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1. Bezrobocie

Jednym z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych problemów, jakie w Od
rodzonej Polsce musiały rozwiązywać władze państwowe i samorządowe, byl pro
blem bezrobocia. W zaniedbanym pod rządami zaborców pod względem gospodar
czym kraju, dotkliwie zniszczonym działaniami wojennymi i grabieżami wojsko
wymi, o pracę było niezmiernie trudno. Ponadto kolejne rządy Republiki Weimar
skiej prowadziły blokadę gospodarczą Polski. Wszystkie wymienione czynniki 
powodowały wzrost napięć społecznych. Częściowo legalna, a w dużej mierze 
nielegalna emigracja na roboty rolne do Niemiec tylko w niewielkim stopniu roz
ładowywała problem bezrobocia. Trudna sytuacja ekonomiczna powodowała, że 
entuzjazm z odzyskanej niepodległości zaczął w społeczeństwie powoli wygasać. 
Znalezienie w Wieluniu jakiejkolwiek pracy, wobec dużej liczby bezrobotnych, 
było niezmiernie trudne. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że w okresie I wojny 
światowej do miasta, które nie było zniszczone działaniami wojennymi i znajdo
wało się w rejonie rolniczym, napłynęło dużo ludzi, głównie z Lodzi i Częstocho
wy. Przyczyną była nieco lepsza niż w wielkich aglomeracjach miejskich sytuacja 
aprowizacyjna. Zimą 1918/1919 r. w Wieluniu zamieszkiwało 740 rodzin robotni
czych1. Bezrobocie, brak środków do życia, głębokie poczucie zagrożenia egzy
stencji groziło rozruchami społecznymi zdesperowanych.

W powołanym na początku 1919 r. Państwowym Urzędzie Pośrednictwa Pra
cy i Opieki nad Wychodźcami w Wieluniu zarejestrowanych było w marcu 1919 r.

Archiwum Państwowe w Lodzi, Oddział w Sieradzu (dalej APLOS), Akta miasta 
Wielunia (dalej AMW), Protokoły Rady Miejskiej 1915-1921, sygn. 91, k. 52.
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2512 poszukujących pracy* 2, zaś w czerwcu tegoż roku liczba wzrosła do 7581 bez
robotnych3 4 5. Uwzględniwszy wielkie rozmiary utajonego bezrobocia na wsi wieluń
skiej, będziemy mieć pełny obraz rynku pracy, który rzutował na sytuację społecz
no-polityczną w mieście i w powiecie.

Wymieniony Urząd, którego kierownikiem był L. Podczaski, miał za zadanie 
przychodzenie z pomocą poszukującym pracy, rejestrowanie bezrobotnych i 
przyjmowanie od pracodawców zgłoszeń zapotrzebowań na pracowników4 5. W 
jednym z wielu komunikatów pisano, iż Urząd ten „ze względu na znaczną obecnie 
liczbę bezrobotnych dokonuje świadczenia swoje zupełnie bezpłatnie nawet dla 
pracodawców, a przestrzegając ścisłej bezstronności i kierując się jedynie dobrem 
ogółu, daje zainteresowanym gwarancje, że znajdą w nim uwzględnienie swych 
życzeń i potrzeb'’3. To ostatnie zdanie odnosiło się, rzecz oczywista, tylko do pra
codawców.

Pierwsze miesiące i lata po odzyskaniu niepodległości nie były łatwe dla lo
kalnych władz państwowych i samorządowych. Choć przejęły po okupancie nie
mieckim urzędy (magistrat, starostwo), błyskawicznie utworzyły policję komunal
ną, to jednak nie posiadały takiej sprawności jak choćby funkcjonujące wcześniej 
analogiczne organa władzy z okresu zaboru rosyjskiego czy okupacji niemieckiej. 
Sytuację tę próbowały wykorzystywać siły anarchizujące, które pod wpływem 
wieści napływających z Rosji, groziły spaleniem dworów, wymordowaniem zie
mian, dokonaniem podziału ziemi obszamiczej.

Winą za ciężką sytuację materialną oraz za wysokie ceny artykułów spożyw
czych, obciążano zarówno władze samorządowe, jak też ludność żydowską, która 
skupiała w swych rękach handel. W takiej to sytuacji doszło do zorganizowanego 
pogromu Żydów w Wieluniu. Choć nie miał on krwawego przebiegu, to jednak 
4spowodowal panikę wśród ludności żydowskiej. W dzień targowy' 18 marca 1919 
r., gdy do Wielunia przybyło tysiące mieszkańców okolicznych wsi, z inicjatywy' 
chłopów, sołtysa wsi Wichernik Stanisława Krysińskiego, Jana Jędrzejaka ze wsi 
Zbęk i Franciszka Szwarcowskiego z Chotowa - zaczęto bić żydowskich kupców i 
handlarzy, przewracać ich stragany, napadać na sklepy żydowskie i rabować towa
ry. Interwencja policji i żołnierzy stacjonującego w Wieluniu 3 batalionu 27 pułku 
piechoty szybko przywróciła w mieście porządek. Wielu sprawców napadów i 
kradzieży ujęto i przekazano wymiarowi sprawiedliwości. Z powodu poważnych 
zaburzeń porządku publicznego dowódca wieluńskiego batalionu ogłosił w całym 
powiecie stan wojenny6.

Do kolejnych rozruchów, największych, doszło latem 1919 r., z powodu braku 
taniego chleba dla najuboższych rodzin oraz pogłębiającego się bezrobocia.

' „Dziennik Urzędowy Komisarza Rządu Polskiego na powiat Wieluński'' (dalej DzU-
KRP) 1919, nr 8 z 14 111 1919.

J Tamże, nr 22 z 20 VI 1919.
4 Tamże, nr 2 z 24 I 1919.
5 Tamże, nr 22 z 20 VI 1919.
0 APLOS, Powiatowa Komenda Policji Państwowej (dalej PKPP), sygn. 22, bp.
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Przed gmachem starostwa powiatowego przy Starym Rynku 28 VII 1919 r. 
zebrał się liczący kilkaset osób tłum bezrobotnych7. Żądano dopuszczenia do ko
misarza rządowego, Ignacego Bąkowskiego, delegacji protestujących, która zamie
rzała przedstawić żądania w sprawie poprawy zaopatrzenia miasta w chleb. Wyja
śnienia komisarza, przemawiającego do tłumu ze stopni schodów budynku staro
stwa, spowodowały wzburzenie protestujących i agresją. W tej sytuacji komisarz 
Bąkowski ukrył się w budynku strzeżonym przez 18 uzbrojonych policjantów. 
Tłum rzucił się na policjantów, rozbrojono ich, niektórych pobito. Poważne nie
bezpieczeństwo groziło komendantowi policji -  Felsenhat-Skalskiemu oraz komi
sarzowi I. Bąkowskiemu, któremu zarzucano, iż jako obszarnik nie jest osobą od
powiednią do zajmowania stanowiska starosty powiatowego. Komendant Skalski 
telefonicznie wezwał na pomoc policjantów z gmin Rudniki i Kamionka, ci jednak 
po przybyciu do Wielunia byli przez protestujących rozbrojeni. Wobec agresywne
go zachowania się demonstrantów, usiłujących szturmem wedrzeć się do gmachu 
starostwa, na rozkaz komendanta policji oddano salwę z broni w sufit przedsionka 
budynku, w wyniku której zginął bezrobotny Żuber. Napierający na gmach staro
stwa tłum rozproszył się, lecz zebrane na rynku wojsko, sympatyzujące z bezro
botnymi mieszkańcami Wielunia, przypuściło atak na starostwo, gdzie znajdowało 
się 18 policjantów. Budynek zajęto, a dowodzący wojskiem podporucznik Brzo
zowski, wydal swoim żołnierzom rozkaz rozbrojenia policjantów, co też się stało.

Wojsko rozbroiło również posterunek policji w Wieluniu, a tłum dotkliwie po
bił kilku policjantów, w tym naczelnika Felsenhat-Skalskiego8. Po tych zamiesz
kach policja wznowiła pełnienie służby dopiero 2 VIII 1919 r.

W związku z zaistniałą sytuacją Rada Miejska zwołała nadzwyczajne posie
dzenie. Uznano, że policjant winny zabójstwa robotnika Żubra powinien być uka
rany, jednocześnie jednak stwierdzono, iż nie ma powodu, by rozwiązywać policję 
komunalną. Komisarz rządowy, I. Bąkowski, wysiał do Ministerstwa Spraw We
wnętrznych depeszę, by do Wielunia przysłano policję państwową na miejsce roz
wiązanej przez wojsko policji komunalnej. Funkcje porządkowe w mieście powie
rzono tymczasowo Ochotniczej Straży Pożarnej, gdyż komenda wojskowa we
zwała Radę Miejską do utworzenia Tymczasowej Straży Bezpieczeństwa. Rada 
Miejska powołała też tymczasową komisję do spraw żywnościowych, a rodzinie 
zabitego robotnika uchwaliła wypłacić zapomogę w wysokości 300 marek. J. Suta- 
rzewicz, dotychczasowy kierownik aprowizacji miejskiej, zrzekł się swych obo
wiązków9. Winą za trudną sytuację Rada Miejska obarczała magistrat, który jej 
zdaniem nie wywiązywał się właściwie z zaopatrzenia miasta w tani chleb10 *. Na 
początku 1921 r. magistrat wprowadził w Wieluniu kartki żywnościowe".

7 Tamże, sygn. 21, bp
8 T amże.
0 APLOS, AMW, Protokoły Rady Miejskiej 1915 - 1921, sygn. 84.

10 Tamże, sygn. 91, k. 70-71.
" „Tygodnik Wieluński” nr 15 z 10 IV 1921.



Tadeusz Olejnik 69

O tym, że bezrobocie stanowiło najważniejszy problem społeczny w mieście 
świadczyć może również fakt, że na pierwsze posiedzenie Wieluńskiego Sejmiku 
Powiatowego 3 I 1923 r. przybyła delegacja robotników miejskich, by przedstawić 
Sejmikowi prośbę o pomoc dla bezrobotnych, których w mieście było około 300. 
Proponowali przyspieszenie robót drogowych i innych prac komunalnych, co mia
łoby ich zdaniem przyczynić się do częściowego złagodzenia nabrzmiałego pro
blemu".

Większość rodzin bezrobotnych znajdowała się w najtrudniejszej sytuacji w 
okresie od późnej jesieni do końca maja każdego roku. Pod koniec 1925 r. władze 
powiatowe postanowiły wydać na święta Bożego Narodzenia najbiedniejszym, 
pozostającym bez pracy i środków do życia, po bochenku chleba i po 20 kg wę
gla. Na wypiek chleba dla bezrobotnych zadeklarowali po korcu zboża ks. W. 
Przygodzki (zakup z funduszy parafialnych), starosta S. Kaczyński (zakup z fundu
szy sejmiku powiatowego) oraz burmistrz K. Oraczewski (zakup z funduszy miej
skich). Tym sposobem między najbiedniejsze rodziny rozdzielono w wigilię Boże
go Narodzenia 119 bochenków chleba. Jednocześnie skierowano listy imienne do 
zamożniejszych mieszkańców Wielunia, by zadeklarowali w okresie zimowych 
miesięcy dobrowolną składkę na rzecz najbiedniejszych. Z uzyskanych tą  drogą 
funduszy zamierzano zakupić żywność i rozdzielić ją  między najuboższe rodziny. 
Starosta i burmistrz wyjednali u kierownika robót kolejowych przyjęcie do prac 
ziemnych 60 bezrobotnych z Wielunia12 13.

Częściowy wpływ na ograniczenie bezrobocia miało rozpoczęcie budowy linii 
kolejowej Kalety - Wieluń - Podzamcze, gdzie znalazło zatrudnienie wielu bezro
botnych nie tylko z Wielunia, lecz także z terenów wiejskich. Wiosną 1926 r. 
„Głos Ziemi Wieluńskiej” donosił, że bezrobocie w Wieluniu zostało zlikwidowa
ne14 15, co jednak niezupełnie odpowiadało prawdzie.

Jednakże po zakończeniu robót kolejowych to samo pismo informowało, że 
„(...) z powodu ukończenia robót na niektórych odcinkach budującej się obecnie 
kolei, zostało dotąd zwolnionych z pracy ok. 400 robotników. Ze względu na obec
ny kryzys i brak robót w mieście warto, ażeby Dyrekcja zwalniała wpierw tych 
robotników, którzy pochodzą ze wsi i są posiadaczami morgów, zapewniających im 
utrzymanie”^ . Problem bezrobocia znów zaczął w Wieluniu narastać. Wydatki w 
budżecie miejskim na opiekę społeczną stanowiły, po wydatkach na oświatę, naj
poważniejszą pozycję16.

Częściowym rozwiązaniem tego nabrzmiałego problemu była emigracja sezo
nowa na roboty rolne do Niemiec, na tzw. „saksy”. Emigracja ta odbywała się le
galnie, z paszportem wystawionym przez władze, bądź nielegalnie przez tzw.

12 Protokół I-go posiedzenia Wieluńskiego Sejmiku Powiatowego z dnia 3, 11 i 16 
stycznia 1923 r„ Wieluń 1923.

Ij „Głos Ziemi Wieluńskiej” nr 1-2 z 10 I 1926.
14 Tamże, nr 18 z 2 V 1926.
15 Tamże, nr 23 z 6 VI 1926.
16 „Goniec Wieluński” nr 109 z 12 V 1930.
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„zieloną granicę”. W latach 1927-193Iz terenu pow. wieluńskiego wyjechało do 
Niemiec 88 287 osób17.

Plaga bezrobocia nękała społeczność Wielunia przez cały okres 20-lecia mię
dzywojennego. Wiele rodzin, zarówno polskich, jak i żydowskich, żyło w skrajnej 
nędzy. Władze miejskie i powiatowe starały się w miarę swych skromnych możli
wości łagodzić trudną sytuację. Utworzono Miejski Komitet Pomocy Bezrobot
nym, któiy gromadził i rozdzielał żywność i opał między najbardziej potrzebują
cych. Środki na ten cel pochodziły po części z opłat pobieranych od kupców i rze
mieślników. W okresie zimy 1932/1933 r. udzielono zapomóg 700 rodzinom. Na 
osobę przydzielano 1 kg chleba, 10 dkg kawy zbożowej i 20 kg węgla18. Z pomocy 
Miejskiego Komitetu Pomocy Bezrobotnym od 1 X 1932 r. do 1 VI 1933 r. korzy
stało wiele rodzin, co przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1
Zasiłki udzielane rodzinom bezrobotnych przez Miejski Komitet Pomocy Bez
robotnym w latach 1932 -  1933.

Okres Liczba
rodzin

Liczba
osób

X 1932 r. 303 1280
XI 1932 r. 404 1401
XII 1932 r. 509 2118
I 1933 r. 742 2721
I I - 1 5  III 1933 r. 784 3090
15 I I I - 15 IV 1933 r. 747 2989
15 IV - 1  VI 1933 r. 683 2789

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w prasie lokalnej.

W formie zapomogi bezrobotni otrzymywali artykuły spożywcze (chleb, zie
mianki, słoninę, mąkę, sól, kawę zbożową), opał (drewno opałowe, węgiel), nie
kiedy także odzież.

Z pomocą najbiedniejszym przychodziły również organizacje społeczne. Sta
cja Opieki nad Matką i Dzieckiem, prowadzona przez Związek Pracy Obywatel
skiej Kobiet, organizowała dożywianie dla ok. 130 dzieci w wieku od 1 do 3 lat, 
zaś w punkcie dożywiania korzystało z darmowych posiłków przeciętnie około 200 
dzieci w wieku do 7 lat. Dzieci w wieku szkolnym z najuboższych rodzin doży
wiane też były w szkołach. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet utrzymywał 
przedszkole im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Stację Opieki nad Matką i Dziec

17 J. M i 1 c z a r e k, Emigracja sezonowa do Niemiec w okresie przedwojennym, „Słowo 
Powszechne” wyd. „K”, 1956, nr 119, s. 4; idem, Emigracja zarobkowa z Wieluńskiego 
(1918- 1939), „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 19, 1977, s. 5-7.

18 „Echo Wieluńskie” z 20 IV 1933.
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kiem, Schronisko dla sierot im. Michaliny Mościckiej w Chróścinie. Stacja Opieki 
nad Matką i Dzieckiem rozdawała zimą mleko dla ok. 100 dzieci z najuboższych 
rodzin, prowadziła też zbiórkę i rozdawnictwo żywności19.

W miarę pozyskiwania środków na walkę z bezrobociem władze samorządowe 
starały się choć częściowo, dwa lub trzy dni w tygodniu, zapewnić pracę bezrobot
nym20. W zamian za zasiłki pracowali na rzecz miasta przy remontach ulic, budo
wie stadionu sportowego itp. Nie udało się jednak całkowicie rozładować wzbu
rzenia bezrobotnych. W dniu 2 lniaja 1931 r. na wieść o przybyciu do Wielunia 
misji łotewskiej, prowadzącej werbunek do prac w tym kraju, zebrało się kilkuset 
bezrobotnych. Zniecierpliwienie oczekujących przed budynkiem starostwa na reje
strację kwalifikujących się do wyjazdu „za chlebem” groziło wybuchem zamie
szek. Strzegący porządku policjanci, atakowani przez bezrobotnych, na rozkaz 
komendanta powiatowego zaczęli rzucać w tłum granaty z gazem łzawiącym. Je
den z granatów odrzucony przez kogoś z tłumu trafił w policjanta i eksplodując 
spowodował jego śmierć. Tłum wdarł się do budynku i zdemolował biura.

Wedle stanu na dzień 1 VI 1933 r. zarejestrowanych było w mieście 698 bez
robotnych rodzin (w tym 92 rodziny wyznania mojżeszowego) liczących 2557 
osób.

W 1936 r. ponownie zaistniała w Wieluniu groźba rozruchów z powodu braku 
pracy. Przed budynkiem starostwa 4 maja zgromadziło się ok. 250 bezrobotnych. 
Zebrani w gwałtowny sposób domagali się zatrudnienia. Staroście T. Niżankow- 
skiemu udało się uspokoić zgromadzonych złożeniem obietnicy, iż będzie usilnie 
zabiegał o fundusze dla zatrudnienia bezrobotnych.

Plaga bezrobocia powodowała, że pracodawcy wzmagali wyzysk pracowni
ków, co z kolei wywoływało protesty i strajki ze strony klasy pracującej. Sytuację 
strajkową w mieście w okresie międzywojennym ilustruje poniższy wykaz straj
ków w Wieluniu w latach 1936-1937:

— 8 VI 1936 r -  strajk 11 murarzy zatrudnionych w firmie budowniczego Tyca, 
pracujących przy remoncie budynku starostwa powiatowego. Powód strajku - 
niskie stawki godzinowe (30-45 groszy). Strajkujący uzyskali podwyżkę stawki 
godzinowej do wysokości 80 groszy21 22;

— 22 VI 1936 r. -  strajk 90 pracowników w firmach budowlanych braci Sygul- 
skich, Kwiecińskiego i Tyca. Strajkujący domagali się podwyższenia stawki 
godzinowej. Strajk rozpoczęli pracownicy firmy Sygulskich, natomiast pra
cownicy pozostałych firm poparli żądania strajkujących. Firma Sygulskich 
podniosła wynagrodzenie do 80 groszy za godzinę pracy"2;

19 Tamże, nr 160 z 12 VI 1936.
20 Tamże z 19 VIII 1933.
2lAPLOS, SPW sygn. 798, k. 12 i 27.

22 Tamże, k. 18.
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— 10 VII 1936 r. -  strajk 50 żydowskich szwaczek chalupniczek, żądających 
podwyżki płac. Strajk zakończono 16 lipca, gdy pracodawcy podnieśli wyna
grodzenie tygodniowe o 1 zł. Dotychczas szwaczki zarabiały od 4 do 6 zł tygo
dniowo-3;

— IV 1937 r. -  strajk żydowskich szwaczek chalupniczek z powodu niskich plac;
— 11 V 1937 -  strajk 6 robotników młyna „Amerykanka”. Strajkujący domagali 

się podwyżki plac, 8. godzinnego dnia pracy oraz lepszego traktowania przez 
pracodawcę. Postulaty strajkujących zostały spełnione* 24;

— 14 V 1937 r. -  strajk 25 bieliźniarek żądających podwyżki plac. Uzyskały 
podwyżkę od 1 do 1,50 zł tygodniowo25;

— 15/16 VI 1937 r. -  strajk pracowników wieluńskich piekarń z udziałem 35 
osób. Przyczyna strajku - odmowa podpisania przez właścicieli piekarń umowy 
zbiorowej i przyznania podwyżki wynagrodzeń zgodnie z zaleceniami inspek
tora pracy. Żądania strajkujących zostały spełnione. Organizatorem strajku byl 
Związek Zawodowy Robotników Spożywczych26;

— 11 VIII 1937 r. -  16 VIII 1937 r. -  strajk okupacyjny zorganizowany przez 11 
pracowników młyna „Szwajcarka” z powodu nieprzestrzegania przez właści
cieli młyna umowy zbiorowej. Oddział Związku Zawodowego Robotników 
Spożywczych w Wieluniu zagroził pracodawcom, że jeżeli żądania robotników 
nie zostaną spełnione, strajk solidarnościowy podejmą pracownicy wszystkich 
młynów w powiecie, w tym młynów „Amerykanka”, „Spólkowego” i braci 
Dawidów. Przyczyną strajku było wypowiedzenie pracownikom przez wła
ścicieli młyna dotychczasowych warunków zawartych w umowie o pracę. 
Strajkujący otrzymali 20% podwyżkę płacy27;

— 23 VIII 1937 -  30 VIII 1937 -  strajk pracowników branży odzieżowej z 
udziałem 45 osób28;

— 27-29 VIII 1937 r. -  strajk właścicieli piekarń żądających uchwalenia przez 
władze miejskie podwyżki cen chleba z 31 do 33 groszy za kilogram. Organi
zatorami strajku byli Zygmunt Krężel, Edmund Chaberkowski, Stanisław 
Szymczewski, Kazimierz Dutkiewicz i Wincenty Cieślak. Zagrozili oni pozo
stałym piekarzom, że jeżeli nie przyłączą się do strajku, będą im niszczyć 
przygotowane do wypieku ciasto. Okazało się jednak, że 29 VIII wszyscy pie
karze wieluńscy zrezygnowali ze strajku i rozpoczęli wypiek pieczywa po 
dawnych cenach, ponieważ w krytycznym okresie miasto było zaopatrywane w

2j Tamże, sygn. 793, k. 200.
24 Tamże, sygn. 815, k. 97.

25 Tamże.
26 Tamże, k. 110 i 125.

27 Tamże.
28 Tamże, k. 176.
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pieczywo przez Centralę Handlową, a władze miejskie nie zgodziły się na 
spełnienie żądań strajkujących29;

— 15/16 XII 1937 - strajk dozorców domowych i służby domowej z udziałem ok. 
100 osób proklamowany przez oddział wieluński Związku Robotników Do
zorców Domów, Służby Domowej i Pokrewnych Zawodów. Przyczyną strajku 
było nieprzestrzeganie przez właścicieli nieruchomości umowy zbiorowej30. In
spektor pracy nałożył na właścicieli nieruchomości grzywny za niewyplacanie 
pracującym zarobków. Żądania strajkujących spełniono, lecz w konsekwencji 
wielu dozorcom wypowiedziano pracę31;

— I 1938 r. -  strajk dozorców domowych. Strajkujący w 90% uzyskali zaspoko
jenie swoich żądań. Pracodawcy jednak wielu dozorcom wypowiedzieli pra- 
cę32.

Bardzo ciężka sytuacja licznych wieluńskich rodzin powodowała wzrost na
pięć społecznych. W sprawozdaniu posterunku Policji Państwowej w Wieluniu z 
28 I 1937 r. czytamy m.in. iż „(...) bezrobotni w sposób natarczywy domagają się 
zwiększenia zasiłków zimowych, żywności, opalu. W ostatnich dniach bezrobotnym 
został wydany węgieł z wagonów na stacji kolejowej (...). Razem wydano ok. 400 
cetnarów węglcr33. W tymże r., w związku z ogłoszeniem strajku chłopskiego i 
blokady dowozu żywności do miast, doszło do wstrzymania dostaw żywności do 
Wielunia. Policja podjęła energiczne działania zmierzające do rozbicia strajku. Na 
drogi prowadzące do Wielunia wysyłano w dni targowe silne patrole policyjne, 
których zadaniem było przeciwdziałać zorganizowanym grupom chłopskim, pró
bującym nie dopuścić furmanek jadących na targ do miasta. Mimo tych zabiegów 
napływ rolników do Wielunia z artykułami spożywczymi był 28 VIII 1937 r. 
mniejszy o blisko połowę w porównaniu z innymi dniami targowymi34.

Reasumując należy stwierdzić, iż problem bezrobocia byl najważniejszym 
problemem społecznym mieszkańców Wielunia w okresie międzywojennego 20- 
lecia. Rodził on konflikty społeczne i narodowościowe, stanowił pożywkę dla an
typaństwowej propagandy komunistycznej.

2. Warunki mieszkaniowe

Warunki mieszkaniowe ludności polskiej oraz żydowskiej były na ogół bar
dzo ciężkie. Cale rodziny, z reguły wielodzietne, gnieździły się stłoczone w maleń
kich izdebkach, za mieszkania służyły też poddasza, a niekiedy także piwnice. Spis 
powszechny z 1921 r. wykazał istnienie w Wieluniu 577 budynków mieszkalnych

29 Tamże, sygn. 827, k. 8.
J° Tamże, k. 1 i 7.
Jl Tamże, sygn. 846, k. 21; sygn. 815, k. 775.
j2 Tamże, sygn. 846, k. 21.
JJ Tamże, sygn. 817, k. 15.
j4 Tamże, sygn. 816, k. 104.
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oraz 18 budynków niemieszkalnych, które były jednak zasiedlone35. „Express 
Wieluński" tak relacjonował w 1930 r. sytuację mieszkaniową najuboższych 
warstw miejskiej społeczności: „Bodaj niewiele jest miast na obszarze Polski, które 
by posiadały jam y i noiy, przeznaczone na mieszkania dla ludzi. Jednym z takich 
miast jest Wieluń.

Pod każdym nieomal domem istnieją tutaj lochy, tak zwane „ suteryny ”, które 
zamieszkują ludzie. W większej części tych suteryn sławetni gospodarze lokują 
swych zerberów (dozorców domowychj. Obowiązkiem tych białych niewolników 
jest zamiatanie ulic, utrzymywanie czystości w podwórzach i ustępach no i dość 
często odsiadywanie „kozy” lub płacenia grzywien za antysanitcirny stan jezdni, 
chodników i posesji. Trudne doprawdy jest zadanie tych ojiar małomiasteczkowego 
konseiwatyzmu (...). W suterynach tych gnieździ się jeszcze, jedna lub dwie rodzi
ny, ,, sublokatorów ” dochód z czego powiększa nędzcirski budżet lokatora głównego 
dozorcy domu /.../. Wejście do takiej siedziby przypomina przedhistoryczne życie 
ludzi jaskiniowych. O świetle i powietrzu nie ma tu oczywiście mowy.

Te wspaniale lokale spotkało, na domiar złego, nowe nieszczęście. Oto nad
miar w tym roku opadów atmosferycznych spowodoM^al formalne zalanie wodc[ 
tych, bądź co bądź siedzib ludzkich. W takich oto warunkach żyją tam ludzie: rodzą 
się... by chorować, żyją -  by przedwcześnie umierać! //”36.

W relacji tej, podyktowanej względami przedwyborczej walki politycznej, któ
rej ostrze skierowane było przeciwko zarządowi miasta i związanemu z opozycyj
nym Stronnictwem Narodowym burmistrzowi K. Oraczewskiemu oraz Stowarzy
szeniu Właścicieli Nieruchomości, obraz życia biedoty kreślony jest w nazbyt 
czarnych barwach. Przedwojenny Wieluń w porównaniu z innymi miastami po
wiatowymi woj. łódzkiego nie tylko nie wyróżniał się negatywnie, lecz należał do 
lepiej zagospodarowanych. Tym niemniej faktem jest, że wiele najuboższych ro
dzin. mieszkało w ciemnych, wilgotnych i chłodnych suterenach, niekiedy na pod
daszach. Potwierdzał ten fakt redaktor „Echa Wieluńskiego”, któiy przyczyn takiej 
sytuacji dopatiywał się w niekontrolowanym napływie do miasta ubogiej ludności 
wiejskiej. Wedle niego „(...) ciemne, pełne wilgoci sutereny, o zabójczym powie
trzu wpływają okropnie na zdrowie gnieżdżącej się w nich biedoty» (...). To też 
koszta opieki społecznej wzrastają w mieście okropnie, a wychowujące się w ty>ch 
ciemnych i wilgotnych norach dzieci biedaków, powiększają liczbę grobów na 
cmentarzu lub z braku zdrowia, stają się nowym ciężarem społeczeństwa”. Apelo
wał w związku z tym do władz miejskich, by zakazały wynajmu tego rodzaju nor 
na mieszkania dla ludzi37.

Skromne środki budżetowe, pozostające w dyspozycji miasta i sejmiku po
wiatowego, oraz ogrom innych potrzeb nie pozwalały na podejmowanie realizacji

j5 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyni
ków pierwszego powszechnego spisu ludności z dnia 30 września 1921 r. i innych źródeł 
urzędowych, t. 2, woj. łódzkie, Warszawa 1925, s. 124.

j6 „Express Wieluński” 12 XII 1930 r. Kronika: Z Wielunia i Sieradza.
37 „Echo Wieluńskie” z 2 IX 1934.
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najpilniejszych zamierzeń budowlanych w celu poprawy warunków mieszkanio
wych w mieście.

W 1928 r. z inicjatywy pracowników starostwa powiatowego postanowiono 
utworzyć w Wieluniu spółdzielnię mieszkaniową38. Brak danych źródłowych, czy 
taka spółdzielnia powstała. Być może chodziło o zrzeszenie, które zapoczątkowało 
w latach 30-tych budowę tzw. dzielnicy urzędniczej na terenie ogrodu Markow
skiego i podzielonej na parcele łąki, własności parafii wieluńskiej, w rejonie obec
nych ulic S. Żeromskiego, A. Mickiewicza i J. Słowackiego.

Ważnym osiągnięciem władz miasta i starosty T. Niżankowskiego było wy
budowanie w latach 1935-1936 na odległych przedmieściach Wielunia, na grun
tach szpitalnych przy szosie osjakowskiej, kolonii 10 domków dla rodzin wieluń
skich bezrobotnych. Wraz z domkami otrzymali oni na własność niewielkie, przy
domowe działki ziemi. W 1938 r. osiedle to, za zgodą Prezydenta RP, nazwano 
Osiedlem Robotniczym im. Prezydenta Ignacego Mościckiego39.

W połowie lat 30-tych kilka okazałych domów murowanych wybudowali też 
Żydzi przy Nowym Rynku i ul. Narutowicza. Właściciele kamienic wynajmujący 
mieszkania lokatorom, zawiązali w 1926 r. Stowarzyszenie Właścicieli Nierucho
mości, którego celem była obrona ich interesów40.

3. Zdrowie i opieka społeczna

Na stan zdrowotny ludności Wielunia miało wpływ wiele czynników, wśród 
nich takie jak: stan sanitarny miasta, organizacja opieki zdrowotnej, środowisko 
naturalne, dostęp do leków, warunki mieszkaniowe, higiena, odżywianie, stan 
opieki zdrowotnej nad dziećmi, organizacja pomocy społecznej, dostępność do 
aptek i szpitali. Dziedzictwo przejęte po stuletnich rządach rosyjskich było opłaka
ne.

Środowisko naturalne pozostało stosunkowo czyste, bowiem w Wieluniu nie 
było większych zakładów przemysłowych, przyczyniających się do jego dewastacji 
wskutek zatrucia powietrza i wody. Niewielkie garbarnie, fabryczka mydlą czy też 
odlewnia żelaza nie czyniły większego spustoszenia w przyrodzie. Zdecydowanie 
większe zagrożenie, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i zdrowia ludności, 
stanowił ogólny stan sanitarny miasta; Wieluń nie posiadał kanalizacji i ujęć zdro
wej wody pitnej. Nieczystości z domów spływały do otwartych rynsztoków ulicz
nych, a następnie do odkrytych rowów ściekowych. Dla mieszkańców zatłoczo
nych do niepomiernych granic kamienic prymitywne ubikacje znajdowały się w 
podwórzach, które były miejscem zabaw dla dzieci. W okresie letnim latryny sta
wały się potencjalnymi ogniskami chorób zakaźnych. Po I wojnie światowej dość

38 „Goniec Wieluński” nr 218 z 21 IX 1928, nr 219 z 22 IX 1928 i nr 223 z 26 IX 1928.
j9 APLOS, AMW, Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego za 1938 rok, sygn. 89.
40 Stowarzyszenie wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków woj. łódzkiego 15 I 

1927 r. (DzUWL 1927 nr 7-8, poz. 67, s. 46); T. O 1 e j n i k, Leksykon miasta Wielunia, 
Wieluń 1998, s. 187-188.
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często występowały epidemie takich chorób, przede wszystkim jaglicy i gruźlicy. 
W 1934 r. szerzyła się w pow. wieluńskim epidemia duru brzusznego, której ogni
sko znajdowało się w samym Wieluniu41, w rok później miały miejsce zachorowa
nia na tyfus plamisty42.

Wśród organizacji społecznych niosących pomoc w zwalczaniu epidemii cho
rób zakaźnych i upowszechniających oświatę sanitarną sporą aktywność wykazy
wał powstały w 1919 r. oddział Polskiego Czerwonego Krzyża43, kierowany w 
latach 1919 -  934 przez dr. Ludwika Wagnera.

Dla zapobieżenia rozprzestrzenianiu się chorób wenerycznych na polecenie 
magistratu urządzono przy ambulatorium miejskim kontrolę lekarską dla tzw. 
panienek, „których w mieście jest coraz więcej”44 45 - donosiła miejscowa prasa. 
Każda prostytutka podlegała przymusowo kontroli lekarskiej.

Szpitale

W porównaniu ze stanem sprzed I wojny światowej postęp w zakresie opieki 
zdrowotnej byl w okresie międzywojennym stosunkowo niewielki. Nadal funkcjo
nował w Wieluniu szpital pw. Wszystkich Świętych wzniesiony w I połowie XIX 
w43, w którym było 7 sal dla chorych i 40 łóżek. Jego dyrektorem byl w latach 
1918 - 1935 lekarz medycyny Ludwik Wagner46, następnie w latach 1935 - 1939 
dr Zygmunt Patryn47. Przy ul. Szpitalnej (Piłsudskiego) obok budynku głównego 
znajdował się też oddział położniczy w zaadaptowanej kamienicy dawnego przy
tułku im. Stanisławy Weryho-Darewskiej48. Nieco dalej przy tejże ulicy, w budyn
ku po ochronce dla dzieci rosyjskich, mieścił się oddział zakaźny. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę fakt, że w całym szpitalu (bez oddziału zakaźnego i położniczego) było 
zaledwie 40 łóżek na około 220 tys. mieszkańców powiatu wieluńskiego, to mo
żemy sobie uświadomić ogrom potrzeb w tym zakresie. Mimo to sytuacja Wielunia 
w porównaniu z innymi miastami powiatowymi była dobra.

W pierwszych latach powojennych, gdy na skutek inwazji bolszewickiej, a na
stępnie powstań śląskich miał miejsce napływ do Wielunia rannych lub chorych 
żołnierzy i powstańców, urządzono dodatkowo prowizoryczny szpital w budynku

41 APLOS, PKPP sygn. 562 bp. Pismo okólne Starosty Powiatowego do zarządów gmin 
i miast w pow. wieluńskim z 26 IX 1934 r. w sprawie zwalczania epidemii duru brzuszne
go.

42 „Echo Wieluńskie” nr 357 z 30 XII 1935.
4j T. O 1 e j n i k, op. cit., s. 147-148.
44 „Glos Ziemi Wieluńskiej” nr 14 z 3 IV 1927.
45 T. O 1 e j n i k. Szpital w Wieluniu - jego dzieje i zniszczenie 1 I X 1939 /*., Wieluń 1991.
45 Wagner Ludwik [w:] T. O 1 e j n i k, Leksykon..., s. 208.
4' Patryn Zygmunt, tamże, s. 139.
48 Tamże, s. 162.
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b. zamku królewskiego, gdzie opiekę nad poszkodowanymi sprawowały członkinie 
oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża49 50 51 * 53.

Obsada lekarska w szpitalu miejskim była niewielka. W 1934 r. poza Ludwi
kiem Wagnerem pracowali lekarze -  Józef Kasiński i Henryk Schwalbe.

Stopniowo, w miarę pozyskiwania środków, szpital modernizowano; w 1925 r. 
zainstalowano na salach wentylatory, w 1927 r. wyposażono go w aparaty do gal- 
wanizacji. faradyzacji, kanteryzacji i endoskopii, w 1928 r. wzbogaci! się o lampę 
kwarcową, a dopiero w 1929 r. zainstalowano w jego pomieszczeniach urządzenia 
do cieplej wodyMl.

Szpital utrzymywał się z własnych źródeł, a więc wydzierżawiania gruntów 
uprawnych i ląk, odpłatności za leczenie z Kasy Chorych i zasiłków otrzymywa
nych od różnych instytucji. Służył nie tylko mieszkańcom Wielunia, lecz społe
czeństwu całego powiatu, stąd też główny ciężar jego utrzymania spoczywał na 
sejmiku powiatowym. Ten organ samorządu lokalnego starał się w swych dorocz
nych budżetach zabezpieczać pewne sumy na potrzeby szpitala. I tak w budżecie 
na rok 1926 uchwalono wyasygnowanie 10 tys. zl na zakup aparatu rentgenow
skiego, dodatkowo na utrzymanie szpitala i remont budynków kwotę 82 263 zl5‘.

W sierpniu 1939 r., w związku z groźbą ataku na Polskę ze strony faszystow
skich Niemiec, na dachach budynków szpitalnych wymalowano na białym tle 
znaki czerwonego krzyża. Miało to być zabezpieczeniem przed bombardowaniami 
lotniczymi5-.

Stan opieki lekarskiej

W 1934 r. prywatną praktykę lekarską prowadziło w Wieluniu 9 lekarzy: Sta
nislaw' Domagalski, Józef Kasiński, Ludwik Nieć, Ludwik Wagner, Łajb Prentki, 
Henryk Schwalbe, Markus Weltman, W. Pytlawski i Okwieciński oraz 5 lekarzy 
dentystów: Kazimiera Burchacińska-Życińska, Zolia Godorowska, Abram Boms, 
Daniel Glikson i Irena Warszawska. Oprócz wymienionych było też w Wieluniu 3 
felczerów: Stanislaw Cierkosz, Stanislaw Kanicki i Szlama Tuch, a także akuszer
ka miejska Róża Landsbergowa55.

W Wieluniu istniał oddział Związku Lekarzy RP, któremu w 1934 r. przewod
niczył Ludwik Wagner; w zarządzie byli ponadto Henryk Schwalbe i Ludwik Nie- 
ć54. Działało również Stowarzyszenie Felczerów miasta Wielunia i okolic55.

49 T. O l e j n i k ,  Udział ziemi wieluńskiej w walkach o zjednoczenie Śląska z Macierzą u- 
lalach 1919 - 1921, „Kwartalnik Opolski" 1971, nr 3, s. 107-108.

50 ,, Goniec Wieluński’’ nr 23 z 2S 1 1929.
51 „Glos Ziemi Wieluńskiej" nr 1-2 z 10 I 1926.
?2 T. O 1 e j n i k. Szpital u> Wieluniu..., s. 41-42.
53 W. W i 1 c z y ń s k i, Informator Wieluński, Wieluń 1934 s. 114.
54 iTłI aniże.
55 DzUWL 1925, nr 18, poz. 190, s. 182. Postanowieniem władz województwa łódzkiego 

Stowarzyszenie to wpisano 4 IV 1925 do rejestru stowarzyszeń i związków.
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Przy starostwie powiatowym w Wieluniu czynny był urząd lekarza powiato
wego. W 1926 r. minister spraw wewnętrznych mianował lekarzem powiatowym 
Józefa Kasińskiego36

Apteki i składy apteczne.

W 1934 r. w Wieluniu znajdowały się następujące apteki:37 Jerzego Błeszyń
skiego przy pl. Legionów 4, Władysława Burchacińskiego przy pl. Legionów 17, 
skład apteczny Reginy Radzikowskiej przy pl. Legionów i skład apteczny Mieczy
sława Rogackiego przy pl. Legionów 10.

15 lipca 1930 r. otwarto przy ul. Sieradzkiej aptekę Powiatowej Kasy Cho
rych3*, kierowaną przez Józefa Astasiewicza.

Przychodnie lekarskie, Kasa Chorych

W celu zwalczania rozpowszechnionej choroby zakaźnej, jaką była jaglica, 
otwarto przy ul. Reformackiej nr 15 przychodnię przeciwjagliczą.

W mieście czynny byl też oddział Ubezpieczalni Społecznej w Częstochowie, 
kierowany przez Józefa Materę. Ubezpieczalnia zatrudniała kilku lekarzy: Stani
sława Domagalskiego, Józefa Kasińskiego, Markusa Weltmana oraz lekarza denty
stę Irenę Warszawską39.

Ze względu na niski poziom życia mało osób korzystało z fachowych porad 
lekarskich. Leczono się raczej we własnym zakresie metodami tradycyjnej medy
cyny ludowej.

Środki z budżetu miejskiego na opiekę zdrowotną były niewielkie. W budże
cie na rok 1926 wydatki na ten cel osiągnęły kwotę 14.100 zl i stanowiły ponad 9% 
ogóły wydatków miasta56 * * 59 60; w następnym roku budżetowym (1927/1928) przewi
dziano mniej pieniędzy na ochronę zdrowia, bo 12.000 zl, a w budżecie miasta na 
rok 1930/1931 zarezerwowano na ten cel zaledwie 2% ogółu wydatków miasta61.

Opieka społeczna. Towarzystwa dobroczynne.

Organizacja opieki społecznej nad najuboższą ludnością Wielunia spoczywa
ła, podobnie jak przed wojną oraz w latach wojny, na instytucjach charytatyw
nych. W pierwszych latach powojennych działała w Wieluniu Rada Opiekuńcza 
Miasta Wielunia, na czele z ks. J. Osmelakiem. Organizowała ona pomoc dla naj
biedniejszych i najbardziej potrzebujących, lecz skupiła się głównie na utrzymaniu

56 DzUWL 1926, nr 27, poz. 251, s. 245.
37 W. W i 1 c z y ń s k i, op. cii. s. 15-120.
3S „Goniec Wieluński” nr 161 z 15 VII 1930.
59 W. W i 1 c z y ń s k i, op. cii. s. 35
60 „Glos Ziemi Wieluńskiej” nr 4 z 24 I 1926.
61 „Goniec Wieluński” nr 109 z 12 V 1930.
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ochronki dla ubogich dzieci6", która mieściła się w budynku przy ul. Reformackiej 
nr 3. Główny ciężar wspomagania najuboższych spoczywał jednak na Radzie 
Miejskiej. Obciążenia budżetu miejskiego z tego tytułu były znaczące, bowiem w 
mieście była duża liczba bezrobotnych. Z każdym rokiem kwota wydatków na ten 
cel rosła. O ile w budżecie na rok 1926 wydatki na opiekę społeczną wynosiły 
1800 zł63, to w następnych latach wynosiły już od kilkunastu do kilkudziesięciu 
tysięcy złotych i stanowiły w budżecie miasta najpoważniejszą pozycję. W budże
cie na rok 1930/1931 wydatki na opiekę społeczną stanowiły aż 27% (z ogólnej 
kwoty 360 365 zl) i były zdecydowanie wyższe niż wydatki na cele kulturalno- 
oświatowe (18%), na utrzymanie administracji samorządowej (22%) lub na zdro
wotność publiczną (2%)64. Mimo to, wobec ogromu potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej, środki budżetowe nie rozwiązywały nabrzmiałego problemu, lecz je 
dynie przyczyniały się do jego złagodzenia65.

Akcję pomocy społecznej prowadzoną przez wieluńskie władze samorządowe 
starały się wspierać liczne żydowskie stowarzyszenia opiekuńcze, jak: Stowarzy
szenie Pomocy Biednym „Lincts Hacedeh” z siedzibą przy ul. Ogrodowej, kiero
wane przez S. Sytnera66, powstały w 1931 r. Związek Ratunkowy z siedzibą w 
Rynku, kierowany przez Josia Junga i Josefa Szaję67, Stowarzyszenie Dobroczynne 
„Gemilus Chased” kierowane przez Zalmę Horowica°\ Stowarzyszenie Dobro
czynne „Dom Chleba - Bet Lachem” kierowane przez Tamerę Bronsztajnową6'7. 
Zaznaczyć należy, że w trudnych latach kryzysu gospodarczego, szalejącego bez
robocia i pogłębiania się biedy w społeczeństwie nie było w Wieluniu żadnego 
chrześcijańskiego towarzystwa dobroczynności, ani jakichkolwiek oznak zaintere-

67 APLOS, PKPP sygn. 25 bp;
6j „Glos Ziemi Wieluńskiej” nr 4 z 24 11926.
64 „Goniec Wieluński” nr 109 z 12 V 1930.
63 „Echo Wieluńskie” z 4 IX 1934.
w’ PLOS, SPW sygn. 276, bp; sygn. 277, k. 1 i 7-8; sygn. 426. k. 66; PKPP sygn. 1886. 

bp.
67 APLOS, SPW, sygn. 981, bp.
68 T. O 1 ej n i k, L e k s y k o n .. ., s. 251. 
l,l) Tamże.
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sowania tą problematyką ze strony wieluńskich klasztorów czy Kościoła katolic
kiego. Duchowieństwo katolickie, bardzo zaangażowane w walkę polityczną, nie 
wykazywało chęci pomocy ubogim. Po przekształceniu przytułku dla biednych w 
oddział szpitalny Wieluń nie posiadał domu opieki dla ubogich, starych ludzi. Czę
ściowo funkcję tę spełniał w odniesieniu do Wielunia dom starców w Skrzynnie. 
gdzie nieliczni potrzebujący z Wielunia znajdowali schronienie i opiekę.


