lekarzy. W kolejnych latach nauka nadal 

trwała ponad 12 godzin prowadzona na trzy zmiany. Prowadzona 

była też w  tym okresie akcja zbliżania dzieci wiejskich do miasta, 

nawiązano wówczas kontakt ze szkołą w Grabowie. Wiosną 1953 r. 

szkołę przeniesiono do jednego ze skrzydeł budynku szkolnego tzw. 

„jedenastolatki”. Prężnie działa Komitet Rodzicielski wspomagając 

w  dużym stopniu pracę nauczycieli, zwłaszcza Tadeusz Krauze 

i Henryk Koniarek534. 

W  związku z  hasłem E. Gomułki uczczenia tysiąclecia 

państwa budową 1000 szkół, 28 kwietnia 1963 r. wmurowano 

akt erekcyjny pod budowę szkoły nr 2 w  Żychlinie jako szkoły 

„Pomnika 1000 – lecia”. W  tym czasie I  sekretarzem KM 

PZPR i  Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy 

Szkół Tysiąclecia był Stanisław Wierzbicki, Przewodniczącym 

Prezydium MRN Mirosław Rędziejowski, Przewodniczącym 

MK Frontu Jedności Narodowej Józef Ceglarz. 27 września 

534 L. Zalewski, Szkolnictwo na terenie miasta, k. 12 – 13; F. Góreczny, Kronika Żychlina,     
k. 153 – 155.

zdjęcie powyżej / 

Wmurowanie aktu 

erekcyjnego pod 

budowę Szkoły 
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1964 r. szkołę uroczyście otwarto, a do księgi pamiątkowej wpisał 

się ówczesny wicepremier Zenon Nowak. 27 września 1964 r.

uczniowie tej szkoły rozpoczęli naukę w  tzw. Szkole Tysiąclecia. 

Wystąpiono wówczas o  nadanie szkole imienia Aleksandra 

Zawadzkiego. Szkoła mieściła 18 klas – pracowni, salę gimnastyczną 

z  zapleczem, gabinety lekarskie i  dentystyczny, jadalnie, duże 

szatnie i dwa mieszkania dla nauczycieli. Nową szkołę opuściło 14 

absolwentów, a promocji do następnych klas udzielono 598 uczniom, 

zaś pozostawiono bez promocji 57 uczniów. W 1966 r. Marię Maniecką, 

która odeszła na emeryturę zastąpił Romuald Justyński, który pozostał 

na stanowisku dyrektora tej szkoły do 1976 r.535.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Żychlinie korzeniami swojego 

istnienia sięga chwili powołania we wrześniu 1948 r. tzw. szkoły 

jedenastoletniej, choć formalnie, jako samodzielna i  odrębna 

placówka została utworzona w  1964 r., po podzieleniu tej szkoły 

na Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową nr 3. W 1964 r. 

Dyrektorem tej szkoły został Romuald Justyński, a szkoła mieściła 

się we wschodnim skrzydle budynku liceum i posiadała siedem klas 

– pracowni, ale nie było sali gimnastycznej. Od 1966 r. dyrektorem 

szkoły był Andrzej Krawczyk, który doprowadził, w  ciągu 24 lat 

535 Tamże, k. 62 – 63; L. Zalewski, Szkolnictwo na terenie miasta, k. 13 -14;

zdjęcie obok / Szkoła 

Podstawowa nr 2, tzw. 

„1000-latka”. Zdjęcie 

wykonano w 2006 roku, 

przed modernizacją 

budynku.

Szkoła Podstawowa nr 3
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sprawowania funkcji, do modernizacji szkoły. Wśród długoletnich 

nauczycieli tej szkoli byli: Helena Kafarska, Anna Chlebna, Danuta 

Gałązkowska, Janina Felczak, Barbara Buraczyńska536.

Sytuacja dzieci w  szkołach nie należała w  tym okresie 

do komfortowych. Głośna stała się wówczas sprawa Muszyńskiej, 

która zabrała córkę ze szkoły, oskarżając szkołę o głodzenie dziecka 

i grożąc interwencją u B. Bieruta537.

Gimnazjum powołane zostało w  1945 r., a  początkowo 

mieściło się w budynku dawnej szkoły żydowskiej przy ul. Barlickiego. 

Budynek ten był jednak w opłakanym stanie, a ponadto brakowało 

pomieszczeń i wyposażenia oraz podręczników. Po pewnym czasie 

siedzibę gimnazjum przeniesiono do domu przy Placu 29 Listopada 

(później internat męski), a  część klas uczyła się w  budynku 

późniejszego internatu żeńskiego, mieszczącego się w parku miejskim. 

Pierwszym dyrektorem gimnazjum był Jakubowski. Utworzono dwie 

pierwsze klasy po 42 i 36 uczniów, klasę II z 16 uczniami, klasę III 

z 14, a klasa IV liczyła wówczas 9 uczniów. W 1946 r. miała miejsce 

dość duża rotacja na stanowisku dyrektora. W kwietniu tę funkcję 

objął Hetmanek, po nim pełnił obowiązki Franciszek Perzyński, 

536 F. Góreczny, Kronika Żychlina, k. 155 – 156; L. Zalewski, Szkolnictwo na terenie miasta, 
k. 14 - 15.

537 APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54, k. 69. 

Gimnazjum
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natomiast potem dyrektorem został Wiktor Śliwiński. W  1948 r. 

gimnazjum przekształcono w  11 letnią szkołę ogólnokształcącą 

i liczyła wówczas 819 uczniów, przy czym klasy licealne liczyły 292 

uczniów, a pozostali to uczniowie klas podstawowych. Od sierpnia 

szkoła pozyskała nową siedzibę przy ul. Łukasińskiego 27. Po 

tragicznej śmierci dyrektora Wiktora Śliwińskiego w  listopadzie 

1950 r. funkcję objął Franciszek Perzyński, a  od sierpnia 1951 r. 

na dyrektora powołano Stefana Domańskiego. W czerwcu 1959 r. 

władze szkolne nadały szkole imię Adma Mickiewicza. Dyrektorem 

szkoły był wówczas Stanisław Cieszkowski. W  1964 r. od liceum 

oddzielono szkołę podstawową tworząc nową placówkę o numerze 

3, która mieściła się w północno wschodnim skrzydle gmachu liceum, 

gdzie dotąd znajdowała się szkoła podstawowa nr 2, przeniesiona 

od września 1964 r. do nowego gmachu Szkoły Tysiąclecia przy ul. 

Żeromskiego. W ten sposób powstało Liceum Ogólnokształcące im. 

Adama Mickiewicza, którego dyrektorem od 1 września 1959 r. był 

Józef Ceglarz, jego zastępcą była Maria Śliwińska. W latach 60 – tych 

grono pedagogiczne liczyło 19 nauczycieli: Wacław Bogdański, Jan 

Brudka, Franciszka Chałubińska (bibliotekarka), Józef Chałubiński, 

Piotr Garboś, Franciszek Góreczny, Bogdan Janasik, Barbara 

Jędrzejczyk, Henryk Klarzyński, Kazimiera Kowalska, Władysław 

Kowalski, Magdalena Mielczarek, Natalia Mosiewicz, Maria 

Nowak, Stanisław Papiewski, Wincenty Różycki, Józef Szczęsny, 

Józef Tokarski, Irena Wojciechowska. W  1959 r., jako jedyna 

w kraju szkoła, liceum zostało nagrodzone przez PKO za osiągnięcia 

w  Szkolnej Kasie Oszczędzania. W  1961 r. zorganizowano 

bibliotekę szkoloną liczącą 9  000 tomów, której kierowniczką 

została Franciszka Chałubińska (ppor. w  partyzanckim oddziale 

działającym na kielecczyźnie). Kierownikiem internatu został w tym 

czasie Józef Chałubiński – były ofi cer armii Andersa, uczestnik walk 

o  Monte Cassino. W  tym również roku z  inicjatywy Franciszka 

Górecznego rozpoczęto zbiórkę starych pamiątek i ciekawostek do 

szkolnego muzeum, które otwarto w roku szkolnym 1968/69 jako 

Muzeum Historyczne. W tym roku odznaczono nauczyciela liceum 

Wincentego Różyckiego „Miczurina” - Złotą Odznaką Związku 

Nauczycielstwa Polskiego. W  roku szkolnym 1972/73 uczyło się 
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tu 573 uczniów z  czego tylko 84 chłopców. Dyrektorem liceum 

został wówczas wieloletni nauczyciel z Zespołu Szkół Zawodowych 

Zdzisław Banasiewicz, który pełnił tę funkcję do 1982  r. W  tym 

okresie pożegnano odchodzącego na emeryturę Franciszka 

Górecznego, historyka, badacza dziejów Żychlina538.

Od pierwszego września 1945 r. została uruchomiona 

3 letnia Szkoła Zawodowa w Żychlinie, która od 3 lutego 1947 r. 

nosiła nazwę Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej o  kierunku 

mechanicznym i  elektrycznym. Szkoła korzystała z  pomieszczeń 

szkół podstawowych do czasu oddania nowego budynku w 1948 r. 

Z dniem 1 września 1947 r. szkoła została przejęta przez Ministerstwo 

Przemysłu i  Handlu, a  bezpośrednią opiekę sprawowały Zakłady 

M-1, stąd placówka otrzymuje nazwę Szkoła Przemysłowa 

Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie. Od 6 września 1948 r. 

powstała szkoła zawodowa – dekretem Ministerstwa Przemysłu 

i Handlu jako placówka typu licealnego otrzymała nazwę Liceum 

Przemysłu Elektrotechnicznego w  Żychlinie (szkoła 2 letnia jako 

Szkoła Przemysłowa podległa Centralnemu Zarządowi Przemysłu 

538 Tamże, k. 15 - 16; F. Góreczny, Kronika Szkoły Ogólnokształcącej stopnia pierwszego 
i Licealnego im A. Mickiewicza, rkps., Żychlin 1960 r.; Tenże, Kronika Żychlina, s. 129 – 
139.

Szkoła zawodowa

Budynek Szkoły 

zawodowej przy 

Zakładach „M-1”, rok 

1948.
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Elektromechanicznego przy Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego, 

ale pod nadzorem pedagogicznym Ministerstwa Oświaty. W  roku 

szkolnym 1947/48 w  Szkole Przemysłowej było osiem klas 

o kierunku elektrycznym i mechanicznym dla młodzieży /chłopców/ 

zatrudnionej w  Zakładach M-1. Do szkoły tej uczęszczało 210 

uczniów. Nauka został zorganizowana tak, iż w pierwszych i drugich 

klasach obu kierunków zajęcia odbywały się oddzielnie, natomiast 

klasy trzecie ze względu na małą liczbę uczniów były łączone na 

przedmioty ogólnokształcące i  pomocnicze, a  nauka przedmiotów 

zawodowych odbywała się osobno. W  1948 Szkoła Przemysłowa 

wypuściła pierwszych absolwentów 3 elektryków i 17 mechaników, 

otrzymali oni także świadectwa czeladnicze. Korzystano z budynków 

szkół podstawowych nr 1 i 2539.

 Od 10 lutego 1949 r. szkoła zostaje wydzielona 

z  Ministerstwa Oświaty i  podporządkowana Centralnemu 

Urzędowi Szkolenia Zawodowego – zostały połączone i otrzymały 

nazwę Zespół Szkół w Żychlinie (składał się z Szkoły Przemysłowej 

Fabryki Maszyn Elektrycznych oraz Liceum Przemysłu 

Elektrotechnicznego). 22 grudnia 1949 r. Zespół Szkół otrzymał 

własny budynek a w czerwcu 1950 r. opuścili szkołę pierwsi technicy.

Na ogólną liczbę 719 uczniów zespołu szkół do ZMP 

należało 649 , a do PZPR 46. Do 1950 r. koło ZMP skupiało uczniów 

w jednym kole, ale ze względu na to, iż część uczniów liceum i szkoły 

przemysłowej pracowała w  zakładzie „M-1”, zostali oni włączeni 

do koła zakładowego, a z pozostałej młodzieży utworzono Szkolne 

Koło ZMP 540. 

 W  1951 r. przeprowadzono reformę szkolnictwa, 

na miejsce 3 letnich szkół przemysłowych wprowadzono 

2  letnie zasadnicze szkoły zawodowe, a  na miejsce 2 letniego 

Liceum przemysłowego wprowadzono 4 letnie technikum dla 

absolwentów szkół podstawowych. W  skład Zespołu Szkół 

wchodziły: Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych 

(wygasająca), Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Przemysłu 

Elektrotechnicznego, przy którym utworzono 3 letni tzw. Wydział dla 

539 L. Zalewski, Szkolnictwo na terenie miasta s. 17.
540 APK, Zespół Szkół w Żychlinie [dalej: ZSŻ], Kronika szkolna…, sygn. 44, k.13.
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Pracujących, Technikum Budowy Maszyn Elektrycznych. W lutym 

1951 r. oddano do użytku warsztaty szkolne co miało podstawowe 

znacznie szczególnie dla uczniów kontynuujących naukę w  trybie 

dziennym. W maju 1951 ukazała się instrukcja Centralnego Urzędu 

Szkolenia Zawodowego w  sprawie organizacji roku szkolnego, 

w oparciu o nią Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego z dnia 1 lipca 

1951 r. ustaliło nazwę 2 letniej zasadniczej szkoły zawodowej na 

Zasadnicza Szkoła Elektryczna w Żychlinie. W powyższym kształcie 

Zespół Szkół funkcjonował jedynie rok. W roku 1951/52 klasy II 

Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego włączono do Technikum 

Budowy Maszyn Elektrycznych jako IV (ostatnie), natomiast klasy 

II Liceum – Wydział dla Pracujących przemianowano na klasy IV 

Technikum – wydział dla Pracujących, w którym nauka trwała 5 lat. 

Na podstawie zarządzenia prezesa Rady Ministrów z 18 

sierpnia 1951 w  sprawie przynależności administracyjnej i  trybu 

przekazywania szkół zawodowych Centralny Zarząd Przemysłu 

Maszyn Elektrycznych, Dział Szkolenia Zawodowego przekazał 

nieodpłatnie z dniem 1 stycznia 1952 Zasadniczą Szkołę Elektryczną 

w Żychlinie i wygasającą Szkołę Przemysłową – Dyrekcji Okręgowej 

Szkolnictwa Zawodowego w Łodzi. Formalnie rzecz biorąc istniały 

od tego momentu dwie szkoły, jako odrębne jednostki administracyjne 

Zasadnicza Szkoła Elektryczna podlegała Centralnemu Urzędowi 

Szkolenia Zawodowego, a  bezpośrednio Dyrekcji Okręgowej 

Szkolnictwa Zawodowego w  Łodzi, Technikum Budowy Maszyn 

Elektrycznych podlegało dalej Centralnemu Zarządowi Przemysłu 

Maszyn Elektrycznych przy Ministerstwie Przemysłu ciężkiego 

w  Warszawie. W  1952 r. nastąpiła zmiana organu prowadzącego 

Technikum, w wyniku podziału Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego 

od 1 kwietnia 1952 r. zaczęło podlegać Centralnemu Zarządowi Szkół 

Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego, jako jedna ze 

115 szkół w całym kraju. Na mocy ustawy z 10 października 1959 

r. szkolnictwo zawodowe zostało podporządkowano Ministerstwu 

Oświaty, a Technikum i Zasadnicza Szkoła stanowiły jedną jednostkę 

administracyjną kierowaną przez dyrektora Stanisława Stachurę. 

W 1957 r. oddano do użytku sale gimnastyczną z szatnią, zapleczem, 

natryskami i sceną. 

Przedszkole
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W 1959 r. nastąpiła zmiana nazw szkół zawodowych, na 

mocy zarządzenia Ministerstwa Oświaty z  13 kwietnia 1959 r.: 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa i  Technikum Elektrotechniczne, 

a  w  roku szkolnym 1959/60 po raz pierwszy zorganizowano 

Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Młodocianych Pracowników 

tzw. Międzyzakładową. 24 czerwca nastąpiło uroczyste nadanie 

imion patronów oraz wręczenie sztandarów Zasadniczej Szkole 

nadano imię Ludwika Waryńskiego, a  Technikum Mieczysława 

Pożaryskiego. W dniu 4 września 1965 r. Komitet Rodzicielski podjął 

budowę „Domu nauczyciela” w czynie społecznym, który oddano do 

użytku dwa lata później. W 1967 r. podjęto budowę internatu dla 

Zespołu Szkół. Od 1 września 1971 r. powołane zostało 4 letnie 

Liceum Zawodowe w Żychlinie na podstawie zarządzenia Ministra 

Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 6 czerwca 1970 r., a od 1 września 

1973 r. zaczęła funkcjonować jeszcze jedna placówka kształcenia 

zawodowego – 2 letnie Policealne Studium Zawodowe powstałe na 

podstawie zarządzenia MOiSW z 7 maja 1971 r. Powyższe placówki 

zarządzeniem nr 6 Kuratora Okręgu Szkolnego Łódzkiego z dnia 

23 lipca 1973 r. w sprawie połączenia541. 

541 Tamże, sygn. 1, k. 1-12; F. Góreczny, Kronika Żychlina, s. 139 - 152; L. Zalewski, 
Szkolnictwo na terenie miasta, s. 18 - 20. 

zdjęcie powyżej / 

Uczniowie Szkoły 

Zawodowej w 

warsztatach 

mechanicznych, lata 60. 

XX w.
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 W  październiku 1945 r. zorganizowano w  Żychlinie 

przedszkole dla 40 dzieci, które prowadziła H. Nowińska. 

W  czerwcu 1946 r. otwarto drugie przedszkole dla 35 dzieci 

w poniemieckim baraku stojącym w parku miejskim. W 1949 r. było 

tu już 60 dzieci. W tym okresie przedszkole było fi nansowane przez 

PSS „Społem”. Jednak wobec problemów fi nansowych przedszkole 

przekazano Towarzystwu Przyjaciół Dziecka. W 1950 r. dokonano 

połączenia obu przedszkoli w  jedno – trzy oddziałowe, gdzie 

pracowała kierowniczka, 3 wychowawczynie i  3 osoby personelu 

obsługi, a  do przedszkola uczęszczało 108 dzieci, rok później już 

147. Kierowniczką przedszkola była Paulina Adamowska, która 

w  1961 r. została prowadzącą powiatowe ognisko metodyczne 

wychowania przedszkolnego, dzięki temu żychlińskie przedszkole 

stało się wiodącą placówką bazową w całym powiecie kutnowskim. 

W  1973 r. z  powodu katastrofalnego stanu budynku przedszkole 

musiało się przeprowadzić do zamkniętego internatu Liceum 

Ogólnokształcącego, w którym przeprowadzono kapitalny remont, 

ale budynek i  tak był za ciasny dla 120 dzieci. Udało się jednak 

wygospodarować pomieszczenia dla pomocy naukowych, gabinet 

lekarski i bibliotekę542.

542 Tamże, s. 30 – 31; ABPwŻ, Zbiór dokumentów: L. Szczepańska, Informacja o przedszkolu 
nr 1 w Żychlinie, k. 1 – 5; F. Góreczny, Kronika Żychlina, s. 156 - 157.

zdjęcie poniżej / 

Przedszkole nr 2 w 

budynku fabrycznym 

zakładów Emit, rok 1965.
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Kolejne przedszkole – nr 2, powstało na wniosek 

pracowników „M-1”. Fabryka przekazała na ten cel budynek fabryczny. 

Kierownikiem tego przedszkola została w 1958 r. Janina Grodzicka, 

która prowadziła przedszkole razem z 6 wychowawczyniami, które 

opiekowały się 120 dziećmi. Problemem była obecność w budynku 

lokatorów, ale ci stopniowo zostali wyprowadzeni. W  1967 r. 

kierownictwo przedszkola objęła Helena Kafarska. W  1975 r. 

przedszkole przejął Wydział Oświaty i  Wychowania w  Żychlinie, 

a liczba uczęszczających wówczas dzieci sięgnęła 180 w 6 grupach 

wiekowych, którymi opiekowało się 18 pracowników543. 

Z  inicjatywy ZMS i  nauczycieli powołano w  1964 r. 

w Żychlinie dwa Uniwersytety Powszechne544. 

OPIEKA ZDROWOTNA

Ze znacznie poważniejszymi problemami władze miasta 

borykały się w  sprawach związanych z  zapewnieniem ludności 

odpowiedniej opieki zdrowotnej. Otwarcie po wojnie ośrodka 

zdrowia przeciągało się ze względu na całkowite jego zniszczenie 

w  czasie okupacji hitlerowskiej. Biedniejsza ludność otrzymywała 

bony – skierowania do lekarzy, którzy tym chorym udzielali 

bezpłatnej pomocy. W 1945 r. udało się natomiast uruchomić aptekę 

dzięki zaangażowaniu Kadziaka, Józefowicza i Jarzyńskiej. Przybyło 

też wówczas do miasta małżeństwo lekarzy, którzy mieli zamieszkać 

i prowadzić praktykę w lokalu dr weterynarii S. Worobika545.

W  szkole w  Śleszynie 20 września 1946 r. odbyło się 

szczepienie przeciwtyfusowe, ale w wyniku tego szkoła ucierpiała, 

gdyż dokonano aktów wandalizmu – uszkodzono 3 ławki wyrwano 

progi 1 okno i skrzydło drugiego546. 

Z problem służby zdrowia borykano się na ternie miasta 

przez długie powojenne lata. Mieszkańcy z  tego powodu wnosili 

543 Tamże, s. 157 – 159; ABPwŻ, Zbiór dokumentów: Rozwój przedszkola nr 2 od 1967 r.,  
k. 1 – 5; L. Zalewski, Szkolnictwo na terenie miasta, s. 31 – 32.

544 „Wiadomości Kutnowskie”, 8. 01. 1964 r.
545 APK, AgD, sygn. 49, Sprawy oświaty, kultury i sztuki 1946 r., k. 7.
546 Tamże, Kierownik szkoły zwrócił się do zarządu gminy o naprawienie szkód 

i o organizowanie na przyszłość takich imprez w pałacu lub domu parafi alnym.
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skargi do Rady, jak choćby w  1950 r. kiedy klient chciał odebrać 

w  nocy lekarstwo z  apteki nr 66, ale nie mógł się do niej dostać. 

Stwierdzono jednak, że apteka funkcjonuje dobrze, a to mieszkańcy 

„są niewdzięczni i apeluje się do właściwego traktowania pracowników 

apteki”. Uchwalono nawet, aby wszyscy kierownicy zakładów na 

zebraniach pracowniczych omówili działalność apteki. Nie mniej 

okazało się, że konieczna była naprawa aparatu do destylacji wody 

w aptece i pogłębienie studni w obrębie obiektu apteki. W 1965 r. 

konieczna była modernizacja ośrodka zdrowia, ale skarżono się 

także na pracę lekarzy, która pozostawia sobie wiele do życzenia. 

W 1971 r. oddano Wiejski Ośrodek Zdrowia i zatrudniono lekarza, 

stomatologa, pielęgniarkę na pełnym etacie547.

W 1972 r. miasto nadal nie uporało się z problemem braku 

lekarzy i dużą ich rotacją. Ponadto mieszkańcy starej części miasta 

wciąż nie posiadali urządzeń sanitarnych w mieszkaniach, korzystali 

z  łaźni, które planowano zająć na pawilon handlowy. To wynikało 

z kolei z braku miejsc na punkty handlowe548. Korzystnych zmian 

w dziedzinie służby zdrowia spodziewano się wraz z wprowadzeniem 

reformy i nowego podziału administracyjnego kraju w 1975 r.

W  maju 1962 r. Żychlin nawiedziła powódź. W  nocy 

z 11 na 12 maja szalała burza z ulewnymi deszczami, wicher łamał 

drzewa, zrywał dachy, a  Słudwia wypełniła całe koryto. W  ciągu 

kilku następnych dni ulewne deszcze spowodowały wystąpienie rzeki 

z brzegów i zalanie łąk i pól oraz miejskich ogrodów. Ewakuowano 

mieszkańców ulic Żeromskiego, Cichej i Granicznej. Poziom wody 

sięgał wysokości mostu, a  komunikacja samochodowa i  kolejowa 

została sparaliżowana. Kolejna klęska żywiołowa miała miejsce 

zimą 1962/63, która nastała pod koniec listopada, a  mrozy były 

przez cały ten okres bardzo ostre, sięgające –30 o C, a nawet -36 o C. 

Miały miejsce również obfi te opady śniegu. Sparaliżowana została 

komunikacja, poruszano się „wąwozami” wycinanymi w  zaspach 

śniegu, które na dodatek zasypywał porywisty wiatr. Brakowało 

opału. W szkołach zawieszono zajęcia od 20 stycznia do 16 lutego549.

547 APK, PMRNwŻ, Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Żychlinie, sygn. 2, k. 100, 
sygn. 14, k. 132. 

548 Tamże, k. 134.
549 APBwŻ, F. Góreczny, Kronika Żychlina, k. 56.
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ŻYCIE SPOŁECZNE.

Po II wojnie światowej Kościół Katolicki w Żychlinie powoli wracał 

do życia. W  skład dekanatu wchodzą następujące parafi e: parafi a 

św. Apostołów Piotra i  Pawła w  Żychlinie, parafi a św. Floriana 

w Bedlnie, parafi a św. Stanisława w Luszynie, parafi a św. Marcina 

w Oporowie, parafi a Zwiastowania NMP i św. Barbary w Pleckiej 

Dąbrowie, parafi a Wniebowzięcia NMP w  Suserzu, parafi a św. 

Aleksandra w Śleszynie, parafi a św. Stanisława Kostki w Trębkach550.

W  związku z  tym, iż w  czasie okupacji hitlerowskiej 

wywieziono księży miejscowej parafi i, a proboszcz zginął w obozie 

koncentracyjnym 7 lutego 1945 r. administratorem i  dziekanem 

żychlińskim został ks. Remigiusz Dąbrowski dotychczasowy 

administrator parafi i św. Trójcy w  Warszawie, vice ofi cjał Sądu 

Arcybiskupa Warszawskiego. Ksiądz R. Dąbrowski 10 lutego 

przedstawił się parafi anom, a  kościół został na nowo otwarty. 

12  lutego przybył do Żychlina wikariusz prefekt ks. Jan Górny, 

a 28 wikariuszem prefektem został ks. Feliks Kotlarski. Na miejsce 

ks. Kotlarskiego w 1946 r. powołano ks. Władysława Kruszyńskiego 

wikariusza z  Krośniewic, który wkrótce zorganizował tu oddział 

Caritas. Na miejsce ks. Kruszyńskiego z parafi i w Lubochni przybył 

tu 13 listopada 1948 r. ks. Andrzej Luft, a tego 21 stycznia 1949 r. 

zastąpił ks. Stefan Magrzyk z  Radzymina, który odszedł stąd już 

6 sierpnia 1949 r. Zastąpił go ks. Stanisław Hermanowicz z parafi i 

w Warce, a po 10 miesiącach ks. Stanisław Słomkowski z Łowicza.

W lutym 1945 r. zorganizowano koło ministrantów, liczące 

96 członków. W  tym samym czasie, tj. w  połowie lutego 1945  r., 

rozpoczęły się pierwsze szykany wobec Kościoła, bowiem zarząd 

miasta zajął samowolnie Dom Katolicki. W 1952 r. wywłaszczono 

parafi ę z  zajętej nieruchomości i  sadu znajdującego się obok tego 

domu. Dom parafi alny udało się odzyskać dopiero w  1975 r., na 

drodze procesów sądowych, ciągnących się od 1945 r.551. 

W maju 1945 r. naprawiono organy zniszczone w czasie 

wojny. W związku z tym, że skradzione zostały przez Niemców szaty 

550 APRKwŻ, Kronika parafi i; Archiwalia.
551 Tamże.

Kościół Katolicki
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liturgiczne, nowe pochodziły z Kolegiaty Łowickiej i klasztoru sióstr 

Bernardynek w  Łowiczu. Z  Gostynina przywieziono księgi stanu 

cywilnego wywiezione tam przez Niemców. W dniach 10 - 13 lipca 

1945 r. arcybiskup Antoni Szlagowski wizytował parafi ę. W czasie 

wizytacji abpa Szlagowskiego nauczycieli szkół powszechnych 

i średnich określono jako praktykujących katolików współpracujących 

zgodnie z  duchowieństwem. Nadrabiając zaległości spowodowane 

okresem okupacji hitlerowskiej arcybiskup udzielił bierzmowania 

5136 osobom. Na jesieni 1945 r. zorganizowano zbiórkę pieniędzy 

i  metali na nowe dzwony. 24 kwietnia 1946 r. poświęcono 3 

(według innych źródeł były to 4 dzwony) nowe dzwony, wykonane 

przez ludwisarza Franciszka Breugosza z  Pacyny. W  tym samym 

roku założono ogrodzenie, a  w  1947 r. dokonano kapitalnego 

remontu organów (11 głosowe, wykonane przez fi rmę A. Hamona 

z  Warszawy). Wtedy również, po 50 latach, zakończył pracę 

organista Wincenty Spodniewski, a zastąpił go Henryk Kasinowski. 

Latem 1948 r. w  kościele zainstalowano nagłośnienie. Później 

odnowiono także wnętrze kościoła, w okna wstawiono witraże wg 

stanu pierwotnego, wstawiono konfesjonały i  ławki (wykonane 

przez Ignacego Zomerfelda z Woli Popowej).W październiku 1948 

r. sprowadzono z zachodu – z tzw. Ziem Odzyskanych, odnaleziony 

dzwon żychliński odlany w 1830 r.552

552 Tamże; Zalewski L., ks. Śliwonik F., Parafi a w Żychlinie; Zalewski L., Zbiór prywatnych.

zdjęcie po prawej / 

Dzwony odlane 

w Pacynie w 1946 r.
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W  latach 50 – tych miała miejsce intensywna wymiana 

wikariuszy, co związane było zapewne z działalnością antykościelną 

państwa. Już 12 sierpnia 1951 r. ks. Słomkowskiego zastąpił ks. 

Jan Sałuda z Żyrardowa. Przyczyną odejścia ks. S. Słomkowskiego, 

nauczającego religii w  liceum, być może była kwestia odmówienia 

przez niego podpisania apelu sztokholmskiego” 553. Na miejsce ks. 

Sałudy 9 kwietnia 1952 r. sprowadzono ks. Jerzego Nosowskiego 

z Witanowa, ale już 20 grudnia na jego miejscu był ks. Jan Smolaga. 

Kolejna wizytacja miała miejsce 6 grudnia 1952 r. 

Stwierdzono wówczas działalność dwóch chórów kościelnych, jeden 

złożony z  dorosłych, a  drugi z  dzieci, które prowadził organista. 

Parafi a liczyła w  tym czasie 12  000 dusz, a  najbardziej oddaloną 

od kościoła parafi alnego była wieś Chochołów. Proponowano 

wówczas, aby do parafi i w  Skrzeszewach przenieść wsie Zagroby 

i  Podatkówek, ale na to nie zgodzili się parafi anie z  tych wsi. 

W  parafi i zamieszkiwało kilku baptystów oraz odnotowano jeden 

tylko przypadek pochowania protestanta. Odnotowywano przypadki 

pogrzebów niekościelnych, zwłaszcza przed październikiem 1956 

roku. Na terenie parafi i odnotowano wypadki przejścia na wiarę 

katolicką z wyznania luterańskiego 6 osób (1 osoba z kalwinizmu) 

oraz z prawosławia 8 osób (w tym 1 mężczyzna). Miało to miejsce 

przede wszystkim w  latach 1945 – 47 oraz pojedyncze przypadki 

jeszcze w latach 60 – tych554.

Rada parafi alna w  tym czasie składa się z 4 osób, ale jej 

działalność w oczach wizytatorów była zgoła żadna, gdyż nie mieli 

oni ochoty do ujawniania się. W parafi i rozwijał się dość dobrze trzeci 

zakon oraz Stowarzyszenie Żywego Różańca i Bractwo św. Różańca. 

Działalność ich została zahamowana w  1961 r. zarządzeniem 

rozwiązującym stowarzyszenia kościelne. Mimo to trzeci zakon 

nadal istniał, ale wśród jego członkiń wynikła gorsząca niezgoda 

553 APŁ, KP PZPR, sygn. 95, k. 127. Apel Sztokholmski - orędzie wystosowane w 1950 r. 
przez Światową Radę Pokoju wzywające narody świata do przeprowadzenia plebiscytu 
w sprawie zakazu broni atomowych; zebrano ok. 500 mln podpisów (gł. w krajach 
komunistycznych); mimo szlachetnych intencji Apel był jednym z pierwszych akcentów 
propagandowych rozpoczynającej się “zimnej wojny”. 10 maja 1950 r. Bolesław 
Bierut złożył jako pierwszy w Polsce podpis pod Apelem Sztokholmskim. W Żychlinie 
zawiązano Komitet Obrońców Pokoju, w skład którego weszło 9 reprezentantów fabryki 
i 11 przedstawicieli miasta. Na miejsce sekretarza KM Panfi la powołano Andrzeja 
Jędrzejczaka – sekretarza z fabryki M-1. APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych 
posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54, k. 31.

554 APRKwŻ, „Liber conversorum. Par. Żychlinensis”, k. 3, 6, 25, 45.
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o  to kto ma być przełożoną zakonu. Ludność wiejską dekanatu 

oceniano w wizytacjach jako mniej gorliwą niż w innych parafi ach 

wiejskich. Ludność miejska liczniej uczęszczała na msze i bardziej 

poczuwała się do ofi arności na rzecz kościoła. Kiedy zniesiono 

religię w szkołach na ogół chętnie przysyłano dzieci na katechezę 

do kościoła tak, iż liczba dochodziła do 1972 dzieci, czego nie 

spotykało się w innych podobnych wielkością miastach. Panowała 

jednak obawa przed podejściem do księdza na ulicy w obawie przed 

posądzeniem o przyjazny stosunek do kościoła. Naukę w szkołach 

prowadzili księża: Borecki, Sotkiewicz i Broma, a w podstawowych 

katechetki Jolanta Kardas, Zofi a Rumińska555.

28 grudnia 1953 r. na miejsce, pracującego tu od 1945 r. 

ks. Jana Górnego przybył ks. Eugeniusz Borecki. W  1955 r., 18 

stycznia funkcję wikariusza prefekta objął ks. Władysław Kłecki. 

W sierpniu 1958 r. ks. Boreckiego przeniesiono do Warszawy, a na 

jego miejsce przybył ks. Józef Smoliński. W  1959 r. odszedł ze 

względów zdrowotnych ks. Antoni Woźniak, na jego miejsce przybył 

ks. Zygmunt Lewaniak. W 1973 r. odeszli z parafi i księża wikariusze 

Zygmunt Kryrztopa i Zbigniew Gorzkowski, a przybyli ks. Marian 

Paź i  ks. Robert Kondradzki, ks. Jan Sabak został wikariuszem - 

ekonomem parafi i. W 1968 r. dziekanem został ks. Antoni Klimka 

z  Pleckiej Dąbrowy. W  latach 1974 – 78 proboszczem, po ks. 

R. Dąbrowskim został Jan Sabak556.

W 1948 r. ks. dziekan R. Dąbrowski wprowadził zwyczaj 

uczestniczenia w  święcie Bożego Ciała kompanii z  sąsiednich 

parafi i. 15 sierpnia 1948 r. ruszyły tradycyjne pielgrzymki do 

Suserza, mające swój początek jeszcze w XIX w. 15 sierpnia 1952 r. 

dopełniono przysięgi wg której parafi a Żychlin, przez sto lat będzie 

odwiedzała kościół Suserski w dniu 15 sierpnia każdego roku. Po 

wypełnieniu przyrzeczenia pielgrzymki kontynuowano. W 1960 r. 

dokonano gruntownego remontu dachu kościoła. W  latach 1973-

78 kościół zradiofonizowano, ogrzano elektrycznie piecami 

akumulacyjnymi, położono posadzki z marmuru, wstawiono nowe 

dębowe drzwi główne i  boczne, pozostawiono drewniany ołtarz 

soborowy z ambonką, umeblowano zakrystię. 

555 Tamże, Kronika parafi i; Archiwalia – protokoły wizytacji dekanatu.
556 Tamże, Kronika parafi i; Zalewski L., Zbiór prywatnych….

Pielgrzymki do Suserza
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Wszelkie działania związane z  aktywnością na rzecz 

kościoła były pod stałą kontrolą UB. Zwrócono uwagę na działania 

parafi an, którzy podjęli się na prośbę księży zbierania składek wśród 

mieszkańców na odnowienie cmentarza i zakup świec do kościoła: 

Romana Ciesielskiego, Kurpińskiego (posiadacze warsztatów 

i  sklepów rzeźniczych) Kuchty- Kucharskiego, Sławińskiego, 

Gasikowej – żony byłego sekretarza Rady Zakładowej zakładów 

„M-1”, Matczakowej - żony członka partii, byłego ofi cera WP przed 

1939 r. Z  tych składek nabyto również ziemię pod powiększenie 

cmentarza parafi alnego557. W 1957 r. nabyto od Różyckiego część tzw. 

cmentarza poniemieckiego. W tym samym roku część wsi Raków, 

tzw. Cegielnia, została przyłączona do parafi i w Skrzeszewach.

Działania te zostały podjęte dzięki staraniom ks. prałata 

Remigiusza Dąbrowskiego, doktora teologii, prałata prymasowskiej 

Kapituły Łowickiej, odznaczonego krzyżem „Pro Ecclesia et 

Pontifi ce”. Ksiądz dr prałat Remigiusz Dąbrowski ur. 30 września 

1897  r. w  Duchnach na ziemi łomżyńskiej, święcenia kapłańskie 

otrzymał 19 grudnia 1920 r., a w 1924 r. uzyskał dyplom magistra 

teologii na Uniwersytecie Warszawskim, w  tym samym roku 

został kapelanem kardynała Aleksandra Kakowskiego. W  1927  r. 

został doktorem teologii UW, po śmierci kardynała, w  1938 r. 

ks.  R. Dąbrowski został proboszczem parafi i św. Trójcy na Solcu 

w Warszawie. W czasie powstania warszawskiego został kapelanem 

Armii Krajowej, a po upadku powstania udaje mu się uciec z obozu 

dla powstańców w  Pruszkowie. 11 lutego 1945 r. objął parafi ę 

w Żychlinie, gdzie pełnił posługę kapłańską do 1976 r. W 1968 r. 

ks. R. Dąbrowskiego zwolniono ze względu na wiek z obowiązków 

dziekana, ale pozostał dożywotnim honorowym dziekanem żych-

lińskim. Zmarł 13 grudnia 1983 r. w Warszawie, a pochowany został na 

Bródnie558. W pierwszych latach powojennych ks. R. Dąbrowskiemu 

pomagali księża Jan Górny i Władysław Krurzyński.

Przez pierwszy okres powojenny nowa władza 

koncentrowała swoje wysiłki na walce z  partiami politycznymi, 

podziemiem niepodległościowym i  umacnianiem swojej pozycji. 

557 AIPN Ld, pf 10/113, k. 23.
558 Z. Pilarski, Ks. Dr Prałat Remigiusz Dąbrowski. Kapłan, pisarz, żołnierz AK. Biografi a, 

Żychlin 2005.
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W  kręgu zainteresowania aparatu bezpieczeństwa znajdowali 

się przede wszystkim działacze partyjni, ale również uważnie 

obserwowano duchowieństwo. Po zlikwidowaniu bowiem 

zagrożenia ze strony opozycji świeckiej, jedynym zorganizowanym 

oponentem był tylko Kościół Katolicki. Szczególnie działalność 

księży wśród młodzieży i  w  szkołach budziła niepokój służby 

bezpieczeństwa. Początkowo działania przeciwko klerowi nie były 

skoordynowane i ograniczały się do obserwacji poprzez doniesienia 

o treści kazań i tzw. doniesienia obywatelskie. Jak wynika z raportów 

szefa PUBP w Kutnie księża w swoich kazaniach w 1947 r. nie odnosili 

się wrogo do nowego ustroju – demokracji ludowej. Jedynie na terenie 

Żychlina miejscowy ksiądz prefekt Jan Górny, wg informatora 

„Groźny”, miał szykanować uczniów, którzy nie interesowali się 

w  gimnazjum nauką religii. Na podstawie obserwacji podzielono 

księży na trzy kategorie. W pierwszej grupie znaleźli się księża wrogo 

nastawieni do nowej władzy. Wśród nich znaleźli się m.in. księża: 

Remigiusz Dąbrowski – dziekan żychliński, Jan Lewandowski – 

wikary z Żychlina, Głowacki ze Śleszyna. Nie umknęły uwadze UB 

organizowane w Żychlinie we wrześniu 1947 r. misje i nawoływania 

ks. J. Górnego, aby ludzie w niedzielę chodzili do kościoła, a nie na 

zabrania partyjne. Jesienią 1947 r. księża w  powiecie kutnowskim 

co raz śmielej występowali w kazaniach przeciw nowemu ustrojowi. 

Na terenie dekanatu żychlińskiego otwarcie krytykowano sprzedaż 

zabudowań z byłych majątków. Zwłaszcza ksiądz w parafi i Mnich, 

jak wynika z  relacji parafi anek, wypowiadał się iż „jakiś głupiec 

siedzi w Oporowie i sprzedaje budynki, ale to się wkrótce skończy 

bo Panowie wrócą i wszystko trzeba będzie oddać”559.

Pod specjalnym nadzorem był zwłaszcza ksiądz Remigiusz 

Dąbrowski, który wykazywał nieugiętą postawę nieprzychylną 

nowej władzy. Toteż od samego początku jego pobytu w Żychlinie 

starano się przede wszystkim „podkopać” mu autorytet, czy wręcz 

podburzyć przeciwko niemu mieszkańców Żychlina. Wykorzystano 

do tego celu m.in. trudności sanitarne miasta, oskarżając księdza 

na sesjach miejskich i powiatowych rad narodowych o utrudnianie 

dostępu do studni z  pitną wodą, wskutek czego stan sanitarny 

559 AIPN, Ld pf 10/108, Raporty dekadowe dotyczące pracy SB KP MO za 1947 r., k. 34.
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Żychlina przedstawiać się miał katastrofalnie. Prawda była jednak 

taka, że władze dysponowały ujęciem wody, z  którego celowo nie 

pozwalały korzystać. Oskarżano również żychlińskiego dziekana 

o  duże niezrozumienie dla potrzeb szkolnych, gdyż jakoby nie 

chciał udostępnić lokalu dla przedszkola. Lokal ten jednak władze 

komunistyczne zdążyły wcześniej zająć. Kolejną próbą „umilenia” 

życia żychlińskiemu dziekanowi był spór o fi sharmonię (instrument 

dęty klawiszowy, wyglądem przypominający pianino), którą mieli 

ponoć pracownicy cukrowni w  Dobrzelinie tylko wypożyczyć 

kościołowi. W  1949 r. nękano księdza o  zwrot instrumentu do 

użytku w świetlicy fabrycznej. Kolejna delegacja robotników, w której 

brał udział Ignacy Zienta, „dzięki postawieniu sprawy mocno, po 

rewolucyjnemu” odebrała fi sharmonię560. Z  ust przedstawicieli 

lokalnych władz - Grzegorczyka i Banachowicza, we wrześniu 1948 r. 

padały ostre i krzywdzące słowa pod adresem ks. Dąbrowskiego, iż: 

przodująca partia klasy robotniczej nie dopuści 
aby chłop żył w  ciągłej nędzy i  zamierzone 
reformy zrealizuje pomimo sprzeciwu reakcji 
i  niektórych kół klerykalnych. Jednakże 
ostatnie wystąpienia księdza zasługują na 
ostre potępienie, gdyż budzą niechęć i depresję 
wśród społeczeństwa. Ksiądz zaś wykazuje 
lekceważenie najistotniejszych potrzeb 
miejscowej ludności, dlatego należy w uchwale 
potępić działalność dziekana i skierować sprawę 
do Kurii z prośbą o usunięcie ks. Dąbrowskiego 
z terenu powiatu kutnowskiego”561. 

Do inwigilacji dziekana zwerbowano 10 marca 1948 r. 

informatora o ps. „FAWU” – posiadającego średnie wykształcenie, 

zatrudnionego w  spółdzielni. Scharakteryzowano go jako 

informatora chętnego do pracy, który ma możliwości informowania 

o zachowaniu księży z  racji częstych z nimi kontaktów, zwłaszcza 

z  ks. E. Boreckim. Pozyskanie informatora miało miejsce tuż 

560 APŁ, KP PZPR, sygn. 1, k. 45.
561 Tamże, k, 49.
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przed wizytacją parafi i przez kardynała Hlonda, która odbyła się 

w  dniach 8 – 9 maja 1948 r. W  czerwcu tego roku kard. Hlond 

mianował ks. R. Dąbrowskiego prałatem archidiakonem w Kapitule 

Kolegiaty Łowickiej. Działalność ks. R. Dąbrowskiego miała bardzo 

antykomunistyczny wymiar, skoro zdecydowano się w  1957  r. 

założyć sprawę ewidencyjno – osobową w  Wydziale III WUPB 

w Łodzi. Szczególnie zaważyły na tym starania o usuwanie z parafi i 

księży, którzy brali udział w zjazdach ZBOWiD-u i informowanie 

o tym Kurii. Księdza dziekana Remigiusza Dąbrowskiego określano 

w raportach UB jako:

zdecydowanego wroga Polski Ludowej, … 
fanatyka religijnego. Księża jego na ogół nie 
lubieją i nie żyją z nim w zgodzie [pisownia 
oryginalna]”562. 

Do końca lat 50-tych nie udało się PUBP zorganizować 

siatki agentów, która mogłaby działać sprawnie w  środowisku 

kościelnym, a  w  sprawozdaniach funkcjonariusze posługiwali się 

głównie informacjami uzyskanymi z potocznych rozmów. Lata 50-te 

to jednak już okres nasilonych działań UB przeciwko kościołowi563. 

Od roku 1950 rozpoczęły się szykany wobec kościoła ze strony 

władz. Zabroniono w dni krzyżowe odbywania procesji uroczystych 

do krzyży, pielgrzymowania na odpusty do innych parafi i, nawet do 

Suserza stawiano coraz większe trudności w uzyskaniu zezwolenia. 

W  1951 r. w  lutym władze powiatowe w  asyście lekarzy i  milicji 

bez wiedzy miejscowego ks. proboszcza zmusiły do otwarcia na 

cmentarzu parafi alnym kaplicy, gdzie dokonano sekcji zwłok 

(splamiono krwią zmarłej podłogę oraz ołtarz na którego mensie 

kładziono części ciała). Wkrótce nieznani sprawcy w nocy odbijali 

grobowce, wyrywali krzyże564. 

562 AIPN, Ld pf 10/117, Sprawozdania kwartalne dotyczące pracy SB KP MO za 1957 r.,               
k. 45.

563 Represje zaczęły się już w 1948 r. jednak zdecydowany atak rozpoczął się nieco później. 
Hilary Minc 19 lipca 1949 r. przedstawił „rozwinięty plan akcji antyklerykalnej”. A. 
Dudek, Z. Zblewski, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, Warszawa – Bielsko-Biała 
2008, s. 103 – 104.

564 APRZwŻ, Kronika parafi i, k. 8v.
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Interesowano się każdą sprawą, która mogła zaszkodzić 

kościołowi. Jak wynika z instrukcji szefa PUBP kpt. M. Busmy

… Przy werbunku nie ograniczać się do tzw. 
materiałów kompromitujących. Nawet nie 
posiadając dowodów przestępstwa, decydować 
się na werbunek w  wypadku ustalenia 
słabego charakteru, przywiązania do wygód 
życiowych…”.

Wówczas udało się też pozyskać kilku informatorów 

przebywających lub pracujących na parafi ach. Odnotowywano 

skrzętnie m.in. doniesienia informatora o ps. „Kosmala” – felczera 

z  zawodu, zwerbowanego na zasadach lojalności w  1957 r. Zdał 

on relację z  jednej z  rozmów z  proboszczem parafi i z  dekanatu 

żychlińskiego - w Pleckiej Dąbrowie. Rozmowa dotyczyła zwołanej 

przez kard. S. Wyszyńskiego na 25 sierpnia 1957 r. konferencji 

duchowieństwa i  „obaw co do zmniejszania parafi i do 2 tys. dusz 

i narzekań na konieczność odprowadzania do kurii biskupiej 500 zł. 

Proboszcz miał także narzekać na samego Kardynała”565. „Kosmala” 

był chętnym i  zdyscyplinowanym agentem, posiadającym 

w  społeczeństwie duże zaufanie, był przy tym operatywny 

i pomysłowy, a informacje przekazywał o charakterze informacyjno 

– kryminalnym. Zwłaszcza ks. Stanisław Kecel zwierzał mu się 

bardzo często podczas wzajemnych, częstych wizyt. W  związku 

z tym, opierając się na zdobytych od „Kosmali” informacji, księdza 

wytypowano do werbunku. Ksiądz S. Kecel poinformował jednak 

o próbie werbunku swoich przełożonych. 

Podobnie ks. Eugeniusz Borecki, którego bacznie 

obserwowano, a  także stosowano prowokacje o  charakterze 

obyczajowym. Ksiądz E. Borecki był pod szczególną obserwacją 

ze względu na swoją działalność duszpasterską. Działający 

m.in. w  sprawie ks. E. Boreckiego informator „FAWU” donosił 

o wypowiedziach księdza na temat XX Zjazdu KPZR, iż „państwo 

zrozumiało potęgę kleru i  nastąpi porozumienie między klerem 

565 AIPN, Ld pf 10/117, Sprawozdania kwartalne dotyczące pracy SB KP MO za 1957 r., k.  32.
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a państwem, że kler jest niezwyciężony, że w  szkołach będą uczyć 

religii, a wojsko będzie chodzić parami do kościoła”566. Zaniepokoje-

nie wywołały szczególnie doniesienia mówiące o  przyciąganiu 

młodzieży po lekcjach i  rozmowach ks. E. Boreckiego na tematy 

religijne oraz scharakteryzowanie jego działalności, jako szczególnie 

aktywnego na odcinku „przyciągania młodzieży”. Pod nieobecność 

księdza R. Dąbrowskiego, ks. E. Borecki zorganizował 15 sierpnia 

1957 r. pielgrzymkę do parafi i Suserz. Te pielgrzymki były 

organizowane w dekanacie żychlińskim rokrocznie po wyzwoleniu, 

ale ustały w okresie przedpaździernikowym. Ta została zorganizowa-

na, jak odnotowano po raz pierwszy po przełomie październikowym 

1956 r. Zanotowano, że w pielgrzymce brała udział orkiestra fabryki 

„M–1”, która 

na miejscu przygrywała nawet do mszy 
kościelnej”.

W  pielgrzymce brały udział nawet sztandary Ochotni-

czych Straży Pożarnych z  zakładów „M-1” i  miejska, której 

honorowym członkiem zarządu był ks. E. Borecki. W  związku 

z  masowym udziałem społeczeństwa w  pielgrzymce, kierowcy 

samochodów zakładów państwowych i  uspołecznionych z  terenu 

Żychlina i  Dobrzelina zostali oskarżeni o  samowolne masowe 

wożenie ludzi na odpust. Na interwencję Miejskiej Rady Narodowej 

w  Żychlinie „proceder” został powstrzymany przez milicję. 

„Sprawców” zaś i  osoby uczestniczące w  tej pielgrzymce poddano 

sankcjom karnym, dyscyplinarnym, zwalniając z  zakładów pracy. 

Po tym meldunku postanowiono celem „właściwego dotarcia do 

w/w księdza” wytypować osobę do „opracowania” i założyć sprawę 

przeciwko ks. E. Boreckiemu. Oparł się on jednak próbom werbunku 

i  został przeniesiony na inną parafi ę. PUBP w  Kutnie przesłał 

materiały operacyjne w ślad za ks. Boreckim567. 

Po październiku 1956 r. odnotowano zwiększoną 

aktywność księży mobilizującą wiernych wokół kościoła poprzez 

566 AIPN, Ld pf 10/117, Sprawozdania kwartalne dotyczące pracy SB KP MO za 1957 r.,           
k. 102.

567 Tamże, Ld pf 10/116, Sprawozdania kwartalne … za 1956 r., k. 12.
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różne formy, jak choćby przytoczona wyżej pielgrzymka. 

Oddziaływanie księży miało sięgać także do organizacji 

młodzieżowych, z którymi stale i systematycznie współpracował ks. 

E. Borecki, a nawet Ochotniczej Straży Pożarnej, która wg opinii 

funkcjonariusza UB, była pod całkowitym wpływem wspomnianego 

księdza. Księża aktywnie uczestniczyli w  życiu OSP już od lat 

czterdziestych, np. dokonując 22.07.1948 poświęcenia sztandaru 

OSP w Grzybowie, czy organizując 5 stycznia 1949 opłatek w OSP 

w Żychlinie, na którym obecny był ks. kapelan Jan Górny.

Dla władzy ludowej szczególne niebezpieczne musiały być 

wypowiedzi ks. Stanisława Głowackiego, zwłaszcza w okresie silnego 

nastawienia na tworzenie spółdzielni rolniczych. W  Śleszynie za 

namową księdza 4 chłopów wraz z przewodniczącym kółka rolni-

czego, zrezygnowało z  zaciągnięcia kredytu na zakup maszyn 

rolniczych, chociaż mieli już załatwione w banku wszelkie formal-

ności. Ks. S. Głowacki budził obawy bezpieki również ze względu 

na swoją działalność wśród młodzieży. W  1957 r. zorganizował 

świetlicę dla młodzieży i kółko z chórem, które prowadził miejscowy 

organista. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, co wywołało 

niezadowolenie „ubecji”. Wykorzystując jakieś nieporozumienia 

między księdzem a organistą doprowadzono do sytuacji, iż organista 

zaczął podburzać młodzież przeciwko księdzu, aż ten zrezygnował 

z pracy i wyjechał do innego dekanatu568. 

Próba kompromitacji księży była dość częstym chwytem 

stosowanym przez UB. Przykład takiego działania można odnaleźć 

np. w  okresie kampanii wyborczej w  1961 r., kiedy przytaczano 

wypowiedź księdza Adama Krauzego z  Oporowa, który miał po 

przeczytaniu kandydatów na radnych wyrazić się, „że na listach 

jest sam kwiat narodu i  należy życzyć aby rządzili jak najlepiej”. 

Wciąganie na listy donosicieli, czy współpracowników lub choćby 

rozpowszechnianie informacji o przychylnym stosunku do władzy 

komunistycznej, było bardzo często stosowanym chwytem, by złamać 

niewygodnych księży. Dla Urzędu Bezpieczeństwa zakon Paulinów, 

działający na terenie dekanatu żychlińskiego w  parafi i Oporów 

od czerwca 1958 r., był trudnym zadaniem do rozpracowania. 

Pod obserwację wzięto szczególnie przełożonego klasztoru 

568 Tamże, Ld pf 10/117, Sprawozdania kwartalne … za 1957 r., k. 146.
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o. Adama Krauzego. Zaniepokojenie służb bezpieczeństwa 

wzbudzał werbunek młodych dziewcząt do stanu zakonnego oraz 

fakt ogromnego zaufania społeczeństwa parafi i do zakonników. 

Ponadto dostrzeżono zagrożenie dla ustroju w namawianiu przez 

Paulinów rodzin, które miały ślub tylko cywilny do zawarcia ślubu 

kościelnego, zaznaczając że „ten cywilny jest nieważny”, a  młode 

małżeństwa otoczone były opieką ze strony księży. W związku z tym 

prowadzano prace mające na celu skompromitowania o. Krauzego „ 

jako osoby lekkiego prowadzenia”569.

W okresie intensywnej walki z kościołem, bacznie zwra-

cano uwagę na wypowiedzi padające z ambony. Zaniepokojenie i czuj-

ność aparatu bezpieczeństwa wzbudził ks. Józef Smoliński, który 

namawiał wiernych, aby nie dawano wiary we wszystko o czym pisze 

prasa. W związku z tymi działaniami z księdzem przeprowadzano 

rozmowy ostrzegawcze, a  także z  księdzem Janem Starczykiem 

z żychlińskiej parafi i, który również wypowiadał się wrogo na temat 

władzy ludowej oraz organizował wycieczki do Niepokalanowa. 

W  1966 r. podczas kwietniowej uroczystości w  Niepokalanowie 

przedstawiciel parafi i miał zwrócić się do prymasa: „Wita Waszą 

Eminencję „czerwony Żychlin”, na co prymas miał odrzec: „ja też 

jestem czerwony”. Z „czerwienią” Żychlina bywało jednak różnie, 

co zauważył na przykładzie fabryki „M-1”, B. Kustosik: 

zakłady Piecka, które znam bardziej były 
czerwone dawniej niż obecnie, a przecież duża 
część załogi tego zakładu to wychowankowie 
PRL, a  mimo tego uczestniczyli oni 
w praktykach religijnych”570. 

Kolejnym elementem w  walce z  kościołem było dążenie 

w  okresie 1950 – 56 do usunięcia lekcji religii ze szkół. Księża 

apelowali, zwłaszcza do matek dzieci, aby zapisując swoje pociechy do 

szkół żądały nauki religii w szkole. Na zebraniu Rady Pedagogicznej 

w Technikum, przy udziale rodziców, podniesiono to zagadnienie, 

ale tylko nieliczni nauczyciele i członkowie partii byli za usunięciem 

569 Tamże, Ld pf 10/116, Sprawozdania kwartalne … za 1956 r., k. 25.
570 APŁ, KP PZPR, sygn. 7, k. 4.
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lekcji religii ze szkoły. Tylko dzięki „właściwej” postawie dyrektora 

podjęto uchwałę o zniesieniu nauki religii w tej szkole. W 1960 r. 

w związku z laicyzacją szkół i skasowaniem lekcji religii w szkołach, 

najsilniejsze protesty odbywały się na terenie dekanatu żychlińskiego. 

Ksiądz J. Smoliński z parafi i w Żychlinie nawoływał rodziców, aby 

starali się o powrót nauki religii do szkół, poprzez zwoływanie zebrań 

w szkołach, podkreślając, że jest to zależne tylko od nich samych, czy 

nauka religii nadal będzie odbywała się w szkołach. Apel przyniósł 

skutek, bowiem, jak odnotowano „wpłynęło to na miejscowe dewotki, 

które domagały się wprowadzenia religii do szkół”. Ksiądz Głowacki 

w Śleszynie ubolewał nad wychowaniem dzieci i młodzieży, „gdyż 

państwo zabrania mu nauczania religii w szkole”. Podnosił jednak, że 

o ile władza domaga się realizacji planów, to należy domagać się od 

państwa poszanowania dla nauki religii w szkołach571. 

Wielkie święto dla żychlińskiej parafi i miało miejsce 

2 lutego, kiedy przybył tu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz 

w  dniach 28 – 29 czerwca 1958 r., kiedy to na wizytację przybył 

ks. kardynał Stefan Wyszyński. Dzień później odbyła się w parafi i 

konferencja duchowieństwa dekanatu Żychlińskiego, na której 

omówiono aktualną sytuację kościoła i kwestie relacji między władzą, 

a kościołem. 

Z  rąk Stefana Wyszyńskiego 8 grudnia 1956 r. przyjął 

święcenia kapłańskie ks. Roman Indrzejczyk, wybitny kapłan, który 

urodził się 14 listopada 1931 r. w  Żychlinie. W  1951 r. zdał tu 

maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza. Tak 

wspominał naukę w tej szkole i wybór drogi kapłańskiej:

Pamiętam z mojego szkolnego życia pewnego 
księdza. Przez kilka lat podziwiałem go jako 
prawego, gorliwego, pracowitego kapłana. 
Bardzo go lubiłem, ale miałem mu za złe, 
iż często się denerwował, a  czasami był tak 
surowy i  wymagający, że aż nieludzki. Nie 
mieściło się to w  mojej wizji kapłaństwa. 
Już wtedy postanowiłem sobie, że on będzie 

571 AIPN, Ld pf 10/120, Sprawozdania kwartalne dotyczące pracy SB KP MO za 1960 r., k. 
93, 148.

„
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dla mnie wzorem, choć stanowczo nie będę 
na nikogo patrzeć “z  góry” - będę dobry dla 
każdego, tak, by było widać, że lubię ludzi, 
jestem dla nich, im służę...” 572.

W  czasie swojej posługi kapłańskiej pełnił funkcję 

wikariusza w  parafi ach w  Drwalewie i  Grodzisku Mazowieckim, 

następnie w parafi ach warszawskich: św. Aleksandra, Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny na Nowym Mieście i  Matki Boskiej 

Loretańskiej na Pradze. W  latach 1964–1986 był proboszczem 

parafi i św. Edwarda w  Pruszkowie oraz duszpasterzem szpitala 

psychiatrycznego w Tworkach. W swoim kościele odprawiał „Msze 

za Ojczyznę”. Przed 13 grudnia 1981 r. organizował wieczory 

poetycko-muzyczne w  parafi i w  Tworkach. Założył i  prowadził 

w  latach 1981 - 86 zespół młodzieżowy (chór i  recytacje). 

Organizował uroczystości rocznicowe. Od grudnia 1982 r. prowadził 

spotkania kolędowe i wieczory poetyckie. W latach 1986–2004 był 

proboszczem parafi i Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu. 

Poznał wtedy braci Kaczyńskich i ich rodziców. Przyjaźnił się także 

z  Jackiem Kuroniem, a  także wieloma innymi opozycjonistami 

i działaczami „Solidarności”, której był członkiem. Od czerwca 1986 

r. w parafi i Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu zorganizował 

tzw. Parafi alne Studium Religijno-Społeczne, w  ramach którego 

prowadzono wykłady historyczne oraz wieczory poetycko - muzyczne. 

W latach 1981 - 89 kolportował pisma podziemne oraz książki wielu 

wydawnictw podziemnych i  emigracyjnych. Jego działalność była 

surowo kontrolowana przez władze bezpieczeństwa, niejednokrotnie 

był przesłuchiwany i  napominany. Ks. R. Indrzejczyk udzielał się 

także aktywnie w ruchu ekumenicznym i dialogu między religijnym. 

W  jego kościele Dzieciątka Jezus wielokrotnie odbywały się 

nabożeństwa ekumeniczne, a także spotkania z okazji żydowskiego 

święta Simchat Tora (Radość Tory), w  których uczestniczyli też 

goście z  zagranicy. Ponadto w  latach 1961–1976 i  1989–1994 był 

krajowym duszpasterzem służby zdrowia. Od 22 grudnia 2005 

do śmierci był kapelanem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

572 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZF/twarze_kaplanstwa2.html, Twarze kapłaństwa, 
Ankieta „Znaku”, ks. Roman Indrzejczyk [dostęp: 2010-04-12].
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Lecha Kaczyńskiego i rektorem kaplic prezydenckich. Dekret w tej 

sprawie, na wniosek prezydenta, podpisał Prymas Polski kard. Józef 

Glemp. Był także nauczycielem religii w  Zespole Państwowych 

Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. 

Ksiądz Indrzejczyk był również poetą, wydał trzy tomiki wierszy: 

I niech tak zostanie... niektóre myśli sercem wysłuchane, Warszawa 

2007; Człowiek dla człowieka. Rozmowy z  ludźmi i...historią, 

Warszawa 2007; Wiersze wybrane. Rozważania o człowieczeństwie, 

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Warszawa 2008. Zginął 

10 kwietnia 2010 r. w  katastrofi e samolotu prezydenckiego pod 

Smoleńskiem w  drodze na uroczystości związane z  obchodami 

70. rocznicy zbrodni katyńskiej573. Radni Miejscy w Żychlinie, na 

wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie, nadali 

ks. Romanowi Indrzejczykowi jednogłośnie, tytuł Honorowego 

Obywatela Gminy Żychlin 14 kwietnia 2010 podczas obrad 

pięćdziesiątej czwartej sesji Rady Miejskiej w Żychlinie. 

Ważną rolę odegrało żychlińskie duchowieństwo w okresie 

regulacji cen na mięso i tłuszcze jesienią 1959 r. Księża zorganizowali 

akcję pomocy najbiedniejszym i  chorym mieszkańcom miasta 

w  postaci paczek żywnościowych. Apelowano do chłopów, aby 

składali ofi ary pieniężne lub żywnościowe na ten cel, a  ci którzy 

dokonywali tych datków byli wyczytywani podczas mszy. Władze 

573 http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Indrzejczyk; Ks. Roman Indrzejczyk. gminazychlin.
pl. [dostęp 2010-04-10]; Ksiądz Roman Indrzejczyk. dziennik.pl, 2010-04-10. [dostęp 
2010-04-11]; M. W. Chmielak, Ks. Roman Indrzejczyk, [w:] Zwyczajna parafi a. 
Kielce: Ofi cyna Wydawnicza „Apla” s.c., 1999, s. 391; KAI (ts//mr), Ks. Roman 
Indrzejczyk kapelanem prezydenta RP. arc.ekai.pl, 2005-12-24, [dostęp 2010-04-
11]. Dziennikarka Małgorzata Karolina Piekarska na swoim blogu napisała: „Jego 
parafi a do końca miała nadzieję, że żyje, bo rano dostali esemesy „Pozdrowienia ze 
Smoleńska”. Ksiądz Roman był jedynym warszawskim proboszczem, który, gdy w 2003 
r. chciałam nakręcić reportaż pokazujący, jak wygląda chodzenie po kolędzie, wyraził 
na to zgodę. Przeszliśmy kilka domów. Reportaż powoli wciągał mnie w środek. Na 
końcu i ja byłam w nim, bo wraz z jedną rodziną śpiewałam Kolendę. Montażysta, gdy 
montowaliśmy to wszystko, powiedział, że ksiądz Roman, ma w sobie coś tak pięknego, że 
musi mieć dusze anioła. Widać to w jego twarzy”. W świecie absurdów, blog Małgorzaty 
Karoliny Piekarskiej, http://piekarska.blog.onet.pl/ , Chłopaki też płaczą…, 12.04.2010 
[dostęp2010-04-12]. W swoje posłudze kapłańskiej kierował się zasadą szacunku dla 
osób o innych poglądach: „Kiedy w atmosferze emocji i sporów o wartości, o wspólne 
dobro i przyszłość, o wybór “tak” czy “nie” wzywałem w kościele, żeby nie używać 
języka nienawiści, a wypowiadać się zgodnie z sumieniem, według swoich najlepszych 
przekonań, i z szacunkiem uznawać poglądy inaczej myślących, spotkałem się z ostrą 
krytyka niektórych pobożnych ludzi. Nie potrafi ę się z taką postawą utożsamić - 
i właśnie w swojej służbie kapłańskiej mam zamiar wzywać do dialogu, szacunku 
i uznawania tego, co dobre, również u ludzi innych przekonań”. http://www.opoka.org.
pl/biblioteka/Z/ZF/twarze_kaplanstwa2.html, Twarze kapłaństwa, Ankieta „Znaku”, ks.
Roman Indrzejczyk [dostęp: 2010-04-12].

ŻYCIE SPOŁECZNE

323



w odpowiedzi na te działania zwróciły się do Wydziału Finansowego, 

aby na podstawie listy wyczytywanych ofi arodawców, podnieść 

księdzu podatek i w ten sposób zmusić do zaprzestania wyczytywania 

nazwisk darczyńców. Miało to bowiem podważać autorytet władzy 

ludowej574. 

Mimo pewnego unormowania stosunków na linii kościół 

– państwo aparat bezpieczeństwa nadal obserwował postępowanie 

księży, zwłaszcza w  okresie wyborów do sejmu i  władz lokalnych. 

W przeddzień wyborów w kwietniu 1961 r. działacze FJN udali się, 

wraz z „aktywistami kościelnymi” prezesem KM ZSL Światłowskim 

i  prezesem KM SD Kuchta – Kucharskim, do żychlińskich 

księży: dziekana R. Dąbrowskiego i  wikarych - Lewandowskiego 

i Smolińskiego, w celu wysondowania, czy zjawią się oni na wyborach 

oraz czy będą z ambony zachęcać do głosowania. Tego jednak księża 

odmówili. Co więcej ks. R. Dąbrowski po odczytaniu na mszy św. 

listu prymasa Wyszyńskiego, tydzień wcześniej, tj. 2 kwietnia 1961 r., 

nawoływał do głosowania za jednością katolicyzmu i chrześcijaństwa. 

W  dzień wyborów Kucharski wraz ze Światłowskim, ponownie 

udali się na plebanię, aby upewnić się czy księża wezmą udział 

w  głosowaniu. Na wybory najpierw przybyli wikariusze, których 

podejrzewano o wrzucenie do urn pustych kopert, bowiem widziano 

jak z  kieszeni wyjmują jakieś kartki i  je czytają. Wkrótce po ich 

wyjściu przybył na wybory ks. dziekan R. Dąbrowski575. 

W  ocenie pracowników UB w  czasie tej kampanii 

wyborczej duchowieństwo zajmowało postawę bierną. Nie 

wyglądało to jednak tak do końca, bowiem w dzień wyborów odbyły 

się w  Żychlinie misje redemptorystów i  procesja z  krzyżem ulicą 

Narutowicza od fabryki do kościoła. Ustalono też, iż ks. Głowacki 

z  parafi i w  Śleszynie wypowiadał się do swoich parafi an, iż on 

głosował nie będzie. W związku z tym Przewodniczący Powiatowej 

Rady Narodowej, przy udziale funkcjonariusza UB, przeprowadził 

rozmowę z  księdzem, która miała odnieść pożądany skutek. 

Nie wiadomo jednak, czy udało się nakłonić ks. Głowackiego do 

głosowania. Komitet powiatowy PZPR wyszedł z  założenia, że 

574 AIPN, Ld pf 10/119, Sprawozdania kwartalne dotyczące pracy SB KP MO za 1959 r.,          
k. 243.

575 Tamże, Ld, pf 10/113, Sprawozdania okresowe i miesięczne dotyczące pracy SB KP MO 
za 1953 r. k. 23.
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trzeba przeprowadzać rozmowy z niektórymi księżmi na kilka dni 

przed wyborami, aby zachęcali oni wiernych do głosowania. Niewiele 

jednak te rozmowy przyniosły skoro, jak ocenili to funkcjonariusze 

UB, „najgorzej” w lokalu wyborczym zachowywali się wszyscy księża 

z parafi i żychlińskiej. Według doniesień agenturalnych ks. wikariusze 

Smoliński i Lewandowski 

weszli za zasłonę i  do urny wyborczej 
wrzucili koperty bez kart wyborczych, 
a wracając z lokalu wyborczego czytali kartki 
wyborcze na ulicy. Ksiądz dziekan Remigiusz 
Dąbrowski również korzystał z  zasłony 
i skreślił wszystkich kandydatów z wyjątkiem 
dwóch klerykałów”576.

Jednym z działań w walce z Kościołem były bezpośrednie 

rozmowy ostrzegawcze oraz kary fi nansowe i  administracyjne za 

łamanie przepisów. W  1960 r. ukarano księdza R. Dąbrowskiego 

grzywną w wysokości 300 zł za dokonywanie „zbiórek pieniężnych 

o charakterze publicznym”. W celu zahamowania wrogiej działalności 

przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze w porozumieniu z PPRN 

w Kutnie z księżmi Janem Starczykiem – wikarym parafi i Żychlin, 

Janem Lewandowskim – proboszczem parafi i Żychlin. Niektórzy 

księża odmawiali płacenia świadczeń i podatków na rzecz państwa, 

traktując to jako formę oporu wobec komunistycznych władz, a także 

uważając, że są one nakładane niezgodnie z prawem. Tak postępował 

wspomniany już ks. Kecel. Urząd Bezpieczeństwa nałożył na 

przewodniczącego powiatowej Rady Narodowej obowiązek, aby 

w  trakcie ściągania podatków szczególny nacisk położono na 

wyegzekwowanie w całości należnej kwoty od ks. Kecela. Polecono 

też, aby tym księżom, którzy starają się płacić świadczenia, robiono 

ulgi577.

576  Tamże, Ld pf 10/121, Sprawozdania kwartalne dotyczące pracy SB KP MO 
za 1961 r., k. 48; Tamże, Ld pf 10/452, t. 1, Informacje dotyczące wyborów do Rad 
Narodowych i Sejmu PRL z lat 1957, 1961, 1965, k. 68.

577 Tamże, Ld pf 10/120, Sprawozdania kwartalne dotyczące pracy SB KP MO za 1960 r.,              
k. 33.
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Duchowieństwo dekanatu żychlińskiego w okresie walki 

komunistycznego aparatu z Kościołem w Polsce należało do jednych 

z najbardziej zaangażowanych w obronę pozycji Kościoła w Polsce, 

wartości patriotycznych, nie ulegając przy tym prowokacjom 

i próbom werbunku przez funkcjonariuszy urzędu bezpieczeństwa. 

Przedstawiony powyżej pewien przekrój ukazujący postawy 

księży wobec różnych wydarzeń politycznych, gospodarczych, czy 

społecznych, dowodzić może w pełni tej niezłomnej postawy, mimo 

różnych „chwytów” stosowanych przez władze komunistyczne.

Zdjęcie powyżej / 

Procesja Bożego Ciała, 

Plac Świerczewskiego. 

Lata 70. XX w.

Zdjęcie poniżej / Procesja 

Bożego Ciała, Plac 29 

Listopada.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Po II wojnie światowej na terenie Żychlina i  gminy 

rozwijały się różne organizacje i  stowarzyszenia, które jednak 

znajdowały się w większości pod nadzorem władzy ludowej.

Jedną z najprężniejszych organizacji na terenie Żychlina 

była Ochotnicza Straż Pożarna, której prezesem w 1945 r. był Z. Su-

charski, a naczelnikiem K. Nowicki, zaś w zarządzie: K. Pawlak, E. 

Dębicki, E. Dembowski, K. Nowicki, B. Lewandowski, W. Kacprzak, 

J. Izydorski, B. Kraska. OSP wznowiła swoją działalność już 

20  stycznia. 22 lipca 1945 r. odbyło się pierwsze walne zebranie, 

na którym Z. Suchorski złożył rezygnację. W zebraniu tym wzięli 

udział prawie wszyscy członkowie straży z okresu międzywojennego 

i  czasów okupacji oraz duża grupa deklarujących przynależność 

do OSP. Wyłoniono również nowy 10 - osobowy Zarząd, którego 

prezesem został Bronisław Światłowski, zaś funkcje naczelnika objął 

Konstanty Nowicki. Od maja 1947 r. do 1961 r. funkcję prezesa pełnił 

Bronisław Światłowski, rolnik z  Żychlina. Wiceprezesami zostali 

K. Nowicki, E. Pabianowski, a  zarząd tworzyli: E. Dembowski, 

W.  Kacprzak, B. Kraska, Z. Weber. W  1961 r. prezesem został 

Marian Śliwiński – kierownik Szkoły w Grabowie, a naczelnikiem 

Józef Moszczyński, pracownik G.S. w Dobrzelinie578. 

Po wyzwoleniu udało się reaktywować także orkiestrę stra-

żacką. W 1948 r. jej kapelmistrzem został Stefan Blejson. Niestety 

pod koniec lat 50-tych orkiestra OSP została rozwiązana z powodu 

braku dotacji i  nacisku czynników partyjnych. Wznowiło swoją 

działalność strażackie kino, jednak wkrótce zostało skonfi skowane 

i  zamknięte przez władze wojewódzkie. W  1950 r. znacznie 

ograniczono samorządność jednostek strażackich, wprowadzono 

szkolenia ideologiczne oraz zakazano udziału umundurowanych 

strażaków w  uroczystościach kościelnych. Działalność kulturalna 

ograniczyła się do zabaw tanecznych i  wycieczek oraz obchodów 

świąt państwowych i  resortowych. Nakazano też ze sztandaru 

odpruć koronę z orła, co uczyniono, ale koronę schowano. Dopiero 

578 Maciak J., Zalewski L., Ochotnicza Straż Pożarna, s. 25; APŁ, KP PZPR, sygn. 95, k. 6; sygn. 
121, k. 16.
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po 1956  r. powrócono do dawnych zwyczajów strażackich, a  do 

sztandaru z 1907 r. ponownie przyszyto koronę nad głową orła579. 

W  tym okresie bardzo prężnie działały drużyny młodzieżowe – 

męska i żeńska, które - podobnie jak seniorzy - mogły poszczycić 

się wieloma sukcesami w zawodach sportowo-pożarniczych. Trudy 

lat powojennych nie wpłynęły na obniżenie efektywności działań 

żychlińskiej jednostki. Strażacy wyjeżdżali na akcje średnio 30 - 

40 razy w ciągu roku, a poza tym prowadzili szkolenia teoretyczne 

i  sprawnościowe. Jednym z  nietypowych zadań w  tym czasie było 

zwalczanie przez strażaków stonki ziemniaczanej580.

Jeszcze w  okresie międzywojennym dobudowano dwa 

skrzydła do starej remizy. W 1950 r. /lub 1951 r./ straż otrzymała 

wóz bojowy „Star 20”, jako nagrodę za zajęcie I miejsca w zawodach 

pożarniczych. Ponadto jednostka posiadała dwa wozy bojowe: 

Chevrolet i  Opel Blitz. Straż miała dożywotnich członków 

honorowych – 11 i 17 czynnych strażaków581.

579 Sztandar szczęśliwie ocalał wraz z częścią dokumentacji ukryty w czasie okupacji przez 
małżonków Torenców.

580 Maciak J., Zalewski L., Ochotnicza Straż Pożarna, s. 26 – 27.
581 APBwŻ. F. Góreczny, Kronika Żychlina, s. 166 – 169.

zdjęcie powyżej / 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Żychlinie, 

10 maja 1949 r.

 1945-1975 | ROZDZIAŁ 3.6

328



W  1962  r. po przebudowie parteru strażnicy otwarto 

świetlicę z klubo-kawiarenką, i kioskiem „Ruchu”. Czynna była od 

wczesnych godzin popołudniowych. Można tam było przeczytać 

prasę, zagrać w  szachy, warcaby lub bilard. Ogromnie ważna 

dla historii regionu jest Izba Tradycji Strażackich. Urządzona 

w budynku remizy posiada bardzo ciekawe zbiory, niezwykle cenne 

dla poszanowania przeszłości OSP oraz dziejów Żychlina i okolic. 

Dzięki działalności i  starannej opiece pana Ludwika Zalewskiego 

jest to swoiste „archiwum” historii regionu. W maju 1978 r. jednostka 

OSP z  Żychlina bardzo uroczyście obchodziła 95-lecie istnienia. 

Strażacy otrzymali wówczas nowy sztandar oraz samochód bojowy 

„Star 244”582. 

Ochotnicze straże reaktywowały swoją działalność także 

na terenie gminy. W  1949 r. powstała OSP w  Śleszynie, a  jej 

założycielami byli: Antoni Olejnik, Władysław Trzaskowski, Antoni 

Rychliński z Dobrzelina. W skład zarządu weszli: Roman Bergier 

– prezes, Franciszek Gwardencki – naczelnik, Stanisław Adamczyk 

– sekretarz, Stanisław Woźniak – skrabnik, Feliks Polański – 

gospodarz. W 1959 r. wybudowano strażnicę z garażem. Prezesami 

582 Maciak J., Zalewski L., Ochotnicza Straż Pożarna, s. 29 - 32. APŁ, KP PZPR, sygn. 95,                
k. 132; sygn. 121, k. 67.

zdjęcie poniżej / Komisja 

Rewizyjna i Zarząd OSP 

w Żychlinie, lata 70. XX w.

Od lewej: Kazimierz 

Maciejewski, Jan 

Buczkowski, Marian 

Ciołkowski, Roman 

Ciesielski, Maria Zielińska,  

Henryk Klarzyński, Marian 

Kołodziejczyk, Stanisław 

Pietrzak, Stanisław 

Sędkiewicz, Zbigniew 
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U góry od lewej: Stefan 

Klimczak, Wiesław 

Wieczorek, Jan Studziński, 

Tytus Ciechomski.

OSP na terenie gminy
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po R. Bergierze byli: Franciszek Jędrachowicz, Wacław Dąbrowski, 

Zbigniew Kopeć, Jan Pilarski. Natomiast naczelnikami: Franciszek 

Ruciński, Czesław Czubiński, Mieczysław Szczepaniak, Roman 

Karczewski583.

Od listopada 1947 r. działał w  Żychlinie oddział 

Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, któremu 

przewodniczyli Aleksander Ekert i  St. Stachura. Po wojnie 

wznowił działalność Żychliński oddział PCK, który w latach 1946 

– 48 liczył 320 członków, a  jego przewodniczącym był Henryk 

Panek, sekretarzem - Julia Iwanowska, skarbnikiem - Tadeusz 

Tomaszewski. W  tym czasie w  każdej gromadzie był już obecny 

Związek Samopomocy Chłopskiej, a Koło przedwojennego Związku 

Młodzieży Wiejskiej „Wici” istniało w 6 gromadach, Związek Walki 

Młodych584 funkcjonował do 1948 r. w 2 gromadach, Towarzystwo 

Uniwersytetów Robotniczych tylko w  1 gromadzie 585. W  1949 r. 

działało na tym terenie 7 kół Związku Młodzieży Polskiej586.

ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ

Największą organizacją, która działała pod egidą 

komunistyczną był wspominany już Związek Młodzieży Polskiej, 

który w  Żychlinie w  1949 r. miał liczyć wg Jerzego Pileckiego – 

przewodniczącego Zarządu Miejskiego ZMP - 230 członków. Miało 

też swoje koło w  Grzybowie, ale było ono pod silnym wpływem 

księży, tak iż zawieszono działalność koła587. Spowodowane to było 

również działalnością członków „Wici”, do tego stopnia, iż starano 

się izolować działaczy, np. Kosowską ze Śleszyna. W 1956 r. okazało 

się, że działalność i stan liczebny ZMP był fi kcją – istniejącą głównie 

na papierze, podobnie, jak koła ZMP działającego przy fabryce 

583 L. Zalewski, Zbiór prywatnych ….
584 Związek Walki Młodych (ZWM) – polska komunistyczna, podziemna organizacja 

młodzieżowa, utworzona pomiędzy styczniem a sierpniem 1943 r. ZWM stanowił 
młodzieżową przybudówkę Polskiej Partii Robotniczej, realizującą priorytety sowieckiej 
racji stanu. Związek Walki Młodych rozwiązany został 21 lipca 1948 r., wchodząc 
w skład nowo założonego Związku Młodzieży Polskiej.

585 APŁ, UWŁ, Powiat Kutnowski, sygn. 374, k. 23. 
586 APŁ, UWŁ, Powiat Kutnowski, sygn. 374, k. 18. 
587 APŁ, KP PZPR, sygn. 1, k. 47.
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„M-1” 588. W 1950 r. organizacja zakładowa ZMP liczyć miała 647 

osób, w  tym 55 dziewcząt, 20 przodowników pracy, organizacja 

wywalczyła w  tym współzawodnictwie przechodni sztandar pracy. 

Jedną z nielicznych „zasług” Koła Miejskiego ZMP, było zachowanie 

„rewolucyjnej czujności, która pozwoliła na zdemaskowanie wroga, 

byłego wiceprezesa PSS Ciesielskiego, który chciał nie dopuścić 

do powstania świetlicy ZMP”. Świetlicę otwarto, ale po zmianie 

zarządu miejskiego świetlicę ponownie zamknięto589. 

W  fabryce przewodniczącym Zarządu Zakładowego 

Związku Młodzieży Polskiej był Henryk Rojewski, a jego zastępcą 

Władysław Ancerowicz, a  w  składzie zarządu był od 1951 r. Jan 

Pawlina. Działały w związku sekcje współzawodnictwa, kulturalno – 

oświatowa, sportowa oraz sąd koleżeński. Przedstawiciel zakładowej 

organizacji ZMP Kazimierz Czubiński (tokarz) uczestniczył 

w zlocie młodzieży w Berlinie w 1952 r., a dwa lata później na zlot 

młodzieży do Budapesztu pojechał Teodor Kaszubski – tokarz 

z narzędziowni590.

 W  1956 r. podkreślona została słaba praca ideologiczna 

ZMP, a jego przewodniczącego J. Peterę zdjęto z funkcji, gdyż nie został 

wybrany, a  „narzucony z  góry”, chociaż już wcześniej domagano się 

odwołania J. Petery, ale wówczas nie wyrażono na to zgody591.

Jednym z obszarów działań ZMP było tworzenie Brygad 

Pracy Socjalistycznej. W  zakładzie „M-1” działała Brygada Pracy 

Socjalistycznej im. J. Gagarina złożona z  pracowników biura 

konstrukcyjnego, która została w 1965 r. odznaczona złotą odznaką 

20 – lecia PRL. W  1966 r. Brygada opracowała 12 wniosków 

racjonalizatorskich i  zajęła I  miejsce we współzawodnictwie. 

Ponadto jeszcze 23 brygady pracy ubiegały się o tytuł Brygady Pracy 

Socjalistycznej, w tym Brygada kobieca im. M. Skłodowskiej – Curie. 

Łącznie w zakładzie było 41 takich brygad592. 

Kolejną organizacją, która miała skupiać młodzież, były 

588 Związek Walki Młodych (ZWM) – polska komunistyczna, podziemna organizacja 

młodzieżowa, utworzona pomiędzy styczniem a  sierpniem 1943 r.  ZWM stanowił 

młodzieżową przybudówkę Polskiej Partii Robotniczej, realizującą priorytety sowieckiej 

racji stanu. Związek Walki Młodych rozwiązany został 21 lipca 1948 r., wchodząc w skład 

nowo założonego Związku Młodzieży Polskiej.

589 APK, KP PZRP, sygn. 121, k. 126. 
590 ABPwŻ, J. Pawlina, Wspomnienia, Żychlin 1985/?/, s. 7.
591 Tamże, Egzekutywa KP PZPR z 10 kwietnia 1956 r. sygn. 41, k. 18.
592 APŁ, KP PZPR, sygn. 7, k. 214, 367.
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Hufce „Służba Polsce”593. 3 kwietnia 1950 r. odbyło się zebranie 

organizacji Miejskiego Hufca „SP” na którym obecny był kpt. 

Andrzejczyk. Hufi ec liczył około 120 junaków. Ćwiczenia hufca 

odbywały się w każdą niedzielę od 7 do 9, a na potrzeby hufca zarząd 

przydzielił do wykorzystania salę „Echo”. Komendantem hufca 

w  Żychlinie został mianowany Tadeusz Milczarek. Organizacja 

„Służba Polsce” prowadziła jednak słabą działalność kulturalną 

i  polityczną, gdyż komendant Hufca Milczarek i  instruktorzy: 

Ceglarek i  Zdanowska nie przejawiali żadnej aktywności594. 

Organizacje tą zastąpiły w 1958 r. Ochotnicze Hufce Pracy595. Na 

terenie miasta i gminy szczególnie ożywioną działalność odnotowano 

w okresie od 1 kwietnia do 15 czerwca 1964 r. kiedy to otworzono 

118 terenowych Ochotniczych Hufców Pracy, które przepracowały 

593 Powszechna Organizacja „Służba Polsce” (SP) - polska państwowa młodzieżowa 
organizacja paramilitarna, utworzona 25 lutego 1948. Przeznaczona była dla młodzieży 
w wieku 16 – 21 lat.. Organizacja politycznie kontrolowana była przez PPR (później 
PZPR) za pośrednictwem Związku Walki Młodych (ZWM), później ZMP, organizacyjnie 
powiązana z wojskiem. „Służba Polsce” została rozwiązana 17 grudnia 1955 r. Jej 
następcą zostały Ochotnicze Hufce Pracy, powołane w 1958 r.

594 APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54, k. 28.
595 Ochotnicze Hufce Pracy – polska organizacja młodzieżowa powołana do życia 13 

czerwca 1958 r. uchwałą Rady Ministrów Nr 201/58. OHP w swych założeniach 
nawiązywały do tradycji Junackich Hufców Pracy z 1936 r. Celem działania hufców 
było zapewnienie młodzieży płci obojga pracy równocześnie z umożliwieniem jej 
nabycia kwalifi kacji zawodowych w połączeniu z zapewnieniem jej ogólnej oświaty 
i wychowania obywatelskiego.

zdjęcie powyżej / 

Przemarsz 1-szo 

majowy Związku Walki 

Młodych na Placu 

29 Listopada przed 

kościołem
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49  799 roboczo – godzin wypracowując 240  380 zł. W  akcji tej 

wyróżnił się hufi ec przy Technikum Elektrycznym w Żychlinie596. 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Ponadto, oprócz wymienionych organizacji działalność 

prowadził Związek Harcerstwa Polskiego, który w  1950 r. liczył 

1286 członków, w  tym 229 dziewcząt, a  w  1954 r. organizacja ta 

skupiała 1168 członków w tym 379 dziewcząt. Czynna była również 

Liga Kobiet, która w roku 1950 liczyła 274 członkiń, z czego 188 

pracowało w fabryce „M-1” na ogólna liczbę 208 zatrudnionych tam 

kobiet. Władze partyjne, której politycznie była podporządkowana 

Liga, narzekały na słabą pracę ideologiczną w organizacji597. 

W  1968 r. odnotowano wzrost członków organizacji 

młodzieżowych, takich jak: ZMS, ZWM i  ZHP, ale nadal 60  % 

młodzieży znajdowało się poza strukturami organizacyjnymi598, 

mimo prób przyciągania do tych organizacji poprzez różne 

596 „Wiadomości Kutnowskie” 29 VII 1964 r.
597 APŁ, KP PZPR, sygn. 95, k. 8; sygn. 121, k. 17.
598 Tamże, sygn. 7, k. 12.
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atrakcyjne formy, czy to w  postaci udziału w  życiu sportowym, 

czy spędzania wolnego czasu. Bez wątpienia wpływ miała na to 

działalność Kościoła Katolickiego i oddziaływanie księży, ich praca 

wśród młodzieży

Na terenie miasta i  gminy powstało szereg organizacji 

prowadzących działalność kulturalną. Do takich zaliczał się Gminny 

Komitet Ligi Morskiej, który od 10 lipca 1945 r. działał w składzie: 

Władysław Palysiński, Henryk Kempka, Stanisław Rolewski, Celina 

Szaszkiewicz, Stanisław Zieliński. Liga zorganizowała 29 czerwca 

1945 r. święto morza. W  lutym 1949 r. powołano Towarzystwo 

Przyjaciół Żołnierza, którego prezesem został Edmund Dembowski, 

sekretarzem i  skarbnikiem M. Rędziejowski, a  członkami zarządu 

byli: B. Kustosik, R. Waliszewska, B. Światłowski, W. Jabłoński, 

H.  Sędkiewicz. Towarzystwo liczyło 57 członków, a  także miało 

swoje koło w Dobrzelinie, które liczyło 40 członków. Prezesem koła 

był W. Bergier599. 

599 Tamże, k. 5; APK, AgD, sygn. 29, Sprawy oświaty, kultury i sztuki 1945

zdjęcie poniżej/ Szkolny 
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ORGANIZACJE SPORTOWE

Po wojnie przy Związku Walki Młodych powstała 

sekcja piłki nożnej z byłych zawodników „Erzetu” oraz młodzieży 

szkolnej. W 1946 r. „Erzet” wznowił działalność, zmieniając nazwę 

na „Emjeden”, a klub liczył 50 członków. W 1948 r. drużyna piłki 

nożnej awansowała do klasy „A” w okręgu łódzkim. Było to zasługą 

drużyny, którą tworzyli: Jan Brzechff a, T. Gawroński, T. Rzędkowski, 

St. Kubicki, M. Rzeźnicki, L. Chalabry, J. Jazwiński, K. Ludwiczak, 

W.  Ignaczak, St. Małowiejski, J. Olejnicki, M. Marciniak, 

K. Chudzyński, K. Szymański, St. Walczak. W związku z reorganizacją 

sportu na szczeblu krajowym klub przyjmuje w  tym samym roku 

nazwę Koła Sportowego „Stal”. Klub posiadał sekcje: piłki nożnej, 

siatkówki męskiej, sekcji bokserskiej i  tenisa sportowego, powstały 

też sekcje: szachowa, motorowa, lekkoatletyczna, piłki ręcznej oraz 

sekcje niezrzeszone: łyżwiarstwo, gimnastyka, łucznictwo, kolarstwo, 

które jednak z braku kadry trenerskiej przestały wkrótce istnieć. 

Podobnie jak i  inne dziedziny życia sport znajdował się 

pod presją władzy ludowej, która i  na tym polu „dbała o  jedyny 

słuszny kierunek rozwoju”. W 1950 r. pojawiły się skargi na działania 

zarządu klubu, że nie wykorzystuje „zdobyczy socjalistycznych”. 

Próbowano dokonać selekcji książek, gdyż w  bibliotece klubowej 

zdjęcie poniżej /   

Drużyna Erzet

w meczu ze Zrywem 

Pabianice, rok 1946.
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było dużo książek kryminalnych, których nie powinna czytać 

młodzież. Podkreślano wagę upolitycznienia sportu, który „obecnie 

ma inne wielkie zadania niż ten przedwojenny burżuazyjny”. Klub 

prowadził 11 sekcji sportowych i był w dobrej kondycji fi nansowej, 

ale „nie miał życia kulturalnego i  politycznego”600. W  klubie 

działały sekcje seniorów i  juniorów, do których w 1951 r. należeli: 

Skoczek, Marciniak, Justyński, Jakubowski, Gałązkowski Olejnicki, 

K. Szymański, Wierzbicki, Rzeźnicki, Ignaczak, Tomczak, Stępniak, 

Ładzikowski, Walczyk, Rzędkowski, inż. Sałagan, Kubicki, 

Lewańczyk, Rządkowski, Furman, Aleksandrowicz, Materka,, 

a  w  1952 r. drużynę piłki nożnej tworzyli : A. Trojanowski, 

I.  Ziółkowski, Jankowski, Aleksandrowicz, Rzeźnicki, Łysio, 

Dębicki, Lewańczyk, Trzaskowski, Brzeski, Jakubowski.

W latach 50-tych działał przy zespole szkół Klub Sportowy 

„Zryw”, w którym były zorganizowane: sekcje piłki nożnej, grająca 

w klasie „B”, koszykówka męska, która grała w klasie „A” oraz sekcja 

piłki ręcznej601.

16 kwietnia 1953 r. na czele nowo powołanego zarządu 

klubu „Stal”, jako przewodniczący stanął Ryszard Gałązkowski. Po 

600 APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54,               
k. 23 – 29.

601 APK, ZSŻ, sygn. 44, Kronika szkolna, Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego, Technikum 
Budowy Maszyn Elektrycznych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, rok 1948 – 1957, k. 51.
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objęciu funkcji, stwierdził ogromny bałagan, tak iż nie wiedziano 

ilu członków liczy klub. Do Zakładowej Umowy Zbiorowej podano 

400 członków, ze zobowiązaniem zwiększenia stanu liczebnego 

do 450, a w 1954 r., kiedy pozyskano wielu nowych członków stan 

faktyczny wynosił 119 członków602. Zwrócono uwagę na słabe 

osiągnięcia sportowe uzyskane zwłaszcza podczas zorganizowanej 

18 lipca 1954  r. spartakiady ogólnozakładowej z  okazji X – lecia 

PRL. W zawodach tych brał udział KS „Stal” oraz KS „Zryw” LZS 

Pniewo i  LSZ Bedlno POW. W  zorganizowanej spartakiadzie 

ZZ ZMP zobowiązał się pomóc w  zapewnieniu frekwencji, ale 

pomimo, iż na zakładzie pracowało 50  % młodzieży, frekwencji 

nie zdołano zapewnić na odpowiednim poziomie. Zarzucano 

zakładowej organizacji ZMP, że nie interesuje się sportem, mimo 

że do tego zobowiązywało ich XIII Plenum ZG ZMP i  statut. 

Szkoleniem ideologicznym koła zajmował się Zdzisław Pawlik – 

przewodniczący kulturalno – oświatowy. Aktyw partyjny zarzucał 

mu jednak brak dostatecznego zainteresowania zagadnieniami 

społeczno – politycznymi. Zalecano mu organizowanie większej 

liczby zebrań na tematy wychowawcze i polityczne, więcej gazetek 

i  fotogazetek. Danucie Kwiatkowskiej, odpowiedzialnej w  klubie 

za sport kobiecy, zarzucano nie wywiązywanie się ze swoich 

obowiązków. Postanowiono też w tym czasie o objęciu patronatem 

LZS Pniewo, zwłaszcza poprzez sekcję motorową, której wyjazdy 

miały „pogłębić sojusz robotniczo – chłopski”603. 

Jednak w  kolejnych latach wśród wszystkich klubów 

sportowych działających przy zakładach metalowych istniejących 

na terenie województwa łódzkiego, to zawodnicy żychlińskiego 

klubu „Stal” wyróżniali się na zawodach, nawet pomimo tego, 

iż faworyzowano inne kluby. Z  okazji X-lecia PRL sportowcy 

podejmowali różne zobowiązania, m.in. wyjazdów na żniwa 

i zorganizowania 3 brygad sportowo – produkcyjnych. W 1954 r., 

dzięki zaangażowaniu zawodników drużyny piłki nożnej z 9 miejsca 

awansowano na 5, a  zawodnicy w  tym czasie nie mieli trenera. 

Kierownikiem sekcji piłkarskiej był Franciszek Kaczorowski, a jego 

602 APŁ, KP PZPR, sygn. 123, k. 21.
603 Tamże, k. 24.
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zastępcą był Bogdan Lorenc604. 

W zawodach mistrzowskich, których odbyło się 21, brało 

udział 492 zawodników, a w 31 zawodach towarzyskich brało udział 

690 osób. Na taką frekwencję na zawodach składała się działalność 

poszczególnych sekcji. Sekcja Piłki Nożnej liczyła 45 członków. 

Szczególną aktywność sekcja przejawiała w  miesiącu odbudowy 

stolicy i  pogłębienia przyjaźni polsko – radzieckiej. W  tym czasie 

rozegrano kilkanaście spotkań, w tym z drużyną wojsk radzieckich, 

a dochód przeznaczono na odbudowę stolicy. 

Sekcja tenisa stołowego w  latach 1949 – 52 była jedną 

z  najlepszych w  województwie, ale 1954 r. utrzymywała się 

w klasie wojewódzkiej zajmując środkową pozycję w  tabeli, dzięki 

otrzymanym walkowerom. Na ogólną liczbę 13 rozegranych spotkań 

mistrzowskich 7 wygrano walkowerem, przegrywając 6 pozostałych. 

Na takie wyniki składały się braki kadrowe i złe warunki zaplecza 

technicznego. Z powodu ograniczonych godzin treningu brak było 

możliwości zorganizowania drużyny żeńskiej, chociaż dziewczęta 

były też zainteresowane grą. Sekcja piłki siatkowej dwukrotnie 

ulegała rozkładowi ze względu na pobór do wojska. Zespół poniósł 

olbrzymi wysiłek by utrzymać się w klasie A rozgrywek, co osiągnięto 

w zasadzie głównie dzięki rozszerzeniu liczby drużyn do 8. Sekcja 

604 Tamże, k. 32.
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brała udział 22 sierpnia 1954 r. w  rozgrywkach z  udziałem 7 

drużyn przed otwarciem powiatowej wystawy rolniczej, gdzie zajęła 

II miejsce. 

Borykano się z brakami w wyposażeniu, bowiem nie było 

chociaż jednej dobrej piłki, co powodowało, że do ciężaru i twardości 

zawodnicy musieli przyzwyczajać się dopiero w  trakcie meczu. 

Zawodnicy często też grali w  podartych trampkach. Mimo tych 

przeszkód w zespole wyróżniali się: Jan Olszewski, Tadeusz Pawlak, 

Edmund Studziński, Jerzy Rybicki, Władysław Gryglewski i Andrzej 

Jurkowski. Sekcja lekkiej atletyki uaktywniała się głównie przed 

ważniejszymi imprezami sportowymi, jak wojewódzka spartakiada, 

czy mistrzostwa województwa. Mimo dość prymitywnych warunków 

treningowych, to właśnie zawodnicy tej sekcji KS „Stal” w 1954 r. 

zajęli pierwsze miejsca niemal we wszystkich konkurencjach oraz 

3 miejsce w okręgowych mistrzostwach lekko atletycznych. 

Ponadto w 1953 r. powstała żeńska sekcja lekkoatletyczna. 

Wyróżniającymi się zawodniczkami były: Teresa Frankiewicz, 

Kudela Mirosława, Danuta Kwiatkowska, Anna Sikora, Franciszka 

Chmielewska. Zawodnicy: Józef Furman, Edmund Fijałkowski, 

Władysław Surma, Ryszard Kolary, Stanisław Zadęcki, Władysław 

Gryglewski, Arkadiusz Mikołajczyk. 

Klub posiadał sekcję Motorową, której zarząd od 

Lekkoatletyka
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27  kwietnia 1954 r. tworzyli: Józef Marszał – przewodniczący, 

Zygmunt Majchrzak –zastępca, Stanisław Sułkowski – II zastępca, 

Zdzisław Pawlik – sekretarz, Marian Mrowicki – skarbnik, 

Włodzimierz Kostarski – kapitan sportowy. Sekcja liczyła 35 członków 

i posiadała 2 własne motocykle i 17 prywatnych. 30 kwietnia 1954 r.

wzięto udział w manifestacyjnym przejeździe na motorach dookoła 

Żychlina, a 1 maja w defi ladzie. 3 maja pojechano do Łowicza, aby 

powitać kolarzy biorących udział w  wyścigu Pokoju. „Doceniając 

znaczenie akcji łączności miasta ze wsią oraz sojuszu robotniczo 

– chłopskiego” 7 motocyklistów wzięło udział w  wyjeździe ekip 

łączności zorganizowanej do Orłowa celem zorganizowania 

spółdzielni produkcyjnej. 

Ze względu na lekceważenie obowiązków postanowiono 

z zarządu sekcji usunąć: Pawlika, Kawulskiego, Subczyńskiego oraz 

Mariańskiego. 1 X 1954 r. na zebraniu walnym członków sekcji 

zreorganizowano nowy zarząd. Przewodniczącym został Władysław 

Kaba, zastępcą - Zygmunt Majchrzak, II zastępcą – St. Sułkowski, 

sekretarzem – Julian Ziółkowski. W dniu wyborów do MRN i GRN 

5 grudnia 1954 r. sekcja wzięła czynny udział dając do dyspozycji 

komitetu 7 maszyn. Z braków dotacji ze strony Rady Koła, jak i Rady 

Okręgowej ZS „Stal”, sekcja motorowa popadła w kłopoty fi nansowe 

i  nie mogła wykonać rocznego planu pracy. Z  tego względu, aby 

rozwiązać ten problem postanowiono zmienić barwy klubowe605. 

Zły stan materialny dotyczył nie tylko samej sekcji, ale 

i całego klubu, a zwłaszcza sekcji lekkiej atletyki, piłki ręcznej. Mimo 

to starano się rozwijać infrastrukturę sportową. W latach 1954–59 

powstała bieżnia, ogrodzenie, skocznie w  dal. Wybudowano też 

pawilon sportowy oraz widownię z  miejscami siedzącymi. Klub 

za ostatnie pieniądze w  1954 r. zatrudnił projektanta rozbudowy 

stadionu inż. Kozłowskiego, który wykonał też kosztorys. 

Z POM-u w Bedlnie sprowadzono traktor, który miał zaorać ziemię 

pod bieżnię. Jednak okazało się, że suma 30  000 zł, początkowo 

zagwarantowana w  województwie na tę inwestycję, została dla 

Żychlina wykreślona z planu fi nansowego województwa. Ta decyzja 

podkopała zapał miejscowych działaczy, mogło nawet dojść do 

rozpadu klubu, ale wówczas wsparcia udzieliła fabryka „M-1”. 

605 APŁ, KP PZPR, sygn. 122, k. 37 - 46.

Kłopoty fi nansowe

 1945-1975 | ROZDZIAŁ 3.6

340



W grudniu 1954 r. Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej przysłał 

do Żychlina przedstawicielkę, która oświadczyła, że klub dostał 

50  000 zł do wykorzystania jeszcze w  tym roku. Kiedy jednak 

przedstawiciele klubu udali się po pieniądze wraz z  kompletem 

dokumentów, okazało się że zaszła pomyłka, a ponadto nie mają co 

liczyć na żadne inwestycje na 1955 r.606.

Doprowadziło to do przerwy w  działalności i  dopiero 

w 1957 r. na nowo został reaktywowany Klub Sportowy pod nazwą 

„Emjeden”. W  1960 r. klubowi ufundowano sztandar, a  liczba 

członków wynosiła 126 osób. W 1963 r. drużyna piłki nożnej zdobyła 

tytuł mistrza klasy „A” i okręgu łódzkiego i awansowała do trzeciej ligi. 

W tym czasie posadzono wokół stadionu 600 topól. Klub posiadał 

w  tym czasie trzy sekcje wyczynowe: piłki nożnej z  drużynami 

w klasie „A” i klasie „B” oraz drużynę juniorów w Lidze Okręgowej. 

Posiadał także szkółkę piłkarską, a  sekcja ta liczyła ogółem 88 

zawodników. Działała ponadto sekcja koszykówki z drużyną w klasie 

„A” i  27 zawodnikami oraz sekcja tenisa stołowego, w  której było 

11 zawodników i dwie drużyny w klasie „B” i „C”. W 1965 r. klub 

liczył 135 członków oraz 800 osób tzw. wspierających. Zarząd klubu 

606 Tamże, k. 47.
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stanowili wówczas: prezes – Ryszard Gałązkowski oraz Franciszek 

Dębicki, Józef Furman, Kazimierz Chudzyński, Henryk Rojewski, 

Henryk Koniarek, Jan Banachowicz, Mieczysław Wnuk, Franciszek 

Kaczorowski, Wojciech Banasiak, Henryk Florczak, Lucjan 

Szymczak, Władysław Panek. Wydatki klubu stanowiły 212  837, 

82 zł, zaś dochody wynosiły 213 116, 42 zł. (najwięcej z darowizn 

pracowników zakładu, składek członkowskich, dochody z autokaru 

i inne). Cały majątek klubu był szacowany na sumę 2 053 602, 70 zł. 

Pod koniec 1964 r. władze klubu wysuwały pod adresem 

PZPN Odział w  Łodzi zarzuty dyskryminacji i  nakładania zbyt 

surowych kar, a  przewodniczącemu PKKFiT w  Kutnie zbyt 

małe zainteresowanie życiem sportowym Żychlina, co wpływało 

deprymująco na stale topniejącą garstkę działaczy w tym mieście607. 

Mimo tego w 1965 r. żychlińscy piłkarze odnosili sukcesy, awansując 

do III ligi 608. 

W  1966 r. obiecująco zapowiadali się zawodnicy 

uprawiający podnoszenie ciężarów, rywalizujący z  zawodnikami 

z  kutnowskiej Zapory: Zdzisław Maciejewski w  wadze koguciej, 

Kazimierz Wiedeński i Józef Szymański w wadze piórkowej, Andrzej 

Gajewski w wadze średniej. Dobre wyniki osiągał również nauczyciel 

z Technikum Elektrycznego Jan Nawlicki oraz odbywający wówczas 

służbę wojskową Stanisław Majer. Pierwsi, którzy zaczęli w Żychlinie 

uprawiać ten sport byli jednak: Stanisław Głogoza i  Jan Ściśniak. 

Zawodnicy początkowo korzystali z sali sportowej w liceum, jednak 

w maju 1966 r. pozbawiono ich tej możliwości609. 

KULTURA

Jedną z  pierwszych form szerzenia kultury na terenie 

miasta i  gminy był radiowęzeł, który został uruchomiony już 

1 kwietnia 1945 przy ul. Kilińskiego 9 przez Zygmunta Majchrzaka. 

Linie budował z poniemieckich kabli powyciąganych z pól. Pierwsze 

607 „Wiadomości Kutnowskie”, 21 X 1964 r.; ABPwŻ, F. Góreczny, Kronika Żychlina,            
s. 177 – 182. 

608 „Wiadomości Kutnowskie”,15 XII 1965 r.
609 Tamże, 11 V 1966 r.

Ciężarowcy
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głośniki zainstalowane zostały na placu 29 Listopada, placu gen. 

Świerczewskiego, przed magistratem i na ul. Narutowicza. Ponieważ 

w  czasie okupacji zdano Niemcom wszystkie radioodbiorniki, te 

głośniki były jedynym źródłem informacji. Pierwszą aparaturę 

i  urządzenia przekaźnikowe zainstalowano na piętrze internatu 

żeńskiego, a  stamtąd przeniesiono na Kilińskiego 9. W  1946 r. 

zainstalowano nowe głośniki - aparaty polskiej produkcji oraz 

w tym czasie przystąpiono do instalowania głośników na wsiach – 

10 wsi, linie głośnikowe o sile 100 – 200 W. Do 5 stycznia 1951 r. 

założono 800 głośników. Doceniając znaczenie mediów w 1952  r. 

wyznaczono termin do 30 września (przed nadchodzącymi 

wyborami) na wykonanie radiofonizacji wsi, do której jednak 

chłopi podchodzili nieufnie610. W tym czasie organizowano na wsi 

kółka studiowania życiorysu Józefa Stalina. W latach 60 –tych sieć 

obejmowała 3 powiaty – 60 wiosek 2000 rodzin na wsiach i około 

1000 w Żychlinie. Radiowęzeł zatrudniał 11 ludzi a czynny był od 

5 rano do godz. 24611. Na wsiach otwierano również Domy Ludowe. 

5  stycznia 1947 r. w  Grzybowie został poświęcony taki Dom, 

w asyście ochrony w postaci milicji, którą wójt wezwał „z powodu 

większego zgromadzenia ludzi”612.

Dużo troski poświęcono na rozwój czytelnictwa, co wiązało 

się z  akcją walki z  analfabetyzmem. 24 kwietnia 1945 r. wydano 

zarządzenie aby przy okazji obchodzonego Tygodnia Książki Polskiej 

w  Żychlinie zwrócić uwagę na książki ze stemplami wszystkich 

istniejących przed 1939 r. organizacji , które są w  posiadaniu 

prywatnym, aby je składać do Zarządu Miejskiego613 . Pismem z dn. 

20 XII 1946 r. wójt Kapes zwrócił się do Zarządu Koła Młodzieży 

Wiejskiej w Żabikowie celem uprzystępnienia czytelnictwa poprzez 

stworzenie ruchomych bibliotek. Nakazał ponadto zorganizowanie 

Koła Czytelnika w  składzie 15 osobowym, a  członkowie Koła 

zobowiązani byli do wpłacenia udziału po 100 zł i wpisowego po 

10 zł. Takie Koło miało powstać także w  Grzybowie614. Miejska 

Biblioteka Publiczna w Żychlinie powstała w 1945 r. Mieściła się 

610 APK, SPK, sygn. 139, k. 145.
611 F. Góreczny, Kronika Żychlina, s. 117.
612 APK, SPK, sygn. 139, k. 145.
613 Tamże, AgD, sygn. 49, Sprawy oświaty, kultury i sztuki 1946, k. 15.
614 Tamże, k. 9.
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na ulicy Barlickiego 4 na I piętrze nad salą teatralno-kinową “Lech”. 

Korzystało z  niej wówczas 40 osób. Zarząd miasta w  listopadzie 

1946 r. zwrócił się do Ministra Oświaty o udzielenie subwencji na 

odbudowę zbiorów biblioteki, co motywowano zniszczeniem jej 

przez Niemców. Pierwszym kierownikiem była Julia Kamińska. 

Założycielem biblioteki był S. Worobik i B. Kustosik. Początkowo 

było 300 książek, a w 1965 r. już 8 728 pozycji. Kolejną kierowniczką 

była Helena Maciejewska, która miała do pomocy Marię Matczak. 

Miesięcznie wypożyczano 1560 książek dla 1400 wypożyczających. 

Przy bibliotece istniało Koło Przyjaciół Biblioteki, liczące 180 

członków. Jedno z najaktywniejszych kół przyjaciół bibliotek działo 

w  Dobrzelinie i  Żychlinie, na 15 działających w  1967 r. W  tym 

okresie równie zasobna, jeśli chodzi o  liczbę woluminów, była 

Biblioteka Szkolna615. 

W  1955 r. na terenie Żychlina rozprowadzano 1875 

egzemplarzy prasy (w  tym 375 egz. „Głosu Robotniczego”), 

a w 1965 r. już o 2 400 egzemplarzy więcej. Jednorazowa sprzedaż 

dzienna wynosiła 1 288 szt. (w tym 968 egz. Głosu Robotniczego), 

240 egz. Wiadomości Kutnowskich, Prasa partyjna – 206 egz.). 

W 1955 r. kolportaż prowadziły 3 punkty, w 1965 było ich 5 oraz 

Klub Prasy i Książki „Ruch”, uruchomiony w 1963 r.616.

615 „Wiadomości Kutnowskie”, 5 I 1967 r.
616 ABPwŻ, F. Góreczny, Kronika Żychlina, s. 161 – 165.
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Kolejną formę rozrywki dostarczały kina i  teatr, jednak 

pod ścisłym nadzorem komunistycznej cenzury. Żychlin posiadał 

dwa kina. Kino „Energia” /dawny „Strażak”/ przy Pl. Wolności 

oraz kino „Lech” przy ul. Barlickiego 4. Kino „Energia” powstało 

w  1946  r. W  następnych latach pobudowano z  inicjatywy MRN 

w Żychlinie salę teatralną na 360 miejsc na ul. Barlickiego 4 (przed 

wojną budowę tego budynku rozpoczął „Strzelec”). Otwarcie sali 

nastąpiło 16 maja 1959 r. i  w  tym samy roku odbyło się tu już 

29 przedstawień. 18 kwietnia 1965 r. w sali teatralnej otwarto kino 

panoramiczne „Lech”. Nazwa nawiązywała do pierwszego kina 

z okresu międzywojennego, mieszczącego się miejscu sklepu „Rolnik” 

(ul. 1 Maja). W kinie „Energia” w 1965 r. frekwencja wyniosła 69 607 

osób. Trzecie kino było w projekcie przy Domu Kultury otwartym 

w 1965 r.

W  1962 r. popularna była akcja organizowana przez 

Polskie radio „Mikrofon dla Wszystkich”. Do fi nału tej imprezy 

zakwalifi kowały się bliźniaczki Tybinkowskie z Żychlina, które zajęły 

3 miejsce, a  duet Janiakówna i  Prószyńska – I  miejsce. Wystąpiła 

także Barbara Kawka617. 

9 lipca 1963 r. odbył się w  Żychlinie pogrzeb Adama 

Radzymińskiego – ludowego artysty – muzyka, który prowadził 

orkiestrę ludową przy Zespole Łowickim Pieśni i Tańca618.

617 „Ziemia Łęczycka”, nr 5 z 12 VI 1962 r.
618 Adam Radzymiński (1907-1963), słynny harmonista z Dobrzelina.

Kino i Teatr

zdjęcie poniżej / 

Zakładowy Dom 

Kultury, lata 70. XX w.
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Warto wspomnieć, iż w  1968 r. Żychlin nawiązał 

współpracę partnerską z  Drezdenkiem, w  ramach zacieśniania 

związków z  Ziemiami Odzyskanymi. Po II wojnie światowej 

w  okolice Drezdenka wyjechała grupa Żychlinian, stąd być może 

wybór tego miasta partnerskiego.

Działalnością popularyzującą twórczość ludową i  nie 

tylko zajmował się Dom Kultury, który powstał jednak stosunkowo 

późno. Plany jego budowy istniały już w 1959 r. jednak wstrzymano 

wówczas budowę z powodu braku dokumentacji i materiałów. Dom 

Kultury oddany został do użytku w 1965 r. na terenie parku przy 

fabryce Emit. Działały tu Zespół pieśni i  tańca, zespół estradowy, 

zespół żywego słowa, ognisko muzyczne klub radioamatorów, klub 

rencisty. W dniach 6-8 listopada 1966 r. odbywały się tu wojewódzkie 

eliminacje Festiwalu Kulturalnego Związków Zawodowych

Miasto partnerskie

 1945-1975 | ROZDZIAŁ 3.6

346



ŻYCIE POLITYCZNE.

Mieszkańcy miasta i  gminy po zakończeniu działań wojennych 

mieli nadzieję na stabilizację swojego położenia i  życia. Obok 

podejmowanych działań na polu gospodarczym czy kulturalno – 

oświatowym, zaczęło również kształtować się życie polityczne. W tej 

dziedzinie miało nastąpić bardzo szybko olbrzymie rozczarowanie 

związane z  charakterem pobytu „sojuszniczej” Armii Czerwonej 

oraz sił politycznych, które przejęły stery rządów. Przejmowanie 

bowiem władzy następowało z woli i nadania przedstawicieli obcego, 

wrogiego mocarstwa, reprezentowanego przez wszechwładnych 

komendantów poszczególnych miast i  gmin, instalowanych tu 

z rozkazu J. Stalina.

 Nowo powstające władze miasta pisały o  komendancie 

wojennym kpt. Iwanie Bornikowie, iż:

przychylność jego i  w  ogóle władzy 
radzieckiej była bardzo życzliwa, wszelkie 
sprawy załatwiano za obopólną zgodą i  ku 
zadowoleniu mieszkańców” 619. 

Nie wiadomo, czy takim zadowoleniem pałała miejscowa 

ludność, kiedy w sytuacji problemów aprowizacyjnych w zaopatrzeniu 

w  podstawowe artykuły spożywcze, dla gen.  G.  Żukowa 

z zabezpieczonych zapasów mąki rozkazano wypiec 40 ton chleba. 

Sowieci zgotowali jednak mieszkańcom Żychlina o  wiele bardziej 

drastyczną powitalną „niespodziankę”. Dokładnie w  2 miesiące 

po zajęciu miasta nastąpiły aresztowania młodych mężczyzn 

przez żołnierzy Armii Czerwonej, przy wydatnym udziale Milicji 

Obywatelskiej. Być może zapowiedzią tych dramatycznych 

wydarzeń były słowa Komendanta Wojennego Kutna kpt. Orłowa, 

wypowiedziane na konferencji powiatowej PPR w  dniu 11 marca 

1945 r., gdzie obiecał wszelką pomoc, bowiem 

619  F. Góreczny, Kronika Żychlina, s. 52.

„

Pierwsze aresztowania
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zadaniem naszym jest uśmiercać wroga 
wspólnymi siłami”. 

Ogółem aresztowano około 60 osób, często prosto z domu 

lub z ulicy, a największą grupę aresztowanych stanowili uczestnicy 

Amatorskiego Teatrzyku występujący w Sali Strażaka. Wśród nich 

byli m.in.: Leon Korycki, Zygmunt Sędkiewicz, Leszek Jatczak, 

Matusiak, Grzegorzewski, Tryburczyk, Ludwik Zalewski, Marian 

Tworek, Tylke620. Około godziny 22 rozpoczęło się przesłuchanie, 

a  więźniów oskarżono o  przynależność do wrogich „band” – 

zwłaszcza do AK. Przesłuchania prowadzili ofi cerowie NKWD, 

którzy posługiwali się językiem rosyjskim. Ponieważ wówczas nie 

był to język powszechnie znany, toteż przesłuchiwani byli bici, aż 

od uderzeń kolbą pistoletu lub pepeszy pękała 
skóra na głowie, wylatywały zęby”.

Ci którzy nie byli w stanie sami wrócić do sali byli wrzucani 

po schodach do piwnicy. Ucieczkę przez okna uniemożliwiali 

milicjanci stojący na zewnątrz z pistoletami w ręku. Rankiem zebrany 

przed budynkiem tłum spowodował zwolnienie aresztowanych. 

Następnego dnia odnaleziono jednak ciała dwóch, z  uprzednio 

aresztowanych osób, którzy zostali brutalnie przez Rosjan 

zamordowani w  trakcie przesłuchań. Byli to 29 letni Stanisław 

Głogowski, syn Ignacego i  Czesławy oraz 19 letni Władysław 

Gajewski, syn Stefana i Franciszki z domu Fus. Ówczesne władze 

tłumaczyły, że mordu dokonali nie Rosjanie a  członkowie bandy 

Własowa w radzieckich mundurach. Pogrzeb zamordowanych był 

wielką manifestacją społeczeństwa621.

Postępowanie żołnierzy sowieckich wzbudzało wśród 

społeczeństwa wrogość, ze względu na dokonywane przestępstwa 

i  postępowanie z  polską ludnością, traktowaną niemal jak jeńców 

wojennych.

Tuż przed zakończeniem wojny 7 maja 1945 r. miał 

620  Aresztowanych zamknięto w sali SP nr 1, po sąsiedzku z niemieckimi jeńcami, 
których karmiono, a aresztowanych więźniom odmawiano posiłków.

621 L. Zalewski, Zbiór prywatnych ...

„

„
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miejsce tragiczny wypadek na stacji kolejowej w  Kutnie. W  trakcie 

przeładunku bomb lotniczych dla Armii Czerwonej miała miejsce 

eksplozja, w wyniku której zginęło 4 mieszkańców z gminy Dobrzelin, 

pracujących wówczas przy przeładunku. Wśród ofi ar byli: Jan Peda, 

Feliks Wasilewski, Roman Lachowicz, Jan Sobolewski. Rodziny 

otrzymały zapomogi w wysokości od 2000 do 3000 zł. 

Zbrodnią, która odbiła się szerokim echem w  społeczeń-

stwie, dokonaną na terenie gminy była morderstwo dokonane na 

początku sierpnia 1945 r. w  Śleszynie. Sześciu żołnierzy sowieckich, 

telefoniści z Krośniewic, zastrzelili Wojciecha Kolskiego na terenie jego 

gospodarstwa. Dwóch sprawców: Grzegorza Puchałowa i Aleksandra 

Kolę zatrzymano w Krośniewicach, kiedy chcieli sprzedać skradzione 

rzeczy i oddano ich w ręce NKWD. Kapralowi Świderskiemu, który 

dokonywał zatrzymania, koledzy aresztowanych grozili śmiercią622.

Równie nieprzychylną opinię wyrażano o  Milicji 

Obywatelskiej, której członków uważano za obcą agenturę. Struktury 

MO były jedną z  pierwszych powołanych do życia organizacji, 

która miała pilnować porządku publicznego, a  w  rzeczywistości 

była zbrojnym ramieniem PPR, służącym do zwalczania opozycji 

i podziemia niepodległościowego. Komendantem MO w Żychlinie 

został Stanisław Strzałkowski, a jego zastępcą Stanisław Budzyński. 

Skład osobowy żychlińskiej milicji liczył 18 posterunkowych623. 

Przede wszystkim zadaniem milicji było wsparcie działań PPR 

w zdobyciu władzy i pozbyciu się konkurencji demokratycznej, ale 

nie zawsze można było jednak liczyć na wszystkich członków milicji 

czy nawet urzędu bezpieczeństwa. W  połowie marca zauważano, 

że członek MO Szubert i funkcjonariusz UB Wojnowski wyłamali 

się z szeregów partii i „robią co się im podoba”. Władze starały się 

jednak zadbać o  członków milicji. W  czerwcu 1946 r. dokonano 

zakupu motocykla „Sokół” za 25 000 zł z czego 10 000 pochodziło 

z  dobrowolnych składek po 5 zł z  ha z  gospodarstw rolnych. 

W  listopadzie 1946 r. zarządzono dokonanie zbiórki w  naturze 

po 1 kg żyta z  ha od właścicieli gospodarstw rolnych na rzecz 

622 CAW, WKRwK, Akta dotyczące wypadków nadzwyczajnych 1.01 1945 – 31.12. 1945; 
AIPN Ld, 0121/80, Sprawozdania miesięczne opisowe i statystyczne o sytuacji i pracy 
KPMO w Kutnie za IV 1945 r. Śledztwo prowadził kpt. Petrow z NKWD w Kutnie.

623 APK, PMRNwŻ, sygn. 35, Protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Miejskiego 
w Żychlinie, k. 69.
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funkcjonariuszy MO Żychlin tytułem częściowego wyrównania 

wynagrodzenia „za ofi arną służbę dla Państwa”. Jednocześnie milicja 

nie radziła sobie z  zapewnieniem bezpieczeństwa mieszańcom 

gminy. Przewodniczący gminnej rady Wincenty Michalski zarzucał 

milicji brak skuteczności w walce z bimbrownikami i  złodziejami. 

Dopytywano się też dlaczego państwo nie opłaca odpowiednio 

milicjantów. W  związku ze stanem bezpieczeństwa postanowiono 

aby w  każdej gromadzie powstał ORMO – po 2–3 osoby oraz 

zorganizować nocne patrole po wsiach. Niektórzy członkowie 

rady, np. W. Bergier, twierdzili, że bandy są po wsiach a nie w lesie. 

Paradowski z MO zalecił nocne warty, a Kuciapski, komendant MO 

z  Oporowa, podkreślił konieczność współpracy z  mieszkańcami 

wsi w wykrywaniu przestępstw i obowiązkowym donoszeniu. Wójt 

chciał karania tych którzy odmówią stróżowania w nocy, ale Józef 

Maciak „zaprzeczył karaniu obywateli za te przestępstwa”624.

 W  pierwszym okresie istnienia milicji, przyjmowano 

do jej szeregów osoby legitymujące się przynależnością przed II 

wojną światową do Komunistycznej Partii Polski. Braki kadrowe 

powodowały jednak fakt przyjmowania praktycznie wszystkich 

chętnych. Efektem takiej „polityki” kadrowej było niskie morale 

funkcjonariuszy, alkoholizm, czy zdarzające się w  cale nie tak 

rzadko przypadki bandytyzmu625. Do szeregów milicji dostawali 

się także członkowie podziemia w  celu inwigilacji działań milicji 

obywatelskiej. Powodowało to niemałe zamieszanie w  pracy MO 

i doprowadzało czasem do dość zagadkowych zdarzeń i wypadków 

śmierci milicjantów. 

Jedną z takich tajemniczych spraw są okoliczności śmierci 

w „walce z bandami” milicjanta pochodzącego z Żychlina plut. Józefa 

Rajewskiego. Józef Rajewski w 1929 r. po odbyciu służby wojskowej 

przybył do Żychlina, gdzie znalazł zatrudnienie w  fabryce „Brown-

Boveri” w  charakterze kowala i  wstąpił do Komunistycznej Partii 

Polski. Za działalność w tej partii przesiedział 5 lat w Kutnie i Łęczycy. 

Po zakończeniu wojny wstąpił, jako jeden z pierwszych, do powstającej 

w  Żychlinie milicji oraz do komitetu miejskiego PPR. W  1947 r. 

624 AIPN, Ld pf 10/107, Raporty dekadowe dotyczące pracy operacyjnej SB KP MO w Kutnie 
za 1946 r., k. 45. 

625 Tamże, k. 56; APŁ, KP PZPR, sygn. 48, Protokoły posiedzenia egzekutywy 1960 r. k. 34,.
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został przeniesiony na posterunek w Luszynie. Stamtąd skierowano 

go do walki z „bandami” w rejon Strzelec Opolskich, a właściwie został 

oddelegowany celem schwytania ponoć groźnego przestępcy. Tu, 

w trakcie zorganizowanej zasadzki, doszło do zagadkowych wydarzeń. 

Według ofi cjalnych dokumentów J. Rajewski miał zginąć w  walce 

z  bandami 23 grudnia 1947 r. Według akt komitetu powiatowego 

PZPR w  Kutnie wynika, że został on zastrzelony w  lesie między 

Borowem, a Marynią w czasie wspomnianej zasadzki, ale przez swojego 

kolegę komendanta posterunku MO w Gogolinie kpr. Józefa Wójcika, 

który miał się tego czynu dopuścić umyślnie. Trudno rozstrzygnąć 

wobec braku dokumentacji, co było przyczyną zabójstwa. Mogła 

to być dwuznaczna dla komunistów postawa Rajewskiego podczas 

referendum ludowego, kiedy oskarżono go o sabotowanie wiecu PPR 

w  Śleszynie. Mogło również chodzić o  jakiś osobisty zatarg, a  być 

może to J. Wójcik osłaniał oddział, na który zorganizowano zasadzkę, 

a J. Rajewski znalazł się zbyt blisko i stał się niewygodnym świadkiem. 

J. Rajewski został pochowany na cmentarzu w Żychlinie. Pozostawił 

żonę z dwójką małych dzieci (urodzonych w 1945 i 1946 r.) Pozostawił 

praktycznie samym sobie, bowiem władza ludowa niezbyt przejęła 

się losem wdowy i  sierot. Tuż po zabójstwie „wybitny” działacz 

PPR-u  z  Dobrzelina, J. Balcerski obiecywał przekazanie środków 

w wysokości 10 000 zł od Rady Gminy Dobrzelin, a starosta powiatu 

obiecywał „dołożenie starań by otrzymała z  wydziału powiatowego 

20 000 zł w lutym”.  Do 1957 r. rodzina zabitego milicjanta otrzymywała 

jednak tylko 182 zł miesięcznie, mimo obiecywanego odszkodowania. 

W tak trudnym okresie powojennym i przy dwójce maleńkich dzieci, 

wdowa nie dostała żadnej pomocy fi nansowej. Koledzy J. Rajewskiego 

z PPR-u ograniczyli się do stwierdzenia ciężkiej sytuacji tej rodziny626.

Nie całe społeczeństwo zgadzało się na zachodzące zmiany 

w życiu politycznym i społecznym. Mimo wszechobecności aparatu 

bezpieczeństwa i poddawaniu z jego strony kontroli niemal wszelkich 

dziedzin życia, znalazły się osoby, które dostrzegając propagandową 

stronę nowego ustroju, za którym kryły się tylko puste słowa, 

postanowiły spróbować przeciwstawić się na swój sposób nowemu 

systemowi. 

626 AIPN, Ld pf 10/108, Raporty dekadowe dotyczące pracy SB KP MO za 1947 r., k. 35.
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W  powiecie kutnowskim to właśnie w  Żychlinie Urząd 

Bezpieczeństwa Publicznego miał najwięcej pracy ze zdławieniem 

patriotycznego nastawienia, zwłaszcza wśród młodzieży. 

Niepodległościowe organizacje na terenie Żychlina działały 

w stopniu szerszym i w większym zakresie, niż choćby w Kutnie.

W  rok po zakończeniu działań wojennych na terenie 

Żychlina powstała jedna z  pierwszych organizacji - „Związek 

Orła Białego”, która stawiała sobie za cel działania o  charakterze 

antykomunistycznym. Powstała w  styczniu 1946 r. z  inicjatywy 

uczniów żychlińskiego gimnazjum, którzy jeszcze pod koniec 

okupacji hitlerowskiej zawiązali organizację „Hańba i  Honor”. 

Przywódcą organizacji był uczeń gimnazjum Zbigniew Wójcikjans. 

Organizacja miała składać się z: W. Wójcikjansa, ps. „Mściciel”, 

Michała Gawrońskiego, ps. „Aleksader”, Stefana Bruchajzera, ps. 

„Karol” oraz Henryka Wypycha, ps. „Tygrys”. Urząd Bezpieczeństwa 

zarzucał im zajmowanie się wyszkoleniem wojskowo – wywiadowczym, 

zbieraniem informacji o  kradzieżach i  rabunkach dokonywanych 

przez wojska radzieckie oraz próbę zdobycia broni. Innym, może 

nawet znacznie poważniejszym, przestępstwem organizacji w oczach 

ówczesnej władzy, było przerobienie przez H. Wypycha afi szów 

Rządu Jedności Narodowej wzywającego do głosowania „3 x TAK”, 

na „3 x NIE”. Zostali również oskarżeni oto, iż w listopadzie 1946 r. 

chcieli dokonać napadu na urzędnika cukrowni w  Dobrzelinie, 

członka PPR 627. Oskarżenia jednak w  tej sprawie opierały się na 

wymuszonych zeznaniach w czasie śledztwa. Na uczniach wymuszono 

również zeznanie, które obciążało nauczyciela gimnazjum Henryka 

Klarzyńskiego. Mimo usilnych starań prokuratora mjr Aksmana, 

który uparcie dążył do skazania za udział w  organizacji Związek 

Orła Białego, H. Klarzyńskiego oczyszczono z zarzutów. Członków 

organizacji aresztowano 8 stycznia 1947 r. Działali stosunkowo 

długo, ale byli rozpracowywani przez UB dzięki agentowi tkwiącemu 

wewnątrz organizacji o pseudonimie „Janeczka”628. 

627 AIPN, Ld 6/116 Akta Organizacji Związku Orła Białego; Ld pf 10/435, t. II, Nielegalne 
organizacje i bandy po wyzwoleniu w powiecie kutnowskim, k. 44 – 47.

628 Tamże, Ld pf - 030/2118, b.t., k. 16; Ld pf 10/449,b.t., k. 30; Ld pf 10/435, t. II, 
Nielegalne organizacje, k.35 - 39. Ostatecznie wszyscy uczniowie otrzymali wyroki 
po 5 lat więzienia, które na mocy amnestii im darowano i 1 rok pozbawiono ich praw 
obywatelskich.

Organizacje 

Niepodległościowe

Związek Orła Białego
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Największe nasilenie działalności organizacji 

niepodległościowych miało miejsce w  1950 r. Jedną z  takich 

organizacji było „Nowe Życie” powstałe we wrześniu 1950 r. 

i działające do listopada 1950 r.629. Celem tej organizacji, w ocenie 

UB, była walka przeciwko ustrojowi PRL przez zagłuszanie za 

pomocą zbudowanej przez siebie radiostacji nadawanych audycji 

przez Polskie Radio, oraz 

podrywanie sojuszu Polsko – Radzieckiego, 
zbieranie wiadomości spośród młodzieży 
i ludności o ich nastrojach w stosunku do ustroju 
PRL, sianie wrogiej propagandy poprzez 
drukowanie ulotek, dokonywanie zamachów 
na funkcjonariuszy UB i MO celem zdobycia 
broni palnej”. 

Dowódcą organizacji miał być Marian Czarnecki, ps. 

Czarny”, a  jego zastępcą Wincenty Kędzierski, ps. „Krzycki”. 

W.  Kędzierski, uczeń szkoły przy fabryce „M-1” w  Żychlinie, 

wspólnie z  M. Czarneckim, także uczniem tej szkoły, postanowili 

zbudować radiostację, która miała zagłuszać na terenie miasta audycje 

radiowe. W  między czasie weszli oni w  kontakt z  Kazimierzem 

Waliszewskim630, pracownikiem fabryki „M-1”, uważanym przez 

UB za „głównego prowodyra” i osobę, która nadawała ton organizacji 

Waliszewskiego. Do organizacji zwerbowano jeszcze cztery osoby 

– wszyscy byli uczniami szkoły przy fabryce „M-1” w  Żychlinie. 

W  organizacji, wg oceny PUBP w  Kutnie należeli: Wincenty 

Waliszewski, ps. „Picuła”, Lech Osmolak, ps. „Smoluch”, Jerzy 

Żurawik, ps. „Dąbrowski” i  Józef Olejnicki oraz M. Czarnecki, 

ps. Czarny”, W. Kędzierski, ps. „Krzycki”. We wrześniu 1950 r. 

W. Kędzierski zdobył niewielką drukarenkę do produkcji ulotek. 

Członkowie organizacji do momentu aresztowania 28 listopada nie 

629 W źródłach organizacja występuje również pod nazwą „Młode Życie”. AIPN, Ld pf 
10/449,b.t., k. 13, 17.

630 K. Waliszewski jeszcze w czasie okupacji należał na terenie Żychlina do Polskiej 
Armii Ludowej pełniąc funkcję dziesiętnika, a po wyzwoleniu wstąpił do PSL, później 
zaś był członkiem PZPR. Był też w okresie od sierpnia 1945 r. do czerwca 1946 r. 
referentem w Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kutnie, zwolniony 
za niedopełnienie obowiązków służbowych.

Nowe Życie
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przejawiali większej aktywności, czekali bowiem na instrukcje od 

K. Waliszewskiego. W tym czasie K. Waliszewski miał wyjechać do 

Warszawy, po czym wyjechał na tzw. Ziemie Odzyskane. 15 maja 

1951 r. został rozpoznany na dworcu w Kutnie i aresztowany. 

Najpierw jednak aresztowano M. Czarneckiego 

i  W.  Kędzierskiego. Po wnikliwym rozpatrzeniu przez sąd wyrok 

skazujący zapadł tylko w  przypadku K. Waliszewskiego, którego 

skazano na 7 lat więzienia. Został zwolniony warunkowo w 1954 r.. 

M. Czarneckiego zwolniono ze względu na młody wiek 1 czerwca 

1951 r. ale przesiedział w areszcie pół roku. Przeciwko pozostałym 

śledztwo zostało umorzone, ale nie odnotowano na jakiej podstawie631.

Najwięcej uwagi organa bezpieczeństwa publicznego 

na terenie Żychlina poświęciły na rozpracowanie organizacji 

„Mściwy Sęp”, która dopuściła się w  oczach UB najgroźniejszego 

chyba czynu spośród wszystkich tego typu organizacji. W pośredni 

bowiem sposób podnieśli rękę na sam ZSRR. „Mściwy Sęp” 

spędzał sen z  powiek funkcjonariuszom w  stopniu znacznie 

większym niż organizacja o podobnej nazwie - „Mściwy Jastrząb”, 

działająca w  Kutnie. O  zakresie działań podjętych w  tej sprawie 

niech świadczy fakt objęcia inwigilacją i  sprawdzaniem nie tylko 

samych członków organizacji, ale także ich rodziny: rodziców, 

rodzeństwo, rodzeństwo rodziców, innych członków rodziny, 

a  nawet dziadków. Organizacja ta wywołała więc całkiem spore 

zamieszanie zważywszy jeszcze na dość krótki okres działalności od 

września do 22 grudnia 1950 r. Założycielami organizacji, według 

ustaleń UB, byli Wojciech Czubiński i Alojzy Banasiak – uczniowie 

Szkoły Mechanicznej w  Żychlinie. Dołączyli do nich: Wacław 

Fladziński, Andrzej Pogorzelski, Jan Tadeusiak, Piotr Rybarczyk, 

Franciszek Andrzejczyk, Zygmunt Krzysztofi ak, Bolesław Banasiak, 

Marian Zduńczyk. Oskarżano ich o  działania mające na celu 

zdobycie broni, prowadzenie dywersji przez wysadzanie pociągów 

i  dokonywanie napadów rabunkowych. W  październiku 1950 r. 

członkowie organizacji mieli dopuścić się bardzo groźnego wyczynu. 

Oskarżono ich oto, że w miejscowości Plecka Dąbrowa pocięli linię 

telekomunikacyjną, którą obsługiwali żołnierze radzieccy i  była 

ona nieczynna przez kilka tygodni. Ponadto zarzucono im zamiar 

631 Tamże, Ld 030/149, b.t., k. 2- 13.
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dokonania napadu na żołnierzy radzieckich z  chwilą, gdy ci mieli 

przyjechać aby dokonać naprawy. Żołnierze przyjechali jednak 

w  zbyt dużej grupie i  ta część akcji się nie powiodła. Szczególnie 

zaś „niebezpiecznym i występnym” wobec nowego ustroju czynem 

było potłuczenie portretu B. Bieruta w  33 rocznicę rewolucji 

październikowej. Aresztowani członkowie organizacji z  uwagi 

na młodociany wiek decyzją Wojskowej Prokuratury Rejonowej 

w Łodzi zostali 26 kwietnia 1951 r. zwolnieni z aresztu 632.

Jedną z  najbardziej tajemniczych operacji przeciw 

organizacjom młodzieżowym jakie prowadził Powiatowy Urząd 

Bezpieczeństwa Publicznego była sprawa rozpracowywana 

na podstawie doniesień agenta o  ps. „Pług”. W  1950 r. Urząd 

Bezpieczeństwa w  Kutnie zaczął otrzymywać doniesienia na 

temat działalności kilku młodych ludzi. M. Traczykowski wraz 

z  uczniem z  fabryki „M-1” Ryszardem Zakrzewskim 29 lipca 

w  Dobrzelinie mieli zrywać plakaty propagandowe. „Pług” ten 

incydent rozbudował następnie do istnienia jakoby tajnej organizacji 

o  charakterze antypaństwowym mieszając do tej sprawy także 

L. Zalewskiego, Adama Zarembskiego i  Stefana Binkowskiego. 

Analizując powyższe doniesienia funkcjonariusze UB stwierdzili, 

że osoby wymieniane przez informatora miały jakieś powiązanie 

organizacyjne o  charakterze politycznym. Jednak informacje te 

wzbudziły nieufność funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa 

z placówki w Żychlinie Zygmunta Szałańskiego, który kontynuował 

opracowanie organizacji także przez „informatora ps. „Wilk”, którego 

wprowadzono do sprawy. W efekcie stwierdzono, że to właśnie sam 

„Pług” dąży i prowokuje do utworzenia nielegalnej organizacji633. 

W aktach UB fi guruje jeszcze jedna organizacja o nazwie 

„Młoda Trójka”, która miała działać na terenie Żychlina w kwietniu 

1951 r. Wówczas Władysław Tybinkowski, Czesław /Jerzy/ Panfi l, 

Stanisław Muszyński zajmować się mieli przygotowaniem ulotek 

i  ich kolportażem, a  30 kwietnia 1951 r. 30 szt. ulotek mieli 

rozprowadzić na stadionie. Akcję kolportażu przeprowadzono 

jednak 1 maja. Wówczas rozdano ulotki o treści: 

632 Tamże, Ld pf 10/435, t. II, Nielegalne organizacje, k. 28-32, 35 – 39; Ld 7/36,b.t., k. 73; 
Ld pf 10/658, Napady rabunkowe i terrorystyczne. PUBP w Kutnie, k. 43 – 45, 50 – 52, 
115-125.

633 Tamże, Ld pf 10/658, Napady rabunkowe, k. 38-42, 47-50, 92.
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Kto zwalcza komunizm podejmuje tę 
walkę w  obronie wiary chrystusowej. 
Trwać w  wierze chrześcijańskiej i  tworzyć 
organizacje przeciw komunie jest oddaniem 
się w opiekę Jezusa. Precz z komunistami i bez 
wiary bolszewikami. Kto zerwie tę kartkę 
odpowie głową”.

W  związku z  tą sprawą powstała specjalna grupa 

dochodzeniowa, która swoje podejrzenia skierowała na młodzież 

szkół żychlińskich. Ze szkół pobrano próbki pisma (wypracowania 

szkolne) do badań grafologicznych, ale one nie wskazały autora 

ulotek. Dopiero dzięki sieci informatorów i  ponownym badaniom 

grafologicznym ustalono „sprawców”.

Warto tu wspomnieć, iż oprócz powstawania i działalności 

organizacji zdarzały się też akcje podejmowane przez pojedyncze 

osoby. We wrześniu 1959 r. odbyła się rozprawa przeciwko Lechowi 

Kaźmierczakowi, uczniowi Technikum Elektrycznego z Żychlinie. 

Został oskarżony oto, iż w  listopadzie 1958 r. pisał i  rozklejał 

wewnątrz technikum wiersze o  treści antypaństwowej. Spędził 

w  areszcie 7 miesięcy. Przez sąd został z  rozprawy zwolniony, co 

wywołało niedozwolenie funkcjonariusza UB, który stwierdził „że 

stosunek sądu do spraw politycznych jest nie właściwy. Sąd w tych 

sprawach jest zbyt liberalny”634.

Mimo usilnych starań aparatu bezpieczeństwa oraz mało 

sprzyjającego terenu, w okolicy Żychlina działało tuż po zakończeniu 

wojny zbrojne podziemie. We wsi Kamilew we wrześniu 1945 r. 

w  mieszkaniu Stanisława Koteckiego zawiązała się podziemna 

organizacja złożona z  9 osób. Oddziałowi nadano kryptonim 

„Kamilew” W pierwszym okresie oddział przechodził przeszkolenie 

z  zakresu ubezpieczania w marszu i na postoju oraz posługiwanie 

się bronią. Na uzbrojenie oddziału składał się kupiony automat 

PPS, karabin Mauser, karabin radziecki, pistolet „siódemka” , który 

posiadał Stanisław Kotecki i  karabin będący własnością członka 

oddziału - Henryka Jankowskiego. Oddział prowadził działalność 

634 Tamże, Ld pf 10/119, Sprawozdania kwartalne dotyczące pracy SB KP MO za 1959 r., 
k.20.
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od listopada 1945 r. do chwili przeprowadzenia aresztowań 8 lutego 

1946 r. Aresztowania uniknęli St. Kotecki i Bolesław Anyszka, którzy 

ukrywali się na terenie Gdańska. W 1947 r. skorzystali z amnestii 

i  ujawnili się przed Wojewódzkim Urzędem Bezpieczeństwa 

Publicznego w  Gdańsku. W  związku z  tym śledztwo przeciwko 

nim zostało umorzone. Pozostali członkowie oddziału oskarżeni 

o bandyckie napady z bronią w ręku otrzymali wyroki: Władysław 

Cieślak, ps. „Miecz” - 3 lata więzienia, Zygmunt Sędkowski – 2 

lata i  6 miesięcy, Alojzy Kotecki, ps. „Ignaczak” - 7 lat, Tadeusz 

Anyszka – 2 lata, Stanisław Ścibor ps. „Rombarszczak” - 3 lata, 

Stanisław Jaworski – 2 lata, Henryk Jankowski, ps. „Stachnicki” – 5 

lat i 4 miesięcy. Oddział miał dokonać napadów w miejscowościach 

Aleksandrówka, Grzybów, Stardzew, w powiecie kutnowskim oraz 

Bąków na terenie powiatu łowickiego. Akcje oddziału nie były 

przypadkowe, a  dokonywano ich wyłącznie na przedstawicielach 

w terenie nowych komunistycznych władz. Składano „wizyty” przede 

wszystkim członkom PPR i osobom współpracującym z aparatem 

komunistycznym635.

Zbrojnych działań w okolicy Żychlina było znacznie więcej. 

Zachowały się jednak dość lakoniczne wzmianki, które pozwalają 

jednak wyciągnąć wnioski, iż wbrew powszechnemu poglądowi 

i tu działały oddziały zbrojnego podziemia. Grupy kilku osobowe 

w mundurach wojskowych pojawiały się m.in. 14/15 kwietnia 1946 r. 

w  Woli Owsianej gm. Dobrzelin. Trudno jednak wobec skąpych 

i  tendencyjnych relacji w  wielu wypadkach odróżnić działania 

zbrojnego podziemia od zwykłych band, czy też, jak to miało 

wielokrotnie miejsce tuż po wojnie, samych funkcjonariuszy urzędu 

bezpieczeństwa i milicji, podszywających się pod zbrojne podziemie.

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kutnie 

starał się rozwijać na terenie Żychlina sieć agentów i informatorów, 

zwłaszcza na terenie fabryki „M-1”, ze względu na charakter 

produkcji oraz środowisko robotnicze, w  którym znajdowały się 

osoby o różnorodnym światopoglądzie, a  jak przytoczono powyżej 

było też „źródłem” z  którego rekrutowało się wielu członków 

organizacji niepodległościowych i opozycji politycznej. 

635 Tamże, Ld pf 10/435, t. II, Nielegalne organizacje, k. 40 – 45.
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Zakłady „M-1” były pod szczególnym nadzorem Urzędu 

Bezpieczeństwa. Na terenie zakładu działała bardzo dobrze 

rozwinięta sieć agenturalna. UB dysponowała doskonałą orientacją 

na temat przeszłości zatrudnionych tu osób. Na 1703 pracowników, 

w  tym 196 stanowiących grupę inżynieryjno – techniczną, 126 

administracyjną i  1381 robotników, w  ocenie UB w  zakładzie 

pracowało 116 osób określonych jako „ujawniony wrogi, podejrzany 

element”. W tej liczbie znaleźli się członkowie Armii Krajowej – 11, 

członkowie Polskiej Armii Ludowej – 31, żołnierzy Andersa – 9, 

członek NSZ oraz 64 osoby podejrzane ze względu na usunięcie 

z partii za wrogą propagandę i „szkodnictwo” gospodarcze636.

Dla „zabezpieczenia” powyższego „wrogiego elementu” 

aparat bezpieczeństwa dysponował siecią agencyjno – informacyjną 

w postaci: 14 rezydentów, 50 informatorów, z których 6 odmawiało 

jednak współpracy. Wśród grupy rezydentów, kilku posiadało 

własnych informatorów: „Żuk” – 4 informatorów, „Wróbel” -3, 

„Mały” -2 i „Łysy” -1, „Kaczor”637. Urząd Bezpieczeństwa prowadził 

szereg spraw operacyjnych, zwłaszcza w  stosunku do osób, które 

przed wojną aktywnie działały w różnego typu organizacjach lub były 

podejrzewane o rozpowszechnianie antypaństwowej propagandy638. 

Zdarzały się też sprawy, które dziś określone zostałby jako skandal 

międzynarodowy, a  wówczas groziły znacznie poważniejszymi 

konsekwencjami. W  sierpniu 1953 r. doszło bowiem do ataku, 

w pobliżu stacji Żychlin, na radziecki transport kolejowy - zostały 

obrzucone kamieniami radzieckie pociągi osobowe. W  trakcie 

dochodzenia okazało się też, że bardzo często żołnierze sowieccy 

rzucali butelkami w okna domu pracowników kolei, co powodowało 

636 Tamże, Ld pf 10/119, Sprawozdania kwartalne … za 1959 r., k. 103.
637 Tamże, Ld pf 10/114, Sprawozdania okresowe i miesięczne dotyczące pracy SB KP MO za 

1954 r., k. 11, 16; Ld pf 10/875, t. II, Sprawozdanie roczne za 1967 r. KPMO ref. ds. SB 
w Kutnie, k. 8, 11..

638 Takie sprawy prowadzono przeciw Franciszkowi Arędzikowskiemu, Janowi 
Tomczakowi, Franciszkowi Kardasowi. Referat Ochrony Żychlin PUBP w Kutnie, 
rozpracowywał sprawę wstępno - agenturalną o kryptonimie „Zdrajca” dotyczącą 
Stanisława Małasiewicza oraz założono sprawę ewidencyjno operacyjną przeciwko 
Tadeuszowi Koronkiewiczowi o kryptonimie „Monter”, a także oraz sprawę operacyjną 
„Prądnica” przeciw konstruktorowi, który pozostawił włączony silnik elektryczny i piec. 
Tamże, Ld pf 10/113, Sprawozdania okresowe i miesięczne dotyczące pracy SB KP MO 
za 1953 r., k. 46; Ld pf 10/114, Sprawozdania okresowe i miesięczne …., k. 7- 8; Ld 
pf10/112, Sprawozdanie miesięczne za rok 1952 SB KPMO w Kutnie, k. 23 – 26; , Ld pf 
10/875,t. II. Sprawozdanie roczne za 1968 r. KPMO ref. ds. SB w Kutnie, k. 14; Tamże, 
Ld pf 10/876, t. I. Sprawozdanie roczne za 1969 r. KPMO ref. ds. SB w Kutnie, k. 21.
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nie tylko straty materialne, ale obrażenia i poważne rany639.

Natomiast w czasie wydarzeń 1956 r. do najważniejszych 

spraw na terenie Żychlina prowadzonych przez aparat 

bezpieczeństwa należała sprawa o  kryptonimie „Przewrotnia” 

dotycząca byłego członka Mikołajczykowskiego PSL, który na kilka 

miesięcy trafi ł do więzienia. Jeszcze w 1961 r. z uwagi na napiętą 

sytuację w Berlinie, był pod ścisłą obserwacją ponieważ miał, jako 

przewodniczący Rady Nadzorczej w  Mleczarni i  GS-ie usuwać 

członków partii ze stanowisk.640. 

Sieć agenturalna wyglądała w terenie skromniej. W gminie 

Dobrzelin i mieście Żychlin na trzy zakłady, tj. cukrownie, gorzelnie 

i PGR działał 1 informator. Według UB na tym terenie jako „wrogi 

element” rozpracowywano 24 członków PSL, 2 byłych członków 

SN, 11 kułaków641, 6 osób mających stały kontakt z  krajami 

zachodnioeuropejskimi, 6 osób oskarżano o  wrogą propagandę 

oraz 8 osób o  „wszelkiego rodzaju wroga działalność”. W  samym 

Żychlinie pod „opieką” bezpieki było 81 byłych członków PSL, 11 

należących niegdyś do NSZ, 23 byłych członków PAL, 2 akowców 

oraz 250 osób podejrzanych o  różnego rodzaju wrogą działalność, 

których „obsługiwała sieć 15 informatorów.

Wynika z przytoczonych wyżej przykładów, że od samego 

początku kształtowania się nowych władz, cieniem, który kładł się 

na życiu politycznym, było najpierw postępowanie „sojuszniczej 

armii”, a następnie aparatu bezpieczeństwa, przy pomocy którego 

„rozwiązywano” wiele spraw w  walce o  przejęcie i  umocnienie 

władzy komunistycznej, a następnie kontroli działaniami członków 

partii.

Zmiany, jakie dokonały się na ziemiach polskich po 

zakończeniu okupacji hitlerowskiej, w  zakresie funkcjonowania 

samorządów lokalnych i  działalności partii politycznych, są 

w przypadku Żychlina tematem, jak dotąd jeszcze nie opracowanym. 

Sposób i  przebieg przejmowania oraz umacniania władzy przez 

639 Ustalono, że sprawcą „ataku” był nastoletni syn, przodownika robotników odcinka 
drogowego PKP Żychlin, członka partii. Rodzina ta straciła w 1946 r. córkę, którą 
zastrzelili, jadący pociągiem sowieccy żołnierze. Za ten czyn matka zamordowanej 
domagała się odszkodowania.

640 APŁ, KP PZPR, sygn. 41, Egzekutywa KP PZPR z 10 kwietnia 1956 r., k. 68; AIPN, Ld 
Pf 10/518, b. t., k. 148. 

641 Kułak - pejoratywne określenie właściciela dużego gospodarstwa rolnego.

Sieć agenturalna 

w gminie

ŻYCIE POLITYCZNE

359



komunistów jest zagadnieniem, które stanowi wyzwanie dla badacza 

najnowszej historii. Są to bowiem skomplikowane zagadnienia, 

w  których uczestniczyły osoby dziś jeszcze pamiętające tamte 

trudne czasy. Nie zawsze jednak pamięć o  tamtych wydarzeniach, 

czy zwłaszcza ludziach kreujących tamtą rzeczywistość, może 

pokrywać się z materiałami archiwalnymi, które niegdyś stanowiły 

dokumenty ściśle tajne, a dziś są do dyspozycji historyków. Zawarto 

tu pewne zagadnienia i problemy, które są próbą ukazania złożoności 

zagadnień, o których dotychczas niewiele ukazywało się informacji. 

Po wkroczeniu do miasta wojsk Armii Radzieckiej, 

ujawnili się działacze zdelegalizowanej w  II RP Komunistycznej 

Partii Polskiej [dalej: KPP]. Podczas okupacji hitlerowskiej na terenie 

Żychlina nie było żadnej komórki PPR, a działacze KPP w zasadzie 

nie uczestniczyli w  ruchu oporu przeciw okupantowi (poza 

incydentalnymi przypadkami rozpowszechniania podziemnych 

ulotek). W  momencie wkroczenia sowietów do miasta miejscowi 

komuniści, mając poparcie sowietów, podjęli starania i  pierwsze 

kroki do objęcia władzy w  mieście. Pierwszą czynnością było 

zorganizowanie milicji obywatelskiej, w skład której weszli komuniści 

i  tzw. dobrzy demokraci. Dopiero w  nocy z  18 na 19 stycznia 

powołano ofi cjalne struktury nowej partii, tj. Komitet Miejski PPR, 

którego I sekretarzem został Stanisław Stanicki, a B. Kustosik jego 

zastępcą642. Członkowie Komitetu PPR przystąpili do działania 

według z góry ułożonego planu powielanego w wielu „wyzwalanych” 

miastach. Zmieniały się tylko nazwy miast, a plan sformułowany był 

w zasadzie jednakowo. 

Osoby związane przeważnie z  ruchem komunistycznym 

od razu po wkroczeniu sowietów opanowały kluczowe sektory życia 

społecznego i gospodarczego miasta: elektryczność, szkoły, piekarnie, 

sklepy – tworząc w ten sposób, jak się wyrażano we wspomnieniach 

„małą republikę” - tzw. okres „republiki” żychlińskiej. Opanowano 

żychlińskie fabryki, cukrownię w  Dobrzelinie, magazyny, młyny 

i sklepy, a więc kluczowe dla ludności miejsca. 

642 APŁ, KW PZPR, sygn. 1928. W czasie okupacji w mieszkaniu Kustosika odbywały 
się zebrania przyszłych członków PPR, o których był przez towarzyszy (nazwiska 
nieznane) informowany Bekker, volksdeutsch. O zebraniach informowano w ostatniej 
chwili, a brali w nich udział: Gajewicz, Radzimierski, późniejszy funkcjonariusze Urzędu 
Bezpieczeństwa.

Komunistyczna Partia 

Polski

Komitet Miejski PPR

Okres „republiki 

żychlińskiej”
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Działo się to praktycznie jeszcze pod ostrzałem, bowiem 

aż do rana 19 stycznia, między Żychlinem a Kutnem wciąż jeszcze 

trwały walki. Szczególnie groźnie wyglądała sytuacja w  cukrowni, 

którą ostrzeliwali Niemcy, ale mimo to robotnicy nie opuścili 

zakładu643.

Po opanowaniu kluczowych miejsc jeszcze 18 stycznia 

zwołano w  Żychlinie wiec, na którym oznajmiono ludności, że 

władzę w mieście przejęli robotnicy, a fabryki zostają oddane w ręce 

Rad Robotniczych oraz, że zostanie przeprowadzona reforma 

rolna. Ten program z  pewnością przemawiał do większej części 

społeczeństwa, nie tylko mieszkańców Żychlina. Oświadczono, 

że młyny, sklepy, piekarnie oraz magazyny zarekwirowane zostały 

przez zarząd miejski, co nie do końca było prawdą, bo jak wcześniej 

wspomniano punkty te opanowali członkowie PPR i  tzw. „dobrzy 

demokraci”, a żaden legalny zarząd jeszcze nie funkcjonował, bowiem 

zaczął on formować się dopiero około 20 stycznia. Żadne jednak 

protesty nie mogły wchodzić w grę, bowiem twórcy władzy ludowej 

tworząc fakty dokonane, mogli czuć się pewnie mając pod bokiem 

wsparcie w postaci czołgów stacjonujących w pobliskim Grzybowie 

i sztabu z  gen. G. Żukowem na terenie Żychlina644.

Kolejną dziedziną, która mogła wpływać na uzyskanie 

poparcia w społeczeństwie, była kwestia aprowizacji i zaopatrzenia 

w żywność, co zwłaszcza w okresie uruchamiania gospodarki było 

rzeczą podstawową. Jak już wspomniano członkowie PPR postarali 

się o zabezpieczenie zakładów i magazynów, które były kluczowe dla 

rozwiązania spraw żywnościowych. Dysponując zasobami żywności 

mogli czuć się panami sytuacji. Na stacji kolejowej w  Żychlinie 

znajdowały się dwa wagony żyta, które jednak należało przesuszyć, 

co zamierzano wykonać rozsypując zboże w  kościele (w  czasie 

okupacji, to Niemcy zamieniali kościoły na magazyny zboża), 

uniemożliwiając w ten sposób choćby odprawianie mszy, a co za tym 

idzie ograniczali potencjalną agitację ze strony Kościoła wymierzoną 

w nową władzę. Kwestie problemów aprowizacyjnych rozwiązywano 

na różne sposoby. Znajdujące się w barakach w Grabowie kartofl e 

postanowiono przydzielić w ¼ Niemcom, ¼ pracownikom fabryki 

„M-1”, a w ½ Zarządowi Miejskiemu. 

643  APŁ, KP PPR, sygn.4, k. 8.
644 APK, Akta Gminy Dobrzelin [dalej: AGD], sygn. 36, k. 27.
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Położenie ludności gminy musiało być dość trudne, skoro 

w  jeszcze w 1947 r. wśród potrzeb gminy wójt W. Kapes domaga 

się powiększenia obszaru gminy, gdyż dotychczasowy obszar nie 

zaspakajał potrzeb fi nansowych gminy, która musiała udzielać 

wsparcia w  ramach opieki społecznej ludności ubogiej, której na 

terenie gminy był znaczny odsetek. Gmina rocznie wydała na cele 

pomocy społecznej 150 000 zł. 

Podstawową siłą, która decydowała o  zachodzących 

zmianach w  układzie sił politycznych i  powstawaniu nowej 

rzeczywistości politycznej była PPR. Partia ta została powołana 

w Żychlinie z byłych członków KPP, jak już wspomniano, w nocy 

z 18 na 19 stycznia. Z zachowanych dokumentów jasno wynika, że 

pierwsze dyspozycje otrzymywała ona od władz radzieckich.

Jeden z twórców żychlińskiego PPR Jan Balcerski po tym, 

jak pierwsze „nastawienia” komórka PPR w  Żychlinie otrzymała 

od Komendanta Wojennego w Żychlinie, w lutym 1945 r. udał się 

pieszo do Łodzi, po dalsze instrukcje od Komitetu Wojewódzkiego 

PPR co do kierunku działalności. J. Balcerski wrócił z  ustnymi 

dyrektywami udzielonymi mu przez Kazimierza Przybyłę - 

Stalskiego, w myśl których zaczęto organizować także koła wiejskie. 

Równolegle do miejskiego został zorganizowany Gminny Komitet 

PPR w Dobrzelinie, na czele którego stanął sam J. Balcerski645. Ten 

jednak szybko awansował w hierarchii partyjnej i już w październiku 

został I sekretarzem Komitetu Powiatowego w Kutnie. Podobną rolę 

odegrał Marian Kawka, który był łącznikiem między Żychlinem 

a Warszawą i  to on nadawał cały kierunek polityczny ówczesnym 

sprawom – 

Żychlin z  jego organizacją administracyjną 
i  polityczną był wzorem dla całego powiatu 
kutnowskiego”646.

Szczególną wagę przywiązywano do założenia komórki 

645 Tamże, KW PZPR, sygn. 1752, Balcerski Jan; 1949-1951, k. 3.
646 Inną ważną postacią żychlińskiego PPR był Jan Banasiak, przedwojenny działacz KPP 

oraz Jan Banachowicz, który przybył do Żychlina w 1946 r. z Moskwy, a przez długie lata 
był szarą eminencją żychlińskiej PPR i później PZPR. Tamże, KW PZPR, sygn. 1753, k. 
12.

Polska Partia Robotnicza

PPR
„
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PPR nie tylko na terenie miasta, ale także w  zakładach „M-1”. 

W  środowisku robotniczym zamierzano pozyskać największe 

poparcie. 25 stycznia 1945 r. zawiązała się w  zakładzie grupa 

założycielska PPR, do której weszli: St. Stanicki, St. Strzałkowski, 

B. Kołodziejski, A. Gozdowski. Powstała tu komórka PPR, którą 

zorganizowali także: Józef Królikowski, Andrzej Jędrzejczak przy 

pomocy: Antoniego Chalabarego, Stefana Brzezińskiego, Stanisława 

Pileckiego. Po dwóch miesiącach miała ona liczyć ok. 100 członków 

i kandydatów. W maju 1945 r. powstał Komitet Zakładowy PPR. 

Równolegle na terenie zakładu zaczyna działać PPS, wraz 

z  powrotem przedwojennego aktywisty OMTUR Józefa Kawki. 

Sytuacja tu była jednak określana jako katastrofalna, bowiem 

brakowało PPR-owi swoich ludzi na stanowiskach „czołowych”, 

stosowanie represji przez majstrów, zdecydowanych przeciwników 

nowego ustroju. Zdarzały się przypadki grożenia członkom PPR. 

Proponowana zmiana składu Rady Zakładowej został odrzucona, 

a współpraca z PPS była fi kcyjna, „oparta na nieszczerości”. Skutek był 

taki, że stan osobowy PPR w zakładzie ze 140 spadł do 68. Również 

w ocenie Józefa Królikowskiego komórka PPR w zakładzie „M-1” 

nie była liczna, ale brała co raz bardziej intensywny udział w życiu 

fabryki, a do partii przyjmowani byli tylko „ludzie pewni”. Według 

oceny S. Budzyńskiego organizacji partyjnej PPR w Żychlinie liczył 

245 członków o przedwojennej, wojennej, partyzanckiej przeszłości. 

Kolejnym „stałym” punktem planów działalności była 

„pomoc” w zorganizowaniu Związku Walki Młodych [dalej: ZWM] 

oraz powołanie związków zawodowych. ZWM zorganizowano 

w fabryce „M-1”, który na papierze liczyć miał 300 osób. Powstały też 

Związki Zawodowe Metalowców, Budowlany, Kupców, Skórzany- 

łącznie skupiające 500 osób647.

Na terenie zaś gminy Dobrzelin działało 8 kół 

skupiających 300 członków, w tym w cukrowni 120 osób. Dane co 

do liczby członków na terenie cukrowni są jednak dość rozbieżne, 

bowiem w  tym samym czasie podawano dla cukrowni liczbę 54 

członków PPR. J. Balcerski chwalił się powstaniem w Dobrzelinie 

jednej organizacji partyjnej PPR, ale za to liczącej 100 członków 

647 APK, AmŻ, sygn. 36, Protokoły z posiedzenia Prezydium Zarządu Miejskiego w Żychlinie 
1945 r., k. 78.

Polska Partia 
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oraz zorganizowaniem po folwarkach Komitetów Folwarcznych. 

Do pracy agitacyjnej skierowano 17 członków partii. W  terenie 

najsłabsze koła znajdowały się w Śleszynie i Zgrobach. Na terenach 

wiejskich PPR miał potężną konkurencję w postaci PSL, które jak się 

wydaje PPR lekceważył, bowiem w ich ocenie wśród członków PSL 

zauważali „zdrowy objaw nie przyznawania się do przynależności do 

PSL” i partia ta według nich nie przejawiła aktywności648.

Działalność aktywu partyjnego PPR na terenie Żychlina 

i  gminy pozostawiała sobie wiele do życzenia. W  pierwszej 

kolejności miano rozbudować partię i przyjąć na członków „dobrych 

demokratów”, co w  praktyce oznaczało przyjęcie w  jej szeregi 

alkoholików, kombinatorów i  osób o  nie najlepszej reputacji. 

Skutkowało to w  latach późniejszych apelami na zebraniach 

partyjnych o zachowanie morale, zaprzestanie nadużywania alkoholu 

i wykluczeniami z partii. Niemal na każdym zebraniu poświęcano 

sporo czasu na omawianiu przypadków nagannego zachowania 

pod wpływem alkoholu, czy przypadków rabunków i  kradzieży 

dokonywanych przez członków partii. Szczególne znaczenie dla 

tworzenia się struktur tej nowej przecież partii i utrzymania władzy, 

miała działalność członków PPR. W  kwestii zwiększania liczby 

członków partii, jeden z twórców PPR na tym terenie, J. Balcerski 

skrytykował działaczy PPR z  Żychlina za to że „zamknęli się 

w  swojej sekcie i  nic więcej nie robią”. Inny działacz PPR - 

S. Stanicki odpowiedział, że partia skupia się na dwóch fabrykach: 

cukrowni i  zakładzie „M-1”, z  których czerpią „wyżywienie”. Do 

partii chętnie wstąpiłyby osoby niepracujące lecz w zamian żądają 

pracy, a „jak nie ma pracy to oni mają czas należeć do partii”. Stąd 

tylko „setka” członków PPR w  Żychlinie. Towarzysz B. Kustosik 

określił takie działania jako sekciarskie i zalecił przełamanie oporów 

przed wstępowaniem do partii poprzez „akcję uświadamiającą”649. 

Dokładna liczba członków PPR jest trudna do ustalenia. Z danych 

umieszczonych w sprawozdaniach wynika, że należało w tym okresie 

do PPR 400 osób. Nie mniej w dokumentach zawarte są informacje, 

które świadczą o  tym, że ta liczba fi gurowała tylko na papierze. 

648 APŁ, KP PPR w Kutnie, sygn.1, Protokół nr 1 z konferencji powiatowej z 11 marca 1945 
r., k. 118.

649 Tamże, sygn. 4, k. 23. 
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Początkowo przyjmowano w  szeregi członków niemal każdego 

chętnego, później jednak pozbywano się osób, których zachowanie 

„nie licowało z przynależnością do robotniczej partii”. 15 maja 1946 

r. Bronisław Kustosik na zebraniu sekretarzy kół PPR w  Kutnie tak 

scharakteryzował stan partii oraz współpracy z PPS w Żychlinie: 

na obchodach święta 1 maja przemawiali 
członkowie PPR, ale głos zabrał też przedstawiciel 
PPS, który domagał się chleba. Komitet Miejski 
PPR liczył 69 członków, koło w fabryce „M-1” – 65 
członków. Do 1 maja przybyło 20 członków. Wśród 
członków nastąpiło odrętwienie, daje się słyszeć 
z  ich strony narzekania, że otrzymują najgorszą 
pracę. Z  boku daje się słyszeć różne podszepty, 
dyrekcja fabryki [EMIT] pod zdechłym azorkiem, 
na własną rękę przyjmuje i zwalnia pracowników. 
Ustosunkowanie dyrekcji do Rady Zakładowej 
i  członków PPR bardzo złe, co w  dużej mierze 
zraża i zniechęca naszych partyjniaków”650. 

650 Tamże, k. 39.

„

zdjęcie poniżej /  

Obchody  Święta 1-go 

maja na Placu 29 

Listopada, lata 40. XX w.
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Z przytoczonych wyżej wypowiedzi wynika, że komuniści 

mieli w newralgicznym, przedwyborczym okresie, problemy 

z pozyskiwaniem nowych członków i powiększaniem szeregów 

partii.

Oprócz słabości organizacyjnej samej PPR był to również 

przejaw wewnątrz partyjnej walki. W opinii J. Balcerskiego na 

terenie Żychlina w pracy organizacyjnej bierze udział zaledwie kilka 

osób, co skutkuje błędami, bowiem „zamiast ze sobą współpracować 

robią intrygi, wzajemnie się zwalczając, a sekciarstwo powinno być 

wyplenione”. PPR w Dobrzelinie, w ocenie Władysława Bergiera, 

całkowicie zlekceważył wybory do Rady Zakładowej, ponosząc 

całkowitą klęskę na rzecz PPS. Współpraca z PPS-em była 

bowiem bardzo trudna ze względu na członków tej partii wrogo 

ustosunkowanych do nowej władzy651. 

Żychlińscy członkowie PPR należeli do najaktywniejszych 

na terenie powiatu i musieli cieszy się uznaniem zwierzchników, 

bowiem szybko awansowali w hierarchii partyjnej. W drugiej 

konferencji powiatowej, która odbyła się 18 X 1945 r. żychliński 

pepeerowcy stanowili w prezydium silną reprezentację: W. Bergier, 

S. Budzyński, B. Kustosik, J. Balcerski. W wyborach delegatów na 

I Powszechny Zjazd PPR 6 XII 1945 r. najwięcej głosów – 83, 

oddano oczywiście na Władysława Gomułkę – nr 1 na tej liście. 

Jan Balcerski nr 9 na liście otrzymał 67 głosów, B. Kustosik - 

49, a S. Budzyński - 11. Na 147 delegatów powiatowego zjazdu 

okazało się jednak, że tylko 87 jest pełnoprawnymi członkami PPR, 

a w czasie wyborów 4 głosy unieważniono. Z kolei w wyborach do 

powiatowego komitetu PPR na 117 głosów J. Balcerski otrzymał 

114, B. Kustosik – 92, i tyle samo W. Bergier652.

W 1946 r. po uporządkowaniu struktur PPR dążył do 

konfrontacji i wyeliminowania przede wszystkim niezależnej 

opozycji, głównie PSL S. Mikołajczyka 

Dysponowanie przez osoby związane z aparatem 

komunistycznym przydziałem Niemców, jako darmowej siły 

roboczej było istotnym elementem walki o władzę, bowiem 

zasilenie bądź odebranie takiej pomocy mogło zadecydować o bycie 

651 Tamże, k 41.
652 Tamże, k. 58.
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gospodarstwa rolnego czy zakładu rzemieślniczego, zwłaszcza 

w przypadku kiedy ich właścicielami byli oponenci polityczni. 

Częstą praktyką było odbieranie takiej pomocy członkom PSL, 

czy osobom podejrzewanym o „wywrotowe poglądy”. 

Pierwszym sprawdzianem sił dla aktywu partyjnego było 

referendum. Na konferencji międzypartyjnej PPS, PPR i PSL 

w Żychlinie, przedstawiciele PSL oświadczyli, że nie zgadzą 

się na wspólny blok wyborczy i w żadnym wiecu nie będą brać 

udziału. Postawiono przed działaczami PPR kwestie zwiększenia 

liczby członków oraz wytężenia wysiłków w działalności partyjnej, 

bowiem ciężką sytuację aprowizacyjną wykorzystuje do swoich 

celów PSL oskarżający PPR o powstałą sytuację. Na narzekania 

na braki w zaopatrzeniu w opał i dewastację parków i lasów 

z tym związaną, kierownictwo partii odpowiadało, że nierzeczowy 

pesymizm nie powinien mieć miejsca w szeregach partii. Komitet 

Miejski PPR obradował nad tymi problemami w połowie marca 

1946 r. w składzie: S. Stanicki, Wincenty Strzałkowski, B. Kustosik, 

Z. Przybylak, Zofi a Łompieś, Wł. Różański, Józef Popławski, 

Józef Królikowski, Stanisław Kajak. B. Kustosik informował 

wówczas o rozrastaniu się komórki PPR w fabryce „M-1” i co 

raz aktywniejszym jej działaniu, a ponadto B. Kustosik na terenie 

fabryki założył Związek Zawodowy Spożywców, którego zastał 

prezesem653. 

W okresie od II konferencji powiatowej do referendum 

napływ członków do PPR był jednak niewielki, ale po referendum 

zaś wzrósł trzykrotnie, dzięki zorganizowaniu tzw. trójek 

partyjnych, i ta tendencja utrzymała się po wyborach do sejmu 

ustawodawczego.

W 1947 r. pojawiły się wewnątrz PPR oskarżenia 

o tworzenie frakcji. Dochodziło do takich sytuacji, iż kiedy 

desygnowany przez partię na II sekretarza Antoni Humka odmówił 

przyjęcia funkcji, został poddany ostrej krytyce. J. Balcerski 

mówił wręcz „o świętości podjętej uchwały” i stanowiska partii. 

Antoniemu Humce nie pozostawało nic innego jak tylko „ wielkim 

wzruszeniem stwierdzić swoją winę”654. 

653 Tamże, k. 74.
654 Tamże, sygn. 3, k. 10.
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W  październiku 1948 r. oczyszczano szeregi PPR 

z wrogów poprzez wytypowane do tego celu „Trójki”. Taka „trójka” 

z  województwa usunęła z  szeregów Jana Banasiaka, a  typowano 

też W. Bergiera za jego kontakty z  bogaczem Żuchowiczem. Jan 

Banachowicz w  pełni popierał te decyzje, uważając, że „z  trójką 

wojewódzką nie wolno dyskutować”655.

Nowa siła polityczna jaką była Polska Partia Robotnicza, 

miała po zakończeniu wojny poważnego konkurenta, którego wpływy 

wśród robotniczej części społeczeństwa były daleko większe niż 

PPR. Polska Partia Socjalistyczna cieszyła się zaufaniem i poparciem 

robotników żychlińskich zakładów i  cukrowni w  Dobrzelinie 

od czasów II RP. Po zakończeniu II wojny światowej struktury 

organizacyjne tej partii zaczęły się szybko odradzać. 17 lutego 1945 r. 

zwołano komitet miejski PPS w Żychlinie. Wybrano wówczas zarząd. 

Przewodniczącym KM PPS w  Żychlinie został Marian Kawka, 

jego zastępcą Ignacy Jaszczak, sekretarzem Eugeniusz Eske, a jego 

zastępcą Kazimiera Zomerfeld (zajmowała się rozbudową partii), 

na skarbnika powołano Wojciecha Woźniaka. Jednym z pierwszych 

zadań komitetu było przygotowanie obchodów uroczystości na cześć 

armii sowieckiej i polskiej na dzień 18 lutego (w miesięczną rocznicę 

wyzwolenia miasta, kiedy w  społeczeństwie panowała jeszcze 

atmosfera euforii po usunięciu niemieckiego okupanta)656. 21 lutego 

odbyło się walne zgromadzenie członków PPS w  celu wyłonienia 

kandydatów do Tymczasowej Rady Narodowej m. Żychlina, którymi 

zostali M. Kawka i I. Jaszczak. W kwietniu powołany został komitet 

założycielski oddziału PPS w Dobrzelinie. Omawiano też program 

obchodów świąt 1 i 3 maja, w którym wzięło udział 124 członków 

PPS i  120 zdeklarowanych członków Towarzystw Uniwersytetów 

Robotniczych. Według ofi cjalnych danych w styczniu 1946 r. PPS 

w Żychlinie liczył 138 osób, ale po „rzuceniu hasła werbunkowego” 

przez premiera E. Osóbkę – Morawskiego, stan członków partii 

wzrósł do 607 towarzyszy. W  ramach wywołanej przez agentów 

PPR walki o  władzę wewnątrz PPS, w  ciągu 1946 r. dochodziło 

do częstych zmian w  jej zarządzie. 23 maja Marian Kawka 

655 Tamże, k. 33.
656 APŁ, Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Kutnie [dalej: KP PPS], 

sygn.14, k. 23.

Działalność PPS
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zrezygnował z  członka zarządu KM PPS, co było spowodowane 

działaniami operacyjnymi Urzędu Bezpieczeństwa. Do zarządu jako 

wiceprzewodniczący został dokooptowany Edmund Dembowski, 

który został również członkiem sądu partyjnego (od 25 maja 

1946 r.) oraz na miejsce zmarłej K. Zomerfeld sekretarzem został 

Franciszek Jatczak. Funkcję przewodniczącego ponownie jednak od 

25 maja 1946 do 3 czerwca 1947 r. pełnił Marian Kawka. W wyniku 

kolejnych ataków na jego osobę ustąpił z  pełnionej funkcji oraz 

4 czerwca złożył mandat radnego657. 

 Działacze PPS z  Żychlina, mimo nawiązania kontaktu 

z kutnowskim odpowiednikiem, mieli trudności w działalności, gdyż 

PPS w  Kutnie wykazywał małą aktywność. Dopiero nawiązanie 

bezpośredniego kontaktu z  Łodzią umożliwiło „stały postęp prac 

partyjnych” (jednym z  przejawów tych „prac” była rezygnacja 

M. Kawki). 

Jako partia o  ugruntowanej pozycji i  stanowiącej 

konkurencję dla PPR-u, działalność PPS i  poszczególnych jej 

członków znalazła się pod obserwacją PUPB w Kutnie, zwłaszcza, 

że w  PPS istniała silna frakcja przeciwników współpracy z  PPR-

em. Szybko przystąpiono do akcji rozpracowywania i eliminowania 

z PPS tzw. „niepewnych elementów”. Tarcia między obu partiami 

pojawiały się od pierwszych niemal momentów działalności. 

Członkowie PPR opanowując podstawowe zakłady i  źródła 

zaopatrzenia ludności, mogli „sterować” nastrojami społecznymi 

i manipulować zaopatrzeniem. Tym bardziej że w ręku PPR, jak już 

wspomniano, znajdowała się aprowizacja i  system rozdzielczy kart 

żywnościowych. W końcu grudnia 1946 r., a więc tuż przed wyborami 

sejmowymi, zwolniono z cukrowni w Dobrzelinie 600 robotników, 

których pozbawiono tym sposobem kart żywnościowych. Wywołało 

to akcję protestacyjną przed magistratem. Powodem zwolnienia 

tych ludzi, przez kierownictwo cukrowni złożone z  członków 

PPR, był fakt przynależności w  większości przypadków do PPS 

lub tylko sympatyzowanie z  „narodowcami” i  głoszenia poglądów 

„prawicowych” oraz przebieg i  wydarzenia przed głosowaniem 

w  referendum658. Chciano w  ten sposób uniknąć niespodzianek 

657 APK, AMŻ, sygn. 35, k 62 v.
658 Chodzi tu m.in. o wypowiedzi członka PPS na zebraniu 19 maja 1946 r. w Dobrzelinie na 

temat głosowania za senatem.
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w  wyborach do sejmu. Zwolnienie robotników z  cukrowni było 

prowokacją, bowiem na Egzekutywie Komitetu Powiatowego PPR 

W. Bregier z  Dobrzelina próbował obarczyć winą za powstałe 

trudności PPS. Ponadto apelował o odłożenie wyborów do Zarządu 

Związku Zawodowego Robotników i  Pracowników Przemysłu 

Cukrowniczego w  Dobrzelinie właśnie ze względu na silne 

tarcia istniejące między PPR a  PPS i  nie przygotowania PPR do 

zapowiadających się burzliwych wyborów659.

PPR przykładała szczególna wagę do zabezpieczenia terenu 

przed „wrogą” propagandą. W tym świetle ewenementem była sprawa 

tow. Zagajewskiego, zastępcy komendanta MO w Żychlinie i ofi cera 

politycznego, który nie tylko, że nie składał raportów o podjętych 

działaniach zabezpieczających referendum, ale ponadto nie złożył 

doniesienia na komendanta posterunku, który miał współpracować 

z PSL-em660. W innym przypadku nie odbył się wiec w Śleszynie 

z  winy milicjanta Rajewskiego661. W  związku z  tym przykładano 

szczególną wagę do agitacji przedwyborczej i  operatywności 

w terenie. Jednym z elementów agitacji było wykorzystanie do celów 

propagandowych tzw. „kołchoźników”. Wiosną 1946 r. rozpoczęto 

szeroką akcję radiofonizacji miasta i  wsi, w  których na słupach 

umieszczano głośniki, przez które z  żychlińskiego radiowęzła 

nadawano propagandowe audycje662. Zwracano na to uwagę 

zarówno w PPR, jak też w PPS, która na terenie miasta stanowiła 

największą konkurencję dla komunistów. Wśród członków PPS było 

bowiem jeszcze wielu działaczy przedwojennych, którzy nie widzieli 

(na razie) konieczności współpracy z sowiecką przybudówką (PPR). 

W  dyskusji nad sposobem głosowania w  referendum odbytej 

Dobrzelinie 19 maja 1946 r. przedstawiciel Komitetu Powiatowego 

659 Towarzysz W. Bergier kilka miesięcy później sam padł ofi arą tarć wewnątrz partyjnych. 
Został oskarżony o dyktatorstwo, które zawarł w wypowiedzi o swoich towarzyszach 
partyjnych o kolegach z cukrowni: „to wszystko chołota [pisownia oryginalna], którą 
trzeba trzymać za mordę, tu to ja wszystkich prowadzę i tak musi być jak ja chcę”. Został 
Uchwałą Egzekutywy potępiony, jako osoba przynosząca partii szkodę i został wezwany 
na egzekutywę 30 lipca 1947 r. „celem wskazania w/w jego błędów i przywołania do 
porządku”. Oskarżono go również o brak współpracy z MO i UB. W. Bergier odrzucał 
te zarzuty twierdząc, że na początku swojej pracy „wierzył, że w współpraca z MO i UB 
dobrze się ułoży, lecz niestety się to jednak nie udało”. APŁ, KP PZPR, sygn. 3, k. 100, 
106.

660 APŁ, KP PPR, sygn. 3, k. 21.
661 Tamże, sygn. 4, k. 40.
662 APK, AgD, sygn. 49, k. 172, 182.
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PPS Sakowicz, przekonywał do głosowania za senatem, krytykując 

przy okazji postawę PPR-u. Wywołało to dyskusję i  krytykę ze 

strony Ignacego Kawki – sekretarza KM PPS w  Żychlinie, który 

oświadczył, że „ senat jest nam niepotrzebny, my będziemy tylko 

za sejmem, bo tak nam stawia zagadnienie nasza partia i  to nam 

wystarczy”663. 

Przed głosowaniem ludowym w  1946 r. st. ref. UBP 

w Żychlinie Przybylak sporządził charakterystyki członków komisji 

obwodowych. W sumie PSL, PPR, PPS miały po 4 członków oraz 

2 bez stwierdzonej przynależności partyjnej, ale blisko związanych 

z  PPR, również w  PPS były co najmniej 2 osoby sympatyzujące 

z komunistami664.

Komitet Miejski PPS 23 czerwca 1946 r. zarządził 

zorganizowanie specjalnych służb, o  niemal paramilitarnym 

charakterze. W  lokalu przez całą dobę miał funkcjonować 

trzyosobowy dyżur telefoniczny. Powołano sekcję patrolowania 

miasta w  celu dopilnowania, aby afi sze propagandowe nie były 

niszczone oraz do rozklejania bibuły propagandowej. Zajmować się 

663 AIPN, Ld pf 10/753, k. 87.
664 APK, Referendum Ludowe w powiecie kutnowskim-1946, sygn.3, k. 12.

zdjęcie powyżej 

/  Członkowie 

Żychlinskiego PPS 

podczas uroczystości 

1-szo majowej na Placu 

Wolności, lata 40. XX w.
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tym miało 18 osób – po 6 osób na zmianę, a na każdy rejon obwodu 

głosowania po 2. Utworzono też sekcję ochrony lokalu PPS złożonej 

z 6 ludzi – po 2 osoby na zmianę. Komendantem całości został Adam 

Palczewski, który pełnił tę funkcję w dniach 23 czerwca – 2 lipca 

1946 r.665. Ponadto wysłano w teren 16 towarzyszy do Dobrzelina, 

Wojszyc, Pleckiej Dąbrowy, Oporowa w  celu prowadzenia 

propagandy wśród rolników. Te czynności nadzorowane były przed 

E. Dembowskiego, zastępcę przewodniczącego KM PPS i Mariana 

Kawki – przewodniczącego Komitetu Miejskiego PPS666. PPS 

zorganizował 5 wieców masowych i na stałe oddelegował w  teren 

6 „propagandzistów”. Według danych Komitetu PPS te działania 

miały dać wynik głosowania w referendum „3x TAK” na poziomie 

95  % głosów „za” 667. Wyniki referendum poddawane są jednak 

w wątpliwość.

Podobną taktykę, jak przed referendum, PPS przyjęła 

w kampanii wyborczej do sejmu. W listopadzie postanowiono wyłonić 

po 3 towarzyszy na każdą komisję obwodową do pracy agitacyjnej 

665 APŁ, KP PPS, sygn.15, k. 15.
666 Tamże, sygn.15, k. 15.
667 Tamże, sygn. 14, k. 114.

zdjęcie powyżej /  

Jeden z pierwszych 

powojennych pochodów 

1-szo majowych, 

przechodzacy obok 

remizy strażackiej. Lata 

40. XX w.
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oraz „wytypować po 8-10 kandydatów na szkołę zamkniętą 

dla agitatorów wyborczych”. Wytypowano też kandydatów na 

przewodniczących komisji obwodowych, które w Żychlinie mieściły 

się przy ul. Narutowicza 73 w  Szkole Powszechnej przy fabryce 

„M-1”, przy ul. Pierackiego 25, w  siedzibie Zarządu Miejskiego 

oraz przy Placu Wolności 4 – w  remizie strażackiej. Komitet 

Miejski PPS zorganizował przed wyborami do sejmu bezpartyjny 

komitet wyborczy złożony ze 100 osób z udziałem 20 osobowego 

prezydium pod przewodnictwem E. Dembowskiego (późniejsza 

jego domniemana współpraca z  organami bezpieczeństwa może 

budzić zastrzeżenia co do intencji jakimi kierował się sprawując 

przewodnictwo w działaniach tego komitetu). Według oceny władz 

partyjnych komitet spełnił swoje zadania organizując 27 wieców 

i zebrań oraz wydał odezwę do społeczeństwa podpisaną przez 42 

„bezpartyjnych” obywateli. Zmobilizowano do pracy przed wyborami 

159 towarzyszy. 

Na terenie Żychlina działało również Stronnictwo 

Ludowe, które po wojnie zorganizował Jan Tygielski, zarazem 

pierwszy prezes koła SL w  Żychlinie, a  po nim prezesem był 

Mikołaj Hryciuk – komisarz ziemski. Pod koniec 1946 r.. PUBP 

złożył wniosek o odwołanie go z funkcji prezesa przez wojewódzki 

Zarząd SL. SL posiadało też swoje koła w Śleszynie, gdzie prezesem 

był Mieczysław Szczepański oraz w Woli Prosperowej z Tadeuszem 

Wojtowiczem prezesem koła. Ponadto SL działało w Dobrzelinie, 

a prezes tego koła Wacław Kapes – wójt gminy Dobrzelin, w lutym 

1947 r. został prezesem SL w Kutnie. SL było wykorzystywane przez 

PPR do podważania wpływów PSL w społeczeństwie. We wrześniu 

1947 r. SL liczyło w powiecie 1709 członków. W Żychlinie istniało 

też Stronnictwo Demokratyczne, które jednak większej aktywności 

nie przejawiało, szczególnie po objęciu prezesury przez Władysława 

Kuchtę – Kucharskiego668.

W  okresie przedwyborczym nasiliły się aresztowania 

i prześladowania działaczy PSL. PSL w listopadzie 1945 r. na terenie 

gminy posiadało co najmniej 8 kół: Żychlin, Ruszki – Grabie, Wola 

668 Tamże Ld, pf. 10/108 k. 145, 156. W lutym 1947 r,. M. Gryciuk został aresztowany 
przez PUBP w Kutnie. W czasie rewizji znaleziono u niego „dowody kompromitujące 
stwierdzające jego pochodzenie, oraz przynależność do grupy uprzywilejowanej przez 
Niemców tj. ukraińskie”. Jako podstawę aresztowania podano nadużycia służbowe.

Stronnictwo Ludowe
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Owsiana, Wola Prosperowa, Wola Lizigódź, Buszków, Zgoda, 

Śleszyn. Tylko jedno z kół – w Buszkowie – liczyło 38 członków. 

Działaczami PSL na tym terenie byli: Walerian Krzemiński , Józef 

Maciak, Stanisław Zieliński sekretarz PSL w  Woli Prosperowej, 

Władysław Wojciechowski z Woli Prosperowej, Lucjan Laskowski, 

Józef Zielak669.

Przed referendum w  czerwcu 1946 r. aresztowano wielu 

działaczy PSL670, w  tym Br. Światłowskiego członka zarządu KM 

PSL w  Żychlinie671. Tajne bojówki UB i  PPR, niekiedy podające 

się za partyzantów, dokonywały skrytobójczych mordów, oskarżano 

członków PSL o wspieranie zbrojnego podziemia. Uruchomiono na 

wielką skalę machinę propagandy, indoktrynacji i  bezpośredniego 

nacisku na ludność. Ze względu na te nasilone represje pod koniec 

1946 r. rozwiązały się dwa koła w gminie w Woli Prosperowej, gdzie 

protokół podpisało 13 byłych członków i Buszkowie – Dobrym, tu 

protokół rozwiązania podpisało 20 członków672. 

Te działania miały przynieść efekty w  postaci wyników 

głosowania: w mieście 99 %, a na terenach wiejskich 71 % za Blokiem 

Demokratycznym (komuniści)673. Były to jednak wyniki sfałszowane. 

Wybory do sejmu przebiegały w asyście wojska, ORMO674 i milicji, 

której funkcjonariusze często wskazywali wyborcom jak głosować. 

W ramach przygotowań do wyborów sejmowych 19 stycznia 1947 r. 

wydano na pożywienie dla 27 żołnierzy kwotę 4 590 zł, a na przyjęcie 

dla jednostki ORMO – 2820 zł675. Przeprowadzone 19 stycznia 

669 AIPN, Ld pf 10/695 , k. 3.
670 Eliminacja działaczy PSL o orientacji promikołajczykowskiej następowała dzięki 

agenturze umieszczonej wewnątrz partii, m.in. dzięki takim informatorom jak „Zając”. 
Inną formą próby zdyskredytowania tej partii było powołanie jeszcze przed referendum 
ludowym prokomunistycznego Stronnictwa Ludowego, czy doprowadzenie do rozłamu 
w PSL i utworzenie 6 czerwca 1946 r. przez działaczy PPR PSL Nowe Wyzwolenie. 
Po referendum, a przed wyborami parlamentarnymi w styczniu 1947 r. prowadzono 
intensywną reorganizację Rad Narodowych, eliminując i niwelując w nich wpływy 
członków PSL lub osoby sprzyjające „reakcji”. AIPN, Ld. Pf 10/695, Polskie Stronnictwo 
Ludowe na terenie powiatu kutnowskiego, k. 19, 20.

671 Po zwolnieniu B.Światłowski zaangażował się w tworzenie PSL – Lewicy komunistycznej 
przybudówki w miejsce zlikwidowanego 9 stycznia 1948 r. PSL. Osoby znajdujące się 
niegdyś w zarządzie Komitetu Miejskiego PSL, wspomniany Bronisław Światłowski, 
Zygmunt Paciorkowski zostali „znienawidzeni” przez tych członków, którzy pozostali 
wierni ideom PSL Mikołajczyka, AIPN, Ld pf 10/695, k. 37.

672 Tamże, Ld pf 10/108, Raporty dekadowe dotyczące pracy SB KP MO za 1947 r., k. 24.
673 Tamże, sygn.15, k. 25.
674 AIPN Ld pf 10/108, k. 28. Żychlińskie ORMO było najbardziej zdyscyplinowaną 

jednostką w powiecie.
675 APK, AMŻ, sygn. 35, k. 92.
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w atmosferze represji i terroru wybory do Sejmu Ustawodawczego 

fałszowano na każdym szczeblu komisji wyborczych. Stosowano 

zamianę urn wyborczych, podrzucanie do urn kart do głosowania, 

a w niektórych komisjach, gdzie nie było mężów zaufania z partii 

Mikołajczyka, przygotowanie dwóch egzemplarzy protokołów; 

w  jednym z nich miało nie być danych liczbowych. „Protokół bez 

liczb miała następnie otrzymać trójka z  PPR w  celu wpisania 

odpowiednich danych” – pisano. W ramach tych działań zapewniono 

w  skali kraju odpowiednie warunki dla dokonywania fałszerstw. 

Przede wszystkim na ok. 5,5 tys. komisji obwodowych utworzono 

3515 komisji złożonych tylko i  wyłącznie z  członków PPR, co 

stanowiło ponad połowę wszystkich komisji. PSL miało swoich 

mężów zaufania tylko w 1,3 tys. komisji. Tam gdzie nie było PSL-

owców, „trójki” PPR sporządzały nowe, fałszywe protokoły wyborów 

– zupełnie oderwane od wyników głosowania676. 

Biorąc pod uwagę powyższe dane, głosowanie wyborach 

do sejmu w  Żychlinie wpisuje się w  ten schemat. Na 7246 osób 

uprawnionych do głosowania wg ofi cjalnych danych głosowało 6919 

osób, czyli 95, 49 %. W obwodzie nr 1 frekwencja była niemal 100 %, 

ale dotyczyło to terenu miasta, natomiast na terenie Dobrzelina ta 

frekwencja wynosiła już „zaledwie” 89,55 %677.

Poziom frekwencji w wyborach do Sejmu Ustawodawczego.

Źródło: APŁ, KM PZPR, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54, sygn. 96

676 M. Korkuć, Wybory 1947 – mit założycielski komunizmu, IPN Kraków, http://www.ipn.
gov.pl/portal.php.

677 APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54, k. 
123 – 127.
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Po wyborach do sejmu 26 stycznia 1947 r. odbyła się 

manifestacja w Żychlinie, w której wzięło udział około 2000 ludzi, 

a  nastrój był „pierwszorzędny”. Manifestacje zorganizowano 

z  inicjatywy PPR jako obchody na cześć zwycięstwa Bloku 

Demokratycznego w  wyborach do sejmu. Ten „pierwszorzędny 

nastrój” psuły komunistom działania młodzieżowych organizacji 

niepodległościowych. Jeszcze przed wyborami na plakatach 

wyborczych pojawiały się napisy antykomunistyczne pisane rękami 

członków Związku Orła Białego - niepodległościowej organizacji 

młodzieżowej678. 5 lutego 1947 r. odbyła się wielka manifestacja 

na cześć wyborów prezydenckich. Wzięło w  niej udział, pomimo 

wielkiego mrozu, ok. 3000 ludzi, którzy wysłuchali na rynku 

miejscowych działaczy Bloku Demokratycznego, i jak to określono 

„na takie małe miasto to prawie cała ludność brała w niej udział”. 

Środowisko PSL - owskie zakłócało jednak ten idylliczny obraz 

mówiąc wprost o  sfałszowaniu wyborów, które trzeba będzie 

powtórzyć. Na terenie zakładu M-1 [EMIT] mówiono o wyjeździe 

premiera Cyrankiewicza, iż ten wyjechał do Moskwy po nową 

konstytucję dla Polski679. Ogólnie atmosfera wiosną była napięta ze 

względu na „wzrost drożyzny” i brak chleba. Mówiono o „panującej 

u  nas [w  Polsce] demoralizacji, a  demokracja jest na słomianych 

nogach, chleba nie ma, a wywozi się w tygodniu z Kutna 17 wagonów 

zboża do ZSRR. Mówiono też , że wszystkie ważniejsze stanowiska 

zajmą komisarze sowieccy”680. 

Pomimo „sukcesów” komunistów w  referendum 

i  wyborach mieli oni do zrealizowania jeszcze dalsze cele, tj. 

eliminację działaczy PSL i  połączenie się z  PPS. W  kwietniu 

1947 r. stosunki między PPR a  PPS były jednak nadal mocno 

napięte. W Dobrzelinie przerwano zebranie PPR z  tego powodu, 

iż członkowie PPS przeprowadzili agitację przeciw członkowi PPR. 

Jeden z członków PPS próbował m.in. poprzez milicjanta z Żychlina, 

Kalinowskiego zbierać informacje na temat J. Banachowicza członka 

PPR i dyrektora fabryki M1 [EMIT]. Milicjant został aresztowany 

przez PUBP, a członek PPS wyjechał do Łodzi i już nie wrócił681.

678 AIPN, Ld pf 10/108, k.4.
679 Tamże, Ld pf 10/108, k. 20.
680 APK, AMŻ, k. 45.
681 AIPN, Ld pf 10/108, k. 26.
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Jan Banachowicz był „nieusuwalny”, mimo podejmowanych 

licznych prób. Pod koniec 1947 r. znalazł się w kręgu zainteresowań 

UB ze względu na napiętą sytuację w  fabryce M-1. W  grudniu 

w  fabryce zabrakło chleba dla robotników i  sytuacja ta groziła 

wybuchem strajku. W  związku z  tym szef Powiatowego Urzędu 

Bezpieczeństwa Publicznego zwrócił się do J. Banachowicza, 

poprzez żychlińską komórkę UB, o  rozwiązanie problemu, ale 

dyrektor stwierdził, że „niech dwa miesiące robotnicy nie jedzą 

chleba, a  po mąkę do Kutna nikogo nie wyśle”. W  związku 

z  tym powiadomiono KW PPR, który pouczył Banachowicza na 

temat „dobra robotników”. Urząd Bezpieczeństwa podejrzewał 

też Banachowicza o  prowokację związaną z  pojawieniem się na 

ścianach fabryki „wywrotowych napisów” – „Niech żyje AK”, „Precz 

z dyr. Banachowiczem”, „Niech żyje PSL”. Ci co próbowali jednak 

pozbyć się go ze stanowiska dyrektora albo zarzucali mu, iż jest 

sowieckim komisarzem, (przyjechał bowiem do Żychlina w 1946 r. 

z Moskwy), byli aresztowani przez UB. W styczniu 1950 r. złożył 

donos na Henryka Fietkiewicza , ówczesnego I  sekretarza KP 

PZPR w Kutnie, za to m.in., że ten odgrażał się usunięciem go ze 

stanowiska dyrektora „EMITU”682. 

Po 3 czerwca 1947 r., w wyniku rozgrywek prowadzonych 

przez agentów PPR-u, ukształtował się w  PPS zarząd, który już 

w pełni dążył do współpracy, a co za tym idzie połączenia z PPR-

em. Przewodniczącym zarządu KM PPS został F. Jatczak, jego 

zastępcą był nadal E. Dembowski, a sekretarzem został Mieczysław 

Lipnicki683. Powołano komisję weryfi kacyjną, która pracowała 

w okresie 17 listopada 1947 r. do 24 kwietnia 1948 r. Poddano w tym 

czasie weryfi kacji 423 członków, w tym 90 stałych (w tym 19 kobiet). 

Weryfi kacji nie przeszły 2 osoby. Komitet Miejski PPS skupiał 76 

osób (17 stałych członków), W  fabryce M-1 – 145 (w  tym tylko 

11 stałych pozostali to kandydaci), a  w  cukrowni w  Dobrzelinie 

PPS liczył 149 członków (w tym stałych 62). Koło w Pniewie miało 

jedynie 55 kandydatów684. W  1948 r., w  przededniu zjednoczenia 

obu partii, zarząd PPS w  Żychlinie stanowili: Franciszek Jatczak 

682 APŁ, KW PZPR, sygn. 1754, k. 9.
683 APŁ, KP PPS, sygn. 14, k. 112.
684 Tamże, sygn. 18, k.67.
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– przewodniczący, Edmund Dembowski – wiceprzewodniczący, 

Mieczysław Lipnicki – sekretarz, Czesław Stachowski – zastępca 

sekretarza, Wojciech Woźniak – skarbnik. Członkami zarządu byli 

Józef Kawka, Adam Palczewski („do rządu odnosi się dość dobrze, 

chory na manie wyższości PPS-u nad innymi partiami”), Bronisława 

Piekarska („do PPR-u  dobrze ustosunkowana, jest to jednak 

materialistka, pracą partyjna się nie wyróżnia”), Ignacy Kawka, 

Andrzej Kaczyński, Aleksander Maciejewski. Przed ostatecznym 

połączeniem z partią komunistyczną niezbędne było, wg oceny UB, 

pozbycie się z szeregów PPS osób określonych jako „prawicowcy”, 

do których zaliczano w tym okresie: Ignacego Kawkę, Wawrzyńca 

Wawrzyniaka, Andrzeja Kaczyńskiego, Mieczysława Lipnickiego, 

Adama Palczewskiego, Franciszka Wawrzyniaka, Stanisława 

Kacprzaka, Władysława Palasińskiego („człowiek o  poglądach 

skrajnie prawicowych, a do PPS wstąpił aby kryć się za legitymacją 

partyjną, rozbija jedność klasy robotniczej”)685. Większość z  tych 

osób została wkrótce wyrzucona z  partii, poprzez uwikłanie ich 

w afery „zmontowane” przez UB w oparciu o doniesienia agenturalne. 

Bardzo owocnie do usunięcia niepożądanych osób z PPS przyczyniło 

się od wewnątrz partii dwóch jej członków. Powiatowy Urząd 

Bezpieczeństwa Publicznego w Kutnie przypisał sobie zwerbowanie 

16 lutego 1948 r. Edmunda Dembowskiego, zarazem burmistrza 

Żychlina (nadano mu pseudonim „Jarzębina”). Jak wynika z  akt 

urzędu bezpieczeństwa przystąpił do współpracy dobrowolnie, 

z  zadań wywiązując się dobrze686. Drugim współpracownikiem 

UB miał zostać majster w dziale montażu w  fabryce M1[EMIT], 

zastępca sekretarza KM PPS, ps. „X-4”,687. Pozbyto się osób 

niewygodnych, pozostawiając w partii osoby określane jako jednolito 

frontowcy, a więc nie sprzeciwiające się połączeniu z PPR-em. Do 

tej grupy członków PPS-u zaliczano Franciszka Jatczaka, Edmunda 

Dembowskiego, Aleksandra Różyckiego, Wojciecha Woźniaka, 

Bronisławę Piekarską, Aleksandra Maciejewskiego, Konstantego 

Porosińskiego, Adama Palczewskiego, Stanisława Banachowicza, 

Józefa Kawkę, Wojciecha Woźniaka, Eugeniusza Eske, Piotra 

685 AIPN, Ld pf 10/753, Polska Partia Socjalistyczna, materiały dotyczące działalności 
w Kutnie, k. 88.

686 Tamże, k. 79 v.
687 Tamże.

 1945-75 | ROZDZIAŁ 3.7

378



Rzędkowskiego, Józefa Zalewskiego, Gabryela Szredera. 

W październiku 1948 r. w ramach przeprowadzanej „czystki” 

w szeregach partii, z zarządu usunięto M. Lipnickiego, a na funkcję 

sekretarza powołano Gabryela Szredera. W  wyborach do władz 

powiatowych PPS wybrano na stanowiska II wiceprzewodniczącego 

Fr. Jatczaka, zaś członkiem zarządu został A. Różycki, a więc osoby 

z  listy jednolito frontowców688. Usuwanie „wrogich elementów” 

z partii, o której sekretarz powiatowy PPS w Kutnie miał wyrazić się, 

że „to czystka narzucona przez ludzi ze wschodu”, zostało dokonane 

na konferencji aktywu partii 17 października 1948 r. podczas, której 

usunięto w  powiecie 105 członków689. Usunięci z  partii za wrogi 

stosunek do rzeczywistości i  do mas pracujących oraz prawicowe 

odchylenie zostali: Czesław Stachowski, były sekretarz komitetu 

miejskiego w  Żychlinie oraz Czesław Kwiecień, również były 

sekretarz KM PPS. Odbyło się to na zebraniu PPS kół fabrycznego 

i miejskiego 3 grudnia 1948 r. pod przewodnictwem J. Kawki przy 

200 zgromadzonych członkach. Po burzliwej dyskusji usunięto 24 

osoby. 11 grudnia miało się zebrać koło miejskie celem dalszego 

„oczyszczania szeregów”. We wrześniu 1949 r. „pozbyto się” też 

Edmunda Dembowskiego, dotychczasowego burmistrza.

 Droga do połączenia z  PPR-em stała praktycznie 

otworem. Nie mały wpływ na usuwanie z PPS ludzi o odchyleniu 

„prawicowym” wywierał Jan Balcerski z  PPR (organizator PPR 

w Żychlinie i sekretarz komitetu gminnego tej partii w Dobrzelinie). 

Miało to miejsce choćby podczas kongresu powiatowego PPS 

w kwietniu 1948 r., gdzie w sposób lekceważący potępiał działalność 

„prawicowego skrzydła” działaczy tej partii. J. Balcerski, podobnie, 

jak J. Banachowicz, czy I. Kawka z  KM PPS, opowiadali się za 

połączeniem obu partii już w  sierpniu 1947 r. na konferencji 

688 Urząd Bezpieczeństwa posiadał dokładne charakterystyki członków powiatowego 
zarządu PPS, w tym o A. Różyckim. Wg tych danych został członkiem PPS-u przed 
1939 r., a krótko przed wojną, jako pracownik cukrowni w Dobrzelinie, miał „skumać 
się z dyrekcją i urzędnikami zapominając o robotnikach”. W czasie okupacji pracował 
w cukrowni jako ślusarz, a po wojnie ponownie wstąpił do PPS zmieniając poglądy na 
„jednolito frontowe”. Franciszek Jatczak został scharakteryzowany jako osoba chętnie 
udzielająca się w pracy społecznej, a w okresie referendum i wyborów wykazał dużo 
wkładu do zwycięstwa Bloku Demokratycznego. Wg oceny UB brakowało mu jednak 
własnej inicjatywy. Stefan Tomaszewski, - skarbnik komitetu powiatowego urodził 
się w Śleszynie, ale po wojnie zamieszkał w Kutnie, został określony jako osoba 
o zapatrywaniach lewicowych. AIPN, Ld pf 10/753, Polska Partia Socjalistyczna, k. 103.

689 APŁ, KP PPS, sygn. 14, k. 45.
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powiatowej obu partii w Kutnie690. Jednak konieczne stało się również 

oczyszczenie szeregów PPR, zwłaszcza po sierpniowym Plenum 

KC PPR w 1948 r. w trakcie, którego, z inicjatywy Jakuba Bermana 

i  Bolesława Bieruta podjęto uchwałę „O  odchyleniu prawicowym 

i nacjonalistycznym w kierownictwie partii”. Uchwała wymierzona 

była w I sekretarza PPR - Władysława Gomułkę691.

Na posiedzeniach egzekutywy, z udziałem „trójki” z Łodzi, 

dyskutowano o  sposobie „oczyszczania” partii. Miały się tym 

zając specjalne trójki partyjne, składające się z  ludzi bez zarzutu 

pod względem ideologicznym. Hasło przewodnie „oczyszczania” 

brzmiało „Lepiej dziesięciu za dużo wydalić, aniżeli pozostawić 

jednego nieuczciwego towarzysza w partii”. Wydalonym członkom 

przysługiwało prawo odwołania się do KW PPR. W  powiecie 

kutnowskim powołano cztery „trójki”692. Na posiedzeniu 13 

października 1948 r. Przewodniczący WRN w Łodzi Domagalski 

w  swoim „dokładnym i  rzeczowym” referacie zapoznał zebranych 

z  wytycznymi, jakie powinny być stosowane przy selekcji do 

Rad Narodowych i  Zarządów Gmin Wiejskich i  Miejskich. 

Dotychczasowe składy miały być oczyszczone z wrogich elementów, 

aby w  ten sposób zapewnić zbudowanie klasowego aparatu 

stanowiącego i  wykonawczego w  samorządzie na wszystkich 

szczeblach693. 

Ustalono, że z Rady Powiatowej muszą ustąpić 24 osoby 

w  tym reprezentanci Żychlina Światłowski z  PSL i  J. Banasiak 

reprezentujący Związki Zawodowe. Do 25 października 1948 r. 

mieli ich zastąpić nowi delegaci694. 

Był to wstęp do kolejnego etapu umacniana 

i koncentrowania władzy w rękach komunistów – stworzenia systemu 

partyjnego wokół jednej przewodniej partii, jaką miała być PZPR 

oraz dwóch satelickich ugrupowań Stronnictwa Demokratycznego 

690 Tamże, k. 113.
691 Pojęcie to miało określać i piętnować brak zaangażowania w budowę komunizmu 

w Polsce. B. Bierut (po uzyskaniu zgody od Stalina) usunął W Gomułkę z funkcji 
I sekretarza PPR.  

692 APŁ, KP PPR, sygn. 3, k. 119 – 120. Ostatecznie z partii wydaleni zostali:                                               
K. Śpiewankiewicz, Jan Banasiak. Nagany z równoczesnym pozbawieniem stanowisk 
dostali: J. Balcerski, A. Grzegorczyk, J. Tomczak. 

693 Tamże; APK, AmŻ, sygn. 56, k. 346.
694 APŁ, KP PPR, sygn. 3, k. 406. 
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i  Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego695. Według ofi cjalnych 

danych w 1948 r. na terenie gminy PPR miał 11 komórek, PPS – 1 

koło, SL – 3, podobnie PSL i 1 koło Stronnictwo Demokratyczne.

Na pierwszym posiedzeniu zjednoczonej partii - PZPR 

w Żychlinie I sekretarzem został S. Stanicki. Jednak ten na kolejnym 

posiedzeniu oświadczył, że „jako sekretarz czuje się zmęczony tą 

pracą”. Na jego miejsce typowano Walentego Badzyńskiego. Na 

posiedzeniu komitetu 2 kwietnia 1950 r. I  sekretarz KM PZPR 

omawiał sprawy łączności ekip fabrycznych z wsią i spółdzielniami 

produkcyjnymi, ale przede wszystkim dokonano zmian w składzie 

z  Komitetu Gminnego PZPR. Na 17 zgłoszonych kandydatów 

do Rady, zaakceptowano 13. W  skład KG weszli,: St. Budzyński 

– burmistrz Żychlina, Wł. Chalabary, Bronisław Kozarski – 

komendant MO, Stanisław Panfi l – I sekretarz, Mieczysław Lipnicki 

– zastępca I sekretarza, Wiesław Stalkowski, Józef Kawka, Antoni 

Wieteska, Kazimierz Krysiński, Stanisław Gozdawski, Franciszek 

Witman oraz panie Czajka i Kołodziejska. Kandydaturę Wacława 

Bogdańskiego, jako byłego ułana OWP odrzucono696.

Na kolejnym zebraniu w  czerwcu 1950 r. I  sekretarzem 

został S. Panfi l. Z  wyborem nowego sekretarza partii zbiegło się 

powołanie nowego prezydiom MRN na podstawie ustawy z 20 marca 

1950 r. o  terenowych organach jednolitej władzy państwowej697. 

Pierwsze posiedzenie MRN powołanej w myśl nowej ustawy odbyło 

się 13 czerwca 1950 r. W jej obradach uczestniczyli: J. Banachowicz 

– przewodniczący, E. Brzezińska – sekretarz, Kazimierz Kucner – 

przewodniczący WRN, Stanisław Gałka – przewodniczący PRN, 

S.  Panfi l, Andrzej Jędrzejczyk – I  sekr. POP PZPR przy fabryce 

„M-l”, S. Kawulski – przedstawiciel ZSL, Bronisław Babecki – przo-

downik pracy, Marian Dobrzycki – przodownik pracy698. J. Kawka 

695 W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945- 1980, Warszawa 2003, s. 148.
696 APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy 1949 – 54,                  

k. 108 - 112.
697 Ustawa z 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej znosiła dualizm 

administracji terenowej. Zlikwidowany został samorząd terytorialny. Zniesiono organy 
administracji rządowej zespolonej, likwidując stanowiska wojewodów, starostów, 
wójtów oraz wydziały woj. i powiatowe.

698 Przodownik pracy – tytuł przyznawany w okresie PRL pracownikom znacznie 
przekraczającym normy przewidziane do wykonania. Początkowo pojęcie to przede 
wszystkim dotyczyło pracowników fi zycznych, później je znacznie rozszerzono i taki 
tytuł mógł otrzymać inżynier często zgłaszający wnioski racjonalizatorskie (przodownik 
racjonalizacji), rolnik wprowadzający jako pierwszy w okolicy mechanizację 
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na koniec swojego przemówienia wzniósł okrzyki na cześć Bieruta, 

Stalina i ZSRR oraz uchwalono wystosowanie telegramu do Bieruta 

co spotkało się z  długotrwałymi oklaskami. W  sesji uczestniczyło 

około 200 osób, które na zakończenie odśpiewali międzynarodówkę. 

Na sesji MRN z  12 lipca 1950 r. Czesław Stachowski 

dokonał krytyki poprzedniej Rady Narodowej i  jej prezydium za 

bierną postawę, a wychwalał aktywność obecnej. Cz. Stachowski był 

przez krótki okres przewodniczącym MRN, ale sam stał się „ofi arą” 

krytyki, bowiem stawiano mu zarzuty, że „stroni od robotników, że 

przed wojną był po stronie inteligencji (!), i że teraz się nie zmienił, 

a w pracach PSS tłumił krytykę i nie ma podejścia do mas”699.

Omawiano też kwestie międzynarodowe dotyczące akcji 

składania podpisów pod apelem sztokholmskim w Polsce, interwencji 

USA na Dalekim Wschodzie, o  zrzuceniu stonki we wschodnich 

Niemczech, o akcji cudów w Polsce. Rada wyraziła swoją solidarność 

z  narodem Koreańskim walczącym o  swą niezależność i  jedność 

narodową, a na zakończenie złożono oświadczenie: „Ręce precz od 

Korei”700.

Walka wewnątrz partii trwała nadal. Poddawano nieustanej 

krytyce każdą Podstawową Organizację Partyjną [dalej: POP] 

działającą w  mieście. Stwierdzono, że do Państwowej Spółdzielni 

Spożywców [dalej: PSS] i  Miejskiego Domu Handlowego [dalej: 

MDH] „wdarł się element nieodpowiedni, który paraliżuje 

gospodarkę uspołecznioną”, który obarczano winą za to że w sklepach 

znajdował się towar bez specyfi kacji, brakowało dziesiętnych wag, 

a sprzedawczynie tylko po 5 klasach szkoły podstawowej, zaś kadry 

wywodziły się z  prywatnej inicjatywy. Z  Oddziału Powiatowego 

i stawiający na produkcję wielkotowarową (przodownik mechanizacji). Byli to z reguły 
prawdziwi robotnicy kierujący się dobrymi intencjami. Ruch ten był prezentowany jako 
przejaw osobistego zaangażowania robotników w budowę socjalizmu. Pośrednio był 
wykorzystywany do ciągłego podnoszenia norm wydajności wszystkim robotnikom. 
Bardzo często na uzyskiwany wynik pracować musiała cała brygada, czy wręcz cały 
zakład. Powodowało to dezorganizacje pracy w zakładzie i faktycznie spowalniało, a nie 
przyspieszało pracę. Stopniowo regułą stawało się, że stachanowcem mógł zostać tylko 
działacz partyjny – o tym, kto będzie przodownikiem pracy, decydowały odpowiednie 
gremia partyjne. Powodowało to konfl ikt między aktywistami partyjnymi i robotnikami. 
Za “rekord” aktywista dostawał premię, a robotnicy podwyższenie norm. Typową sytuacją 
było naliczanie rezultatów pracy całej grupy (np. brygady) na konto “rekordzisty”.

699 APŁ, KP PZPR, sygn. 96, Protokoły plenarnych …, k. 32.
700 APK, PMRNwŻ, sygn. 42, Protokoły z posiedzenia Prezydium Zarządu Miejskiego 

w Żychlinie 1950, k. 46. 
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Zakładu Mleczarskiego prowadzącego w  Żychlinie mleczarnię 

usunięto „element kułacki” w  osobie Wacława Szymańskiego, zaś 

Zarząd i  Rada nadzorcza został oskarżona o  nie wykazywanie 

większej żywotności w  dążeniu do „zbliżania szerokich mas 

chłopskich jako członków tej placówki, co zwiększyłoby wydajność 

produkcji i poprawiłoby zaopatrzenie ludności w nabiał”. „Oberwało 

się” również I  sekretarzowi S. Panfi lowi za dopuszczenie do 

wybrania przewodniczącym Katolickiego Stowarzyszenia „Caritas” 

członka partii Wł. Lendziona oraz przeprowadzanie tajnych narad, 

o których nic nie wiedzieli członkowie komitetu miejskiego partii 
701. Było to być może przyczyną zmiany na stanowisku I sekretarza, 

którym 23 marca 1951 r. został ponownie St. Stanicki. W tym czasie 

St. Gałka przekonywał o ogromnym wzroście produkcji i porównywał 

ją z malejącą jakoby produkcją w państwach kapitalistycznych. 

Po trzech miesiącach S. Stanicki 24 czerwca 1951 r. 

ustąpił z  funkcji I  sekretarza wraz KM PZPR. Zarzucono mu 

brak zainteresowania zakładem i  trudnościami fabryki „M-1”. 

W  fabryce również poczyniono zmiany personalne w  organizacji 

partyjnej i kierownictwie zakładu, przenosząc do innych zakładów 

i  na inne stanowiska: Banasiaka, Ekierta i  Witmana, co miało 

przyczynić się do lepszej organizacji pracy. Realizując uchwały 

III Plenum KC PZPR usunięto z  pracy w  fabryce ludzi obcych 

klasowo: Józefa Tomaszewskiego, J. Banachowicza. Poddano krytyce 

działalność Rady Zakładowej kierowanej przez J. Królikowskiego, 

iż słabo analizowała wydajność pracy oraz przejawiała brak troski 

o  przedszkole w  fabryce. Do nowego KM PZPR weszli ludzie 

którzy uniknęli skreślenia, np. z powodu oskarżenia o zabór pierzyny 

na terenie Niemiec w  czasie pobytu na przymusowych robotach 

w okresie II wojny światowej lub też z powodu późnego powrotu 

z  Niemiec, pracę w  „granatowej” policji przed 1939 r., a  czasem 

wystarczyło rzucenie samego oskarżenia o współpracę z okupantem. 

W  wyniku takiej selekcji w  komitecie miejskim PZPR znaleźli 

się: St. Adamkiewicz, A.  Jędrzejczyk, W.  Stalkowski, J.  Kawka, 

Wł.  Chalabry, Z. Majchrzak, J. Królikowski, St. Sułkowski, 

J. Furman, C. Kołodziejska, J. Walczak, B. Koprowicz.

701 APŁ, KP PZPR, sygn. 95, Protokoły plenarnych …, k. 63.
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W  okresie stalinowskim szczególnie zwracano uwagę 

na właściwą postawę ideologiczną nauczycieli. Uznaniem 

ówczesnych miejskich władz partyjnych cieszyło się kierownictwo 

szkół podstawowych oraz szkoły 11 – letniej kierowanej przez 

F. Pierzyńskiego ze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. „Szkoły 

stać miały na wysokim poziomie, aby młodzież opuszczająca szkoły 

była dojrzała ideologicznie”. W  1954 r. dyr. Pierzyńskiego jednak 

zdjęto ze stanowiska za przedwojenny model nauczania oraz 

dyr. Domańskiego za hamowanie krytyki, niewłaściwe podejście 

do nauczycieli, lekceważenie uwag ze strony POP. Natomiast 

chwalono za podnoszenie poziomu światopoglądu nauczycieli m.in.: 

Dębowskiego, Marszałka, Żurawskiego. Inaczej było w  Zespole 

Szkół Zawodowych, gdzie dyrektorowi Lipnickiemu zarzucono 

pozostawienie szkoły bez następcy, przyjmowanie elementu 

kułackiego lub spekulacyjnego (chodziło zwłaszcza o  Szymańską, 

Dębowskiego, Ancerowicza), co spowodowało rozluźnienie 

dyscypliny wśród szkolnej młodzieży, która demolowała sanitariaty 

i pisała wrogie ustrojowi hasła702.

Okazję do propagowania „stalinowskiej” linii partii 

stanowiły różnego rodzaju obchody i  święta rocznicowe. Nie 

zawsze obchody te przebiegały jednak po myśli partii. W  ocenie 

S. Stanickiego w czasie obchodów święta 1 Maja w 1952 r. frekwencja 

702 Tamże, k. 248. 

Kontrola szkolnictwa

zdjęcie powyżej /  Pochód 

1-szo majowy, lata 40. 

XX w.
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była niższa o  50  % w  stosunku do roku poprzedniego, a  byłoby 

jeszcze gorzej gdyby nie młodzież. Pracownicy fabryki „wałęsali 

się” po chodniku zamiast przyłączyć się do pochodu, co „zakrawać 

mogło na formalną dezercję”.

W  1954 r. I  sekretarzem KM PZPR został Stanisław 

Adamkiewicz, a II sekretarzem Jasnowski. Zmiana na stanowiskach 

zbiegła się z  nowymi „wyborami”. Były to pierwsze „wybory do 

terenowych organów władzy państwowej”, które odbyły się 5 grudnia 

1954 r. Ordynacja wyborcza była tak skonstruowana, że wyborcy 

musieli oddawać głosy na kandydatów wyznaczonych wcześniej przez 

PZPR. Władze partyjne dobrze się do nich przygotowały. Powołany 

został specjalny zespół powiatowy pod kierownictwem tow. Marksa, 

który opracował specjalny plan przygotowań do wyborów. Jeszcze 

przed wyborami opracowano skład GRN pod kątem przynależności: 

partyjno – politycznej, socjalnej, terytorialnej. Powstał Powiatowy 

Komitet Frontu Narodowego, który przedstawił listę kandydatów703. 

Skład ten został zatwierdzony przez KP PZPR.

W  1955 r. nastąpiła kolejna zmiana na kierowniczych 

stanowiskach w  KM PZPR i  od 9 czerwca I  sekretarzem KM 

PZPR był Stanisław Wierzbicki, a II sekretarzem Zenon Żurawski. 

W skład komitetu miejskiego weszli: Mirosław Rędziejowski, Maria 

Maniecka, Pszczoliński, Sułkowski, Stelert, Burdzy, Gozdowski, 

Wieteska, Zdzisław Kraska, M. Ciołkowski, Janina Zielińska, 

Zygmunt Olszewski704.

Odwilż polityczna związana z XX zjazdem KPZR objęła 

także i  Polskę. Detonatorem zmian politycznych okazały się 

wydarzenia poznańskie z czerwca 1956 r. Wieści o nich docierały 

również do Żychlina. Atmosfera polityczna stawała się coraz 

bardziej napięta. Społeczeństwo domagało się gruntownych zmian 

i rozliczenia „stalinizmu”. 

Po XX Zjeździe widać było rozluźnienie w partii, a „niektórzy 

towarzysze się załamali”. Latem 1956 r. w Żychlinie zdarzało się iż, 

osoby wybierane na sekretarzy POP odmawiały wręcz przyjmowania 

703 Od 1958 r. przewodniczącym FJN był Edward Dębicki. W 1966 r. Powiatowy Komitet 
FJN liczył 62 członków. APŁ, Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu [dalej: WK 
FJN], t. 75, k. 202-203. Wśród 62 członków PK FJN było: 38 z PZPR, 8 z ZSL, 4 z SD, 
12 bezpartyjnych.

704 APŁ, KP PZPR, sygn. 97, Protokoły plenarnych posiedzeń i egzekutywy, k. 149.
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tych funkcji, co miało miejsce np. w Ośrodku Zdrowia705.

Miały miejsca wystąpienia antyradzieckie, ale również 

antysemickie706. Nauczycielom zarzucano, że nie próbują młodzieży 

tłumaczyć zaistniałej sytuacji odsyłając ich do ZP ZMP. W  lipcu 

1956 r. okazało się, że działalność ZMP praktycznie nie istnieje, 

a  na 188 delegatów nieobecnych było 81. Jedną z  „ofi ar” czystek 

antystalinowskich po przełomie październikowym 1956 r. był także 

jeden z żychlińskich nauczycieli, którego w dokumentach partyjnych 

określono jako „nauczyciela ateistycznego, który tak postępował 

z  nauczycielami, że go się wszyscy bali”707. Został przeniesiony 

na stanowisko kierownika szkoły wieczorowej, a  także usunięty 

za złe metody pracy z  nauczycielami ze stanowiska I  sekretarza 

POP. Zarzucono mu podważanie autorytetu nauczycieli, poprzez 

namawianie uczniów do krytykowania postaw nauczycieli. 

W odniesieniu do położenia nauczycieli w kontekście do wydarzeń 

1956 r. można przytoczyć wypowiedź iż: 

nauczyciel starał się nadążyć w  marszu do 
socjalizmu, wcielał doktryny partii, które 
miały doprowadzić do szczęśliwej przyszłości. 
Po 12 latach znalazł się w  ślepym zaułku. 
Za to co mówił nauczyciel o  spółdzielniach 
nie chciano mu sprzedać nawet litra mleka. 
Dlatego, że sumiennie spełniał obowiązki 
społeczne utracił w  środowisku zaufanie 
społeczeństwa, wmawiano jednak, że je 
posiada. Kiedy mówiło się młodzieży o miłości 
i przyjaźni do ZSRR to czuło się jak rwie się 
nić pomiędzy dziećmi a  nauczycielem. Kiedy 
młodzież 14 -15 letnia mówiła, że nie widzi 
masła, nie można było tego nie dostrzegać, czy 
wręcz gniewać się. Kiedy młodzież była dobra 
do pracy to ją w to wciągano, ale do premii byli 
już zbyt młodzi”708. 

705 Tamże, s. 289.
706 Tamże, k. 454.
707 Tamże, sygn. 12, k. 191.
708 Tamże, sygn. 5, k. 348.
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Zaczęły się jednak coraz śmielsze wystąpienia osób 

prześladowanych i  bitych, za to, iż np. rozwiązano 10 spółdzielni. 

Wokół spółdzielni rolniczych wywiązała się największa dyskusja. 

Jan Kraska wystąpił z  obroną istnienia tych spółdzielni na które 

poniesiono największe nakłady. Wiele spółdzielni było zakładanych 

pod przymusem, a  efekt był tego taki, że państwo dopłacało do 

tych spółdzielni. Założono w 1953 r. spółdzielnia „Odrodzenie”, ale 

członkowie w  większości podpisali udział dla korzyści osobistych 

i zamiast podnosić gospodarkę to ją rujnowali i w związku z tym ją 

rozwiązano709.

W Żychlinie ocena sytuacji w czasie trwania VIII Plenum 

KC i  po plenum miała miejsce dopiero na egzekutywie partii 

26  X 1956 r. Ten fakt związany był z  gwałtownym przebiegiem 

zajść na terenie miasta, a zwłaszcza fabryk. Szczególnie na terenie 

fabryki „M-1” miały miejsce ostre wystąpienia antyradzieckie. 

Zorganizowano strajk. Organizacja partyjna nie zajęła w tym czasie 

stanowiska, mimo swej liczebności. Zorganizowano co prawda wiec, 

ale nawet powtórna masówka sytuację jednie nieco rozładowała. 

W  sprawie samorządów robotniczych przeprowadzono rozmowy, 

lecz napotkano niezdecydowanie ze strony protestujących i niechęć. 

Towarzysze niechętnie chcieli oddać władzę robotnikom. Rozmowy 

w  kwestii uprawnień dla Gromadzkich RN utknęły w  martwym 

punkcie, a dalsze czekanie powodowało straty fi nansowe i hamowało 

realizację obowiązkowych dostaw. 

Również na wsi panowały nastroje antyradzieckie, 

krążyły plotki o  ucieczce marsz. K. Rokossowskiego do Moskwy 

i opanowaniu Warszawy przez NKWD, panowała psychoza wojny. 

Zmniejszyły się obowiązkowe dostawy bowiem sądzono na wsi, że 

sytuacja w kraju rozwinie się tak samo jak na Węgrzech. Harcerze 

ze szkół podstawowych zorganizowali nawet zbiórkę na pomoc 

dla Węgrów. Pogłoski o  wojnie i  wydarzeniach na Węgrzech 

spowodowały jednak masowe wykupywanie artykułów pierwszej 

potrzeby. Oskarżano również władze powiatowe o  okradanie 

Żychlina w  zaopatrzenie miasta. Przy okazji podnoszono obawy 

o  zagrożenie chorobami związanymi ze ściekami pochodzącymi 

z cukrowni w Dobrzelinie. Komitet Miejski wobec wydarzeń w kraju 

709 Tamże, k. 355.
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był pozostawiony sam sobie, nie było żadnej łączności i  informacji 

z  Komitetem Powiatowym i  Komitetem Wojewódzkim – kazano 

jedynie czytać gazety i słuchać radia710. 

Mimo przeprowadzania reform gospodarczych sytuacja 

w  tej dziedzinie wciąż się pogarszała, a  w  1956 r. doprowadziła 

do wybuchu niepokojów społecznych. Sytuacja gospodarcza 

w Żychlinie też była bardzo ciężka. W mieście zgasło światło, ale 

nie było nikogo kto umiałby to naprawić. Brakowało węgla, spadała 

wydajność pracy, potrzebna była regulacja cen i  płac, bezrobocie, 

potrzebne były nowe zakłady, warsztaty rzemieślnicze i  prywatne 

sklepy, ale o ile władze wyższe na to zezwalały, to MRN w Żychlinie 

nie widziała takiej potrzeby.711. 

 Podnoszono zarzuty, że GRN nie mają nad czym radzić 

bo o  wszystkim decyduje PRN. Powołano milicję robotniczą dla 

przywrócenia dyscypliny i  Rady Robotnicze (rodzaj samorządu 

robotniczego), ale zainteresowanie było raczej bierne – tylko 

1 robotnik zakładów „M-1”712. W  Zakładzie Doskonalenia 

Rzemieślniczego pracownicy wysunęli wniosek o utworzenie Rady 

Robotniczej, ale mimo tego ludzie nadal pracowali starym systemem 

„pod zdechłym azorkiem”, a  żadnej instrukcji o  utworzeniu Rady 

Robotniczej nie otrzymano. Powołanie samorządu robotniczego 

miało być eksperymentem na skalę województwa. Miał to być 

pierwszy zakład tego typu713. 

W fabryce „M-1” poddano krytyce zwłaszcza kierownictwo 

i sekretarzy zakładowych partii: 

Winę za to co bije w partię i  jej towarzyszy 
ponosić mieli ludzie, którzy byli na czołowych 
stanowiskach. Poszczególni sekretarze chcąc 
jeść chleb wykonywali polecenia „góry”, 

710 Tamże, sygn. 41, k. 452.
711 Tamże, KP PZRP, sygn. 121, k. 31. Kwestie oświetlania miasta i oszczędności w tym 

zakresie poruszano już w 1950 r., kiedy stwierdzono, że zbędne jest palenie świateł do 
samego rano skoro latem jest widno już o od godz. 2 -3. W 1959 r. narzekano, że było 
wówczas duże zużycie prądu, gdyż mieszkańcy używają pralek elektrycznych, którymi 
piorą dla całych rodzin. Postanowiono, że każdego który pierze należy obciążyć kosztami.

712 Tamże, sygn. 41, k. 56- 61.
713 Tamże, k 238 – 241, 258. Niezadowolenie panowało również wśród pracowników młyna, 

którzy pracując po 12 godzin i wypracowując po 150 % normy nie doczekali się zmian 
stawek, czy przydziałów do sanatoriów.
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która wykluczała wszelką dyskusję”. Tow. 
Tatarkiewiczówna z  Łodzi mówiła: „Macie 
robić tak i tak bo inaczej z wami skończymy”714. 

Sekretarz w zakładzie więcej wiedział o jego produkcji niż 

o nastrojach mas i ich pragnieniach. Nikt od sekretarzy nie wymagał 

dyskusji politycznej, którą powinni byli prowadzić. Stwierdzano 

też, że nie można tolerować na stanowiskach ludzi którzy dawniej 

krzywdzili robotnika i chłopa, domagano się szybkiego ich usunięcia. 

Komitet Miejski zdecydował się zrezygnować z  zatwierdzania 

stanowisk kierowniczych w  zakładach pracy, gdyż tym zająć się 

miały Rady Nadzorcze, samorządy i załogi zakładów. Zastrzegano 

jednak, że ta walka nie może być wykorzystywana do prywatnych 

rozgrywek, bowiem tworzyły się grupy organizowane przez osoby 

skompromitowane przeszłością, którzy widząc „że stołek na którym 

siedzieli załamuje się, próbują organizować Komitety Rewolucyjne, 

których działalność jakoby ma zmierzać do poprawy, a w praktyce 

robią zamieszenie”. Organizowaniem komitetów rewolucyjnych 

zajmował się korespondent „Głosu Robotniczego” – Rojka, który 

„będąc „nadgorliwym”, próbuje zdejmować stalinowców” 715. 

Zarządzono w  fabryce „M-1” przegląd norm bez 

założonego wskaźnika, w  związku z  tym zażądano powtórnej 

rewizji, a  to oceniano jako pewną kradzież na szkodę robotników, 

którzy mówili, że „stopa im się podnosi tylko dlatego że chodzą 

w drewniakach”716. Wprowadzone normy w fabryce wywoływały falę 

krytyki, bowiem przez podniesione o 20 % normy ludzie opuszczali 

dni pracy szukając dodatkowego zajęcia, gdyż pensja była nie 

wystarczająca. Nawiązywano do wydarzeń w  Berlinie, gdzie bunt 

robotników przyniósł poprawę stopy życiowej. Padały wypowiedzi, 

iż o ile teraz chodzą w reperowanych spodniach, tak po skończeniu 

planu 6 letniego będą chodzić bez spodni717. Dopiero na początku 

1960 r. poziom wynagrodzeń, przez przekraczanie nowych norm, 

osiągnął stan sprzed regulacji i  sytuacja w  zakładzie nieco się 

714 Tamże, sygn. 12, k. 337.
715 Tamże, sygn. 5, k. 121.
716 Tamże, k. 121 – 125.
717 AIPN, Ld pf 10/123, b. t., k.45-51.
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uspokoiła. Związane to jednak było również ze wzrostem bezrobocia, 

a osoby, które były niezadowolone z nowych norm zostały zwolnione, 

co znacznie podniosło dyscyplinę pracy.

Franciszek Głogowski – sekretarz Komitetu Zakładowego 

PZPR informował, że w  1956 r. robotnicy zebrani w  dużą grupę 

przyszli do dyrektora domagając się w bardzo ostry sposób poprawy 

warunków bytowych. Wśród wypowiedzi były również wrogie, np. 

Ganclerz zadał pytanie: „co nam dała władza ludowa?”, a co „gorsze 

nie potępili go inni robotnicy”. Nastroje wśród załogi bardzo się 

zradykalizowały. Do pewnego momentu bowiem obserwowano 

niechęć czy wręcz trwogę przed krytyką, tak nastroje uległy 

gwałtownej zmianie i widoczne było dążenie do pełnej demokratyzacji. 

Niektórzy robotnicy demokratyzację w  zakładzie rozumieli tak 

daleko, iż uważali, że dyrekcja jest w ogóle niepotrzebna, a jeśli jest 

to „słuchać jej nie ma potrzeby”. Domagano się przede wszystkim 

wzrostu stopy życiowej, zakładano bowiem taki wzrost na poziomie 

40 %, ale zrealizowano tylko 13 % (o ile i te dane nie są zawyżone). 

Rzutował na taki wynik niezrealizowany wzrost produkcji rolnej 

i  bazy surowcowej dla przemysłu lekkiego, zakładany na 50  %, 

a  zrealizowano 19  %. W  związku z  tym podniesiono sprawę 

likwidacji fi kcyjnych spółdzielni utrzymywanych z  państwowych 

pieniędzy. Wyszło na jaw, że te fi kcyjne spółdzielnie zakładano pod 

naciskiem władz wojewódzkich reprezentowanych przez Michalinę 

Tatarkównę, która podawała terminy kiedy i  gdzie ma powstać 

spółdzielnia produkcyjna, strasząc kompromitacją przed klasą 

robotniczą jeżeli na czas nie zameldowano o powstaniu spółdzielni 

do Komitetu Wojewódzkiego718. 

Jesienią 1956 r. padały zarzuty i  dyskutowano na temat 

problemów poruszanych na zebraniach partyjnych, iż głównie dotyczą 

one zagadnień ekonomicznych, że narady partyjne od niepartyjnych 

praktycznie się nie różnią. Brak było wypowiedzi na temat wroga, 

„a cisza taka jest niepokojąca i dlatego nie idą obowiązkowe dostawy, 

bo to się z tym wiąże”. Narzekano na brak entuzjazmu do wykonania 

planu 5 – letniego719. S. Stanicki 3 IX 1956 r. stwierdził, że zmiany, 

które nastąpiły miały wielkie znaczenie, bowiem partii nie było 

718 APŁ, KP PZPR, sygn. 12, k. 56 – 59.
719 Tamże, sygn. 41, k. 176.
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dotychczas widać, nie spełniała swego zadania, a budowa spółdzielni 

produkcyjnych to była „zła robota”. Ponadto padły wypowiedzi, iż 

„przez tyle lat wybijano nam świadome kłamstwo i to zabiło w nas 

samodzielność”. Należy też zacząć pracę z organizacjami, gdyż „praca 

ta była zła, czego dowodem były niewłaściwe wystąpienia członków 

partii”720. Odnotowywano coraz niższą frekwencję na szkoleniach 

partyjnych. Tendencje krytyczne brały górę, do tego stopnia, iż 

odważono się na takie gesty, jak skarga napisana w imieniu całego 

miasta do Komitetu Centralnego na Jana Kraskę, domagając się 

jego odwołania ze stanowiska przewodniczącego Prezydium MRN 

w Żychlinie. Akcja ta jednak się nie powiodła skoro pełnił on swoją 

funkcję od 1 września 1954 do 31 sierpnia 1960 r. 

W  ramach „czystek” z  Komitetu Miejskiego PZPR 

pozbyto się St. Jasnowskiego – II sekretarza i  Kazimierza 

Ciniewskiego, „który został wybrany bez głębszej analizy co do 

przydatności w pełnieniu tak odpowiedzialnego zadania”. Natomiast 

w  skład KM wszedł St. Stanicki, Józef Kubiak, a na II sekretarza 

powołano St.  Sułkowskiego. Poddano krytyce partyjnej: Edwarda 

Olszewskiego, Marię Maniecką (za słabą pracę w  Lidze Kobiet, 

której były opiekunkami), natomiast z pochwałą wystąpiono wobec 

Jana Kraski, Franciszka Marszałka721. 

W grudniu 1956 r. narzekano na brak nowych członków, 

a  w  myśl VIII Plenum miał nastąpić znaczny liczebny wzrost 

członków partii. Podnosiły się głosy, iż „wyszukiwanie stalinowców 

jest w  chwili obecnej szkodliwe, że trzeba skupić się wokół partii 

i  zbudować monolit”. Stwierdzono też, iż nawet osoby w  stopniu 

pułkownika twierdzą, że obecnie władza ludowa ma więcej wrogów, 

niż przed VIII Plenum. Stwierdzono również, że teza o tym , że „byt 

kształtuje świadomość”, była fałszywie rozumiana jako stopa życiowa, 

co „wyjałowiło społeczeństwo z  patriotyzmu i  ideałów”. Zapadły 

decyzje o zwiększeniu udziału w życiu publicznym działaczy innych 

pozostałych partii, tj. ZSL i SD. Uchwałę podjęto 14 XI 1956 r. na 

wspólnym posiedzenie SD i ZSL722. 

W  1957 r., kiedy postawiono tezy o  zarzuceniu kierow-

nictwa jednoosobowego, odwołano z  KM PZPR St. Stanickiego 

720 Tamże, sygn. 97, k. 16.
721 Tamże, sygn. 95, k. 39.
722 Tamże, k. 321.
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i  J.  Kubiaka. W  1958 r. w  KM PZPR utworzono komisje 

problemowe: ekonomiczne, propagandy, organizacyjną. Nastąpiła 

weryfi kacja członków i aż do czerwca 1959 r. nie przyjęto nikogo do 

partii, a i wówczas było to tylko 6 kandydatur na członka partii723.

Wybory z 20 stycznia 1957 roku stały się najważniejszym 

wydarzeniem na przełomie 1956 i  1957 r. w  Polsce. Oczekiwania 

wobec nowego parlamentu – i  co za tym idzie – zaangażowanie 

społeczeństwa w  kampanię wyborczą były olbrzymie. Kampania 

wyborcza była burzliwa i żywiołowa, dodatkowo połączona z krytyką 

poprzednich władz państwowych. Kierownictwo PZPR nader 

szybko przestraszyło się jednak „odwilży”.

Skrupulatnie sprawdzano listy kandydatów, zapoznając się 

z ich życiorysami. Organizowano zebrania w terenie dla omówienia 

ordynacji wyborczej i życiorysów kandydatów (natomiast pomijano 

milczeniem program wyborczy). Dokonywano przydziału 

poszczególnych członków partii dla zabezpieczenia jak największego 

udziału wyborców w oddawaniu głosów oraz zabezpieczenie lokali 

wyborczych.

Nastroje przed wyborami nie do końca były zgodne z ideą 

Frontu Jedności Narodowej724. W  technikum znaleziono ulotki 

z nazwiskami kandydatów w nadchodzących wyborach, z dopiskiem 

„Nie głosujemy na tych bezbożników”. W  rozmowie członka 

PZPR z  Romanem Ancerowiczem, usuniętym w  1953  z  PZPR 

„za dwulicowość wobec partii, posiadacz kamienicy i  sklepu 

z dewocjonaliami” oraz z informatorem ps. „Brzoza” „z szyderczym 

głosem” powiedział, że „skończy się Wasz komunizm i  partia 

w  rządzeniu po wyborach”. Były pracownik PUB Franciszek 

Scieśniak, pracującym wówczas w  fabryce M-1, poinformował 

o pojawieniu się w wydziale nawijalni wrogich napisów, szkalujących 

Gomułkę i  Musiałową oraz zniszczono plakaty wyborcze 

kandydatów na posłów: Musiałowej, Szymańskiego i Rudniaka. Na 

obwieszczeniach wyborczych do PMRN przy nazwisku Jana Kraski 

i Józefa Marszałka stwierdzono obraźliwe dopiski725.

723 Tamże, k. 43.
724 Organizacja społeczno-polityczna poswtała w 1952 r. Obejmowała zwiążki zawodowe, 

partie polityczne i organizacje społeczno-polityczne. Był podporządkowany PZPR. Miał 

monopol na zgłaszanie kandydatów w wyborach do sejmu i rad narodowych.

725 AIPN, Ld pf 10/113, Raporty dekadowe dotyczące pracy SB KP MO za 1953 r., k. 24.
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Zmartwieniem władz była zbyt niska ich zdaniem 

frekwencja w niektórych okręgach, w porównaniu do poprzednich 

wyborów, zwłaszcza w  Pasiece, gm. Dobrzelin. Niska frekwencja 

miała brać się z  „warcholskich wystąpień i  rozróbek między 

poszczególnymi grupami, w  skład których wchodzili nawet 

członkowie partii”. Przeciwko nim wspólnie z  partią i  pionem 

kryminalnym MO zamierzano prowadzić energiczne śledztwa, 

dochodzenia za różne popełnione przez nich nadużycia popełnione 

w przedsiębiorstwach, w których byli zatrudnieni.

Przed wyborami w  1958 r. szczególnie interesowano się 

nastrojami wśród robotników fabryki. Oceniano, że wśród załogi 

panuje spokój, pomimo otrzymanej informacji, że nie otrzymają 

13 pensji. W  zamian za to mieli jednak otrzymać do podziału 

fundusz zakładowy, na poziomie większym niż w poprzednim roku. 

Obawiano się też przeniknięcia na zakład nastrojów strajkowych, 

które wywołać mogły informacje o  proteście zakładów M-5 

we Wrocławiu. Wszystkie osoby, które mogły coś wiedzieć, czy 

próbowały na ten temat rozmawiać, były wzywane na rozmowy 

i instruowane aby nie wzniecać w fabryce niepokojów.726. Zanotowano 

zaś niezadowolenie wśród załogi, co do kandydatury na radnego do 

MRN z  zakładu S. Stanickiego, członka PZPR, który uprzednio 

piastował kilka kierowniczych stanowisk w handlu uspołecznionym 

i „postępowaniem oraz pracą przyniósł szkody dla państwa”. Z tego 

powodu nie cieszy się zaufaniem pracowników i  mieszkańców 

miasta. Również jeden z  pracowników fabryki miał stwierdzić, że 

„po co ta cała lipa, kiedy i tak już są wybrani odgórnie kandydaci ma 

radnych”727.

W  okresie przedwyborczym odnotowano spięcia 

pomiędzy członkami PZPR, a  ZSL. W  czasie rozmowy 

w grudniu 1957 r. między Przewodniczącym MRN Janem Kraską 

i  sekretarzem PMRN M. Rędziejowskim, a  sekretarzem KM 

726 Tamże, Ld pf 10/452, t. 1, Informacje dotyczące wyborów do Rad Narodowych i Sejmu 
PRL z lat 1957, 1961, 1965, k. 32; Ld pf 10/118, Sprawozdania kwartalne dotyczące 
pracy SB KP MO za 1958 r., k. 56. O inż. Z. Kratochwilu, który na w tym okresie 
zastąpił niezbyt lubianego przez załogę dyr. J. Kotynię, napisano, iż został wybrany przez 
„miejscowy czynnik polityczny” wraz z Radą Robotniczą i Zakładową, jako bezpartyjny, 
ale dobry fachowiec w każdej dziedzinie i jak napisano w tajnym raporcie „był uprzednio 
wykorzystywany operacyjnie przez tutejszą jednostkę”.

727 Tamże.
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ZSL Zygmuntem Paciorkowskim, doszło do sporu o  stanowisko 

wiceprzewodniczącego PMRN dla członka ZSL. Z. Paciorkowski, 

twierdził, że na wojewódzkim zjeździe ZSL poinformowano go, że 

dla ZSL powinno przypaść także 50 % mandatów. Na to nie chciano 

się zgodzić, ponieważ ZSL w Żychlinie jest bardzo małą liczebnie 

siłą polityczną. Wówczas Z. Paciorkowski zagroził publicznym 

zdemaskowaniem, że są już w teczkach przygotowani kandydaci na 

radnych, jak i również niektóre uchwały. Na powyższe oświadczenie 

zwrócono mu uwagę, że gdyby „uczynił powyższe to znajdzie się tam 

gdzie jeszcze może nie był”728. W taki sposób odbywały się „wybory” 

w demokracji ludowej, gdzie nawet ludowców z satelickiej partii nie 

dopuszczano do władzy. 

Na terenie Żychlina dopatrywano się zagrożenia dla 

wyborów ze strony grup prawicowych i byłych PSL-owców, którzy 

zbierać się mieli w dwóch grupach i typować „przyszłych radnych”. 

Do pierwszej grupy należał Z. Paciorkowski , B. Światłowski, 

(członkowie ZSL), Władysław Skowroński, Wiesetek /Wiosetek/, 

„kułak”  Wojdecki. Zbierali się u pracownika MRN Matczaka, które-

go chciano wysunąć na kandydata na radnego i głosować na niego. 

Drugą grupę tworzyły osoby określane, jako „prywatna inicjatywa”, 

zbierające się u  zegarmistrza Czesława Panfi la (pod bokiem 

posterunku MO). Ta grupa zakładała wybór Z. Paciorkowskiego 

na przewodniczącego Rady, a w  jej składzie, jak największa liczbę 

kupców. Ponadto stwierdzono, że w dzień wyborów, 2 lutego odbyła 

się wielka uroczystość kościelna – wizyta obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej, który wędrował po parafi ach w całej Polsce729.

Przed kolejnymi wyborami, wyznaczonymi na 16 kwiet-

nia 1961  r., organizowano konferencje i  zebrania partyjne, które 

„przygotowane prawidłowo” gromadziły frekwencje na poziomie 60 

– 90 %. Były jednak gromady w Krukach i Załusinie, które określano, 

jako trudne i gdzie trzeba było wysyłać aktyw partyjny z Żychlina do 

akcji agitacyjnej. Na spotkaniach w wiejskich okręgach wyborczych 

postulowano zwiększenie uprawnień dla Miejskiej Rady Narodowej 

i  Gminnej Rady Narodowej, znaczne zwiększenie budownictwa 

mieszkaniowego, zwiększenie puli nawozów sztucznych, melioracji, 

728 Tamże, Ld, pf 10/117, Raporty dekadowe dotyczące pracy SB KP MO za 1957 r., k. 23.
729 Tamże, 
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elektryfi kacji. Na jednym z  tych zebrań w  Śleszynie, rolnik 

z  Grzybowa podsumował całą dyskusję słowami: „przed wojną 

chłop miał lepiej, dając przykład na sobie twierdząc, że płacił 200 zł 

podatku, a obecnie płaci 36 000 zł, a jak wcześniej pracował po 12 

godzin na dobę to teraz musi po 16 i więcej”. Powoływał się na „cenę 

kiełbasy, a przy obecnych cenach chłopu po krowie pozostaje tylko 

obornik”.730 Jak słuszne były to wywody, może dowodzić fakt, że nikt 

z obecnych chłopów, a większość z obecnych to byli fornale i chłopi 

małorolni, nie oponował, ani nie polemizował z wypowiedzią rolnika. 

Rolnicy z gromady Kaczkowizna i Zarembów mówili o „duszeniu 

chłopa podatkami, że biedę mają, że nie będą głosować na radnych, 

bo nic im dobrego nie przyniosą, że GRN nie chce zrobić im 

drogi, obiecano założyć światło, ale nie mają się co spodziewać 

w  najbliższym czasie realizacji tych obietnic”. Wypowiadano się 

również, iż „partia już sama wybory zrobiła, mimo wyjaśnienia, 

że kandydaci zostali wytypowani przez organizacje ZSL i  PZPR, 

czemu nie dawano wiary”731.

W  czasie zebrania przedwyborczego ZSL na terenie 

Żychlina w  sprawie wybrania kandydatury na członka MRN, 

powstały dwie „frakcje”. Jedna grupa złożona z  pracowników 

mleczarni chciała wybrać W. Szymańskiego, natomiast druga grupa 

złożona z „postępowych” członków, która wzięła przewagę, wybrała 

B. Światłowskiego, prezesa KM ZSL i  mleczarni. W. Szymański 

zapytany przez TW ps. „FAWU” o akcję wyborczą, odpowiedział : 

„co tam te wybory – wybory to są już załatwione w komitetach, a my 

podczas wyborów to tylko spełniamy swój czyn i obowiązek”732.

Starano się, aby spotkania z  kandydatami do sejmu 

i rad odbywały się w możliwie jak najlepszej oprawie. W tym celu 

odświętnie dekorowano wsie i  miasta, a  najładniej udekorowany 

był Żychlin. Miasto było podzielone na 5 okręgów wyborczych 

z  których zostało wytypowanych 35 kandydatów do MRN, 

w  tym 24 z  PZPR. Na zebraniach przedwyborczych można było 

proponować kandydatów z  sali. W  Żychlinie na 24 zgłoszonych 

730 Ld pf 10/452, t. 1, Informacje dotyczące wyborów do Rad Narodowych i Sejmu PRL z lat 
1957, 1961, 1965; Ld pf 10/121, Sprawozdania kwartalne dotyczące pracy SB KP MO za 
1961 r., k. 14; 

731 Tamże, k. 15.
732 Tamże, k.29.
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przez Prezydium FJN kandydatów i  5 z  sali zaakceptowano 

24  kandydatów z  FJN i  0 z  sali. W  Śleszynie, mimo zgłoszenia 

2  kandydatur z  sali przeszło tylko 8 z  FJN, a  w  Dobrzelinie 

zgłoszono 5, ale i  tu również zaakceptowano 14 „ofi cjalnych” 

kandydatów. UBP utrącał też kandydatury osób, które były zbyt 

blisko kościoła. Tak było w  przypadku Józefa Moszczyńskiego, 

członka SD, któremu partia ta proponowała kandydowanie 

w  wyborach. Kiedy jednak spytał o  radę ks. Smolińskiego, co ma 

robić i ten zachęcił go do udziału w wyborach, gdyż w ten sposób 

Kościół może mieć swoje człowieka w Radzie, UBP w porozumieniu 

z „miejscowymi czynnikami politycznymi” doprowadził do wybrania

J. Moszczyńskiego jedynie do Obwodowej Komisji Wyborczej, gdzie 

nie mógł spełniać większej roli733.

W czasie wyborów w obwodzie nr 65, na terenie dawnej 

osady fabrycznej, do godz. 15 oddano 99  % głosów (ta komisja 

zakończyła głosowanie, jako pierwsza w powiecie). Średnia jednak 

frekwencja wyniosła wg ofi cjalnych danych 96,3  % uprawnionych 

do głosowania, z  czego 98, 3  % głosów oddano na listę FJN. 

Zaobserwowano, że skreśleń na kartach do głosowania dokonywali 

głównie członkowie ZSL. W Śleszynie, naczelnik miejscowej OSP, 

przybył na czele strażaków w mundurach i sam jako pierwszy wszedł 

za kurtynę i  skreślał kandydatów. Podobnie uczynił mąż zaufania 

w komisji z ramienia ZSL, który ponadto zaczął w lokalu wyborczym 

agitować na temat kandydatów. Wacław Szymański – były poseł 

do sejmu, członek ZSL, wiceprezes Spółdzielni Mleczarskiej 

w Żychlinie, wypowiadał się, że jako członek ZSL będzie skreślał 

podane na kartach kandydatury, ponieważ z ZSL było wystawionych 

za mało kandydatów do MRN. Poprzez skreślanie członkowie ZSL 

powinni dać dowód protestu manifestacyjnego734.

Pomiędzy kolejnymi wyborami w odpowiedzi na uchwały 

podjęte przez IV Zjazd KC PZPR w  1964 r. Zakłady „M-1” 

„powitały je czynem”, podjęły bowiem zobowiązania produkcyjne 

wartości 1 715 000 zł. Inne zakłady w Żychlinie określiły produkcję 

na sumę 97  000 zł, już na koniec czerwca zobowiązania te były 

zrealizowane. Była to pewnym sensie realizacja słów Edwarda 

733 Tamże, k. 145 , 148 – 149.
734 Tamże.

Wybory
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Dębickiego - ówczesnego przewodniczącego Powiatowego Komitetu 

Frontu Jedności Narodu, który stwierdził, że „gdyby każdy dorosły 

obywatel powiatu kutnowskiego zaoferował tylko 20 godzin w roku 

przy realizacji czynów społecznych, to dałoby to w przeliczeniu na 

produkcję 50 mln. zł.”735. Utworzono Brygady Pracy Socjalistycznej, 

do których zgłosiło się 750 pracowników, którzy zobowiązali się 

w  okresie trwania zjazdu podnieść wydajność pracy i  polepszać 

jakość produkcji. W cukrowni w Dobrzelinie utworzono 5 zespołów 

skupiających 9 osób.736. 

W  kolejnych wyborach w  1965 r. z  terenu MRN 

w Żychlinie wytypowano 53 kandydatów na radnych, ale faktyczny 

stan radnych wynosić miał 35 osób, w tym 8 kobiet. W tej liczbie 

było 20 pracowników fabryki „M-1”. PUBP zwrócił uwagę, że 

wśród kandydatów są osoby praktykujące wiarę katolicką (Kazimierz 

Krysiński, Franciszek Marszałek –wice dyrektor Technikum). 

 Na zebraniach przedwyborczych zgłaszano bardzo mało 

postulatów. Nie dyskutowano w ogóle na tematy polityczne, a jedynie 

nad programem wyborczym dotyczącym ich terenu. W  Grabowie 

dopytywano się o przyczynę wyższych cen na paszę niż na zboże, 

dlaczego GS nie sprzedają rolnikom cementu, mimo, iż ten ulega 

zepsuciu. Z incydentów odnotowano tylko wycięcie z obwieszczeń 

wyborczych personaliów jednego z  kandydatów. Frekwencja 

wyborcza wyniosła 99,1  %. W  jednym z  lokali wyborczych 

w Żychlinie komisja stwierdziła, że ktoś wyjął karty do głosowania, 

a włożył zdjęcie Gomułki737. 

Na krótko przed wydarzeniami marca 1968 r. w  Zakła-

dowym Domu Kultury 13 listopada 1967 r. zostały wręczone nowe 

legitymacje partyjne. Jedną z nich otrzymał Mieczysław Gajewski, 

poseł na sejm, a  zarazem członek POP spawalni w  zakładach 

„EMIT” Uroczystemu zebraniu przewodniczył sekretarz POP 

spawalni – Józef Sawlewicz. W  lutym 1967 r. wręczono 1000 

legitymację partyjną w  Żychlinie – J. Urbańskiemu pracownikowi 

z „EMIT-u”738. 

735 APŁ, KP PZPR, sygn. 7, k. 314.
736 „Wiadomości Kutnowskie”, 10 VI 1964 r.
737 AIPN, Ld pf 10/452, t. 1, Informacje dotyczące wyborów do Rad Narodowych i Sejmu 

PRL z lat 1957, 1961, 1965, k. 286.
738 „Głos Robotniczy”, 15 II 1967 r.
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19 marca 1968 r. w  Sali Kongresowej odbył się wiec, 

na którym W. Gomułka potępił antyradzieckie aluzje zawarte 

w „Dziadach” w reżyserii Kazimierza Dejmka oraz antysocjalistyczne 

działania studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Mówił również 

o żydowskim pochodzeniu inspiratorów zajść na UW. W związku 

z wydarzeniami marcowymi nie doszło w Żychlinie do masowych 

wystąpień czy demonstracji, choć społeczeństwo komentowało 

wystąpienia studentów w Warszawie. Zanotowano jedynie drobny 

incydent. W  Dobrzelinie na drogowskazie do wsi Drzewoszki 

napisano „precz z  Gomułką – uczniowie”739. Zajścia marcowe 

również wśród aktywu partyjnego w  Żychlinie nie spotkały się 

z  poważniejszym odzewem. Krótko wspomniano o  wydarzeniach 

marcowych, stwierdzając że wieś ustosunkowuje się do nich 

negatywnie, mówiono o niedostatkach w wychowaniu młodzieży. 

Bardziej zajmowano się sprawą szkolenia partyjnego 

i  stopniem upartyjnienia w  poszczególnych zakładach. Dopiero 

w 2 poł. sierpnia poprawiła się frekwencja i aktywność członków partii, 

odbyły się bowiem 23 spotkania i  87 odczytów oraz 5 wieczorów 

pytań i odpowiedzi oraz zanotowano wzrost liczby członków partii. 

Stan upartyjnienia wśród chłopów w Dobrzelinie w styczniu 1962 r. 

wynosił 46 członków, przy czym przybyło 35, a ubyło 11. Rok później 

wskaźnik wzrostu liczby członków partii na terenie gminy wynosił 

52, 17 %, w tym 51 % to inżynierowie, a 13, 8 % to kobiety. Był to 

najwyższy wskaźnik w powiecie. W 1975 r. Zakładowa organizacja 

partyjna „Emitu” stanowiła 7  % powiatowej organizacji PZPR, 

z tego 64 % to pracownicy fi zyczni. W gminie Dobrzelin w 12 na 

20 sołectw istniały POP, które skupiały 376 członków i kandydatów, 

w tym 105 chłopów. Jednym z nielicznych zakładów, gdzie nie było 

w tym czasie ani jednego członka partii była szkoła w Grabowie740. 

W Żychlinie w 1959 r. organizacja partyjna skupiona była w 13 POP 

i liczyła 154 członków oraz 7 kandydatów, w tym było 70 robotników, 

a 80 to pracownicy umysłowi. W 1968 r. działało 16 POP, w których 

było 967 członków (dla porównania w Krośniewicach działało 31 

POP, w  tym 12 wiejskich, które zgromadziły 718 członków i 117 

739 AIPN, Ld pf 10/875, t. I, Komenda Powiatowa MO. Referat ds. SB w Kutnie. Sprawozdanie 
roczne za 1968 r., k. 60.

740 APŁ KP PZPR, sygn. 48, k. 12.
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kandydatów) 741.W szkole w Grabowie nie było w tym okresie ani 

jednego członka partii.

W 1968 r. można zauważyć dużą częstotliwość zmian na 

stanowiskach w  POP, zwłaszcza działającej na komisariacie MO. 

Tu najpierw zwolniono dyscyplinarnie Józefa Syskę, a jego następcę 

Jana Stańczyka szybko zmienił Zdzisław Grzybowski742.

Kolejne wybory odbyły się w 1 czerwca 1969 r. Kampanię 

wyborczą rozpoczęto już w  kwietniu. Powiatowy Komitet Frontu 

jedności Narodu opracował program wyborczy. Program miał być 

oparty na uchwałach V zjazdu PZPR. Dodatkowo program miał być 

wynikiem prowadzonej na szeroką skalę dyskusji ze społeczeństwem. 

Dokonano wstępnej oceny dotychczasowych radnych, oceniając, 

że 50 procent z  nich może ponownie kandydować. Podobnie jak 

w poprzednich wyborach kandydaci na posłów i radnych wyłaniani 

byli na konferencjach lub zebraniach partyjnych. 2 kwietnia 

odbyła się Konferencja Okręgowa dla powiatów: kutnowskiego, 

łęczyckiego, poddębickiego i łowickiego. Poza tym od 25 marca do 

741 APŁ, KP PZPR, sygn. 7, k. 113 – 117; sygn. 95, k. 26. 
742 Tamże, k. 59, 61, 69, 76.

zdjęcie powyżej /  

Przemarsz pochodu 

na Placu 29 Listopada, 

podczas obchodów 

święta 1-go maja, lata 

40. XX w.
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30 kwietnia odbywały się zebrania z  ludnością w  celu konsultacji 

zaproponowanych kandydatów. Zebrania konsultacyjne organizował 

PK FJN, którym kierował wówczas Walenty Badzyński. W 1969 r. 

pojawiła się możliwość wysuwania kandydatów przez uczestników 

zabrania. Jednak kandydaci wysuwani na takich zebraniach nie 

stawali się automatycznie ofi cjalnymi kandydatami na radnych. 

Ostatecznie i  tak listą ustalał FJN. Mimo to w  wyniku zebrań 

konsultacyjnych zmieniono 10 radnych. 26 kwietnia ostatecznie 

ustalono spis kandydatów, a  listy zostały sprawdzone w  91, 

6  %743. W  kampanii wyborczej PZPR wykorzystywała rocznicę 

25 – lecia PRL. Opracowano specjalnie na tą okazję publikacje 

o  osiągnięciach powiatu kutnowskiego w  tym czasie. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się spotkania z kandydatami na posłów. 

Z powiatu kutnowskiego kandydował Zdzisław Pawlik – sekretarz 

organizacyjny KP PZPR w  Kutnie w  latach 1963-64, pracownik 

743 Tamże, k. 112-118.
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„Emitu” w  Żychlinie. Władze nie odnotowały żadnych „wrogich” 

wystąpień. Frekwencja jak zwykle była bardzo wysoka i wyniosła 98, 

3 % z czego na listę FJN oddano 99 % głosów. KP PZPR wysoko 

ocenił kampanię wyborczą w 1969 r.: „Dzień wyborów w powiecie 

miał charakter narodowego święta. Od wczesnych godzin rannych 

zdążała młodzież i  chłopi umajonymi zieleniom furmankami, 

robotnicy PGR samochodami, nierzadko z  transparentem. Przed 

niektórymi lokalami ustawiały się kolejki”. W  specjalnie przyjętej 

uchwale uznano, że wyniki wyborów są dowodem: „dużej dojrzałości 

politycznej i zrozumienia społeczeństwa dla aktywnych kierowników 

partii” 744.

Podobną ocenę kampanii wyborczej miała SB, „kampania 

wyborcza przebiegała bez zakłóceń, nie stwierdzono żadnych 

wrogich napisów czy ulotek o treści antypaństwowej” 745

Nad tymi wyborami czuwał I  sekretarz KM PZPR 

St.  Malinkiewicz powołany na I  sekretarza 30 VI 1966 r., ale 

ze względu na zły stan zdrowia złożył rezygnację 20 IX 1967 r., 

a zastąpił go Zdzisław Kraska 16 XII 1972 r. ponownie wybrany na 

I sekretarza. 

Wpływ polityki, działaczy partyjnych był dominujący 

niemal we wszystkich dziedzinach powojennego życia. Stąd 

tak wiele miejsca poświęcono przede wszystkim działalności 

politycznej i osobom kreującym ówczesną rzeczywistość. Po latach 

obraz wczesnego PRL-u nabrał być może innego z  czasem, nieco 

nostalgicznego wspomnienia. Wysiłek mieszkańców w podźwignięcie 

się z okropności okupacji był olbrzymi. Nie mniej poza świadomością 

ogółu społeczeństwa toczyła się bezwzględna walka o przejęcie nad 

nim pełnej kontroli. Ponieważ wiele aspektów sprawowania władzy 

w tamtym okresie było z pewnością mało znanych, stąd zawarto tu 

może czasem zbyt dokładny opis kulisów sprawowania tej władzy 

„na szczytach” ówczesnych włodarzy, ale w  zasadzie tylko w  ten 

sposób można oddać „klimat” tamtego okresu.

744 APŁ, KP PZPR, sygn. 22, k. 152.
745 AIPN, Ld pf 10/876, k. 15.
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ZAKOŃCZENIE

Ustawą z dnia 28 maja 1975 r. wprowadzono w Polsce dwustopniowy 

podział administracyjny. Reforma była końcowym etapem kolejnych 

przemian administracyjnych trwających od momentu likwidacji gmin, 

a w ich miejsce wprowadzenia gromad pod koniec 1954 r. Stopniowe 

likwidowanie słabych ludnościowo, ekonomicznie, infrastrukturalnie 

i  rozwojowo gromad rozpoczęto już pod koniec lat 50. 

i kontynuowano etapowo, aż w końcu reaktywowano gminy z dniem 

1 stycznia 1973 r. (jednocześnie likwidując gromady a także osiedla). 

Z dniem 1 czerwca 1975 r. zlikwidowano 314 powiatów, a w miejsce 

17 województw i 5 miast wydzielonych wprowadzono nowy podział 

na 49 województw. Ofi cjalnym celem reformy było dostosowanie 

podziału administracyjnego do potrzeb przyspieszonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego Polski, lepsze zaspokajanie rosnących 

potrzeb społeczeństwa oraz usprawnienie zarządzania gospodarką 

narodową oraz funkcjonowania organów władzy i  administracji 

państwowej746. Reforma zapowiadał więc również korzystne zmiany 

dla rozwoju Żychlina, który wszedł w skład województwa płockiego, 

bowiem to właśnie mniejsze ośrodki miejskie miały na nowym 

podziale administracyjnym skorzystać najwięcej. Miasto wchodziło 

w  nowy okres z  wieloma problemami do rozwiązania, jak choćby 

wspomniane już kłopoty ze służbą zdrowia, usprawnieniem sieci 

wodociągowej, szerszym rozwojem budownictwa mieszkaniowego 

i  użytkowego. Udało się jednak do tego momentu nadać miastu 

korzystny kierunek rozwoju, zapewnić stabilizację gospodarczą, 

choć być może opartą na „fi kcyjnych” wskaźnikach ekonomicznych 

oraz zadbać o  podstawowe potrzeby mieszkańców w  dziedzinie 

oświaty i  kultury. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ omówiony 

w niniejszej monografi i okres dziejów, to czasy wyjątkowo burzliwe, 

na które przypadają wydarzenia zmieniające w  sposób radykalny 

życie mieszkańców. Zarówno II  wojna światowa, jak i  przemiany 

746 Rzeczywistym powodem mogła jednak być obawa władz centralnych w  Warszawie 

przed rosnącymi w  siłę ekonomiczną i  administracyjną dotychczasowymi 

województwami. Zwłaszcza obawa przed potęgą największych, gęsto zaludnionych i silnie 

uprzemysłowionych województw (warszawskiego, łódzkiego, krakowskiego spowodowało 

pozornie nielogiczne utworzenie najmniejszych województw wokół największych miast.
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polityczne zachodzące w  Polsce po jej zakończeniu, spowodowały 

przerwanie podejmowanych działań zmierzających do rozwoju miasta 

i  zniweczyły praktycznie trud budowy w  zakresie samorządowym 

i gospodarczym oraz w znacznym stopniu kulturowym odradzającego 

się po latach zaborów społeczeństwa. Lata powojenne to okres 

kształtowania się zupełnie nowej lokalnej społeczności. Tuż po 

odzyskaniu niepodległości w systemie samorządowym obowiązywała 

zasada udziału wszystkich obywateli uprawnionych do głosowania 

w podejmowaniu najważniejszych dla miasta i gminy decyzji. Nawet 

jeśli były one podejmowane sprzecznie z  obowiązującym prawem, 

władze były zobowiązane do zajęcia się problemem i dostosowanie 

oczekiwań mieszkańców do przepisów. Częstym zjawiskiem były 

podejmowane uchwały, w których społeczeństwo Żychlina zwracało 

się do władz centralnych czy sejmu z  propozycjami konkretnych 

zmian w  systemie prawnym samorządów, czy też gospodarczym. 

Diametralnie zmieniło się to wraz z  kształtowaniem się nowej 

władzy ludowej. Choć nazwa mogłaby wskazywać raczej na 

pogłębienie przedwojennych tendencji, to okazało się, że lokalny 

ogół społeczeństwa stracił jakikolwiek wpływ na to, co się wokół 

niej dzieje. Narzucano z  góry osoby do sprawowania władzy, czy 

też do zasiadania w Radzie Miejskiej, a działania na każdym polu 

aktywności społecznej, kulturalnej, gospodarczej były kontrolowane 

i podporządkowane „jedynie słusznej” idei budowy zcentralizowanego 

państwa socjalistycznego, wzorowanego na ustroju ZSRR, ze 

wszystkimi jego „dobrodziejstwami”. 

Opisane powyżej dzieje odsłaniają dwa oblicza miasta 

i  gminy. W  okresie międzywojennym sympatie polityczne 

społeczeństwo miasta i gminy dzieliło prawie porówno na korzyść 

ugrupowań prorządowych, czy też centro prawicowych, jak 

i lewicowych , ale o tym decydowała w znacznym stopniu skłonność 

ludności żydowskiej do przynależności do partii o  lewicowym 

charakterze. Jednak partie skrajnie lewicowe, jak choćby KPP 

nie cieszyły się tu zbyt wielką popularnością. Oczywiście wraz 

z  kolejnymi wyborami i  zmianami zachodzącymi w  gospodarce, 

czy polityce, zmianom ulegały także nastroje i sympatie wyborców, 

co odzwierciedlało się zmianami w  składach Rad Miejskich 

w poszczególnych okresach. 
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Innym zagadnieniem związanym z  obrazem zwłaszcza 

miasta, to koegzystencja dwóch narodowości: polskiej i żydowskiej. 

Dziś trudno odtworzyć tamtą atmosferę, bowiem niemal połowa 

społeczności Żychlina uległa praktycznie zupełnej zagładzie 

fi zycznej, materialnej i  w  znacznym stopniu duchowej. W  życiu 

politycznym i  nie tylko na porządku dziennym były wystąpienia, 

które dziś nazwano by antysemickimi, czy rasistowskimi, a punktami 

„zapalnymi” były zwłaszcza sprawy handlu. Ludność żydowska była 

jednak integralną częścią lokalnej społeczności, nadający jej swoisty 

klimat, oni nadawali miastu ten swoisty rytm, do braku którego 

trudno było przyzwyczaić się ocalałym mieszkańcom Żychlina. 

Trudno byłoby opisywać życie kulturalne czy sportowe miasta bez 

wymienienia bardzo licznego i znaczącego udziału w nich organizacji 

żydowskich. Pomimo istnienia różnego rodzaju konfl iktów, to 

jednak istniały płaszczyzny współdziałania i  współtworzenia na 

rzecz rozwoju miasta.

Okres okupacji przyniósł niewyobrażalne cierpienie, 

zwłaszcza dla ludności żydowskiej, ale także polskiej. Wśród 

tych dramatycznych wydarzeń i  niepewności jutra, starano się 

zapewnić sobie egzystencję. Część osób, którym udało się znaleźć 

zatrudnienie w zakładach, miała stosunkowo dobrą sytuację, ale bez 

pewności co przyniesie dzień następny. Tym bardziej, że na terenie 

miasta działy organizacje podziemne, jak choćby ZWZ – AK, 

walczące z okupantem. Działalność podziemia w okresie okupacji, 

pomimo ustalenia nieznanych dotąd faktów odnoszących się do 

funkcjonowania na tym terenie AK, wciąż wymaga poszukiwań 

archiwalnych i  opracowania. Za opór wobec hitlerowców ludność 

Żychlina płaciła w  wielu wypadkach życiem, więzieniem, czy 

pobytem w obozach koncentracyjnych.

W okresie PRL–u utarło się powiedzenie o „czerwonym” 

Żychlinie. Analizując jednak zachowane źródła można odnieść 

wrażenie, że tak naprawdę „czerwona” była tylko „góra”, bowiem 

działacze żychlińscy PPR, a  później PZPR byli rzeczywiście 

bardzo aktywni i  zaangażowani w  budowanie nowego ustroju, 

robiąc karierę nie tylko w  mieście, ale i  powiecie, a  nawet na 

szczeblu wojewódzkim. Nie sposób jednak nie zauważyć, że to 
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w tym „czerwonym Żychlinie” działało znacznie więcej, niż choćby 

w  Kutnie, młodzieżowych organizacji niepodległościowych, czy 

aktywnej działalności antykomunistycznej miejscowych księży, 

z ks. dziekanem R. Dąbrowskim na czele. Nawet wśród członków 

partii interesy góry, często „rozmijały się” z  masami robotniczymi 

i  szeregowymi członkami. Żychlin ma w  swoich najnowszych 

dziejach postacie, które „wylewały fałszywe fundamenty” pod nowy 

ustrój, ale także ludzi wielkiego formatu i tych, którzy w codziennym 

życiu nie poddali się dyktatowi nowej ideologii, potrafi li odnaleźć się 

jednak w nowej rzeczywistości angażując się w życie społeczne na 

rzecz rozwoju Żychlina.
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Archiwum Państwowe w Łodzi [APŁ]:
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• Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu województwa 

łódzkiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 26 października 

1952 r.

• Akta komisji wyborczych do rad narodowych z  terenu 

województwa łódzkiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 

5 grudnia 1954 r.

• Akta komisji wyborczych do rad narodowych z  terenu 

województwa łódzkiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 

2 lutego 1958 r.

• Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i  rad narodowych 

z terenu województwa łódzkiego z wyborów przeprowadzonych 

w dniu 16 kwietnia 1961 r.

• Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i  rad narodowych 

z terenu województwa łódzkiego z wyborów przeprowadzonych 

w dniu 30 maja 1965 r.

• Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i  rad narodowych 

z terenu województwa łódzkiego z wyborów przeprowadzonych 

w dniu 1 czerwca 1969 r.

• Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu województwa 

łódzkiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 marca 1972 r.

• Akta komisji wyborczych do rad narodowych z  terenu 

województwa łódzkiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 

9 grudnia 1973 r.

• Akta komisji wyborczych do Sejmu Ustawodawczego z  terenu 

województwa łódzkiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 

19 stycznia 1947 r.

• Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w  Kutnie 

[KP PPRwK]

• Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 

w Kutnie [KP PZPRwK]

• Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w  Łodzi 

[KW PPR]

• Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 

w Łodzi [KW PZPR]

• Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w  Kutnie 

[PK PPSwK]
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• Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Urząd Wojewódzki 

w Łodzi [PWRNiUWŁ]

• Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w  Łodzi 

[WK FJN]

• Urząd Wojewódzki Łódzki

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie [APK]: 

• Akta gminy Dobrzelin [AgD]

• Akta gminy Żychlin [AgŻ]

• Akta miasta Kutna [AmK]

• Akta miasta Żychlina [AmŻ]

• Cukrownia „Dobrzelin” w Dobrzelinie [CDwD]

• Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa Gminy Dobrzelin 

w Żychlinie [GKPO]

• Gminna Szkoła Rolnicza w Śleszynku [GSRwŚ]

• Gminna Rada Narodowa w Dobrzelinie [GRND]

• Komunalna Kasa Oszczędności w Żychlinie [KKO]

• Miejska Rada Narodowa w Żychlinie [MRNŻ]

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Żychlinie [OSM]

• Państwowe Liceum i Gimnazjum w Żychlinie [PLiGŻ]

• Powiatowa Rada Narodowa w Kutnie [PRNwK]

• Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w  Kutnie 

[PKFJNwK]

• Powiatowy Urząd Ziemski w Kutnie  [PUZwK]

• Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w  Dobrzelinie 

[PGRNwD]

• Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w  Śleszynie 

[PGRNwŚ]

• Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żychlinie [PMRNwŻ]

• Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie [PPRNwK]

• Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w  Żychlinie 

[PSDZwŻ]

• Publiczna Szkoła Powszechna Nr 1 w Żychlinie [SPnr1]

• Referendum Ludowe w powiecie kutnowskim-1946 [RLw PK]

• Spółdzielnie produkcyjne powiatu kutnowskiego [SPPK]

• Starostwo Powiatowe w Kutnie [SPK]

• Starosta Powiatu Kutnowskiego  [SP]
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• Szkoła Podstawowa i  Liceum Ogólnokształcące im. 

A. Mic-kiewicza w Żychlinie [SPiLOwŻ]

• Towarzystwo Popierania Budowy Szkół w powiecie kutnowskim 

[TPBSwPK]

• Urząd Miasta Żychlina [UmŻ]

• Wybory do rad narodowych w powiecie kutnowskim-1954 

• Wybory do rad narodowych w powiecie kutnowskim-1958 

• Wybory do Sejmu i rad narodowych w powiecie kutnowskim-1961 

• Wybory do Sejmu i rad narodowych w powiecie kutnowskim-1965 

• Wybory do Sejmu i rad narodowych w powiecie kutnowskim-1969 

• Wybory do Sejmu PRL z powiatu kutnowskiego-1972

• Zespół Szkół w Żychlinie [ZSwŻ]

Archiwum Państwowe w  Toruniu Oddział we Włocławku 

[APPOW] 

• Starostwo Powiatowe Włocławskie [SPW]

Archiwum Parafi i Rzymsko - Katolickiej w Żychlinie [APRKwŻ]

• Zbiór archiwaliów.

Archiwum Wojskowego Instytutu Historycznego [WIH]

• Mikrofi lmy i Dokumenty [M i D]

Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie

• Stronnictwo Ludowe

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego [AŻIH]

• American Jewish Joint Distribution Committee 1939 – 1941

• Archiwum Getta Warszawskiego, Ring I, Archiwum Ringelbluma

• Bund 

• Gmina Wyznaniowa Żydowska w Żychlinie. 1918, 1929 – 1931

• Hitachdut

• Poalej Syjon

• Poalej Syjon – Lewica

• Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady

Centralne Archiwum Wojskowe [CAW]

• Kolekcje Wydziału I

• Wojskowa Komenda Rejonowa w Kutnie [WKR w K]

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu [GKŚZpNP] 

• Ankieta Sądów Grodzkich [ASG]
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ŹRÓDŁA DRUKOWANE

1 „Dziennik Kutnowski” 1935

2 „Echo Kutnowskie” 1936 -1937

3 „Echo” 1937 -1938

4 „Gazeta Kutnowska” 1922 -1923

5 „Gazeta Świąteczna”,  1920

6 „Gazeta Wyborcza Poznań” nr 212, wydanie z dnia 10/09/1999

7 „Głos Kutnowski”, 1925 - 1927

8 „Głos Nieszawski (Dzień Ciechociński)”, 1936

9 „Głos Pracy” 1927 -1929

10 „Gromada”, 1934 – 1935

11 „Hasło”, 1938 -1939

12 „Kronika Kutnowska” 1932 -1933

13 Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, 

przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1928, 1930

14. „Kurier Kutnowski”,  1936 

15. „Kurier Mazowiecki”, nr 25/158, 1994 r.

16. „Litzmannstädter Zeitung” , 1942 

17.  „Ostdeutscher - Beobachter” , 1944

18. „Pobudka” 1924

19. „Praca” 1929 -1931

20. „Robotnik”, 1918 - 1939 

21.  Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1932, 1934, 

1936, 1938

22. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. 

Województwo Warszawskie, t. I, Warszawa 1922    

23. Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1923, 

1926, 1929, 1937 

24. Sroka A. R., Księga przemysłu, handlu i fi nansów, Warszawa 

1922 r. i 1926 r.

25. Statystyka wyborów do Sejmu Ustawodawczego, „Miesięcznik 

Statystyczny”, 1920, t. 2

26. Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w dniu 5 i 12 

listopada 1922 roku, „Statystyka Polski”, t. VIII, Warszawa 

1926
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27. Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w dniu 4 i 11 

marca 1928 roku, „Statystyka Polski”, t. X, Warszawa 1930.

28. Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w dniu 16 

i  26 listopada 1930 roku, „Statystyka Polski”, seria C, z. 4, 

Warszawa 1935

29. „Tygodnik Kutnowski”, 1918 – 1929, 1931 - 1932

30. „Tygodnik Płocki”, nr 6 (816), 7 luty 1988 r.

31. „Wiadomości Kutnowskie”, 4.09.1983

ARTYKUŁY, MATERIAŁY I OPRACOWANIA

1. Archiwum Ringelbluma. Listy o  Zagładzie, opr. Ruta 

Sakowska, PWN, 1997, t. 1

2. Badziak W., Kozłowski W., Wyzwolenie ziemi łódzkiej. 

Styczeń 1945, Łódź 1980

3. Baranowski W., Katalog zabytków budownictwa 

przemysłowego w  Polsce, t. IV, z. 7, Powiaty: Kutno 

i Skierniewice – województwo łódzkie, PAN, Instytut Historii  

Kultury Materialnej, Ossolineum, 1974

4. Biografi e żychlińskie. 40- lecie Zakładów Wytwórczych  

Maszyn Elektrycznych i Transformatorów  M-1 im. W. Piecka 

w Żychlinie, Łódź 1963 r.

5. Bliska – Smuś B., Bezimienni, „Tygodnik Płocki”, nr 6 (816), 

7 luty 1988

6. Bodek H., Jak tropione zwierzęta. Wspomnienia, Kraków 

1993

7. Brycz - Bitner H., Rady Delegatów Robotniczych 1918-1919, 

Moskwa 1934

8. Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, 

Warszawa 1990

9. Chlebny J., Wybory i  posłowie pierwszego Sejmu 

Ustawodawczego okręgu Kutno, Gostynin, Łęczyca, Łódź 

1993

10. Chmielak M. W., Ks. Roman Indrzejczyk, [w:] Zwyczajna 

parafi a. Kielce: Ofi cyna Wydawnicza „Apla” s.c., 1999
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11. Dąbrowska D., Zagłada skupisk żydowskich w Kraju Warty 

w  okresie okupacji hitlerowskiej, „Biuletyn Żydowskiego 

Instytutu Historycznego”, nr 13 -14. 1995, 

12. Dega W.,  Zapiski do autobiografi i (cz. 1). Moja droga życiowa 

do wiedzy i zawodu , „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 

R. 29:1985 z. 2

13. Dudek A., Zblewski Z., Utopia nad Wisłą.  Historia Peerelu, 

Warszawa – Bielsko-Biała 2008

14. Góreczny F., Emit. Księga Historii, Żychlin 1974

15. Góreczny F., Kronika Szkoły Ogólnokształcącej stopnia 

pierwszego i  Licealnego im A. Mickiewicza, rkps., Żychlin 

1960

16. Grynberg M., Żydzi w Rejencji Ciechanowskiej 1939 – 1942, 

Warszawa 1984

17. Historia Elektryki Polskiej, nr 4, WNT 1972

18. „Józef Piłsudski – Marszałkowi w hołdzie”, katalog wystawy 

w Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 2008,

19. Józefecki J., Zmiany ludnościowe w gminie Żychlin w latach 

1912 – 1921, Kutnowskie Zeszyty Regionalne, Kutno 2005, 

t. IX, 

20. Józefecki J., Żychlin. Zarys dziejów do 1918 r., Żychlin 1997

21. Korkuć M., Wybory 1947 – mit założycielski komunizmu, 

IPN Kraków, http://www.ipn.gov.pl/portal.php.

22. Kowalski J., Zarys historii polskiego ruchu robotniczego 1918-

1939, cz. I 1918-1928, Warszawa 1959

23. Kronika Żychlina od czasów najdawniejszych do grudnia 

1966 r. doprowadzona, opr. Franciszek Góreczny, maszynopis, 

Żychlin 1966.

24. Krysiak Z., Spółdzielczość bankowa w powiecie kutnowskim, 

Kutno 2002

25. Kutno. Dzieje miasta, red.,R. Rosin, Warszawa- Łódź, 1984.

26. Łossowski P., Zerwane pęta. Usunięcie okupantów z  ziem  

polskich w listopadzie 1918 r., Warszawa 1986

27. Maciak J., Zalewski L., Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie. 

Kronika z lat 1882 – 2002, Kutno 2002

28. Malinowski H., Program i  polityka rolna KPRP, Warszawa 
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1964

29. Marchewka D., Działalności Bundu w powiecie kutnowskim 

1918 - 1939, http://wsgk.com.pl/uploads/ Marchewa.pdf

30. Marchewka D., Gminy żydowskie w powiecie kutnowskim  po 

wyborach z 1924 r., http://jewish.kutno.free.fr/history.html

31. Marchewka D., Szlomej Emunej, Isroel w miastach powiatu 

kutnowskiego, http://jewish.kutno.free.fr/history.html

32. Mazur S.,  Czołgi Na Torach,  „Gazeta Wyborcza Poznań” nr 

212, wydanie z dnia 10/09/1999

33. Nawrocki S., Policja hitlerowska w tzw. Kraju Warty. 1939 – 

1945, Poznań 1970

34. Odgłosy rewolucji Październikowej na Mazowszu i Podlasiu, 

praca zbiorowa,, Warszawa 1984 

35. Pawlak J., Bezprocentowe Kasy Pożyczkowe Gemiłus Chesed 

w Kutnie i powiecie kutnowskim w latach 1927 – 1939

36. Pawlak J., Eksterminacja ludności żydowskiej w Kutnie w XX 

w., Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom III, Kutno 1999

37. Pawlak J., Organizacje i  stowarzyszenia żydowskie w Kutnie 

i  powiecie kutnowskim w  latach 1918- 1939 (część II), 

Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom X, Kutno 2006

38. Pawlak J., Polskie Eskadry w wojnie obronnej. Wrzesień 1939, 

Warszawa 1991

39. Pawlak J., Stowarzyszenia żydowskie w powiecie kutnowskim 

w  okresie dwudziestolecia międzywojennego, Kutnowskie 

Zeszyty Regionalne, tom VIII, Kutno 2004

40. Pawlak J., Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno- Sportowe 

„Makabi” w Kutnie, Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom II, 

Kutno 1998

41. Pilch A., 50 lat Fabryki Maszyn Elektrycznych Celma 

w  Cieszynie (1920 – 1970). Przyczynek do badań nad 

rozwojem przemysłu elektrotechnicznego w Polsce, Katowice 

1970

42. Pinkas hakehillot Polin: entsiklopedyah shel ha-yishuvim ha-

Yehudiyim le-min hivasdam ve-`ad le-ahar Sho’at Milhemet 

ha-`olam ha-sheniyah, Edited by: Danuta Dabrowska and 

Abraham Wein , Authors: Pessach Egoldberg, Danutal 
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Dabrowska, Abraham Wein Jakubowicz, Aharon Weiss, 

Published by Yad Vashem, Yad Vashem, Jerusalem, 1976, t. I

43. Próchniak L., Kolektywizacja rolnictwa w  regionie łódzkim, 

Łódź 2003

44. Rezmer W., Armia „Poznań”, Warszawa 1992

45. Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1945- 1980, 

Warszawa 2003

46. Rozwój przemysłu maszyn i aparatów elektrycznych w Polsce, 

praca zbiorowa, Warszawa 1970

47. Saramonowicz J., Życie polityczne Kutna w  drugiej 

Rzeczypospolitej 1918 – 1939, wyd. ŚSSK „Środek”, Kutno 

2008

48. Serwański E., Obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem 1941 – 

45, Poznań 1964

49. Skibiński S., Wspomnienia z  Żychlina z  lat 1943 – 45 

(o fabryce i ludziach), Kutnowskie Zeszyty Regionalne, Kutno 

2008, t. XII

50. Sławiński K., Lotnictwo Armii „Pomorze”, Pruszków 1992

51. Szwed R., PPS w  wyborach do samorządów terytorialnych 

1919 -1939, Wrocław 1991

52. Trzciński W., Struktura wyznaniowa wyborców (nabywców 

patentów) do Izby Przemysłowo-Handlowej w  Warszawie, 

„Kwartalnik Statystyczny”, t. 8, z. 1, 1931

53. Urbaniak A., Lista członków Polskiej Organizacji Wojskowej 

w obwodzie kutnowskim w latach 1917 – 1918, Kutnowskie 

Zeszyty Regionalne [dalej: KZR], Kutno 1997, t. I, s. 165.

54. Walczak E., Danelski B., Żychlin – pierwszy okręgowy zlot 

Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Męskiej z  Archidiecezji 

Warszawskiej (1927 r.), Kutnowskiego Zeszyty Regionalne, 

Kutno 2002, t. VI,

55. Walczak E., Zarys historii publicznych bibliotek miasta Kutna 

i wsi powiatu kutnowskiego od początków XX w. do 1939 r., 

Kutnowskiego Zeszyty Regionalne, Kutno 2002, t. VI

56. Województwo łódzkie 1919 – 1969, Studia i materiały, pod. 

red. R. Rosina, Łódź 1971

57. Wróbel J., Żydzi w  Kutnie 1939- 1942, „Rocznik Łódzki”,  
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tom XXXIX, Warszawa- Łódź, 1991.

58. Wrzesińska A., Ruch oporu ZWZ AK w  obwodzie Gąbin, 

Gąbin 2010

59. „Wybacz mi Żono, że Polskę ukochałem bardziej niż Ciebie 

i dziecko”, Polscy narodowcy jako ofi ary nazizmu w okresie II 

wojny światowej, pod red. P. Andrejuka, Warszawa 2007

60. Zalewski L., Szkolnictwo na terenie miasta i gminy Żychlin 

XVIII – XX w., mszp., Żychlin 2000

61. Zalewski L., Zbiór prywatnych archiwaliów i  wspomnień, 

zbiory prywatne

62. Zalewski L., ks. Śliwonik F., Parafi a w  Żychlinie wczoraj 

i w roku Wielkiego Jubileuszu, Bydgoszcz 2000
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