Dzielnice
RÓDMIECIE
Obecny ksztat tej dzielnicy wyklarowa
si podczas poczenia Starej i Nowej
Czstochowy w jedno miasto (1826 r.).
Wczeniej w 1818 roku wytyczono gówny trakt miejski – dzisiejsz alej Najwitszej Maryi Panny. W poowie drogi
znajdowa si plac, pocztkowo bez
nazwy (póniej zwany pl. Magistrackim,
nastpnie Bronisawa Pierackiego, obecnie pl. dr. Wadysawa Biegaskiego),
który z czasem sta si gównym placem
miasta. W latach 60. XIX wieku stan
przy nim czstochowski ratusz. Wokó
tej najwaniejszej drogi rozbudowywao si ródmiecie. Po blisko 200 latach
ulica Panny Maryi (bo tak nazywaa si
przez przeszo 100 lat) bya jednym z najwikszych osigni urbanistyki polskiej
pierwszej poowy XIX wieku. Wikszo
zabudowy tej alei i prostopadych do niej
ulic: Dojazd, prowadzcej do dworca
kolejowego (od 1926 r. ul. Pisudskiego),
Teatralnej (pocztkowo na caej dugoci
jej nazw zmieniono na al. Kociuszki,
nastpnie w 1932 r. podzielono j i cz
pónocn od al. Najwitszej Maryi Panny nazwano al. Kociuszki, a cz pou-

dniow al. Wolnoci), Szkolnej (od 1918 r.
ul. gen. Dbrowskiego) i kilku innych,
powstao przed I wojn wiatow. To
przy niej otwierano nowe restauracje i kawiarnie, kina i nowoczesne sklepy, m.in.
„Bata”, „Wedel”, „Telefunken”. Przy alei
Kociuszki rzemielnicy wspólnymi siami
wznieli Dom Rzemiosa – siedzib cechów – z wielk sal widowiskow. Po jej
drugiej stronie z prywatnej inicjatywy wybudowano nowoczesne kino Luna (uznawane za najnowoczeniejsze kino w ówczesnej Polsce), a przy ulicy Kiliskiego
(do 1916 r. bya to ul. Cerkiewna, nastpnie ul. Pikna, przemianowana w 1919 r.
na ul. Kiliskiego) – Teatr Miejski.

STARE MIASTO
Pooone na lewym brzegu Warty jest
najstarsz czci Czstochowy. Pierwsze udokumentowane informacje na jego
temat sigaj pocztków XIV wieku.
W dzielnicy znajdoway si: Stary Rynek,
koció parafialny pw. w. Zygmunta, stary ratusz, który spon w XVII wieku podczas jednego z licznych najazdów (mimo
prowadzonych prac archeologicznych
trudno obecnie precyzyjnie wskaza miej-

PANORAMA MIASTA ZE ZOTEJ GÓRY

sce jego lokalizacji). By te drewniany
most na Warcie (do dzi istnieje na Starym Miecie w Czstochowie ul. Mostowa). Zabudowa bya stara, chaotyczna,
krte uliczki prowadziy do malekich
warsztatów rzemielniczych i sklepików.
Nie byo nawet ulicznych rynsztoków,
o innych urzdzeniach sanitarnych nie
wspominajc. Zakupy robiono gównie
na placu przed kocioem pw. w. Zygmunta – Nowym Rynku – który zlikwidowano dopiero pod koniec lat 30. XX wieku
(od 1937 r. pl. Ignacego Daszyskiego).
Cz Starego Miasta bya faktycznie
dzielnic ydowsk ze swoimi ciasnymi
uliczkami: Kozi, Senatorsk, Spadek
(od 1932 r. ul. Garibaldiego), Targow,
Ptasi, Gsi innymi (jedno z bardziej
zaniedbanych i ubogich miejsc w miecie). rodkiem ulic przebiega rynsztok,
w mieszkaniach brakowao biecej
wody i kanalizacji. Tym niemniej miejsca
te miay swój wewntrzny koloryt i atmosfer. Istniaa take bogata, cho niewyodrbniona, cz tej dzielnicy, któr
zamieszkiway ydowskie elity: lekarze,
prawnicy, przemysowcy (ci ostatni zazwyczaj mieli mieszkania przy swoich
fabrykach). Byy to ulice w centrum miasta – I aleja (odcinek od placu przed kocioem pw. w. Zygmunta do wiaduktu
nad torami kolejowymi), Katedralna (do
1932 r. cz ul. Straackiej), Pisudskiego (do 1926 r. ul. Dojazd) i przemysowa
Garibaldiego (do 1932 r. ul. Spadek).
Przy tej ostatniej mieciy si fabryki:
poczoch „Ziegler & Silberberg”, dziewiarnia „Primasosnowiczanka”, Czstochowska Fabryka Jedwabnych Wstek
Józefa Szlezyngera, filia Odlewni eliwa
i Emalierni Wulkan i oczywicie Fabryka
Kapeluszy, jeden z najwikszych krajowych producentów nieodzownych w tamtych czasach nakry gowy. Dziaao wiele skromnych warsztatów i pracowni.

ZAWODZIE

HERBSKA

W. BARBARY

Dzielnica pooona na prawym brzegu
Warty, bezporednio ssiadujca ze Starym Miastem. Znajdowa si tam wielki
i nowoczesny, jak na tamte czasy, Szpital
Towarzystwa Dobroczynnoci dla ydów
oraz nowy miejski park im. Gabriela
Narutowicza. W 1926 roku zbudowano
oczyszczalni cieków, miejsk elektrowni, póniej jeszcze wizienie. Od 1938
roku mieszkacy dzielnicy mogli robi
zakupy na miejskim targowisku – Rynku
Narutowicza.

Dzielnica zlokalizowana midzy ródmieciem a Stradomiem. Tam znajdowa
si wze kolejowy i stacja towarowa,
swój pocztek miaa linia kolei herbskiej, czcej Czstochow i reszt kraju z Niemcami w punkcie granicznym na
stacji kolejowej w Herbach. W barakach,
pozostaych po jej budowie, podczas
I wojny wiatowej przetrzymywano jeców wojennych. W latach midzywojennych baraki stay si miejscem pobytu
bezdomnych i osób z marginesu spoecznego. Zlikwidowano je dopiero w latach
50. XX wieku.

Nazwa tej dzielnicy, pooonej po poudniowej stronie jasnogórskiego wzgórza,
pochodzi od kocioa pw. w. Barbary,
który dopiero na pocztku XX wieku sta
si parafi. Mieszkacy dzielnicy, podobnie jak Czstochówki, yli gównie
z pielgrzymów oraz produkcji i drobnego
handlu dewocjonaliami.

JASNA GÓRA
Znajduje si tam klasztor oo. Paulinów
z kaplic Cudownego Obrazu Najwitszej Matki Boskiej Czstochowskiej. Miejsce to jest corocznie odwiedzane przez
niezliczone rzesze pielgrzymów. Wokó

W

klasztoru wyrosy dzielnice w. Barbary
na poudniu i Czstochówka na pónocy.
Na zachód od klasztoru rozcigay si
rozlege klasztorne uprawne pola.

spóln cech wszystkich dzielnic biedy byy ogródki, w których uprawiano jarzyny, i podwóreczka,
gdzie rozwijaa si klatkowa hodowla
królików, a jeli pozwalay na to warunki, to równie kur i kaczek. Czstym
widokiem byy pasce si kozy, stanowice dla wielu rodzin jedyne ródo
poywienia. Zwierzta te wypasay si
nawet na miejskich trawnikach.

CZSTOCHÓWKA
W przeszoci bya przyklasztorn osad,
która w XVIII wieku uzyskaa prawa miejskie i przez 100 lat funkcjonowaa jako
Nowa Czstochowa (w 1826 r. zostaa
poczona ze Star Czstochow). Stanowia centrum rzemielniczej produkcji
drobnych przedmiotów kultu religijnego.
W dwudziestoleciu midzywojennym bya
centrum noclegowym dla pielgrzymów
przybywajcych na Jasn Gór.

ZOTA GÓRA
Jej nazwa pochodzi od wapiennego
wzgórza nazwanego wanie Zot Gór.
Ze wzniesienia w kierunku zachodnim
rozpociera si wspaniay widok na pooone w dole miasto i jasnogórski klasztor. Dzielnica, zlokalizowana we wschodniej czci miasta, rozcigaa si wzdu
rzeki Kucelinki, która w tym rejonie czy
si z Wart. U podnóa Zotej Góry i jej
kamienioomów powstay pierwsze czstochowskie wapienniki, dajc pocztek
czstochowskiemu przemysowi materiaów budowlanych. Do koca lat 30. niemal niezamieszkaa.

OLSZTYSKA
Dzielnica obejmowaa tereny pooone
wzdu ulicy Olsztyskiej i rzeki Warty.
W wikszoci byy to ziemie uprawne
(jeli tylko na czstochowskich piaskach
i kamieniach udao si cokolwiek uprawia ). Przy ulicy Zotej (dawna ul. Zota
od ul. Mirowskiej do cmentarza ydowskiego) mieci si ydowski cmentarz.
Dalej w kierunku poudniowo-wschodnim na piaszczystych pustkowiach poronitych sosnowymi laskami i kpami
krzewów, przy szosie prowadzcej do Olsztyna, na terenach, które jesieni 1928
roku wczono w obrb miasta, powstao
lotnisko na Kucelinie. Lotnisko, wyposaone w stacj paliw i drewniany hangar
dla samolotów, oznaczony widocznymi
z przestworzy wielkimi biaymi literami
L.O.P.P. (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej), funkcjonowao do wrzenia
1939 roku (zlikwidowane podczas rozbudowy Huty Czstochowa w latach 50.).

FABRYKI
Próno obecnie szuka tej ttnicej kiedy yciem dzielnicy. Bya to popularna
nazwa terenów pooonych wzdu ulicy
Krakowskiej (od 1922 r. ul. Narutowicza,
ob. ponownie ul. Krakowska), gdzie zlokalizowano kilka duych i kilkanacie
maych fabryk. Midzy fabrycznymi

STARE MIASTO, ULICA NADRZECZNA
(DZIELNICA YDOWSKA),
LATA 30. XX WIEKU

budynkami przebiega kana Kohna
– sztuczna, wykopana w latach 60. XIX
wieku odnoga Warty. Kanaem dostarczano wod do fabryk; stanowi on take zabezpieczenie przeciwpowodziowe
dzielnic Fabryki i Zawodzie (w latach 90.
XX w. zosta, niestety, zasypany).

PARK IM. STANISAWA STASZICA

RAKÓW

STRADOM

Bya to typowa osada robotnicza, wczona w granice miasta w 1928 roku.
Jej charakterystyczn zabudow stanowiy budynki z czerwonej, licowej cegy.
Znajdowaa si tam huta, której zaoycielem, budowniczym i wacicielem
by Bernard Ludwik Hantke (1826–1900)
– w 1934 roku dziaaa jako Huta Czstochowa, po kryzysie wesza w fuzj z Modrzejewskimi Zakadami Górniczo-Hutniczymi. W samym rodku hutniczego
osiedla, niemal na szczycie niewielkiego
wzgórza, zbudowano w 1900 roku stylowy paac wacicieli huty. Rodzina w nim
nie zamieszkaa; sta si centralnym
punktem i najbardziej okazaym obiektem dzielnicy (obecnie mieci si w nim
Modzieowy Dom Kultury). Paac zosta
otoczony blisko 2-hektarowym parkiem.

Poudniowa dzielnica miasta, gsto zaludniona w czci mieszkalnej, pooona
wzdu rzeki Stradomki. Zabudowana
niskimi domkami pozbawionymi wszelkich wygód (do koca lat 30. bez kanalizacji), w których mieszkali gównie
robotnicy zatrudnieni w pobliskich fabrykach wókienniczych i na kolei. Kolejarze
budowali charakterystyczne domy – uywali zuytych podkadów kolejowych.
Z czasem powikszali swoje pocztkowo
jednoizbowe mieszkania.

OSTATNI GROSZ
Dzielnica zostaa wczona w granice
Czstochowy dopiero w 1928 roku. Podobnie jak Stradom stanowia dzielnic
biedoty. Znajdoway si tam wielka przdzalnia i tkalnia baweny, które powstay
jeszcze w XIX wieku z przeksztacenia
zakadów jutowych, od 1900 roku noszcych nazw Towarzystwo Przdzalnicze
„La Czenstochovienne” (do 1939 r. kilkakrotnie zmieniaa nazw i wacicieli;
popularnie zwana „Czstochowiank”).

BÓR
Rozlege tereny na wschód od rzeki Konopki, sabo zaludnione, podmoke ki
i nieuytki, bagniska, gospodarstwa rolne.

ZACISZE
Dzielnica zlokalizowana w najodleglejszych, poudniowych kracach miasta.
Znajdoway si tam wojskowe koszary (pamitajce czasy carskie), które
w latach midzywojennych byy siedzib
7. Puku Artylerii Lekkiej (przy nich znajdoway si poligony). Zacisze byo sabo
zaludnione i miao mao mieszkaców.

GNASZYSKA
Bardzo malownicza okolica dzikich pól,
strug, stawów i glinianek o niskiej zabudowie i maej liczbie mieszkaców. Znajdowaa si tam dua fabryka wókiennicza (juta) – Gnaszyska Manufaktura.

LISINIEC
Dawna wie klasztorna, wczona w granice miasta w 1928 roku. Charakterystyczne dla tej dzielnicy s dwie glinianki
o dumnych nazwach – Batyk i Adriatyk.
Lisiniec to obszar pól uprawnych nalecych do Jasnej Góry. W 1939 roku na za-

ski charakter i sab zabudow. Na pónocy tych terenów znajdowao si pasmo
wzgórz, zwanych Kawimi Górami (na
tych wzgórzach jest dzielnica mieszkalna Pónoc, tzw. wielka sypialnia miasta).
Od 1882 roku mieci si tam cmentarz,
zwany cmentarzem na Kulach. Wiele
nagrobków to dziea wybitnych czstochowskich artystów lat midzywojennych, m.in.: Stanisawa Barylskiego,
Wadysawa Rudlickiego.

KAMIE
STARY RYNEK NA STARYM MIECIE, PRZED 1939 ROKIEM

chodnim skraju rozpoczto budow linii
betonowych umocnie, niestety, nie ukoczonych przed niemieck napaci.

PARKITKA
Pooona na wzgórzach w zachodniej
czci miasta. W okresie midzywojennym bya bardzo sabo zagospodarowana. Planowano tam wybudowa wielki
miejski szpital. Jako jedna z dzielnic
mieszkalnych pooonych na obrzeach
miasta miaa sta si tzw. miejsk sypialni. Plany architektów przerwa wybuch II wojny wiatowej.

ZAWADY
Kolejna osada wiejska, która staa si
czci miasta. Do wybuchu I wojny
wiatowej mieciy si tam koszary wojsk
rosyjskich, a podczas dziaa zbrojnych
– niemieckich. Po odzyskaniu niepodlegoci w dzielnicy stacjonowa 27. Puk
Piechoty. Dzielnica bya sabo skomunikowana z miastem i miaa ma liczb
mieszkaców.

KULE
Nazwa dzielnicy wywodzi si od wsi
Kule. Ta cz Czstochowy miaa wiej-

Bardzo malownicza dzielnica pooona nad Wart, która w tym miejscu ma
charakter przeomu, przebijajc si
midzy skakami, wysepkami i iglicami,
by wreszcie wpyn w spokojne wodne zakola. Pod ska, na której obecnie
stoi koció, znajduje si jaskinia (prowadzi do niej kilka wej ). Od 1930 roku
w granicach miasta jest dawny folwark
Anioów. Od pocztku XX wieku byy tam
Zakady Chemiczne „Anioów” (czsto
zmieniaa si ich nazwa i waciciel).
Cho podupade, przetrway lata kryzysu przeomu lat 30. ubiegego wieku. Na
„anioowskim” pustkowiu powstay poligon oraz skady i magazyny wojskowe,
stacjonujcego w dzielnicy Zawady 27.
Puku Piechoty.

WIDOK NA MIASTO Z JASNOGÓRSKIEJ WIEY, KIERUNEK POUDNIOWO-WSCHODNI

Jasna Góra
K

lasztor na Jasnej Górze zosta zaoony 9 sierpnia 1382 roku jako erem
(pustelnia) zakonu paulinów (Zakon witego Pawa Pierwszego Pustelnika). Szybko sta si jednym z najliczniej
i najczciej odwiedzanych miejsc w kraju;
miejscem, z którego emanowaa mio do
ojczyzny, ostoj katolickiej wiary.
Zlokalizowana na wapiennym wzgórzu,
oddalona od wsi Czstochowa, która na
przestrzeni dziejów przeksztacaa si
w miasto pooone nad Wart, Jasna Góra
stawaa si zaczynem, wokó którego
ksztatowa si kolejny organizm miejski
– Nowa Czstochowa. Z czasem te dwa
grody zrosy si w jedno miasto, a klasztor jasnogórski wraz z jego Cudownym
Obrazem sta si najcenniejszym miej-

skim klejnotem. Obraz jak magnes przyciga do Czstochowy rzesze Polaków,
którzy przynosili swoje troski, czerpali si
i nadziej.
Mimo licznych wojen, napadów i poarów, klasztor rozwija si, rosa te jego
rola i znaczenie. Po ponad 400 latach
rytm ten zakóciy rozbiory Polski, które
przyczyniy si do propagowania antypolskiej polityki, polityki wynarodowienia.
Pocztkowo nic na to nie wskazywao:
na Jasnej Górze bywa car Aleksander
I – koronowany na króla Polski, bywali
te inni wielcy ówczesnej Europy. Dopiero
polityka rusyfikacyjna cara Aleksandra II
wywoaa ogólnonarodowy sprzeciw, doprowadzia do wybuchu powstania styczniowego. Od 26 padziernika 1864 roku
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maja 1925 roku na Jasnej Górze
po raz pierwszy obchodzono wito Najwitszej Maryi Panny Królowej
Korony Polskiej. Rok póniej polskie
kobiety przekazay Najwitszej Pannie
insygnia królewskie – bero i jabko królewskie.

sierpnia 1928 roku w ramach
przygotowa do wielkiego
jubileuszu 550-lecia obecnoci
Cudownego Obrazu w klasztorze jasnogórskim nagoniono
plac przed Jasn Gór.

w klasztorze stacjonoway wojska rosyjskie, które zlikwidoway aptek i drukarni. 8 listopada 1864 roku moc carskiego
ukazu miaa miejsce kasata wszystkich
polskich klasztorów w caym Królestwie
Polskim, a Jasna Góra zaliczona zostaa
do tzw. klasztorów etatowych, co oznaczao zakaz przyjmowania do nowicjatu nowych kandydatów. Represje posuny si
na tyle daleko, e 28 listopada 1876 roku
gubernator Warszawy zakaza uywania
w Litanii Loretaskiej zwrotu Królowo Korony Polskiej.
Najwikszym upokorzeniem dla Polaków
byo wystawienie 30 kwietnia 1889 roku
u stóp Jasnej Góry okazaego pomnika
cara Aleksandra II. Monument ten pod

przymusem musia powici biskup kujawsko-kaliski Aleksander Kazimierz Bereniewicz.
Podczas I wojny wiatowej Czstochow
zajli Prusacy, a Jasna Góra zostaa austriack enklaw – Enclave Jasna Góra.
Jeszcze przed kocem wojny – 4 listopada 1918 roku – zaoga armii austriackiej,
bdcej wojskow obsad Jasnej Góry,
przekazaa dowództwo polskiemu komendantowi podporucznikowi Arturowi
Winiewskiemu.
20 wrzenia 1919 roku na Jasnej Górze
powoano do ycia Nisze Seminarium
Duchowne – Juvenat, które w 1923 roku
przeniesiono do Krakowa.
22 czerwca 1919 roku w klasztornych murach uroczycie witano generaa Józefa
Hallera, twórc Bkitnej Armii i zwy-

ciskiego wodza. W lad za nim Jasn
Gór odwiedzali inni dowódcy i politycy.
20 padziernika 1920 roku wizyt zoy
Naczelnik Pastwa Józef Pisudski. Jego
przybycie do klasztoru, tak jak póniejsza wizyta prezydenta Ignacego Mocickiego (1930 r.), przebiegao w duchu
dawnych tradycji i nawizywao ceremoniaem do wizyt-pielgrzymek, skadanych Jasnogórskiej Pani przez polskich
królów. W 1923 roku klasztor odwiedzi,
uroczycie podejmowany przez oo. paulinów i czstochowskie wadze, marszaek
Francji Ferdynand Foch, jeden z gównych strategów i zwyciskich dowódców
podczas I wojny wiatowej.
14 sierpnia 1932 roku miaa miejsce inauguracja obchodów 550 rocznicy lokacji
jasnogórskiego klasztoru przez ksicia

Wadysawa Opolczyka. Poniewa 500-lecie przypado na czas rozbiorów, podobnie jak rocznica wiktorii wiedeskiej
króla Jana III Sobieskiego, postanowiono
obchodom w 1932 roku nada niezwykle
uroczysty charakter, aby stay si witem
narodowym. Do Czstochowy przyby Prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mocicki.
15 sierpnia w obecnoci 200 tys. pielgrzymów kontynuowano uroczystoci w okolicach Szczytu, gdzie obya si suma pontyfikalna, w której uczestniczy kardyna
August Hlond – prymas polski.
Prasa, jak to zwykle bywa, i w tym doniosym wydarzeniu doszukaa si sensacji, o czym informowa „Goniec Czstochowski”. Zwyka bójka laskami midzy
sprzedawcami wody sodowej niemal nie
doprowadzia do zbiorowej paniki. Plotka

PAMITKOWY RYNGRAF Z OKAZJI 550. ROCZNICY
OBECNOCI CUDOWNEGO OBRAZU
NA JASNEJ GÓRZE

Do

utraty niepodlegoci w 1939
roku na Jasnej Górze zebrao
si kilka kongresów, cznie z najwaniejszym Kongresem Eucharystycznym
(28 wrzenia 1928 r.), który zgromadzi
500 tys. wiernych. Ponadto odbyo si
wiele zjazdów, spotka modlitewnych,
uroczycie obchodzono wane narodowe rocznice i wita.

W

1926 roku profesor Jan Rutkowski
przeprowadzi konserwacj Cudownego Obrazu, a 15 czerwca tego
roku otwarto dla pielgrzymów Skarbiec
jasnogórski.

ZLOT POLSKIEJ MODZIEY
AKADEMICKIEJ, 1936 ROK

o zamieszkach byskawicznie obiega jasnogórski plac i dopiero wystpienie biskupa Teodora Kubiny uspokoio wiernych.
Policja zareagowaa bardzo szybko.
W latach midzywojennych duo si zmienio w dotychczasowej zabudowie klasztornej. W latach 1921–1927 wedug projektu Adolfa Szyszko-Bohusza na dziedzicu
przy bramie waowej wzniesiono budynek
Spowiednicy, a obok urzdzono otoczony krugankami dziedziniec Wieczernika
z kaplic zdobion paskorzebami wykonanymi przez Tadeusza Hukana. Przebudowano równie wejcie do Kaplicy Matki Boskiej. Usprawniono dotychczasowe
wejcie do klasztoru, uatwiajc masowy,
pynny ruch pielgrzymów.

Przeprowadzono te prace modernizacyjne w otoczeniu wityni. Zlikwidowano
resztki fos i ziemnych umocnie obronnych,
usunito dziko rosnce drzewa i krzewy
oraz pozostaoci po rozebranym w 1917
roku pomniku cara Aleksandra II. W tym
miejscu stana figura Najwitszej Maryi Panny.
Wrzesie 1939 roku przyniós Czstochowie tragiczne w skutkach wydarzenia. 3 wrzenia niemiecka pancerna 10.
Armia generaa Waltera Reichemana
zaja miasto, a niemiecki komendant
miasta pukownik Döpping zada od
zakonników cakowitego posuszestwa.
Od 12 padziernika 1939 roku Czstochowa, a wraz z ni Jasna Góra, znalazy si

W

KONGRESY, KTÓRE ODBYY SI NA JASNEJ GÓRZE

1925 roku w klasztorze jasnogórskim przebywao 12 ojców paulinów i 10 braciszków paulinów, a przeorem by ojciec Franciszek Markiewicz.
Odsonicia Cudownego Obrazu Najwitszej Maryi Panny miay miejsce
o godz. 6.00 (latem) i 6.30 (zim).

w utworzonym przez Niemców Generalnym Gubernatorstwie, którego namiestnikiem zosta Hans Frank. W grudniu
1939 roku Niemcy przeksztacili Dom
Ptnika w szpital wojskowy, zajli te
historyczny Arsena i pomieszczenia drukarni. Od 30 stycznia 1940 roku w komnatach królewskich rozgoci si niemiecki sztab wojskowy, a way jasnogórskie
obstawiono posterunkami wojskowymi
i stanowiskami, na których czuwali stranicy uzbrojeni w karabiny maszynowe.
11 maja 1942 roku hitlerowcy, tak jak kiedy wadze carskie, wydali zakaz kultu
Najwitszej Maryi Panny Królowej Polski i obchodów Jej wita, przypadajcego na 3 maja.

Piekarzy – 1937 rok
Kupiectwa Polskiego – 1938 rok
Pracowników i Wychowanków Salezjaskich – 1938 rok
Tercjaski, organizowany przez zakony franciszkaskie – 1939 rok
Ogólnopolski Kongres Rzemiosa Chrzecijaskiego – 16–17 sierpnia 1939 roku

BASZTA KRÓLEWSKA

POCZTÓWKA WYDANA Z OKAZJI
KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO
W 1928 ROKU

Architektura
M

agnesem, który przyciga ludzi
do Czstochowy, bya Jasna Góra.
Ojcowie paulini po latach niewoli, a nawet grcej im cakowitej likwidacji, przystpili do nadrabiania wielowiekowych zaniedba. Ju w pierwszych
latach po odzyskaniu niepodlegoci
przystpiono do prac modernizacyjnych.
Jasna Góra i Czstochowa byy wówczas
miejscami spotka polskich architektów,
czego efekt widoczny jest w postaci niepowtarzalnych dzie architektonicznych,
które nie tylko opary si dziaaniu czasu, ale take s trwaym wiadectwem
geniuszu wykonujcych je artystów.
Krakowski architekt Adolf Szyszko-Bohusz w miejscu dawnego klasztornego
cmentarza zaprojektowa i zbudowa Wieczernik, stanowicy jeden kompleks wraz

z budynkiem Spowiednicy. Zarówno kolumny kruganka Wieczernika, jak i fronton Kaplicy Najwitszego Sakramentu
oraz stojcy obok budynek Spowiednicy,
wzniesione w stylu neorenesansowym
z elementami neobarokowymi, wietnie
wkomponoway si w struktur dawnych

BUDYNEK POCZTY PRZY ULICY LSKIEJ

budowli klasztornych. Prace przy budowie Wieczernika trway w latach 1920–
–1926.
Kolejnym, zrealizowanym w latach 1929–
–1933, jasnogórskim dzieem Adolfa
Szyszko-Bohusza bya tzw. przybudówka do Kaplicy Matki Boskiej. Podczas jej

budowy architekt wykorzysta elementy
dawnego atrium, tworzc nowoczesn,
funkcjonaln przestrze. Zaprojektowa
i wykona równie wystrój jasnogórskiego skarbca.
Drugim wielkim polskim architektem tworzcym na Jasnej Górze by Stefan Szyller, który kierowa i nadzorowa pracami
konserwatorskimi.
Dopenieniem tych wspaniaych dzie architektonicznych s rzeby krakowskiego
artysty Karola Hukana, stanowice dekoracyjn opraw kaplicy Wieczernika,
przez wielu uznane za jego najwiksze
yciowe osignicie.
Oprócz prac na rzecz Jasnej Góry, architekci ci projektowali take budynki
uytecznoci publicznej. Dzieem Adolfa Szyszko-Bohusza by gmach poczty
u zbiegu ulic Kopernika i lskiej, wtedy
wolno stojcy, obecnie w centrum miejskiej
zabudowy. Stefan Szyller we wspópracy

JESZCZE NIEOTYNKOWANA
KAMIENICA NA ROGU
ULIC KATEDRALNEJ (DO 1932 R. CZ
UL. STRAACKIEJ) I OGRODOWEJ,
LATA 20. XX WIEKU

NOWE BUDYNKI PRZY ULICY TEATRALNEJ,
LATA 20. XX WIEKU

KOLEJOWE DOMKI PRACOWNICZE

z Wiesawem Kononowiczem zaprojektowa koció pw. w. Józefa Robotnika na
Rakowie.
W drugiej poowie lat 30. krakowski architekt Zygmunt Gawlik zaprojektowa
koció pw. w. Antoniego na Ostatnim
Groszu. Usytuowana na wzgórzu monumentalna, modernistyczna budowla do
dzisiaj dominuje nad t czci miasta.
Budow rozpoczto w 1938 roku, a ukoczono dopiero w latach 50. XX wieku.
Po wszystkich znakomitych artystach tworzcych w midzywojennej Czstochowie
pozostay liczne lady, zarówno sakralne
(elementy wyposaenia kocioów), jak
i wieckie. Wikszo tych prac przetrwaa, dziki wspaniaemu mecenasowi sztuki, jakim by ówczesny biskup czstochowski ksidz Teodor Kubina. Obecnie mona
je oglda w muzeum diecezjalnym.
Wród budynków powstaych w dwudziestoleciu wyróniay si gmachy czstochowskiego teatru (1928–1938 – architekci
warszawscy Józef Krupa i Teodor apiski), Powiatowej Kasy Chorych (od 1934 r.
Ubezpieczalnia Spoeczna) przy ulicy Mickiewicza (1928–1935 – architekt czstochowski Wiktor Strokoowski), starostwa
(architekt Edward Usakiewicz; jego opracowanie Czstochowa w obliczu zagadnie regulacyjnych byo najwnikliwszym
studium kierunków rozwoju miasta).

KRUGANKI WEDUG DRZEWORYTU
J. HOLLAKA

JASNOGÓRSKI WIECZERNIK,
ZAPROJEKTOWANY I ZBUDOWANY

Policja
W

pierwszych dniach niepodlegoci sytuacja w miecie bya
niestabilna, brak pracy i bieda sprzyjay wzrostowi przestpczoci,
a nawet anarchii.
Realizacja zada w zakresie bezpieczestwa publicznego moliwa bya przy silnym wsparciu aparatu pastwowego,
czyli policji, któr naleao zbudowa od
podstaw. Dekret z 5 grudnia 1918 roku
o organizacji Milicji Ludowej da podstawy do powstania takiej formacji w Czstochowie. W lipcu 1919 roku utworzono
Policj Pastwow, w skad której wesza
milicja i policja komunalna. Gównym
zaoeniem bya organizacja jednostki
na wzór wojskowy. Dalsze doskonalenie sub policyjnych w Polsce nastpio
w 1924 roku. Utworzono wtedy Okrgi Policji Pastwowej, w tym III Kielecki, w którym jako miasto powiatowe znalaza si
Czstochowa.
W miecie powstaa Komenda Powiatowa Policji. Podlegay jej trzy miejskie
komisariaty i posterunki Policji Pastwowej, posterunki wiejskie oraz niezaleny
Wydzia ledczy.

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

POLICJA PRZED SAL ROZPRAW PRZY ULICY GEN. DBROWSKIEGO
(DO 1918 R. UL. SZKOLNA)

U

bóstwo panujce w rodowiskach robotniczych doprowadzio do zamieszek.
16 sierpnia 1919 roku tum zdesperowanych bezrobotnych zaatakowa urzd
komisarza rzdowego. Doszo do star i musiaa interweniowa policja. Wród robotników byli ranni, a jeden z nich zmar. 1 kwietnia 1920 roku wprowadzono stan
wyjtkowy i sdy dorane, przy równoczesnej regulacji systemu pac za wykonywan prac (paca akordowa).

Z chwil utworzenia starostwa grodzkiego rozpocza swoj dziaalno Komenda Miejska Policji Pastwowej z podlegymi jej komisariatami i posterunkami,
których liczba nie ulega zmianie.
Kolejnym etapem rozwoju Policji Pastwowej byo powoanie w 1936 roku Rezerwy Policji. Jej oddziay przeznaczono
do samodzielnych zada specjalnych,
a w szczególnoci do utrzymania bezpieczestwa, spokoju i porzdku w miecie
w przypadku, gdyby siy miejscowe okazay si niewystarczajce. Na pocztek
utworzono w kraju pi kompanii – trzy
w Warszawie i po jednej w odzi i Czstochowie. Policjanci sucy w tej jednostce byli skoszarowani, a na wyposaeniu mieli m.in. sprzt przypominajcy
rycerskie zbroje i tarcze. Pocztkowo
jednostka stacjonowaa w miecie, a od
1937 roku w Herbach Starych.
Komenda Powiatowa i Miejska w Czstochowie, ul. Lubliniecka 4/6 (w 1939 r.
przemianowana na ul. Ochotników
Wojennych, ob. ul. ks. Popieuszki)
I Komisariat, ul. Lubliniecka 4/6
II Komisariat, ul. Pisudskiego 19
(do 1926 r. ul. Dojazd)
III Komisariat, ul. Narutowicza 190
(do 1922 r. ul. Krakowska, ob.
ponownie ul. Krakowska)
Posterunki:
Gnaszyn
Mykanów
Rdziny
ul. Wrzosowa
Kompania D Rezerwy Policji
Pastwowej, Herby Stare

AFERA W CZSTOCHOWSKIEJ POLICJI
Do skandali i afer, nie tylko kryminalnych, ale i obyczajowych, w czstochowskiej
policji zaliczy mona wydarzenia z 1920 roku. Okazao si, e komisarz Pastwowej Policji ledczej Alfred Szepan, jest czonkiem midzynarodowego gangu dziaajcego w Polsce (Lwów i Warszawa) i w kilku miastach Czechosowacji, który
zajmowa si wprowadzaniem do obiegu faszywych czeskich koron. Wspópraca
czeskiej policji z polskimi specjalistami i dugotrwaa obserwacja pozwoliy pozna
sposoby dziaania faszerzy, ich powizania, wreszcie dotrze do drukarni i drukarzy. Jak informowa „Goniec Czstochowski” z 22 maja: Komisarz Policji ledczej
p. Szepan zosta aresztowany rozporzdzeniem prokuratury sdowej w zwizku
z afer wykrycia dziaajcej w miecie potajemnej fabryki koron czeskich.
Od duszego czasu czeska policja przekazywaa polskim funkcjonariuszom sygnay o pojawieniu si duej liczby faszywych banknotów czeskich koron. Dziki
wspópracy z zespoem wywiadowców z Krakowa, natrafiono na lad prowadzcy
do Czstochowy. Tam szybko ujto „producenta”, niejakiego Fajwlowicza, redaktora dziennika „Tageblatt”, który wyda wspólników, a sam w niewyjanionych okolicznociach zbieg z urzdu ledczego. Aresztowano bezporednich sprawców.
Szepan nie odmówi agentom, gdy zaprosili go na kolacj, ale stwierdzi, e musi
jeszcze na chwilk wej do domu, aby przekaza onie co wanego. Agenci udali
si za nim i zastali go palcego w piecu kuchennym „makulatur”. Tumaczy, e
wanie gotuje straw dla psa. W drukarni niejakiego Bociana, gdzie Fajwlowicz
drukowa „Tageblatt”, odkryto zapas papieru do produkcji banknotów, farby oraz
najwaniejszego fachowca – retuszera.
W nastpnych dniach prasa podawaa kolejne szczegóy tej sprawy, a o samym
Szepanie pisaa: Gdy oskaronemu udowodni si popenienie przestpstwa subowego z chci zysku osobistego, ze wzgldu na stanowisko Komisarza jakie zajmowa, jak równie i sumy apówek, które w tym wypadku wchodziyby w gr, grozi
mu bdzie bezwarunkowo kara mierci.

Literatura
C

zstochowa w latach midzywojennych, poza sawnymi na ca
Polsk tzw. czstochowskimi rymami – grafomaskimi wierszowanymi opowiastkami, drukowanymi, niestety, gównie
w drukarni klasztornej, nie miaa tradycji
literackich.
Dopiero w latach 30. w miecie powsta
ruch literacki. Pojawia si grupa modych, pocztkujcych literatów i plastyków, w wikszoci absolwentów Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie, którzy
czyli si w grupy literacko-artystyczne.
Byli to amatorzy, którzy na co dzie pracowali jako nauczyciele lub dziennikarze.
Literat nie by wówczas w stanie utrzyma si ze swojej twórczoci i pisanie
musiao sta si rodzajem hobby.
W 1935 roku powstaa grupa literacka
Drugi Tor, a inicjatorami jej utworzenia
m.in. byli Wacaw Rousseau (dziaacz
spoeczny, zdolny publicysta, literat), Ludomir Kucharski, Józef Mikoajtis. Celem
grupy byo prezentowanie i popularyzowanie lokalnych twórców i ich dokona.
Mia temu suy miesicznik literacko-artystyczny, spoeczny i naukowy. Wydawc zosta Bronisaw Wacawski,
a redaktorem odpowiedzialnym Wacaw Rousseau. Pierwszy numer zawiera
gównie patriotyczne utwory poetyckie,
niestety, brak w nim jakichkolwiek informacji o samej grupie, jej programie i kierunkach dziaania. Trudnoci finansowe
i rozam w Drugim Torze sprawiy, e po
wydaniu szeciu numerów czasopismo
przestao si ukazywa .
Kolejnym periodykiem byo „Czasopismo Literackie”, stworzone i publikowane przez grup Lit-Ars, powoan m.in.
z inicjatywy Jana Barylskiego (dziennikarz i literat). W skad grupy weszli byli
czonkowie Drugiego Toru – Ludomir
Kucharski i Józef Mikoajtis. W pimie
mona byo znale eseje, wyniki bada
literackich, proz, poezj, recenzje literackie, teatralne, filmowe, a nawet muzyczne. Dodatkowo czasopismo wzbogacono barwnymi reprodukcjami obrazów,
artystycznymi fotografiami i oczywicie

reklamami, z których zyski pozwalay na
finansowanie kolejnych wyda. Józef Mikoajtis publikowa w nim wyniki swych
bada literackich, prowadzonych w bibliotece w paacu Raczyskich w Zotym
Potoku, dawnej siedzibie Krasiskich.
W periodyku mona byo przeczyta
take wiersze Ludomira Kucharskiego
i Marii Woniakównej-Maryskiej, Walerii
Domaniewskiej, zabawne wierszyki i powane rozwaania Kazimierza Browicza
oraz utwory literatów z odzi i Krakowa,
a nawet Warszawy. Redaktorzy i wydawcy „Czasopisma Literackiego” umiejtnie
wykorzystywali moliwoci, jakie niosy
patne ogoszenia reklamowe, nawizali cis wspóprac z drukarni F. D.
Wilkoszewskiego, skutecznie prowadzili
system kolportau i prenumeraty.
Przygotowywany na koniec 1939 roku numer „Czasopisma Literackiego” ju si
nie ukaza.

K

ade szanujce si rodowisko literackie musiao mie miejsce spotka. Funkcj t doskonale speniaa
mieszczca si przy ulicy gen. Dbrowskiego (do 1918 r. ul. Szkolna) cukiernia
„Literacka” Zygmunta Gospodarka.

M

odemu rodowisku Lit Ars nie
brakowao pomysów. Z jego inicjatywy od 1937 roku organizowano
uliczne karnaway. Program pierwszego – zaplanowanego na 9 lutego 1937
roku – zosta wydrukowany w czasopimie. Impreza odbywaa si oczywicie na placu przed ratuszem i mimo
siarczystego mrozu uczestniczyo w niej
„pó” miasta.

LUDOMIR KUCHARSKI
– reporter „Goca Czstochowskiego”,
redaktor „Drugiego Toru” i „Czasopisma
Literackiego”, zamordowany w obozie
niemieckim w Buchenwaldzie w 1944
roku. By autorem powieci Gdyby tylko chciaa (1934 r.), W odmtach naogu (1936 r.), Bkitny cie (1937 r.) oraz
krótkich opowiada i esejów.

SYMBOLICZNY POGRZEB HENRYKA SIENKIEWICZA, KONDUKT AOBNY

JAN BARYLSKI
(uywa pseudonimów Acer i Bolesaw
Golcz) – czstochowski dziennikarz, sekretarz redakcji „Goca Czstochowskiego” i wspópracownik kilku innych
gazet. By autorem powieci: Mio XX
wieku (1928 r.), Rewolucja w Pikutowie
(1930 r.), Fatalna wizja (1931 r.), Z teki humorysty (1931 r.), Wesoa muza (1931 r.),
Lekkie utwory humorystyczne (1931 r.).
Spod jego pióra wyszy równie liczne
nowele i opowiadania. Sukcesy dziennikarskie i literackie sprawiy, e w 1934
roku przeniós si do Warszawy, gdzie
pracowa jako dziennikarz publicysta,
krytyk literacki, satyryk.

R

eporta filmowy Kazimierza Browicza, napisany pod wraeniem twórczoci Wodzimierza Majakowskiego
Dzika…

KAZIMIERZ BROWICZ

JÓZEF MIKOAJTIS
– autor wielu rozpraw i publikacji, które
pocztkowo publikowa w krakowskim
„Ruchu Literackim”. Od 1931 roku, kiedy
to zamieszka w Czstochowie, ogosi wiele prac badawczych, gównie
z zakresu polskiego romantyzmu, m.in.
W siedzibie Zygmunta Krasiskiego
(1935 r.).
WALERIA DOMANIEWSKA

bezkresna…
gucha dal…
Koszmarne widma…
Ndza!
Gód!
Sucha…
Spieczona…
jaowa gleba…
…………………………………………………..
Sowa jak stal!
Nowy porzdek!
Z nami lud!
Chcesz chleba…
to
kilof w do!
W strop nieba
Bije pie!
opoc serca!
Oywczy strumie ycia
t-r-y-s- !
Uynij ziemi!
Kwitnie an!
Bujny, brzemienny kos!
Triumfem uwiecznimy
pracy hymn!
………………………………………………………
………………………………………………………
wiato.
Seans skoczony.
„Czasopismo Literackie”, nr. 5–6, 1937 r.
Autor podobnie potraktowa filmowy Dramat amerykaski, Superszlagier rewiowy, Bohaterów Dzikiego
Zachodu oraz Polski wojenny epos.

KAZIMIERZ WOLA SKI

Moda
N

ajnowsze modne ubiory, a szczególnie kapelusze, panie prezentoway w alei Najwitszej Maryi
Panny. W imponujcym tumie wprawne
oko mogo wyapa wszystko, co najlepsze, najefektowniejsze – od strojnej damy
po oficerski, wyjciowy mundur. Aleja
bya zatoczona o kadej porze dnia – od
rana do wieczora spacerowali ni zwykli
mieszkacy i ludzie z tzw. towarzystwa.
Niektórzy jedzili wasnymi lub firmowymi powozikami, inni dorokami, tylko
nieliczni wsiadali do swoich samochodów, najczciej na tylne siedzenie, prowadzenie auta pozostawiajc szoferowi.
W szarej, robotniczej ulicznej masie nikt
si nie wyrónia, mskie gowy nakryway tzw. czapki cyklistówki, wszyscy
byli ubrani podobnie. Od zimna chroniy
postawione konierze, zrobione na drutach nauszniki, szaliki, rkawiczki i oczywicie nieodzowne ciepe baweniane
spodnie z trokami, czyli tasiemkami
zawizywanymi powyej kostki. Kobiety
przewanie chodziy okryte kraciastymi
chustami, pod którymi skryway ndzne
sukienki i kromki chleba na niadanie.
Tylko mode dziewczyny nosiy kolorowe
chustki na gowach, a latem wzorzyste,
perkalowe sukienki. Gdy byo chodniej,
zakaday baweniane, prkowane poczochy.
O ile pikniej prezentowaa si zamona cz spoeczestwa. Ubieraa si
ona w „stalowane”, czyli szyte na miar
ubrania u najlepszych krawców. Na wykonanie takiej usugi naleao czeka ,
nastpnie odby szereg przymiarek, aby
garnitur, kostium, paszcz czy zimowa
szuba (wierzchnie, dugie okrycie z futrzan podszewk) leay jak ula. Dziki
takiemu przygotowaniu mona byo podziwia nie tylko pikne, ale i eleganckie
czstochowianki.
Latem dziewczta zachwycay modnymi
deseniami sukien, w chodniejsze dni
– doskonale skrojonymi kostiumami.
Gowy osaniay kapelusze o wyszukanych ksztatach, najczciej wykonane mistrzowsk rk modystki. Ciepy damski

strój uzupeniay watowane paszcze,
podbite futrem pelisy i oczywicie futra.
Gdyby przeledzi z czego je wykonywano, okazaoby si, e z caej menaerii,
przez popielice i karakuy a po egzotyczne foki. Szczytem elegancji by puszysty
konierz z lisa. Kto dzi pamita damsk
futrzan mufk, przewieszon przez szyj, która bya praktycznym schowkiem na
chusteczk do nosa, róaniec i szmink,
a przede wszystkim mona w niej byo
trzyma zmarznite rce.
Eleganckie gorsety nowoczesne kobiety
kupoway w Chrzecijaskiej Wytwórni
Gorsetów „Magorzata” przy ulicy Teatralnej (w 1932 r. podzielono j i cz
pónocn od al. Najwitszej Maryi Panny nazwano al. Kociuszki, a cz poudniow al. Wolnoci).
W tamtych czasach wytworny mczyzna musia na co dzie nosi nakrycie
gowy. A, e kady z nich chcia za takiego uchodzi , to na ulicach pojawia
si las kapeluszy. Niemal przez cay rok
noszono pilniowe, z ozdobn jedwabn wstk. Równie w tym przypadku moda dyktowaa kolory, szerokoci
wstek i oczywicie fasony. Mnoyy si
edeny (kapelusze typu hamburg, nazywane edenami od nazwiska Anthonego
Edena, brytyjskiego premiera), borsalino, a popularny kiedy melonik, zwany

melonem, u jednych wywoywa umieszek, dla innych by wspomnieniem najlepszych lat. Latem noszono kapelusze
aurowe, czasami pócienne czapki lub
stylizowane na wojskowe biae furaerki
(mikkie czapki bez daszka). Sportowy
strój wymaga stosownego nakrycia gowy, bya nim najczciej czapka cyklistówka, a zim narciarka z grubego, ciepego sukna, z daszkiem i opuszczanymi
nausznikami.
Szykowny mczyzna niemal zawsze
pokazywa si w garniturze, a w chodne lub deszczowe dni w gabardynowym
prochowcu. Na strój sportowy lub koktajlowy skaday si przede wszystkim
spodnie pumpy, zapinane poniej kolana. Na ydki panowie zakadali skarpety podtrzymywane podwizkami, a buty
okrywali getrami, uszytymi z cienkiego,
ale sztywnego filcu. Dobierano je kolorystycznie do caoci stroju; wyposaone

byy w szerok gum przechodzc pod
zelówk buta, zapewniajc nienaganne przyleganie do stopy. Jednym sowem – ubra co takiego te trzeba byo
umie . Zim mczyni zakadali ciepe
palta na podwójnej watolinie. Szczytem
elegancji bya podbita oposowym futrem
szuba, któr dodatkowo zdobi futrzany
konierz z wydry (podobno nawet z wydry
kanadyjskiej). Futro musiao by oczywicie naturalne.
Elegancki but mski bra zwykle pocztek u szewca artysty, potraficego zadowoli gust i wymagania najwikszego
grymanika. Po wyborze skóry naleao
pobra miary – dugo , tgo , odrysowa stop i zapyta szanownego klienta
o liczb dziurek oraz fason szpica. Kres
tej udrce pooyy sklepy z gotowym
obuwiem. Pierwszy w Czstochowie by
oczywicie sklep sawnej czeskiej firmy
„Bata” u zbiegu alei Najwitszej Maryi
Panny z alej Wolnoci (do 1932 r. pd.
odcinek ul. Teatralnej). Z czasem narony dom, w którym mieci si sklep, zaczto nazywa domem „Bata”.

Aby elegancki mczyzna by gotowy
do wyjcia, musia na wykrochmalon
na sztywno koszul woy kamizelk,
zawiza odpowiedni krawat lub much, czsto dopi do koszuli specjalny,
sztywny konierzyk, zapi spinki w podobnie wykrochmalonych mankietach,
przypi zegarek z dewizk, wpi zot
szpilk do krawata, na butach zapi
wspomniane ju getry, zaoy marynark i palto. Bez pomocy maonki lub
domowej sucej wyszykowanie si do
wyjcia udawao si niewielu. Dopiero
tak przygotowany móg uda si na kaw
do „Ziemiaskiej” lub w asycie maonki do kina czy teatru. A owa maonka
musiaa przecie wczeniej odwiedzi
zakad fryzjerski. Tam czekay j zabiegi
trwaej ondulacji najnowszymi aparatami i farbowanie wosów.
Do sezonowych elementów mody naleay przeróne gadety. Panie dbay oczywicie o modn kolorystyk strojów, dodatki
(torebki, paseczki, ozdobne przypinki
i inne), a eleganccy panowie przywizywali du wag do starannego doboru
krawatów, getrów, czapek i kapeluszy.
Przychodziy jednak mody, którym ulega
cay kraj i tak byo z jojo. By to drewniany krek z rowkiem, na który nawijano
cienki sznurek zakoczony ptelk zakadan na palec. Opuszczony krek
rozwija sznurek, a póniej dziaay ju
tylko proste prawa fizyki. Kady kto nauczy si „obsugi” jojo móg sta si domowym prestidigitatorem.
Modne byy niektóre kawiarnie i restauracje, palenie papierosów, rowery, tenis,
motocykle… Wszystko jednak zaleao
od zasobnoci portfela.
W zimnych, niezbyt przytulnych mieszkaniach przez wikszo dnia obowizywa
caodzienny kompletny strój domowy. Panowie nosili, jake praktyczne, bonurki,
panie – peniuary (poranny strój domowy), szlafroki i rodzime podomki.

K

azimierz Sokoowski proponowa
trwa ondulacj w pótorej godziny czterema najnowszymi aparatami,
podwójn par i wreszcie specjalno
zakadu – szerok fal (na yczenie
moga by równie wska) w swojej siedzibie przy alei Wolnoci 44 (do 1932 r.
pd. odcinek ul. Teatralnej).
Zarówno damskie, jak i mskie kreacje
byy wykonane z surowców naturalnych,
czyli baweny, lnu lub weny. Niestety, atwo si gnioty, tote domowe suce lub
nieco ubosze elegantki codziennie kilka godzin spdzay z elazkiem w rku.
Miay szczcie, gdy prasoway elazkiem elektrycznym, gdy mimo postpu,
najpopularniejsze byy te na dusz lub
rozarzone wgle.

N

ieodcznym atrybutem czstochowian okresu midzywojennego byy
nakrycia gowy. Mczyni przechadzali si w kapeluszach (zadziwiajca bya
ich rozmaito : zimowe, letnie, wyjciowe, codzienne), czasami w sportowych
czapkach, w upalne dni zakadali nawet biae furaerki (mikkie czapki bez
daszka). Eleganckie kobiety take przystrajay swoje gowy niezliczonymi fasonami kapeluszy, kepi (sztywna czapka
wojskowa), toczków, panam, z woalk,
z piórkiem, na bakier, na oczy…

Ostatnie dni Rzeczpospolitej
P

itek 1 wrzenia 1939 roku, mimo
poprzedzajcych go dni penych
napicia, by zaskoczeniem. Czstochowa, odlega od granicy polsko-niemieckiej zaledwie o kilkadziesit kilometrów,
staa si nagle miastem przyfrontowym,
spady pierwsze bomby, byli pierwsi zabici (ogrodnik Kurek, którego Ogrodniczy
Zakad Produkcyjno-Handlowy znajdowa si naprzeciwko bombardowanej
poczty przy ul. lskiej). Ju pod koniec
dnia do miasta przybyo wielu uciekinierów podajcych na wschód, jak najdalej od najedców, od frontu. W paniczn ucieczk ruszyy tumy mieszkaców
miasta. Drogi prowadzce w kierunku
Warszawy, Kielc, Krakowa i dalej byy
nieprzejezdne, zatarasowane wycofujcymi si wojskowymi taborami, chopskimi furmankami, miejskimi dostawczymi platformami, bryczkami, dorokami
i oczywicie samochodami. W tej grupie
uprzywilejowan pozycj mieli zwinnie
przemykajcy rowerzyci, dominowali jednak bezradni, zmczeni piechurzy. Miasto
opustoszao. Na posterunku pozostay…
Wanie, kto?
W pierwszych dniach po zajciu Czstochowy wadz w miecie sprawowali niemieccy dowódcy: Döpping Wehrmacht
Oberst (Siy Zbrojne, pukownik); Trittner – SD Obersturmbannführer (Suba
Bezpieczestwa, podpukownik); Sens
– SS Sturmbannführer (major). Oni organizowali i prowadzili akcj pacyfikacji
i zastraszania ludnoci. Od 9 wrzenia
w miecie urzdowa „cywilny” niemiecki
nadburmistrz Drohberg.
2 wrzenia 1939 roku ukaza si ostani numer „Goca Czstochowskiego”;
wydawanie nastpnych uniemoliwili
najedcy, konfiskujc matryce i zajmujc drukarni. 14 wrzenia wznowiono
wydawanie pisma, którego redaktorem
odpowiedzialnym (naczelnym) by kolaborujcy z Niemcami Franciszek Sowiski. Gazeta miaa wielki nakad – od 10
do 12 tys. Wkrótce te zmieniono tytu na
„Kurier Czstochowski”, tzw. gadzinówk. Dotychczasowy redaktor i waciciel

F. D. Wilkoszewski znalaz si wkrótce
w hitlerowskim obozie koncentracyjnym
w Buchenwaldzie, gdzie zgin 24 listopada 1941 roku.
W niedziel 3 wrzenia o godz. 5.00 do
miasta wkroczyli pierwsi onierze niemieccy. Ju po kilku godzinach cae miasto zajte byo przez okupanta, który od
razu pokaza kto i jak bdzie rzdzi.
4 wrzenia przeszed do historii pod nazw Krwawego Poniedziaku. W egzekucjach, które miay miejsce przy ulicy Straackiej, na placu przed katedr, placu
Daszyskiego i na dziedzicu magistratu rozstrzelano prawdopodobnie okoo
500 mieszkaców Czstochowy. Ciaa
pomordowanych pochowano w rowach
przeciwlotniczych przed ratuszem na
placu katedralnym i w pytkich grobach
przed szko przy ulicy Narutowicza (do
1922 r. ul. Krakowska, obecnie ponownie ul. Krakowska). Groby byy w caym
miecie, przewanie w miejscach pojedynczych egzekucji. Po ekshumacjach,
przeprowadzanych oficjalnie przez zarzd miasta od 14 lutego 1940 roku, na
miejscowych cmentarzach w. Rocha i na
Kulach pochowano 227 pomordowanych,
w tym 194 mczyzn, 25 kobiet i 8 dzieci. Wiadomo jednak, e liczba zabitych
bya dwukrotnie wysza. Oficjalne dane
nie obejmuj bowiem zmarych w wyniku odniesionych ran, osób, które rodziny zdoay pochowa bezporednio po
egzekucjach, przypadków wywiezienia
zwok w inne nieznane miejsca pochów-

II

wojna wiatowa rozpocza si
niemal u wrót Czstochowy bitw pod Mokr – jedn z wikszych
bitew kampanii wrzeniowej, w której
to Woyska Brygada Kawalerii przez
dwa dni stawiaa bardzo skuteczny
opór nacierajcym wojskom niemieckim.
3 wrzenia 1939 roku Niemcy ostatecznie zajli Czstochow i ju nastpnego
dnia w celu zastraszenia mieszkaców
rozstrzelali przypadkowe osoby w centralnych miejscach miasta w publicznych egzekucjach.
ku w zbiorowych nieopisanych mogiach
oraz tych, których ciaa bezporednio po
rozstrzelaniu zostay wrzucone do rzeki
Warty.
8 padziernika 1939 roku ukaza si dekret Hitlera O strukturze i administracji
ziem wschodnich, a 12 padziernika
kolejny o O administracji okupacyjnej
polskich obszarów. Z dniem 26 padziernika 1939 roku zostao utworzone Generalne Gubernatorstwo, w skad którego
wczono miasto Tschenstochau.
W poowie listopada 1939 roku po konsultacjach z byym prezydentem miasta
Janem Szczodrowskim i biskupem Teodorem Kubin, nominacj na burmistrza
Czstochowy przyj z rk niemieckich
Stanisaw Rybicki – byy legionista,
urzdnik pastwowy. Okaza si dobrym
organizatorem, umiejtnie dziaajcym
w okupacyjnych warunkach, szczególnie
podczas wspópracy z podziemiem.

