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Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa napisany według dzieła

hr. Stolberga przez J. K. Gregorowicza,
str. 290, cena 60 kop., z przesyłką 80.
Ojców naszych Wiara święta, katechizm przystępnie
ułożony i przykładami objaśniony. Str. 350, cena
50 kop. w oprawie.
Józefata Dollna czyli Sąd Ostateczny napisał ks. Feliks Gondek. Str. 68. Cena 20 kop,
Ćwiczenia Duchowne czyli lekarstwo niebieskie dla
• człowieka napisał ks. F. Gondek str. 338. Cena 60 k.
Flletea. Droga do życia pobożnego napisał św. Franciszek Salezy, str. 493 w oprawie 75 kop.
Droga uśwlętobllwlenla przez św. Alfonsa Liguorego,
3 tomy. Cena 1.50 kop.
',
·
Hlstorya Polskl w pięknych przykładach przez J. Chociszewskiego, str. 160 cena 30 kop.
CŻytanla Świąteczne przez ks. Karola Antoniewicza
str. 219, cena 40 kop.
Jadwiga, święta Królowa na Polskim Tronie. Opowiesć
· dziejowa w trzech cz~ściach, przez ks. biskupa
Wł. Bandurskiego, str. 400 cena 80 kop.
Żywot św. Paschalisa Baylona, Patrona czcicieli N.
Sakramentu! Przez ks. Krynickiego, str. 100, cena
50 kop.
Wskazówki dla Idących na roboty za granicę. Przez
ks. J. St. Żaka. Wyd. 3, str. 32, cena 5 kop. 100
egz. z przesyłką 5 rubli.
Życie katollokle w pouczających przykładach. Przez
ks. J. St. Żaka, część pierwsza, str. 160, cena 25 k.
Życie katollckle w pouczających przykładach. Przez
ks. J. St. Żaka, część druga, 208 str. 5o kop. Obydwie części razem oprawione 60 kop.
Życie ~atollckle w pouczających przykładach. Przez
ks. J. St. Żaka tom II str. 384 60 kop.
Tędy droga - przykłady do dwóch przykazań miłości
str. 128, cena 25 kop.
Piękne przykłady, służące do wyjaśnienia czwartego
przykazania Boskiego, przez ks. J. St. Żaka, str.
80, kop. 20.
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SŁOWO WSTĘPNE.

DRUKARNIA DYECEZALNA W

WŁOCŁAWKU.

Od połowy szczególnie prz eszłego wieku, wynalazki i nauki prędki i wielki uczyniły postęp. W rzę
dzie nauk ten sam los szczęśliwy dostał się historyi.
Z ukrytych dokumentów, rękopisów dawnych pyłem
wieków okrytych i szpargałów rozrzuconych, wydobyto dużo wiadomości bądź całkiem nieznanych bądź
znarie uzupełniających. Zamiłowanie przeszłości, jak
wszędzie prawie tak u i nas, jest dziś tak powszechne, ż·e chcielibyśmy znać dzieje niemal każ
dej rzeczy, na którą spojrzymy. Niemniej gorącem
jest poszanowanie pomnikó-vv przeszłości. Powstały
stąd naukowe Towarzystwa Historyczne, Ocłu:ony
zabytków dawnych, Antykwarnie i Muzea, a po uniwersytetach Seminarya historyczne, przygotowujące
młodych adeptów nauki do dalszych szperań i badań dziejów naszych ojczystych. Mnoży się wskutek tego liczba prac i dzieł historycznych, między
któremi są i Monografie miejscowo ści. W tych
znajdujemy najdrobniejsze nawet szczegóły, w ogólnych dziejach zbyteczne, w przyszłości jednak i one
(któż przewidzieć zdoła), do naczelnych wypadków
wejść mogą.

Dzięki

temu prądowi, już w naszej dyecezyi
marny kilka monografii miej scowości,
jak Pabiam:c (M. Barucha), Koła (M. Witanowskiego ),
Liibrańca (ks. St. Muznerowskiego), Krzepic (tegoż),
Tiiszyna (tegoż w K ronice dyec. wł.) i okolic Kalisza (w czasop. Kaliszanin). Obecnie przybywa nam

włocławskiej
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monografia Retkini, wsi między m. Pabianicami i Ło
dzią, napisana przez ks. Pawła Załuskę, proboszcza ·
miejsca, i brata jego Leonarda.
Zdavvałoby się, że o wsi, na której niedawno
dopiero wzhf~ siano kośció'ł, a dotąd ,p+zez -'wiele wieków zaledwie kiika chałup wieśniaczych w~ród pola
pustego było, nic powiedzieć się nie da; wspomnieni
j.ednak autorowie. w1:1iąwszy się z_ ochotą . do _roboty,
zebrali- · tyle szczegółów, z ·akt i podań lµdu, że te
wypełniły - broszurę : dość . znacznych r.o imiarów.
·. . , Praca niniejsza pow.stała . z zachęty . i błogoąłą;~
}~ieństwa JExc. ks. Zdzitowiec~iego bpą,' . 'vłoął.;
który. słusznie żywi .w duszy to przekonanie; że gd_y
znane będą ludowi dzieje zam~eszkanych przez n_iego
miejscowości, poweźmie większą iniłość i przywią~

zanie do ziemi ojców i praojców s-woich.
.
· „ . Opisy też ·takie dostar,czą obfitego mate1:ya~u
do histor.v1 Kościoła naszego, na której dotąd nap1
zbyw~ i której ' ~nieć : nie możęmy, ' dopokąq nie <zostaną :wy'czerpane miej,sg,ovve · archiwa'. Robotnicy
więc na tern polu zasługują się nie tylko dyecezyi
i narodowi, ale · więcej , jeszcze bo w pracy swojej
:nio,są ofia:rę -Bogu i. Kqściołowi.
.. X. 81 Ch~
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Rełkinia

jako

wieś.

Dzieje ogólne na tle Kasztelanii Pabianickiej.

Za doby Piastów każda ziemia i okolica miała
swój gród czyli zamek warowny, wprawdzie drewniany (najczęściej modrzewiowy), ale zwykle wodą,
przykopem, bagnem, wysokim wałem i ostrokołami
otoczony. Taki gród z pewnym obszarem ziem
uprawnych, wód, lasów i wszystkiemi osadami chło
pów do gleby przywiązanych pod koniec 12 wieku
zaczęto nazywać z łacińska castellania albo castellatura, z · czego później poczęto nazywać po polsku
kasztelania. Sprawa wojenna całej kasztelanii czyli
okolicy, dla której obrony gród był zbudowany, pobory danin, porządek i ·sądownictwo należały do
kasztelana, jako do zastępcy monarchy.
·Z wiekiem 14 upada władza sądownicza kasztelanów, a w statucie z r. 1454 p_owiedziano już wyraźnie, żeby kasztelanowie sądów· nie sprawowali.
Odtąd · kaśztelanią nazywano sam tylko urząd, a nie
część kraju, a kasztelan już tylko dowodził pospolitem ruszeniem swego powiatu (okolicy) podczas
wojny, a w czasie pokoju miał obowiązki cywilne,
np. miary i wagi sprawdzać w grodzie i wojewodę
zastępować. Pod koniec 14 wieku posunięto się
jeszcze dalej w kierunku ograniczei1 co do kasztel
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lanówj bo nawet zmmeJszono we właściwej Polsce
kasztelanii i kasztelanów, jako coraz mniej
potrzebnych, albowiem obowiązki ich spadły na starostów. Natomiast na Rusi liczba kasztelanów rosła. Jak wojewodowie byli przedstawicielami województw całych, tak kasztelanovvie grodów, i stąd
brali nazwę od grodów. Kasztelanów mianował król.
Nie wolno im było sprawować innych urzędów
ziemskich, ani posiadać w swojem województwie
starostvv grodowych, musieli zaś tam posiadać dobra ziemskie. Zamiast kasztelanami nazywano ich
często „panami", np. pan sieradzki, wielmiski, łę
czycki i t. d:, a ich żony - pani krakowska, wilmiska i t. d. _ Ze jednak kasztelanie były rozmaitego
znaczenia, bo przy nie~tórych zamkach powstały
zaludnione miasta i ziemie, a gdzieindziej opustoszały, więc konstytucya z r. 1569 podzieliła kasztelanów na dwie klasy: większych (krzesłowych)
i mniejszych (drążkowych), którzy siadali, gdzie
mogli, więc czasem na poręczach czyli drążkach.
Przy pierwotnem wyposażaniu kościołów i opactw
książęta obdarzali biskupa lub klasztor całemi kasztelaniami. Tak katedra kujawska otrzymała kasztelanię łagow ską od -Władysława Hermana, na wstawienie się księżny Judyty, jego małżonki. Tąż samą
drogą kasztelania chropska w r. 1086 dostała się kapitule krakowskiej stanowiąc odtąd przez szereg
wieków najważriiejszą część uposażenia jej prałatów
i kanoników. Ani granice, ani obszar kasztelanii
chropskiej w epoce nadania kapitule nie dadzą się
ze ścisłością oznacŹyć, najwcześniejszy bowiem spis
jej posiadłości pochodzi dopiero z kolica 15 wieku.
Prawdopodobnie jednak zajmowała ona obszar około
3 mil kwadratowych; przyczem na tym całym obszarze były już prawdopodobnie wsie: Jutrkowice, By-
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chlew, Dłutów, Ślątkowice, Kudrowice, Piątkowisko,
Karnyszewice, Laskowice, a może i Pabianice, lecz
ani śladu Retkini. Natomiast wiadomo, że miesz,kańcy wszystkich powyższych wiosek dostali się
kapitule krakowskiej, a więc: chłopi przypiśnicy,
którzy od lat trzydziestu pozostawali w posiadaniu
.swych osad, czyli przez sam rodzaj zajęcia przywiązani byli do gleby, z potomstwem, które, z -przypiśników zrodzone, na tejże ziemi się wychowało,
tudzież siodłacy, którzy z poza _granic kasztelanii
przywędrowali i tu na stałe dobrowolnie zostali
i przez związki małżeiiskie zrośli się z miejscowymi.
W szystkirn powyższym równocześnie z aktem nadawczym wyznaczono robocizny i daniny, składające
się ze zboża, miodu, skórek wiewiórczych i kunich.
Prawie przez cały wiek 12 nic nie zanotowano
o losach kasztelanii chropskiej, a pierwszy z tej epoki
dokument z r. 1189 przyniósł niespodziewaną wiadomość, że dobra chropskie przez pewien czas zostawały w posiadaniu księcia, podówczas panują
cego, że zwrócił je kapitule Kazimierz Sprawiedliwy
w powyższym roku, zachowując sobie tylko prawo
dożywotniego polowania w lasach chropskich. Ludność zaś kasztelanii w dalszym ciągu odrabiała powinności do zamku sieradzkiego i zwolniona od nich
:została dopiero w następnym wieku.
O Retkini
i w tym wieku głucho jeszcze zupełnie.

liczbę
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Kasztelania Chropy -
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Piątkowisko.

Aż ku ko1icowi 13 wieku kasztelania chropska nie traci swojej nazwy; natomiast ludność jej,
dzięki zabiegom kapituły i warunkom wieku, zyskuje sporo. W 1251 r. Kazimierz, książę łęczycki
i kujawski, uwalnia ją od danin, składanych w pro,siętach, piwie, miodzie i tłuszczu.
Zaś Leszek
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Czarny,
. książę krakowski, sandomierski, sieradzki ,
w 1286 r., a zatem w dwóchsetną rocznicę przejścia
Chropów na rzecz kapituły krakowskiej, nadaje lud"'nosc1 Piątkowiska, (taką naz.wę ma kasztelania
chropska w dokumentach z powyższego roku, była
bowiem zapewne przez krótki czas siedzibą zarządu.
kasztelanii chropskiej) wolność od wszelkich powinno ści,- posług, opłat i t. d. Z licznych <ił.awnych cię
żarów ludność kasztelanii ponosić ma tylko: reperacyę zamku i mostu w Sieradzu; ciągnąć na wojnę
ma w razie napadu nieprzyjacielskiego na ziemię
Sieradzką; żywić księcia i jego dwór raz do roku.
podczas łowów w kniejach chropskich; wreszcie povvinności tak zwanego przewodu rycerskiego. 8wo-·
body i przywileje, z jakich korzystały odtąd wsie
opola piątlrnwiskiego, potwierdził w r. 1297 Włady-·
sław Łokietek, książę pomorski, łę czycki, kujawski,.
'sieradzki i nadał biskupowi Janowi i kapitule kra·ko·wskiej prawo lokowania wsi lub miasta na pra-·
wie niemieckiem w Piątkowisku lub też w innej:
miej scowości w obrębie kasztelanii piątkowiskiej,.
z czego kapituła nie omieszkała skorzystać. A tym·czasem jest to ostatni wiek, w którym nic nie można.
·jeszcze zanotować o Retkini; koniec istnienia kaszte.lanii chropskiej, poźniej piątkowiskiej, a początek
jako pabianickiej.
.

Kasztelania Pabianice a wieś Retkinia.

Śród gęstych borów ziemi sieradzkiej, w odległo ści sześciu

mil od Sieradza, jako stołecznego
.grodu książęcego z czasów podziałów Polski na
dzielnice, siedziała ludność dawnej kasztelanii chropskiej. vV owych czasach, kiedy to kapituła krakowska o~rzymała ją w darze od Hermanowej małżonki,.
była to puszcza dziewicza, gdzie, podług obrazowego-.
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Qpisu Długosza, łacniej było natrafić na legowisko
dzikiego zwierza, aniżeli na łan ziemi uprawnej.
Istotnie w 11 i 12 wiekach na znacznym stosunkowo obszarze @pola chropskiego ludność była nieliczna, osady rzadkie. W walce atoli z przyrodą
dziką osadnicy coraz większe zdobywają przestrzenie, karczując i przedzierając się przez od·wieczny,
poplątany i, jak twierdzą, nieprzystępny gąszcz leśny.
Pomału dąbrowy i gaje łysiną świecić poczynaj ą to nowe' siedliska rozradzającej się ludności chropskiej. Zaczęła ona zaludniać włość kapitulną od
północno-zachodnich jej kraiiców. ·vv p obliżu kościoła góreckiego skupiały się najstarsze osady opolowe, i z tych to stron kolonizacya rozlevrnła się na
południe i na wschód kasztelanii. W dTodze naturalnego rozwoju, wraz z rozmnażaniem się ludno ści,
pierwotna szczupła liczba . osad stopniowo coraz bardziej wzrastała. Nowe pokolenia, jak roj e z ula
macierzystego, wybiegają za prawy brzeg Nerca
(Dobrzynki), by tam na nowo zakładać sadyby.
Nizinę pabianicką prz ecinają dwie główne
rzeki: Ner, dzielący ziemię Sieradzką od Łęczyckiej,
wypływa we wsi Wiskitnie i dąży do Warty. Od
północno-wschodnich granic włości zmierza on ku
jej środkowi, by nagłym zwrotem skręcić na pół~
nocny zachód i, przyjąwszy pod Laskowicami Dobrzynkę, opuścić dawne grunta kapitulne, które
zras zał na przestrzeni 4-ch mil. Dobrzynka w całym swoim 3 1/2 milowym biegu z południa na
północ przepływa przez terytorymn pabianickie.
Nad ich brzegami zbudowano miasta-dawniej kapitulne-Pabianice nad Dobrzynką, Rzgów nad Nerem. Pomnożona ludno ść · kasztelanii, rozszerzenie
związku opolowego przez powiększoną liczbę osad,
a wskutek tego i zwiększony zarząd majątkiem _:_
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domagały się ześrodkowania
ności

·interesów samej lud-

i dominialnych właścicieli włości. Kapituła
otrzymuje od Władysława Łokietka r. 1297 przywilej na założenie miasta w obrębie kasztelanii, a uważając starodawną wieś Pabianice za najdogodniejszy
punkt majątku, wynosi ją na pÓczątku 14 wieku do
do rzędu miast. Odtąd i zarząd dóbr rezyduje w Pabianicach i cały klucz zaczyna nosić nazwę od swe-go grodu - Kasztelanii Pabianice, którą, prócz powyżej już wzmiankowanych dwóch głównych rzek,
zraszają jeszcze i inne. Dwie znaczniejsze rzeczki,
Grabia i Wolborka, w przeciwnych płynące kierunkach, toczą swe wody na samej granicy ·włości.
Pierwsza, łącznie z swoim dopływem Przygoniem,
okala majątek kapitulny od południowego zachodu,
na długość prawie tr~ech mil; druga płynie połud
niowym szańcem dóbr i, łącznie z swoim dopływem
Miązgą, stanowi obwarowanie południowo-wschod
niej części włości, na takiej samej prawie, co i tamta,
przestrzeni. Tym sposobem widzimy włość pabianicką ujętą z dwu stron jakby w potężny nawias
granic naturalnych przez wymienione dotychczas
rzeczki i ich dopływy. Ale idźmy dalej. Sieć drobnych, najczęściej bezimiennych, strumieni i ruczajów, płynących w różnych kierunkach, pokrywa
włość kapitulną, biorąc początek ze zdrojów leś
nych i ścieków polnych; zasilają one większe zbio
rowiska wód, wpadają do stawów i rzeczułek, lub
rozlewają się smugami po bagniskach i chropach
(a stąd dawna nazwa kasztelanii chropskiej).
Większość tych żył wodnych latem
wysycha,
tak, że suchą nogą poprzez koryto ich przechodzić można. Tylko niektóre z nich znane są
z dokumentów i nazwy. A więc wójt wsi Wistkitna ma młyn na strumyku Ploty. Przez las Miro-

czyn, · należący do Rzgowa, wije się rzeczułka Kamień.
Młyn Szerzyczyński zbudovvano nad strugą
tejże nazwy.
Krassowica, Głownia i Niepozadek
przecinają grunta wsi Ldzań. Pomiędzy Kalnem
i Palczewem płynie strumyk Włynek. Kruszka
rozgranicza wsie· Kurowice i Dalków. Pod wsią
Warzynem bierze początek Jordan, wpadający do
Wolborska_. Nad Judką położona osada Rokicie.
Nad Stawkiem wreszcie - wieś RełMnict.
Jaki był jej początek, skąd taka nazwa-niewiadomo, możeby o tern coś mogły powiedzieć akty
kapituł gnieźnieiiskiej i krakowskiej, ale dla piszą
cych nie były dostępne. Jeżeli jednak weźmiemy
pod uwagę, że nieprzejrzałe bory i knieje, pełne
dzikiego zwierza, pokrywały pod owe czasy włość
kapitulną, że ludn ość miała obowiązek raz do roku
podczas łowów księcia ciagnąć sieci myśliwskie
(i inne przybory) do Piotrkowa, - możnaby na
podsta,vie' powyższych (i innych jeszcze przesłanek)
wn?sić, że ktoś bardziej lHzedsiębiorczy i samodzielny wyfrunął z gniazda macierzystego za prawy brzeg Dobrzynki, aby, za pozwoleniem kapituły, nową założyć sadybę.
Zajmował się prawdopodobnie bartnictwem, może nawet uciekł z roli
w służbę myśliwską, jako pod tarczę wolności, zastawiał sieci na zwierzynę, wreszcie, kiedy się rodzina jego rozrosła, „kinął" sieci, a wziął się do uprawy roli. I stąd-Retkinia, a może nawet Ret (e) ki1i
czyli sieć rziić. Ale to tylko domysły nasze i... nic
więcej.
Dokumentu historycznie wartościowego,
mówiącego nam o początkach Retkini nie dało
nam się odnaleźć. \V-ymieuiał tę wieś akt erekcyjny
kościoła
papianickiego z 1398 r. jako położoną
w obrębie parafii pabianickiej, do której składu
należała przez następne jeszcze pięć stuleci, ale
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i tego aktu nie masz w Pabianicach,
się odnaleźć

.w

Pio~rkowie ·w

możeby

dało

hypotece.

Pełny. obraz majętności kapitulnej w 15 wieku
zawiera· opis Długosza (1466), pomieszczony w liber
beneficiorum: dvva miasta, 29 wsi, 6 folwarków, 14
młynów, 1 huta żelazna i huta szklana składały się
na ówczesną fortunę pabianicką, którą kapituła starała się zamienić na Piórków z Łagowem, jako
bliższe, lecz o rezultacie usiłowań źródła milczą;
gruntów uprawnych, prócz folwarcznych, było ła
nów: kmiecych 385, wójtowskich 9 1/2, zagrodników
i karczmarzy 46, łanów miejskich 443/4.

Rozwój ekonomiczny dóbr stale postępował
i przysparzał kanonikom coraz większych dochodów.
Jak wiadomo z współczesnych lustracyi, płacił tenutaryusz (dzierżawca) kapitule 200-300 grzywien
rocznego czynszu dzierżawnego. Zresztą współ
czesna kronika miejscowa nie obfituje w wydarzenia.
Oprócz dwukrotnego pobytu tutaj Władysława Jagiełły (1411 i 1432 r.) i Kazimierza Jagielloliczyka
(1463), mamy tylko wzmianki o dwukrotnych przechodach wojsk. W 1475 r. dobra pabianickie ucierpiały od rycerstwa i żołdactwa najemnego. Toż·
w r. 1479 ze strony wojska i ciurów, powracających
ż Prus. Kapituła delegowała specyalną kornisyę na
miejsce dla opisania i oszacowania szkód, wyrzą
dzonych tenutaryuszowi i kmieciom ,- a w odnawianyh1 kontrakcie z dzierżawcą Wyspinkiem (1486)
zamieściła warunek, iż tenutaryusz obowiązauy bę
dzie pustkowia, powstałe w skutek ostatniego powietrza, od którego w dobrach pabianickich wygi11ęło du~o ludu, nanowo zaludnić, tu~zież zwrócić
.osadnikom, zabrane po umarłych, bydło, ziarno i narzędzia rolnicze.

Czy i o ile powyższe klęski dotknęły Retki'nię
niewiadomo, ~wiemy tylko, że Retkinia: wieś kapitulna, na prawie polskiem, w parafii Pabianice,
ma pod koniec 15 wieku dwai1aście łanów kmiecych, z których każdy kmieć płaci kapitule na św.
Marcin rocznego czynszu po 20 skudów i 3 grosze
z łanu, a prócz tego-po 2 kapłony i 30 jaj. Nie
dają pszenicy, ani owsa, ani czynszu z siana („sien-.
nego"); nieobowiązani też przywozić do zamku pabia11ickiego po 12 wozów drzewa od każdego łanu.
Natomiast obowiązani pola folwarczne, przylegle do
ich pól, orać, bronować, obsiewać, zboże zżąć i, poskładawszy w stogi, zwieźć do stodół folwarcznych,
obowiązani też dla dzierżawcy jedną łąkę skosić,
zgrabić i zwieźć.
Nie masz w Retkini sądu, sołtysa ani młvna,
a przeto kmiecie obowiązani mleć w innej miejscowości, ale w młynach kapitulnych tylko. Nie płacą
obiednego, ale obowiązani podczas polowal'i ciągnąć
do Piotrkowa sieci i konieczne przybory myśliwskie;
obowiązani też: ogradzać zamek pabianicki i sady,
przyprowadzać do należytego stanu gościńce, pokrywać budynki zamkowe i torować drogę od wsi
do wsi i do miasta na jarmarki.
Ponadto Retkinia płaci dziesięcinę snopową do
;,stołu arcybiskupiego" i odwozi takową na włas
nych wozach do stodół wskazanych przez pełno
mocników arcybiskupich; prócz tego płacą dziesię
cinę z konopi po 2 kity, przyczem wartość dziesię
ciny ocenia się na 12 marek; jest też w Retkini
kmieć Grzegorz, który ma pszczoły i płaci po fertonie czynszu.
Wiek 16 uznać trzeba za epokę mrówczej pracy
kolonizacyjnej, znacznego rozwoju dóbr pabianickich
pod względem ekonomicznym, rozkwitu życia i sto-
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sunków wiejskich. Sprężysta administracya pabianicka założyła 17 osad, nabyła drogą zamiany lub
kupna 4 wsie. Przez to znacznie się podnios_ł~ dochody z majątku, a sprzyjały temu wzrostowi i stosunki pańszczyźniane. Liczne rozgraniczenia z są
siadami, podejmowane pod owe czasy, dowodzą,
między innemi, ładu i porządku w zarządzaniu majątkiem kapitulnym.
Wystawiono też: hutę szklaną i tartak w H~
cie Wiskickiej, założono hutę żelazną w Ldzanm
(1524) i odbudowano hutę szklaną w Hucie Dłu
towskiej.
. .
Tu nie wadzi dorzucić, że nasze warstwy ziemi
obfitują w rudę żelazną, pokłady której ciągną się
przez kilka mil nad rzekami Ner~m. i ?r.abówką.
czyli kraiicami wielkiej kotliny pabiamckieJ.
Szczególnie zaś rozwijają się miasta: wzrasta.ją
w nich ludność i liczba domów, kwitną handel
i rzemiosła. Usiłowano nawet założyć nowe miasto,
Bruss, ale bezskutecznie.
Przechodzimy do kroniki wydarzeń tego wieku.
Na początku morowe powietrze nawiedziło _dobr~
i wiele zabrało ofiar. Za miarę srogośc_i epidemn
może posłużyć fakt, iż w jednych tylko Zyto•:icach
w 1505 r. połowa wsi opustoszała. vV osadzie hutniczej Chocianowiczach, później szej Rudzie Pabianickiej, wszyscy kmiecie, lokowani na 71/2 łanach,
wymarli na zarazę i, że sam hutnik uciekł, porzucając wszystko. Dwukrotnie ucierpiały też dobra
od pospolitego ruszenia, idącego na wojnę z Pr:isami. Ucierpiała cała zachodnia część włości. vVsie:
Ślątkowice, Ldzań i Dobroii kapituła uznała za konieczne wskutek tego zwolnić od czynszu.
Na wielokrotne prośby kapituły arcybiskup Jan
Łaski, w porozumieniu się z kapitułą swoją metro-

politalną

(w Gnieźnie), przywilejem, wydanym 1529 r.
z szczególniejszych względów dla kapituły krakowskiej, ustąpił jej na wieczystą własność wszelkie
dziesięciny stołu arcybiskupiego w obszernych jej
dobrach pabianickich, a nadto z swej strony darował tejże kapitule dziesięciny z nowin w tychże
dobrach, którę, według bulli papieża Leona X z r.1513,
arcybiskupstwu . przysługiwały.
vV wielkim pożarze 1532, którego ofiarą padły
Pabianice, spaliła się doszczętnie najdawniejsza świą
tynia pabianicka, akurat w setną rocznicę pamięt
nego nabożeństwa, odprawianego wobec króla Jagiełły i posłów czeskich. Zaradzając naglącej potrzebie, postarano się wystawić nowy kościół, wię
kszy od poprzedniego i pięknej roboty, lecz bez
wieży. W 1541 r. erygowany został kościół w Dłu
towie.
Wreszcie w r. 1588 Paweł Dębski, biskup sufragan krakowski, ·dopełnił poświęcenia nowego koś
cioła w Pabianicach, godnego stolicy państwa pabianickiego.
Retkinia zaś między 1511-1553 należy do kapituły krakowskiej, parafii Pabianice, której pleban
nic innego od Retkiniaków nie dostaje, prócz po
groszu z każdego dymu, a i to zabierają wikaryusze
na swoje utrzymanie.
Jan Łaski, arcybiskup, dla swojej kolegiaty
w Łasku, świeżo przez niego fundowanej, uczynił za
przyzwoleniem kapituły metropolitalnej (w Gnieźnie)
zamianę niektórych tejże kolegiaty dziesięcin, ustą
piwszy jej ( kol. w Łasku) dzi,esięci ny stołu swego
w Retkini, lłypałtowskiej Woli i Rożannie 1529,
w kluczu pabianickim, a wziąwszy za nie - w Ła
siecznikach i Nieborowie, w ziemi sochaczewskiej,
które za przyzwoleniem króla, jako patrona i pro-
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bogato uposażonemu probostwu
a do rzeczonej kolegiaty wcielono.
Powyższe dziesięciny z Retkini od 1533 r. szły
na utrzymanie ośmiu wikaryuszów kolegiaty w Ła- .
sku.
Między 1552-1576 r. Retkinia - własność kapituły krakowskiej, należała, jakoby, do parafii
ł..iodzia (~); ma: łanów 12, zagrodników 5, 1 komornika, młyn o jednem kole, karczmę i 24 kmieci
( colonos).
Baruch w „spisie przywilejów", jakie znalazł
w dawnych inwentarzach archiwum kapituły krakowskiej, znalazł też i kilka luźnych kartek, za;wierają
cych spis dokumentów, dotyczących klucza pabianickiego. Z charakteru pisma przypisuje je kanonikowi Gorzei1skiemu, długoletniemu administratorowi generalnemu dóbr pabianiddch (1751 - 1777)
i dodaje: „\iViele zaznaczonych w tych notatkach
dokumentów poginęło, nie mniej treść ich uznaliśmy
za konieczne podać w r egestrach". vV tych ostat11ich pod M 103 i rokiem 1556 zapisał.
Akt graniczny pomiędzy wsią Retkinią a Łodzią.
Spis przyw. Gorzeńskiego . I znów - pod M
(132a) 1591, 22 czerwca. Akt graniczny pomiędzy
Retkinią i Łaskowicami z jednej strony a Miedzierzynem i Jagodnicą z drugiej strony.
„Spis przyw. Gorzei1skiego".
Wreszcie-(132b) 1592, 27 stycznia w Łęczycy.
Akt graniczny pomiędzy wsiami kapitulnemi
Retkinią i Łaskowicami z jednej a Mierzęczynem
(sic) i Jagodnicą z, drugiej strony do akt podkomorskich oblatowany.
„Spis przyw. Gorzeńskiego" .
I nam się nie udało tych dokumentów odnaleźć,
poprzestajemy przeto, chcąc nie chcąc, na tej suchej
boszcza

łęczyckiego,

łęczyckiemu ujęto
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wzmiance na teraz, nie cofając się jednak przed
dalszem poszukiwaniem w tej sprawie.
Pomyślny stan majątku (włości pabianickiej)
za111yka się z upływem pierwszej połowy 17 wieku.
Hewizya 1645 wykazuje we włości pabianickiej 48
wsi na 452 łanach. Cała włość podzielona na 7 kluczów, 16 folwarków. Ludność składa się: z 820
kmieci, 87 zagrodników, 117 chałupników, co z rodzinami stanowić mogło około 4000 dusz, prócz
ludności po miastach.

Burzliwe czasy drugiej połowy 17 w. srodze
się we znaki włości pabianickiej.
Szwedzi,
Moskwa, wojsko saskie i l)Olskie niszczą ją naprzemiany i do szczętu.
Zrujnowano ją do tego stopnia, że wiele uprawnych pól i pastwisk zarosło lasem i krzakami. Przeto już w 1653 r. kapituła uznała za ·właściwe zmniejszyć dzierżawcy czynsz dzierżawny o 7000 złotych
czyli prawie o jedną piątą częś ć, mając wzgląd na.
tak znaczny nieurodzaj jarych zbóż vv włości pabianickiej przez suchość i spalenie słoneczne, jako
też na ustawiczne żołnierskie leże i przechody, dla
których poddani pomienionej włości czynszów, ·wymiarów, ospy, robocizny i innych różnych powinności
wedle inwentarza i kontraktu do arendy należących,
wydać nie mogli, także karczmy i młyny swego
zwyczajnego nie mogły czynić pożytku.
Nie będziemy się wdawali w szczegóły tych
rozlicznych najazdów i klęsk, jakie za sobą sprowadzały, zaznaczymy tylko, że gnębiono ludno ś ć
rozmaitemi egzekucyami, zabierano nie tylko inwentarz roboczy, lecz nawet zboże, ·przeznaczone na zasiew i do życia, a niepowolnym zadawano jeszcze
i razy. Kapituła przeto zmuszona była pozywać

.dały

20

21

napastników, 9 ile nnm byli rotmistrze wojsk polskich, bądź przed trybunał w Lublinie (1661 i 1665 r.)
bądź też -w Piotrkowie (1672 i 3). Wreszcie nawet burmistrz pabianicki oraz rajcowie obu miast
włości (1677 r.) zanieśli protest przeciwko rotmistrzom województwa sieradzkiego i innych o szkody
uczynione miastom i wioskom kapitulnym pomię
dzy 1670-1676. Wyniszczone i do ostatniego stopnia ruiny doprowadzone dobra nie były w stanie
płacić hyberny, przeznaczonej na utrzymanie siły
zbrojnej Rzeczypospolitej. Pobierali ją więc wprost
emisaryusze wojskowi z wszelką bezwzględnością.
Wycieńczoną i wyzutą z wszelkich zasobów ludność gnębili asygnataryusze ciąglemi egzekucyami
-..vojskowemi. Nie pomagają ani liczne protestacye
ka1)ituły, ani skargi przed tron zaniesione. Uzyskała
wprawdzie kapituła specyaln e pismo królewskie, zab ezpieczające dobra pabianickie od kontrybucyi, lecz
wbrew reskryptowi, który martwą pozostał literą,
dzieją się gwałty, jak i przedtem. Były to przecież
owe smutne czasy po śmierci Jaiia Sobieskiego,
czasy wojny domowej stronników Augusta II i Leszczyńskiego. \Vięc i dobra pabianickie nie mogły
uj ść przed ogólnym losem, rujnowane wciąż zbrojnymi napadami, kontrybucyami i egzekucyami. Zaledwie odstąpili Szwedzi, ściągnąwszy ogromne kontrybucye pi eniężn e i skonfiskowawszy zapasy zbożowe, już znowu Sasi plondrują dobra, jakby w nierrzyjacielskim znajdowały się kraju. Tenutaryusze
ratowali, jak mogli, majątek od grabi eży. Kapituła
z obawy, by dobra wszelkiej nie utraciły żywotności,
musiała pokrywać straty z innych źródeł. . I przyznać trzeba, że nie szczędziła wysiłków. Póki star·
czyło,
gotowizną ze szkatuły kapitulnej pokrywano straty i hybersy:.

Do :JęslfJ "}/~ ny domowej przyłączyło się jeszcze strasz tli
ietrze morowe (1710-1711). Zaraza srożyła się z taką siłą że, wyznaczeni przez kapitułę. komisarze nie śmieli zjechać na rewizyę włości.
Ratunku przeto tembardziej · potrzeba było.
A tu i skarbiec kapituły się wypróżnił, więc zaczęto zaciągać 'pożyczki od kanoników (1712) i innych osób (1713). Biskup krakowski Kazimierz Łu
bieński, dawniejszy tenutaryusz pabianicki, po śp ie
szył też z pomocą, udzieliwszy 10 tysięcy złotych
na poratowanie dóbr. Dla poratowania zrujnovvanej ludno ści powstała nawet instytucya pożyczko
wa „Mons Pietatis". Aż tu znów, jakby na domiar
złego, w obręb województwa sieradzkiego wkraczają
cesarsko - rosyjskie wojska i zabierają 1434 woły,
73 konie i 442 krowy z dóbr, zostawiając wszystkiego 237 ,wołów i 216 koni. Dane te dop ełniają s ię
przez regestr ekspensyi pieniężnej na okupno za prowiant -..vsiów wojsku rosyjskiemu i saskiemu 1734 r.
y;q 3 Widocznie dobra tak już ogołocone były
z ziarna i ·wszelkiej żywnosc1, że w mieJSCe
prowiantu w naturze odda1vano sumy pieniężne.
Stwierdza to zresztą relacya rewizorów, ·wymieniających całą grupę wsi, „których gromady prawdzi·wie łzami opłakują biedę, mizeryę i ubóstwo swoje
z okazyi ciężkiej ruiny, kiedy jednym wszystko
bydło zabrano, niektórym konie, w osobnym regestrze wyrażone, a do tego żywności żadnej nie zostawiono, proszą o komizeracyą i zapomożenie, tak
w sprzężajach, jako i krowach na omastę i w założeniu podatków. Innej znów grupy wsiów gromady, lubo w bydło nie tak szkodują, ' jednak
w sprzętach gospodarskich, w żywno~ci i założeniu
dodatku żebrzą i proszą o zapomożenie. Na żywie
nie zboża ustawicznie żebrzą z płaczem i narzeka-
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~iem,_ k_tórych niepodobna nie zapomódz, zapatruJąc się Jak na szczepy z głodu wyschłych, jakoż ...
dawać musimy zboża między gromady, by z głodu

nie

zginęły.

Podymne na

pachołków poczęści

za-

łożył dwór, poczęści zapłaciły też gromady, ale pogłównego teraźniejszego wcale nie mamy czem zapłacić (założyć), nie mając w skarbie pieniędzy,

a egzekucya grasuje po wsiach.
vVojska od Prus ciągną, przestraszają nas
wszystkich, a najbardziej ten klucz, który prawdziwie nazwać się może Przechodem Wojsk, będąc
na publicznym trakcie"-podpisano: X. \7il. Łubiiiski
i Turski. vVszystko się sprzysięgło na dopełnienie
miary nieszczęść. Oprócz wojny nawiedziły podówczas włość pabianicką - grad i susza. Atoli około
połowy 1:8 w. stan dóbr zaczął się poprawiać.
Znów jednak nowe przechody wojsk poibawiły
włość wszelkiego dobytku. Nawiedził przytem Pabianice pożar. A w 1768 r. znowu konsystują tu
wojska rosyjskie. Więc akta kapitulne znów
w czarnych kolorach przedstawiają rostrój ekonomiczny klucza pabianickiego. Z powodu nadmiernych kontrybucyi, tak od wojsk rosyjskich, jak
i od konfederatów, uprawa ziemi zupełnie zaniedbana, liczba kmieci umniejszona, bydło uprowadzone, ludzie mało z głodu nie giną. W r. 1793 w granice Rzeczypospolitej wkroczyły wojska pruskie
i zaj ęły jej obszaru aż po Pilicę.
'11ym sposobem dobra pabianickie znalazły się
w posiadaniu prusaków. Kapituła w obawie o swój
majątek wystosowała list do Stanisława Augusta,
prosząc, ażeby w toczących się układach, zastrzeżona była u rządu pruskiego kompensata za włość
pabianicką. \,,Już lat siedmset minęło-słowa pisma,
jak posiadamy spokojnie dobra znaczne, Pabianice,

w województwach Sieradzkiem i Łęczyckiem . leżące, nadane nam od Władysława Hermana i Judyty, żony jego, monarchów Polskich. Z tych tylko
samych dochodów, na to przeznaczonych, utrzymują
się główniejsze Kościoła potrzeby i zasługiwane codziennie prezencye" (Ac~. 1793-1803 f. 8):.J vVskutek tych zabiegów, popartych przez biskupa Kossakowskiego, dobra pabianickie miały pozostać w posiadaniu kap ituły krakovvskiej tylko do 1797, poczem przejść na własność skarbu pruskiego, kapitule zaś przyznano odszkodowanie pieniężne, równające się dochodowi z dzierża1vy, a suma ta miała
być wypłaconą z dochodów dóbr biskupstwa krakowskiego. Atoli przed .upływem oznaczonego terminu nastąpił trzeci podział Polski (1795) i byłe
dobra biskupstwa krakowskiego . przeszły na włas
ność skarbu austryackiego.
Kapituła przeto szle
listy do namiestnika Galicyi; gdy pisma żadnego
nie odniosły skutku, wysyła do Wiednia specyalnego delegata-kanonika.
Nie wskórała atoli kap i tuła nic i u rz ądu austryackiego. W dniu 18 lutego 1799 wystosowała
kapituła memoryał do króla pruskiego, z żądaniem
odszkodowania, za pośrednictwem zarządu Galicyi
Wschodniej. I nareszcie w 1803 r. kanonik Hołow
;nyc odebrał od rządu pruskiego 30 tysięcy złotych,
które kanonicy podzielili pomiędzy siebie, tytułem
nadzwyczajnego dochodu.
Ogólne tedy wypadki krajowe przerwały nić
siedmiowiekowego posiadania włości pabianickiej
przez kapitułę krakowską . . Napis na zamku pabianickim: „sic transit gloria mundi "nabrał $zczególnego
znaczenia. Doświadczyła bowiem i kapituła jako
jedna ch1vila wywrócić może z dopuszczenia Bo. żego to, co budowały całe wieki.
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Dobra ziemskie. Ekonomia Pabianice
w

okręgu

Szadkowskim, powiecie Sieradzkim ';')

Wymienienie

nieruchomości

i opisanie granic.

„Dobra „Ekonomia Pabianice" składają się: z folwarku i wsi Wiskitno, z fol w. Potaśnia; z wsiów
Kamiszew, Piątkowizna i Róża, z folw. Pabianice,
wsi Bychlew, z miasta Pabianic, z osobnych mły
nów: Łęczno, Grobelno stary, Grobelno nowy; z ""\Ysiów
Jutrzkowice i Mogielno; z folwarków Młodzieniaszek
i Żytowice; z wsi Żytowice i \Vola Żytowska; z folvvarku i wsi Konin, z folw. i wsi Górka, z folw.
i wsi Świątniki i Kudrowa, z folw. i wsi Szynozielew i Petrykozy, z folw. i wsi Bruss, z wsi
Retkini i Rokicie, z folw. i wsi Ruda oraz oddzielnego i podobnegoż nazwiska Ruda, z folw. Widzew,
z wsi Repułtowice, Laskowice, Gadka i Chocianowice; z folw. i wsi \i\Tola Zaradzyńska, z fol w. i wsi
Ldzal'i, z folw. Majówka - wszystko to w okręgu
Szadkowskim, powiecie Sieradzkim. Z folw. i wsi
Huta Wiskitsk:a, wsi Guzów i Kalino, z folw. i wsi
Gospodarz; z wsiów Guzów, Grodzisko, Czyżemin,
Prawda i Kalinko, z folw. i wsi Brojce, z folw. i wsi
vVola Ruskowa, z wsi \i\Tola Krasowa, Pałczewo,
Kraszewo, z folw. i wsi Wardzyn, z folw. i wsi Kotliny, z wsi Karpin, Kurowi0e i Dalków, z folw.
i wsi Dłutów, z folw. i wsi Huta Dłutowska, z wsi
*)

liszu.

Wypis z

ksiąg

hypotecznych

znaduj ąc ych się

w Ka-

Leszczyny, z wsi Oszel, z folw. i ws.i ślątkovvice,
z wsi Morzączka Łazisko, z miasta Rzgów-w okręgu 
i powiecie Piotrkowskim. Z młyna osobnego Laskowice, Talar, oraz z osad wiecinodzierżawnych: kolonii
Chechło, Pawlikowo i Wymysłowo, z folw. Wymysłów; z wiecznodzierżawnych osad:
Markówka, .
Dąbrowa, Ksawerów, Olechów; z młynów osobnych:
Biesaga, Pliszka, Joachim, Bruss, Rokicie, Charszew,
Chachoła, Czyrzyszyn i Wiskitno - w okręgu Sz~d
kowskim, powiecie Sieradzkim. Z dzierżaw wieczystych: z kolonii Glarowa Góra, Modlica i Bukowice;
z osobnych młynów: Gospodarz, Rydzyn, Cieplucha,
Karpru, Kotliny, Kosica, Półtalarek, Molenda, Li,pinice, Depciki i Grodzisko-w okręgu i powiecie Piotrkowskim. Z jednego domu. Czworaki w mieście,
z młyna Pabianice, z domu w Pabianicach, z kolonii Majówka i Rydzyny, w dzierżawie wieczystej bę
dących i z młyna Świątniki - w okręgu Szadkowskim, powiecie Sieradzkim położonych".
Wymienienie właścicieli.

Ustalenie własności.

„Skarb Królestwa Polskiego, prawem własności
posiada z mocy dwóch postanowień Najjaśn. Pana
z dnia (12) dwudziestego czwartego stycznia 1826
roku,-co się tu wskutek protokułu nowej ·regulacyi
z dnia 9 maja roku bieżącego (1826) i zatwierdzenia
trybunału cywilnego Wojewódzwa Kaliskiego wydziału hypotecznego z dnia 19 czerwca 1826 r. zapisuje.
Z dóbr tych-Ekonomii Pabianice kontraktem
przed rejentem kancelaryi ziemiańskiej, gub. Mazowieckiej, Józefowiczem, dnia (16) 28 listopada 1839
T. zawartym, wzamian za dobra Górę, w pow. Warszawskim, gub. Mazowieckiej położone, odstąpione
zostały Wacławowi hr. Gutakowskiemu wsie: Dłu-
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~ów, !futa Dłutowska, Orszka, Mierżączka, Leszczyny
1 Łaz1sko; folwarki: Dłutów i Huta Dłutowska; młyny
Depczyk, Lipieniec, Molenda 1 Półtalarek, oraz kolo~ia Erywangród i wieś Czyżemin, dalej wsie: Wiskitno, Huta vViskitska, Giemzów i Kalina, Kolonia
Olechów, wieś Grodzisko; folwarki: Wiskitno i Huta
vViski~ska, młyn vViskitno i kolonia Przypustadla ktorych oddzielna księga wieczysta jest założona''.

da··
„Z dóbr niniejszych ogólnych Pabianice-dobra
Widzew i Bruss z wsiami: Rychlew, Jutrzkowice,
Piątkowiska, Rypultowice, Laskowice, Chocianowice,
· W_ola Zaradzy1iska, z kol. Dąbrowa, z wsi arni Chechło, Pawlikowice, Rydzymy; z folw. Młodzieniaszek,
Potaśnia, Widzew, Wola Zaradzyńska; z młynami:
Biesiagi, Pliszka, Chachoła, Char.zew, Laskowice;
z wsiami: Bruss, Retkinia, Rokicie, z folw. Brus ~;1_
z młynami: Bruss, Rokicie z ·wójtostwem w Rokiciu;
tudzież z przyłączeniem do tychże dóbr lasów,
w kontrakcie z dnia sprzedaży (30 kw.) 12 maja
1841 r. wyrażonych Mateuszowi Lubowidzkiemu,
powołanym dopiero kontraktem. odprzedane i księgę
dla nich wieczystą założono".
„Z dóbr niniejszych Ekonomii Pabianice odłą~
czone zostały: dobra Ruda, składające się: z wsi
i folw. Ruda, wsi Gadka, z młyna Ruda .z przynależnościami, dla których księg_a wieczysta nowo
jest założona".
Z dóbr niniejszych Ek. Pab. odłączone zostały
dobra Brojce, składające się z fotw. i wsi Brojce,
z folw. i wsi Wola Rakowa, ·Z folw. i wsi Wardzyn
z przynależytościami: dla których też księgę wieczystą założono. Dobra, dawniej do niniejszef Ekonomii rządowej Pabianice należące, Górka Pabianicka, Petrykozy, Szynkielów, Świątniki i Kudrowice,
Włodzimierzowi i Janowi, braciom Siemiątkowskim
sprzedane, odgraniczone zostały od dóbr rządowych
przy skarbie pozostałych (1839-1845): Konina, Woli Żytowskiej, Wymysłowa, Piątkowiska, Karniszewa, Rypultowa, Laskowic, \iVidzewa, Retkini, Brussa
w sposobie następującym: począwszy od narożności
z dobrami prywatnemi Gar~zewice, ciągnie się gra-

·
„Do dóbr Ekonomii Pabianice należy kolm1ia.
Erywangród, nowo erygowana, w księdze ·wieczystej
na str. 75 zapisana".
„Z dóbr też ogólnych Ekonomii Pabianice dobra
Górka, składające się z folw. i wsi Górka, z fotw ..
i wsi Szynkielów i Petrykozy, z folw. i wsi Świą
tniki i Kudrovva, nie rnn1:ej z p1:ętnastii włók lasii
· z obrębu Retlm:nfri nazwanego, na zasadzie potwierdzenia Najjaśniejszego Pana w Petersburgu dnia (6) 18
marca 1839 r. umowy Administracyjnie w Warszawie na dniu (25 stycz.) 6 lutego tegoż roku (1839)
zawartej, a 11astępnie wskutek kontraktu dnia (15)
27 marca 1841 r. w księdze wieczystej na str. 81
sporządzonego, Włodzimierzowi i Janowi, braciom
Siemiątkowskim, po Siemiątkowskim, niegdyś gen.
brygady byłych woj sk polskich, pozostałym synom,.
za ogólną sumę szacunkową 271 tysięcy 335 zło
tych polskich i dziesięć groszy sprzedane zostały~
z tego jednak szacunku nabywcy tylko dług Tow.
Kredytowego Ziem. w sumie złp. 46 tysięcy i wartość lasu iistanow1:oną na złp. 12,070, czyli razem sumę
złp. 58, 756 zobowiązani zostali, zaś kanon, w ilości
złp .. 7629, groszy 8, corocznie z dóbr tych do opła
ca1~ia od nabywców przyjęty, który na kapitał
obliczony, czyni sumę złp. 152585, gr. 10, oraz resztującą sumę szacunkową, na też dobra postanowioną,,

'
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ilości złp. 60000-Najjaśniejszy Pan . łaskawie

rować im raczył".
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nica wsi Świątnik z wsią rządową Koninem w stronę
południowo-wschodnią prętów 57, pręcików 2; dalej
w stronę wschodnią prętów 210, pręcików 8; odtąd
w stronę południowo-wschodnią prętów 120, pręci
ków 9; dalej w stronę południową prętów 15; na
tych czterech liniach usypano kopców 11 i t. d."
które tu pomijamy, jako zbyt drobiazgowych i zaznaczamy tylko, że „Nakoniec do dóbr odprzedanych
należy 15 wlók lasu z obrębu R etkinia, z okręgu
Osa i Dobielicz wydzielonego, którego granica zaczynając od punktu lit. d. na planie, czyli od narożności z dobrami szlacheckiemi, Srebrna, ciągnie
się dobrami rządowemi, Bruss, trzema kopcami
oznaczona, w kierunku .wschodnim prętów 154 do
punktu lit. c. czyli narożności wsi rządowej R etlcini, odtąd bieży granica lasu z \wsią Retlcinią, sześciu kopcami oznaczona, w kierunku południowym
prętów 249 do punktu lit. b. jako narożno ść dóbr
Widzevva i lasów, przy skarbie pozo stałych; następ
nie ciągnie się granica lasu odprzedanego z lasem
rządowym, dwunastu kopcami oznaczona, w kierun::.
ku zachodnim prętów 586, pręcików 8, aż do punktu lit. a."
Wraz ze zmianami, jakim ulegała Rzeczpospolita, Retkinia też przechodziła• kolejno od prusaków do Księstwa Warszawskiego, od tego ostatniego do skarbu Królestwa Polskiego, jako cząstka
Dóbr Narodowych Ekonomii Pabianice. W 1839 r.
skarb (jak wyżej), odprzedał 15 włók lasu z obrębu
Retkini Konstantemu i J anowi, braciom Siemiąt
kowskim, synom po generale brygady b. wojsk
polskich; przyczem, z szacunku oznaczonego na złp.
271,335, nabywcy zapłacili tylko zlp. 58.750, reszta
została im Najwyżej podarowaną za usługi, jakie
ich ojciec wyświadczał rządowi w 1830 r., co zresztą

przypłacił życiem
;

}I

'I

pod schodami w pałacu ówczesnego

Namiestnika.
Aktem z dnia 12 maja 1841 r. sporządzonym
w Warszawie przed rejentem Marcinem Ciechanowskim, Retkinia znów, wraz z innemi wsiami, została
odprzedana Mateuszowi Lubowidzkiemu, członkowi
Rady Stanu Królestwa Polskiego. I temu Najwyżej
podarowaną została suma 200,000 · złp., nie był bowiem i on bez zasług, atoli nie lubił się niemi chwalić
i wolał Retkinią odprz edać w 1854 r. Wilhelmowi
Nenckiemu i powrócić do Warszawy. Retkinia należała pod ten czas do gminy Widzew, o czem
świadczy choćby i kwit szarwarkowy z 1852 r. wydany wsi Retkini przez burmistrza miasta Łodzi,
jako dowód odrobionego przez Retkiniaków szarwarku.
vV 1860 r. Retkinia należała już do gminy Bruss,
czego dowodem też .może być kwit szarwarkowy z tego
roku, wydany Retkini przez wójta gm. Bruss. vV 1863
r. naczelnik pow. Sieradzkiego polecił kolonii Retkini,
aby im dziel'i 28 czerwca, powyż s zego roku, na godzinę \il wiecz. dla pułku Ładożskiego piechoty do~
stawiła do Łodzi 11 parokonnych podwód. Jakoż
i „udzielono podwód jedenaście, które użyte były
z Łodzi do Łęczycy - dla 1 strzeleckiej i 4 liniowej rot Ładożskiego imłku". Zaświadcza o tern.
w Łodzi d. 29 czerwca 63 r. Bednarzewski kwatermistrz w tabeli likwidacyjnej w' 1868 r.
Retkini a - wieś w gub. Piotrkowskiej, pow.
Lódzkim, okręgu Szadkowskim, gminie Bruss, jako
była część głównego klucza Bruss pp. Józefa
i Ma-rcelego, braci Nenckich, liczyła osad 35, gospodarstw 53, morgów 1411 1/2, za które Nenccy
mieli otrzymać od rządu w drodze odszkodowania 9659 r. 84 kop. Wreszcie wecllug statystyki
mzędowej ·z i · 81 r. Retkinia liczyła jakoby 50 dy-
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mów, a w nich: 270 mężczyzn i 290 kobiet na 1356
morgach, a w teru 946 morgów ornej ziemi. Na
tern kończymy ogólne dzieje i przechodzimy do niektórych przynajmniej szczegółów.

chnikiem i panem dóbr. Zarządzał w imieniu kai zwano go regensem, prokuratorem, gubernatorem lub starostą, gdy świecką był osobą (17
i 18 w.). Reszta zarządu - oficyaliści: podstarości
(zastępca regensa), zwie się czasem nawet starostą
lub burgrabią. Jako poborca wybierał od mieszli;ań
ców czynsze i daniny: dworskie i publiczne. Musiał
dbać o folwarki i wsie, a w nich: robocizny, wysiewy,
zbiory i zbyt produktów - był motorem całej machiny ekonomicznej wło ści; był sędzią i obrońcą
w jednej osobie. On też właściwie był we włości
główną sprężyną, a nie dzierżawca. Rachunkowość
prowadził pisarz. Nad lasami miał pieczę leśniczy,
posługując się gajowymi.
Po folwarkach pojedy1iczych starostę - burgrabiego zastępowali ekonomowie. Po wsiach przedstawicielem władzy d1vorskiej był włodarz; po wsiach
na prawie niemieckiem - wójt. Podstarościm i leśniczym bywały zawsze osoby pochodzenia szlacheckiego. Retkinia należała wprawdzie do wsi czynszowych, włodarza jednak takiego nie miała.

Sposób zarządzania włościami kapitulnemi.

vV gospodarstwie kapituły krakowskiej osobne
prawodawstwo, obowiązujące członków
kapituły. Opisano, w jakich warunkach może kanonik porzucić wieś prestymonialną · (nadaną kanonikowi osobiście). Sam nią zarządzał, a zysk nie
wchodził do masy ogólnej dochodów (stołu) kapituły.
Te posiadali osobno, prawem · starszeństwa. Jeżeli
kanonik brał tylko w zarząd wieś prestymonialną
opróżnioną, płacił „pensy ą" i zdawał rachunki, pensya szła do masy ogólnej . Po miesiącu dopiero od
dnia zrzeczenia się jednej, aby sięgnąć po drugą,
wolną przez rezygnacyę lub śmierć, wieś nadaje się
lub po miesiącu od śmierci prałata, chyba że wciągu
miesiąca przypada kap ituła generalna. Ma być przytem rewizya wsi z ś cisłą bacznością, ażali kanonik
ustępujący wsi nie spustoszył przez niedbalstwo.
Kanonicy nakładają nawet kary za udowodnione
niedbalstwo, za nieulepszanie i niezabezpieczanie
wsi w budynkach i granicach.
Wsie czynszowe (stołowe) puszczano w dzierżawę; który kanonik chciał taką wieś dzierżawić,
składał w ręce prokuratora czynsz, podług taksy
kapitulnej, do połowy w adwencie, resztę na Oczyszczen ie N. M. P. vVsie zaś chlebowe (mączne)
wydzierżawiano z góry na lat 10, z obowiązkiem
dostawiania do bularni gnieźnieńskiej 400 do 450
·wyrobiło się

ćwiertni mąki ro cżnie.
Dzierżawca włości

pabianickiej, zazwyczaj jeden
z kan. katedry krako1yskiej, był głó\\'nym zwierz

pituły

Urząd

wójtów i sołtysów w dawnych czasach.

vV Pabianicach, Rzgowie i wsiach, na prawie
niemieckiem założonych, istnieli wójt z swą ławicą.
\lV skład ławicy wchodziło 6 ławników, zwanych
i „przysiężnikami" (1593). Na wójta kandydatów
(czterech) prz edstawiał ogół, mianował (jednego
z nich) dwór. Ławników mieszczanie sami sobie
wybierali. Podług przywilejów osadniczych 16 w.
wójt wolny bywał od czynszów i danin; natomiast
obowiązany dawać konnego na potrzeby administracyi włości lub chodzić z listami - na odległość
siedmiu mil, bądt dostarczyć w potrzebie kuszę
wojenną (łuk udoskonalony z kolbą do naciągania
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pituły,

języczkiem

do spuszczania jej) i konia;
pełnić urząd włodarza i dawać obiednego na św.
Marcin 24 grosze i drugie tyle wzamian za robociznę; czasem odbywał on podróże, tak daleko, jak
sięgała ziemia ::;deradzka; wójt z Wiskitna obowiązany był jeździć nawet do Krakowa, lecz od
takiego kłopotu zwolniono ich za opłatę roczną jednej grzywny.
-v,r 17 w. wójtowie jeździli swoim kosztem na
odległość · 7 mil, pilnowali ludzi przy robocie i pła
cili obiednego po 24 grosze.
, W 18 w. powinności wójtom zamieniono na
czynsz „służebne". Bywał on niejednakowy ilościowo.
W Czyżeminie - 12 zł. 24 gr.; w Majówce 30 zł.,
-0pró0z hyberny i pogłównego; w Rokiciu 2 _ zł. czynszu, 36 zł. łanowego i pogłównego (na jedną ratę)
18 zł.; nadto miał obowiązek strze'dz lasów i objeż
dżać je przynajmniej raz na miesiąc.
vVzględem poddanych miał z ramienia kapituły zwierzchnią władzę nad wszystkimi mieszkańca
mi osady, przestrzegał porządku i bezpieczei1stwa
-pnblicznego i wraz z ławnikami sądził nawet pewne
przewinienia, za co pobierał osobną opłatę. W niektórych miej scovvościach miał nawet wyjątkowe
dochody. (Pabianice). Wójt zresztą uważał się _za
naturalnego obrońcę kmieci przed wygórowanemi
żądaniami zarządu wło ści,-to też go cenili wysoko, a nawet prz ece1~ iali ważność i -wpływ jego wła
dzy. Administracya ·włości miała wójtostwa za złe
konieczne, wykupywała je i zamieniała na łany
folwarczne lub kmiece. Niektóre wójtostwa ?J biegiem czasu znikały same, ich posiadacze przemieniali się w zwykłych włościan pa11szczyznianych.
Czasem znów przechodziły ·wójtostwa w ręce drobnej szlachty, która również potrz ebowała zgody ka-

ilekro ć ustępowała

swe dziedzictwo osobie

trzeciej.
Zmienił się też sam charakter tej instytucyi:
wójt przestał być sędzią i stróżem porządku publicznego, chociaż nie przestał być wolnym od pai1szczyzny.

Retkinia nigdy wójtostwem nie była, a mimo
o tej instytucyi szerzej, aby nasunąć szereg porówna11 z dzisiejszym wójtostwa
stanem. I dorzucamy jeszcze, że instytucya wójta
była wytworem prawa niemieckiego i rozpowszechniła się u nas za Piastów i pierwszych Jagiellonów,
wskutek wzmagania się kolonizacyi ziem pustych.
Zaludnianie majątku za pomocą osadzania ludu rolniczego na ziemiach pustych, gdy było jej niemało, a· brakło siły roboczej, leżało w interesie każ
dego właściciela takich pustek, a więc-kapituły.
Sprężyną zaś i o sią osadnictwa bywała zwykle osoba wójta, jednostki energicznej i doświadczonej
w osadzaniu kmieci. Powierzali mu to zadanie in-ni, powierzała i kapituła. Osadźca taki, jako wójt
przyszłej osady, otrzymywał kilka łanów gruntu,
a przywilej osadźczy, oprócz powinności nowych
osadników, określał równocześnie prawa jego i obowiązki. Tak powstałe wójtostwa były dziedziczną
własnością obdarzonego. Atoli dla przejścia wójtostwa w trzecie ręce konieczną była zgoda kapituły, wyrażona w specyalnym znów przywileju;
ulegały też one przymusowemu skupowi ze strony
kapituły. -wreszcie instytucya wójta pojawia się
nawet w osadach, wsiach i miastach, rządzących
- się przedtem prawem polskiem, skutkiem wprowadzenia na jego miejsce prawa niemieckiego Soto

~)

rozpisaliśmy się

- łectwa

(sołtystwo).
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we 1vsi, na prawie i)olskiem osadzonej,
otrzymał swą nazwę od odpowiedniej nazwy niemieckiej (sędzia wiejski). Stanowili ich książęta,
królowie, panowie, i mieli oni obowiązek starać się
o nowych osadników, zarządzać gromadą, naznaczać
:podwody, poprawiać drogi i mosty, strzedz całości
granic, wybierać daniny, dziesięcinę i czynsze, donosić o zbrodniach i sądzić wszystkie sprawy poniniejsze wraz z ławnikami, obieranymi przez gromadę
z pośród kmieci. Sołty s owi na uposażenie dawano
zwykle 3 - 4 lany, zachodzi jednak i 8 łanowe sołectwo, a nawet do nich cztery łany, ze szczególniejszej łaski króla, dołączono z łanów kmiecych.
\'V więk szych sołtystwach miewali oni nawet swoich kmieci i czynszowników. Do ziemi dodawano
im jeszcze nieraz młyn, karczmę, rybolóstwo, dochód z jatki, kramiku lub kuźni i zwykle trzecią
część z opłat sądowych, z uwolnieniem od wszelkich podatków i danin.
Z czasem włożono na'.nich obowiązek służby wojskowej wrazie wojny. Wójtowie i sołtysi tern się
głównie różnili między sobą, że wójt bywał zwierz-.
chnikiem miasteczka lub wsi, osiadłych na prawie
niemieckiem, - sołtys - wioski, lub kilku nawet,
osiadłych na prawie polskien1. Za Piastów zostawali sołtysami kmiecie, mieszczanie, rzemieślnicy,
którzy potem za służbę rycerską zostawali szlachtą.
Później sejmy zalecały wójtostwa i sołtystwa odda-vvać zasłużonym krajowi żołnierzom. Służba takich sołtysów polegała na obronie najbliższego grodu,
do której stawał na czele gromady wiejskiej; zwoził żywność, daniny, drzewo, naprawiał wały, palisady,
utrzymywał porządek w gromadzie, która przybyła
schronić się do grodu. Sołtysi z !lóbr królewskich
odbywali zwykle służbę wojskową w polu. Sołtys

szlachcic nie tracił szlachectwa, kmieciowi sołtyso
stwo ułatwiało zasłużenie sobie na szlachectwo. Soł
tys pański winien był mu wierność, a nadto wyruszał z panem na wojnę we własnej zbroi i na włas
nym koniu. Sołtysostwo przechodziło dziedzictwem
z ojca na syna. Vif 15 w. zaczęto sołtysostwa wykupywać, łany ich wcielać do formujących się folwarków dworskich; był to najpierwszy u nas, okres
zcalania, . ale też odtąd klasa sołtysów zaczęła zanikać, a z nią powoli upadł i sam rząd sądowy gromad wiejskich. Odtąd miejsce dawnych sołtysów
zaczęli zajmować wójci, wybierani przez gromadę,
a zatwiei'dzań i przez dziedzica, lub odwrotnie.
Retkinia sołtystwem tahern m:e byla, s ołty sa
w tym guście nie miała; otrzymała go dopiero w 19 w., ale o innym pokroju.

Sołtys

Dawny

zarząd

miejski.

Na czele stoi burmistrz z „radą swą", skła
się z czterech radnych, których zwano
pospolicie „radzkimi". Kandydatów (3) przedstawiali mieszczanie (na burmistrza), nominował (mianował) zarząd dóbr.
Wybierano co rok na Zielone
Świątki (na burmistrza i radnych).
Wybór radnych nie podlegał zatwierdzeniu dworu, przyczem
urząd burmistrza i radnych był . honorowy aż do
czasów pruskich.
Uchwały, zapisy, ugody i t. p. zapisywał do
ksiąg pisarz miejski, który odpowiadał za wynikłe
straty i szkody z powodu źle sporządzonego aktu,
zapisu i t. p.
Sługą policyjnym bywał w Pabianicach każdy
nowożeniec, w Rzgowie 2 policyantom dawano pokolei stół w naturze.
dającą

\
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Sądownictwo.

„Ławica"

(wójt z przysiężnikami) to jedna
wiejskiego. Sądziła ławica, według
starożytnego
zwycz'a ju ·wiecowego, sprawy wyłącznie karne, aż do najcięższych przestępstw włą
cznie; z „rosędku" ławic.y kmieć niekiedy nawet
gardło dać musiał. „ł_,awica" zbierała się na sądy
w miarę potrzeby; gdzieniegdzie sądziła stale.
Przewodniczył sądowi takiemu wójt, we wsiach naturalnie na prawie niernieckiem, a więc nie -vv Retkini. Drugą odmianą sądu wiejskiego były sądy
we wsiach na prawie polskiem. Odbywały się one
u sołtysa, plebana, w karczmie lub chacie kmiec-ia
i wykonywały nad kmieciami jurysdykcyę cywilną
i wojskową. Tylko przed ten sąd mógł kmiecia
pozywać kmieć inny, mieszczanin, szlachcic, a nawet sarn dziedzic. Tenże sąd sądził i sprawy kryminalne i karał grzywnami, chłostą, ucięciem człon
ków ciała, nawet gardłem. Taki sąd roz strzygał
też i sprawy między dziedzicem i jego kmieciami
o opuszczenie gruntu, o zwrot załogi, o długi na gospodarstwie ciążące, o nieodrnbianie robocizny, niepłacenie czynszu i t. p. Dziedzica zaś swego mógł
kmieć pozywać do sądu ziemskiego, grodzkiego,
wiecowego, nawet królewskiego. Taki jednak samorząd gminny w sprawach sądowych nie dotrwał nawet do końca 14 w., a więc Retkiniacy nie podlegali
nigdy takiemu sądowi, albowiem Retkinia prawdobodobnie powstała pod sarn już koniec' 14 wieku.
Trzecią odmianą sądu wiejskiego były wiece.
Był to właściwie sąd „ławicy", tylko wobec dzierża
wcy włości, i wtedy był to sąd ławicy na sądzie
wieca siedzącej. Przez pewien okres czasu odbywały się takie sądy cztery razy do roku i najmniej
odmiana

sądu
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po dwa · tygodnie. Później - raz do rokl1, i wolno
było apelować do kapituły, lub choćby tylko do
wizytatorów. Ponieważ sąd powyższy był tylko
uroczystszemi posiedzeniami ławicy„ więc i ten sąd
nie dotyczył Retkini. Ławicy i sądowi wiecowemu
stopniowo coraz bardziej ubywały sprawy na rzecz
urzędu sądowo - administracyjnego, później powstałego - urzędu starosty, a właściwie podstarościego,
pabianickiego (w danym razie). Już na innem miejscu mówiliśmy, czem on był we włości-tu więc mówić będziemy wyłącznie o jego roli, jako sędziego.
Kiedy ławice (sołecka i wójtowska) reprezentowały
władzę autonomiczną, ludową podstarości reprezentował-monarchiczną, jednostkową; gdy tamte sądy
odbywały się w różnych miejscach i w imieniu ludu,
on sprawował je na zamku i w imieniu dworu; kiedy
w skład tamtych wchodzili wybrańcy ludu, chociaż
częściowo i zatwierdzani przez dwór,-tu o wybór nie
troszczono się wcale; tam zbierano się na sądy
w miarę potrzeby, - tutaj sądy odbywały się bądź
jako „poroczki," bądź-„roczki". Ostatnie przypominały dawne sądy wiecowe; pierwsze były to sądy
czysto grodzkie i odbywały się co kwartał, a nawet
i co miesiąc, choć przypominały raczej ła,vicę sołecką.
Słowem: sądy podstarościl'i.skie tylko przypominały,
dawne jednak zyskiwały przewagę nad poprzednio
wymienionymi, co oczywiście uważanem było przez
ludno ść, przyzwyczajoną do samorządu w sądow
nictwie, za uszczerbek, czyniony jej prawom. Stąd
skargi do kapituły, która wprawdzie zakazywała
podstarościm uszczuplania praw ludu czasu samą
w dziedzinie sądowego samorządu, lecz z biegiem
siłą rzeczy lud stawał się coraz bardziej zależnym
zarówno pod względem ekonomicznym, jak i administracyjno-są,dowym.

3

!
!
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Retkinia oczyw1scie podlegałll sądowi staroś
cińskiemu, którego zakresu władzy i granic okreś
lać nie kusimy się, boć zresztą rzecz to niewykonalna tam, gdzie jeden urząd, dążąc do przewagi
nad innymi, ustawicznie wdziera się , w ich atrybucye. Przechodziniy więc do przypomnienia całej
procedury powyższych sądów, jako wspólnej im
wszystkim, tak co do spraw karnych, jak i cywilnych.
Aby uprzedzić drobne wykroczenie albo i więk
sze przestępstwo, na odgrażających się („odpowiadających") nakładano karę („założoną winę") w ilości
10, 40, 60 grzywien. Czasem żądano poręczenia
2 sąsiadów „za pokój na czasy potomne". Za dokonane wykroczenia i przestępstwa pociągano do
odpowiedzialności
z oskarżenia poszkodowanego
lub z urzędu. O ile oskarżony znajdował się
w mieJscu danego sądu, sprawę rozstrzygano
bezzwłocznie. Za niestawiennictwo groziła kam.
W razie odłożenia sprawy od oskarżonego żąda~
no „obręczenia się" (rękojmi), że „dostanie prawu" (stanie na termin). Rękojmię dawało dwóch
gospodarzy; jeżeli gromada „odstępovvała" podejrzanego, wtrącano go do więzienia. Jeżeli oskarżony do
winy się nie przyznawał („się nie znał"), naznaczano
termin przysięgi, do której obowiązywano jego samego, lub, „aby samotrzeć z ludźmi dobrymi, wiarogodnymi przysięgą cielesną się odwiódł"; w sprawach cywilnych żądano nieraz na1vet wykonania
przysięgi „samosiódm". Kto nie znalazł chętnych
do takiego odprzysięgania się wraz z nim, albo
otiobiście nie przysiągł, tego winę uważano za dowiedzioną. Dla określenia stopnia winy uciekano
się czasami do orzeczenia biegłych, nawet „białych głów, dobrze się na tern znających".
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Karano rożma1cie: „Na gardle" - za kazirodztwo, cudzołóstwo, nawet czasami i za kradzież.
Bywało „gardła odkupienie" za odpowiednią kwotę
:pieniężną. Bywała i kara „pmiska", za lżejsze winy.
'ZW-ykle trzy grzywny. Kary szły na korzyść dzier'Żavvcy, w późniejszych czasach-kapituły. Bywały
i innego rodzaju kary. Czasami za kradzież ska:zywano na opłacanie się beczką piwa, co w miastach zabierał cech.
Za obelgi czynne skazywano na pogodzenie się
:pod karą trzech grzywiei1, lub wprost grzy:vnami
karano winnego; przeważnie jednak starano się zała
twiać obelgi i spory drogą ugody. O karze cielesnej
wzmianek brak. Więzienie w Pabianicach było
'(„najlepszej roboty taras") kryte dachówką,. o. dwóch
.()ddziałach (górnym i dolnym),-lecz na wiezę ska:zywano widocznie mało, skoro zanotowano tylko
jeden wypadek.
W sprawach cywilnych opierano się na dowo·dach piśmiennych („ugodach"), na świadkach, na
-przysiędze oczyszczającej, a więc rozmaicie.
I tii zawsze napędzano do zgody. A przy działach, jeżeli się nie pogodzono, dawano stronom po
dwóch „przysiężników", lub „jednaczów", a ugody
zapisywano do akt.
Rzecz sporną albo wprost zasądzono, lub też
podług orzeczenia biegłych („wedle wynalazku ludzkiego").
.
.
Za wymiar sprawiedliwości wójci pobierali
1
·osobną zapłatę, np. za pozew 1/2, 1/s, /s grosza
(różnemi czasy rozmaicie). Prawo niemieckie nakazywało (członka) przedstawiciela kapituły, sprawującego sądy na wie~ach, żywić. Pierwotnie go-towano dania, obiady; później zamieniono na opłatę
-pieniężną („o biedne"). Danina ta obowiązywała:

\
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w dwóch

częściach-gromadę

i w trzeciej- wójta,-

i tylko we wsiach na prawie niemieckiem,-a więc
d_wa obiady gromada dawała, jeden wójt; albo - po
12 groszy za obiad. Później, prócz „obiednego",
~ażdy kmieć

po korcu owsa z łanu, tak
zwanej daniny „wiecznego". Kapituła swoich praw
~roniła przed sądami ogólno krajowymi, ku czemu
:i:niala nawet przez .pewien czas specyalnego „syndyka".
Retkiniacy podlegali naturalnie tej samej, co
i inni mieszkańcy włości pabianickiej, procedurze.
Charakterystyczną jednak była kara pewnego Retkiniaka, którego dzierżawca, za ucieczkę z więzienia, skazał

na

składał

jedenaście

Już na
że apelo':vać

funtów pieprzu.

innem miejscu zaznaczyliśmy krótko,
wolno było do Krakowa wprost, albo---:do lustratorów. Tu więc dorzucamy jeszcze, że
wprawdzie do Krakowa droga apelacyi wiodła od
' każdego urzędu sądowego, jako do najwyższej instancyi, lecz korzystano z tej drogi nader rzadko,
częściej gromady całe, a i to w sprawach przeważ
nie ekonomicznych. Co się tyczy lustratorów- ci
albo sądzili z apelacyi od wyroków podstarościego,
lub też wprost i ostatecznie; czasem jednak przesyłali sprawy na ponowne prz esądzenie do podstaroś
ciego, lub też do urzędu miejskiego, o ile to byli
mieszczanie (strony). Lustratorowie (rewidenci) sądzili
w mi eście lub na wsi, nieraz i po dwa tygodnie, lecz.
zjawiali się raz na trzy lata. Główne bowiem ich zadanie polegało na zwiedzaniu wszystkich wsi (i obu
:µ1i ast) _kapitulnych i _sprawdzaniu drobiazgowem
stanu granic, gajów, lasów, budynków i t. d. Niezależnie od powyższych, kapituła delegowała jeszcze
specyalne delegacye _w miarę potrzeby i chwilowego interesu.

Klasy

społe cz ne

i stosunki ekonom iczne.

Drobnej garstce szlachty, jaka zamieszkiwała
wiele uwagi poświęcać nie mamy
zamiaru, jak i mieszczaństwu zresztą, poświęcimy
jej więcej włościanom, jako znacznie przeważającej
więks zości zaludnienia włości.
Zaznaczamy . więc
tylko, że główny zarząd majątku spoczywał zawsze
w ręku szlachty i ci prawdopodobnie brali udział
w życiu publicznem na sejmikach w Szadku. Zresztą za zgodą kapituły kilka wójtostw w obrębie
włości przeszło w ręce szlacheckie.
Mieszczanie mieszkali w obydwu miastach
·włości i zajmowali się rolnictwem, mniej rzemiosłami,
najmniej handlem. Można było zostać mieszczaninem
przez urodzenie lub też z „luźnych ludzi" skutkiem
przyjęcia przez ur2iąd burmistrzowski. Że jednak
ten ostatni nabytek bywał nienajlepszy domagała
się koniecznie kapituła swojej zgody lub dzierżawcy,
na przyjęcie czasem kapituła od siebie wprost
dawała prawo. O przynależności z rodziców mieszanych rozstrzygali rewizorowie.
włość pabianicką,

" Podejrzanego złoczyńcę" skazywano na przymusowe opuszczenie miasta i taki tracił prawa miejskie.
Mógł

też

utracić

i skutkiem przejścia do „stanu
służebnego", aczkolwiek rzadko się to zdarzało.
A prawa i przywileje mieszczan~ Samorząd administracyjny i sądowy; prawo czynne i bierne co do
urz ę dów (burmistrza, rajcy, wójta, ławnika); prawo
należenia do cechów i korzystanie z ich przywilejów; przywilej warzenia i propinacyi trunków
w mieście, przywilej wyłącznej propinacyi w czterech najbliższy'ch wioskach i serwitut leśny (zbieranie suszy). Były naturalnie i obowiązki, lecz te pomijamy, gdyż szło nam tu tylko o podkreślenie,
że miasta włości pabianickiej korzystały z dobrodziejstw
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przed kilkii wiekami, może
i teraz :nareszcie się doczekają - i przecho-

podwójnego
więc
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samorządii już

dzimy do następnej warstwy włościan.
W czasach, gdy nie było jeszcze szlachty
folwarkowej, a tylko rycerstwo drużyn książę
cych, (z których z czasem wyrosła szlachta ziemska przez nadania im ziemi przez książąt), „kmieciami" nazywano starych i zamożniejszych rolników, gospodarzy. Kmiecie piastowscy byli stanem
starożytnym i narodowym w calem tego słowa'.
znaczeniu. Byli to rolnicy, ale rolnicy uzbrojeni:
podlegali oni tak zwanemu „prawu rycerskiemu"
czyli włodziczemu. Stan ten uledz musiał zupełne
mu przeobrażeniu wobec dążności Piastów do wytworzenia rycerstwa zawodowego na wzór zachodnio
europejski. Znaczna ilość kmieci wsiąkała w ten
nowy stan rycersko-ziemiaiiski, przechodząc stopnie
pośrednie: sołtysów, „świerczatek" (nowo uszlachconych), zwanych też skartabellami. Inni znów
kmiecie, rozradzając się i ubożejąc, osiadali na roli
u rycerstwa możniejszego i chłopieli, zachowując
tylko nazwę kmiecia lub kmiotka i rozciągając takową z czasem na wszystkich włościan, w rozmaity
sposób osiedlonych. Nawet takiemu kmieciowi
w pewnych wypadkach wolno było opuścić rolę
swego pana i przenieść się gdzieindziej, a zawszeprzynajmniej dwom ze wsi wydalić się było wolno.
Zwykle odchodzić mogli od Gód. (B. Nar.) po opła
ceniu 2 grzywien i fertona lub osadzeniu w swojem
miejscu innego.
Własność kmiecia przechodziła na jego najbliższych krewnych w drodze spadku. Kmiecie byli
osadzani bądź na prawie polskiem i pełnili powinności w naturze, bądź - tentońskiem (niemieckiem)
i byli czynszownikami. Za Olbrachta jeden kmieć

mógł wychodzić

ze wsi prawnie i dowolnie; gdy kmieć
miał · jednego syna, ten powinien był zostać na
dziedzictwie; jeżeli więcej, to jeden z nich mógł
odejść na słµżbę, na naukę szkolną, do rzemiosła,
a pan dać mu miał świadectwo. Z wygaśnięciem Jagiellonów kmiecie, chłopi, włościanie od woli dziedziców zawiśli. Tu nie zawadzi dorzucić, jaka róż
nica zachodziła między temi grupami. O kmieciach
już mówiliśmy. Co do chłopów-byli to ludzie, zabierani do niewoli, osadzani na roli pańskiej, stąd
też zwano ich „przypiśnikami", stanowili oni wraz
z rolą, do której zostali „przypisani" paiiską włas
ność jako poddani.
Trzecia grupa powstała z ·pomieszania się pierwszych dwóch. Losami całego
wlościaiistwa poprzez wieki zajmować się tu nie
będziemy, przypomnimy tylko co nieco z ich dziejów we włości pabianickiej.
Jakim sposobem mogli przechodzić do stanu
mieszczańskiego było już wyżej. Tu więc zaznaczamy, że mogli czasami opiiszczać dobrowolnie
włość, a czasami musieli wskiitek oświadczenia gromady,
że jakiegoś pod~jrzanego złoczyficę rm:ędzy sobą cierpieć

nie chce, czasem znów kapituła darowała swego
włościanina komukolwiek. Tak bywało do 16 w.;
z nastaniem pańszczyzny, którą uch walono 1520 r.

'!)

w rroruniu, zbiega włościanina poszukiwano i spro-:wadzano na opuszczoną rolę sądownie. Ponadto
nie miał on pra\~a i to nie było w mocy poddanych, aby mieli sobie role przedawać albo zostawiać
w spadku synowi prawo użytkowania z roli. Co
do ruchomości - mógł kmieć czy zagrodnik tylko
z części użytkować dowolnie, pozostałą częścią nie
mógł się rozporządzać.

Nierozporządzalną była część

potrzebna do podtrzymanie gospodarstwa, a więc
inwentarze i ziarno (na obsiew i do życia); rozrzą-

\

47

46
dzalną częsc kmieć mógł sprzedać,

darować,

z niego często, jakoże z takich nowin nie płacono
zwykle czynszów aż do nowych pomiarów włości ,
a właściwie ziem uprawianych przez włościan
i wtedy ziemię uj awnioną albo zostawiano włości a
ninowi za wspó lną ugodą co do czynszu, lub też
odbierano i wcielano do dóbr. Tak bywało do 16 w.

zapi-

sać,

zawsze atoli za zgodą dziedzica.
Retkiniacy pochodzą prawdopodobnie z kmieci·
mają bowiem w sobie i dziś jeszcze wiele dodatnich
stron owego starożytnego i, w calem tego słowa znaczeniu, .aarodowego stanu rycersko - ziemiańskiego,
bez domieszki pierwiastku niewolniczego. I jeszcze
jedno. Już na innem miejscu zamieściliśmy cha~
rakterystyczną sprawę Retkiniaka, tu więc dorzucamy tylko, że został on skazany na „karę pieprzową",vprawdzie za uci!O)czkę z więzienia, ale
wtrącono go do ciemnicy za to, że nabył dom w Ło 
dzi (1534), co ówcześnie równało sie ucieczce ze wsi
gdzie ludność włościaiiska rozpadala się na: rolni~
ków, półrolników, kwartowników, zagrodników, chałupników i komorników.
Pierwsi uprawiali całe łany; drudzy gospodawwali na półłankach; kwartownicy - na czwartej
części; zagrodnicy - rozmaicie, bo aż do pół lana;
ostatnie dwie kategorye - na drobnych działkach
gruntu, tak zwanych ogrodach czy przysiewkach.
Nie będziemy tu oczy-wiście wykazywali całego procesu tworzenia si ę tych powyższych k:ategoryi gospodarstw ani w górę, ani ku dołowi, oraz przyczyn
tego tworzenia się, boć to rzeczy zdawna i ogólnie
znane. Zaznaczyć jednak nie zawadzi, jaką drogą
zdobywano coraz to więcej ziemi pod upra-wę. Działano w tym celu dwojako: albo karczowano część
lasu, przylegającą do uprawnej już ziemi, albo osadzano, na surowym korzeniu, jak to bywa i w obecnyćh czasach z naszymi ·wychodźcami w Ameryce,
i wtedy ci nowi osadźcy musieli sobie wyrndować
pewną przestrzeń puszczy pod kierunkiem „wójta"zasadźcy. Pierwszy sposób zdobywania ziemi był
1vygodniej8zy, mniej ryzykowny, przeto korzystano

Odtąd,

ze względu na ochronę lasów, ograniczono swobodę karczunków; wolno jednak · było za zgodą za-

(

_ /- ,

rządu włości i na wskazanej przestrzeni; za przekroczenie tego karano pieniężnie, lub pozbawieniem
roli. Dobrowolne opuszczanie roli rzadko się zdarzało, chyba wskutek: bezpotomnego zejścia vvłościa
nina, czasem znów wskutek: wygórowanych czynszów, danin, czy i1mych dężarów. Ogromna ilość
pustek powstała dopiero wskutek straszliwych wojen 17 i 18 'iY.
Retk:iniacy pod kon iec 1,5 w. uprawiali 12 ła
nó1v, ale czy to były łany miary staro-polskiej
(kmiece wi ększe m. 21 1/2), czy też - wielkie frankońskie (niemieckie m. 43 1/2) i ilu na nich kmieci
mi eszkało napewno niewiadomo.. W połowie
16 w. uprawiali jakoby również tylko 12 łanów,
lecz mieszkało znów jakoby na nich 24 kmieci.
Rzecz to trochę wątpliwa, skoro się weźmie pod
uwagę, że lustratorowie 1535 r. zanotowali „prawie
wszystkich wiosek kmiecie powiększyli sobie ilość
nowej ziemi ponad stare łany przez krudowanie lasów". Czyżby Retkinia należała do tych nielicznych
wyjątków? Chybaćby w takim razie należało przypuścić, że i te 12 łanów podzielono j u ż na półłanki,
skoro na nich mieszkało 24 „ratajów", zubożałych
kmieci (colonos), którym zwykle darowywano czynsz,
robocizny i dawano całkowity posag gospodarski.
Ale i tak on jeszcze długo nie popasał, lecz, wysiedziawszy lata woli, szedł szukać sobie polepszenia
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doli, boć ratajstwo zawsze uważano za szczebel do
kmieciostwa. Należy tu przypuszczać jedno z dwojga:
albo tych 24 - to byli kmiecie, mieszkający na
dawnych 12 łanach, lecz podzielonych do połowy,
czyli na półłankach; albo tych łanów było więcej.
Jakoż w r. 1572 miało mieszkać na tych samych
12 łanach jeszcze: 5 zagrodników, 1 komornik,
1 karczmarz i 1 młynarz. Jak tam naprawdę było
niepodobna orzec. Niepodobna jednak zgodzić się,
aby przez sto lat (1472-1572) Retkiniacy nie przysporzyli sobie ziemi ani o jeden choćby łan, a prze„
cież już między 1370-1480 Długosz liczył w Retkini 12 łanów. Gdyby nawet zgodzić się na to, na~
leżałoby przypuszczać, że Retkiniacy posifldali w czasie lustracyi Długoszfl 12 łanów frankońskich (po
43 1/2 m.) i przez następne sto lat tylko je dzielili
na cornz to drobniejsze cząstki. Bóg to tam raczy
wiedzieć, my zaś nawracamy do powinno ści wło
ścian, zaznaczając jeszcze, że 1527 r. Retkinia liczyła przecie 33 chaty i 300 mieszkaiiców.

pracowali cl wa dni w tygodniu przez cały rok. Chai komornicy - 2 dni tygodniowo w lecie
i jeden dzień w zimie; nie mający ogrodu - jeden
dzień tygodniowo.
Retkiniacy obowiązani byli; „przyległe pola
folwarczne do wsi zaorać, zawlec, ziarnem dworskiem zasiać, zboż e zżąć, ułożyć w sterty i własnymi
wozami zwieźć do stodoły i jedną łąkę dworską
skosić i siano zgrabić, skopić i zwieźć".
Pierwsza
z tych robocizn, była to tak zwana „jutrzyna".
Od 1521 r. Retkiniacy pracowaii po 8 dni do roku,
ponadto płacili czynsz.

Robocizna.
Bywała

ona rozmaitą w różnych wsiach dóbr
pabianickich. I znów nie możemy się wdawać
w szczegóły. Powiemy tylko ogólnie, że do 15 w.
była ona codzienną i tylko w drodze przywileju darowywano kiedy niekiedy niektórym wsiom dzie1i
w tygodniu jako targowy; zagrodnicy pracowali dzieii
w tygodniu; tłoki były zabronione. Pracowano
w polu i na łąkach. Od początku 16 w. zaprowadzono częściowy skup: robocizny; pewną liczbę dni
w roku włościanie pracują, za resztę opłacają czynszem. Z półłankó-vv była taka sama co do jakości
i ilości robocizna. Kwartownicy do wszystkiego, co
i półrolnicy, połowicą · należą. Zagrodnicy w 18 w.

łupnicy

Powinność

podwodowa.

Do 16 w. powinność ta nie była ściśle okreale za to bardzo uciążliwą. Od w. 16 z każ
dego łanu obowiązani by li włościanie dawać 4 podwody rocznie na przestrzeni najdalej siedmiomilowej. Wskutek skarg i utyskiwaii na uciążliw ość
podwód, zamieniano je na dni pańszczyźni an e : za
2-3 mil - jeden dzień.; 4-7 dwa dni roboi,y. Czasem kilka wsi się łączyło na podwody, zwane wtedy
„ sprzążą".
Jeździli włościanie aż do Włocławka
albo do Nieszawy. Na furę kładziono: pszenicy czy
żyta korcy 5, grochu, prosa 4; owsa, jęczmie
nia - 8. Retkiniacy też obowiązani byli dawać
podwody od wsi do wsi i na jarmarki.
śloną,

Zwózka drzewa.

Do 16 w. włościanie wozili drzewo z lasów kapitl].lnych na potrzeby folwarczne lub browaru w Pabianicach. Najczęściej wożono po 12 fur drzewa
z łanu. Niektóre wsie woziły mniej, inne - wcale
nie woziły. Od 18 w. zamieniano na daninę „drewne",
nawet na owies (po 4 korce z łanu); później zamie-
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niano na dni pańszczyzmane. W 18 w. z półłanu
wożono: 2 wozy w lecie i 1 w zimie.
Retkiniacy nie obowiązani byli wozić drzewa.

lecz tylko od wsi na prawie niemieckiem. Od połowy 16 w. zaczęto pobierać „owies żołędny", zaczęto go pobierać od wykarmiających trzodę żołę
dziami, później od wszystkich. Składano · i konopie:
z początku za moczenie w stawach kapituły, póź
niej po kiści z łanu i od wszystkich. Z dawnych
też czasów dawano po 2 kapłony i 30 jaj od każ
dego kmiecia. Później zamieniono to na czynsz po
15 groszy z półłanku. Wyrabiający przedmioty domowego użytku z drzewa kapitulnego musieli część
tych przedmiotów oddawać do dworu: kołodziej wóz nowy z dwoma kołami lub 6 groszy; gonciarz7 kóp gontów rocznie, - późni ej zamieniono to na
„gajne" albo „leśne" - po 12 groszy od łanu. Od
barci dawano daninę miodem, później „borowem"
lub „bartnem". Trzymający sieci dawał rocznie
zająca do dworu, · później „sietne". Specyalne wsie_
dawały jeszcze specyalne daniny: 2 sery, dwa korce
chmielu, po jednem lub 1/2 ; po kogucie lub dwa za
prawo korzystania z pastwisk dworu.
Retkiniacy dawali po 2 kapłony i 30 jaj; nie
dawali pszenicy ani owsa, ani obiednego w naturze,
ani owsa „żołędnego", ani „leśnego" .w naturze, dawali po 2 kity konopi, lecz do stołu arcybiskupiego
nie dawali ·woza ani chmielu, ani serów, ani zająca.

Posługi

rozmaite.

Do 16 i.v. były określane szczegółowo, później
w zakres robocizny pa11.szczyźnianej. Tylko
„na gwałt do zerwania stawów poddani wychodzić będą powinni za swój dzieii, o co winą dwóch
grzywien ma być karany nieposłuszny".
Szarvvarki w 18 w. musieli odbywać 2 razy
do roku: na wiosnę i na jesieni; póh·olnicy, kwartownicy, chałupnicy, komornicy, chłopi i białogłowy
z siekierami i rydlami. Po nadto zagrodnicy poszczególnych wsi przeznaczani byli do specyalnych
posług, wymiatania kominółv, pilnowania zamku,
dojenia krów i t. cl.
Retkiniacy obowiązani byli ciągnąć sieci na
łowach, odstawiać sieci i przybory myśliwskie do
Piotrkowa; odgradzać zamek i ogrody, naprawiać
groble, kryć dachy zabudowa11. dworskich.
wchodzą

Da n i ny.

Najdawniejsze wsie dawały daninę „sep": jedne
z owsa, inne z pszenicy, a każdego po 4 korce
z łanu; inne z jednego i drugiego. Od 16 w., zamiast
pszenicy, pobierano „pszenne", 24 grosze z łanu;
owies dają w dalszym ciągu; nawet stacyjnego dla
lustratorów (raz na trzy lata) albo „wiecowego", bo
i tak go nazywa, jakoże lustratorowie sądzili „wiecowe". Później dodawano tego owsa po korcu rocznie do „sepnego" i po kogucie lub kapłonie, lecz
tylko, kiedy lustratorowie zjeżdżali. Na podejmowanie samych lustratorów szło jeszcze i „obiedne",

Czynsze pieniężne.

Z roli płacono ·rozmaicie: od 18 - 50 groszy
najczę ściej jednak po 30 groszy, później
płacono już jednakowo: po zł. 1 gr. 5 z półłanka
i połowę tego ____:_ kwartalnicy.
Karczmarze i młynarze płacili z roli i rzemioz

łanu,

sła łącznie.

Z łąk płacono· po 2 gr. „siennego" i to tylko
płacący daninę z owsa i pszenicy, a więc wsie najdaw-
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niejsze. Z drzewa kapitulnego od wyrobów płacon~
12 groszy, z łanu „leśnego" od kory dęboweJ
obdzierający płacili po 6, później po 12 gr. z łanu
„dąbnego", następnie płacono już tylko od siekie1:y
:po 12 gr., na ,swój użytek wyrabiający wyr?by m~
nie płacili. Pisarzowi płacono po pół gr. „sp1snego
(od łanu).

jako że i dziś jeszcze m a ono dużą wartość i racyę
bytu w gospodarstwie narodowem.
Młynarstwo tedy szło w parze z rozwojem gospodarstw i kwitło we włości aż do wojen szwedzkich. Największa ilość młynów była pod koniec
17 w. (25 ); w 18 w., w dobie upadku rolnictwa, zdarzało
się, że młynarze „uszli z młynów". Młynarstwo

Retkiniacy płacili czynszu kapitule na św. Mardn po 43 gr. z łanu, „siennego" nie płacili, ani
„obiednego"; kmieć Grzegorz z Retkini płacił „bartnego" po festonie; nie płacili „leśnego'', „dębne~o",
J1ie masz wzmianki, aby płacili „spisne" ,-natomiast
wiadomo nam, ż e w 15 i 16 w. Retkiniacy płacili
:po 4 gr. od łanu gospodarstwa bartniczego.

dóbr i poddani mieli .surowo zabronione mleć w mły
nach niekapitulnych. · Młynarze Diedbali byli usuwani, zresztą płacili młynarze różnie co do ilości
i jakości: daniną lub czynszem. Po 15 w. obowią
zani byli nawet wieprze dwa rocznie wykarmi ć dla
dworu. \V' 17 w. chodzili młynarze, zamiast czynszu,
po dwa dni z sieki erą do dworu, kiedy ich wezwano.
vV 18 w. dodano im jeszcze obowiązek dodawania
dworowi 1 - 3 wieprzów, 1 - 4 korcy pszenicy
i 3-18 złotych czynszu rocznie.
Retkiniacy obowiązani byli mleć w" młynach
kapitulnych; w 16 w. mieli już młyn w Retkini nad
rzeką Stawek, ale jak długo - niewiadomo.

po

Pszczelarstwo cieszyło się za wsze szczególną
zarządu dóbr.
To też produkcya miodu
"IV dobrach pabianickich była znaczną, boć i liczne
roje pszczół gnieździły się ongi w nieprzejrz_anych
borach wło ści kapitulnej, gdzie wolno było kazdemu
-poddanemu kapituły i we wszystkich jej lasach
Draz granicach którejkolkiek włości żłobić drzewa
11a barcie i znak swój na drzewie wyciąć. Kto więc
był zabiegli wszy, mógł mieć miodu moc, ~ i chęt:
nych nabywców na ten słodki produkt tez szukac
nie potrzeba było. Nic przeto dziwnego, że kmieci~
niektóryoo wsi kapitulnych nawet czynsz z roli
spłacali miodem.
Powoli jednak bartnictwo we
Dpieką

włości zaczęło upad ać .

O le śnictwie, łowiectwie, gospodarstwie rybnem,
-piwowarstwie i gorzelnictwie traktować obszerniej
tu nie będziemy i to dla roziUaitych względów;
powiemy tylko krótko, że kapituła żadnego z tych
działóvv nie lekceważyła, lecz każdy otaczała wła
ściwą mu opieką --:--- i przechodzimy do młynarstwa,

zresztą

'!

cieszyło . się szczególniej s zą opieką zarządu

Handel zbozem.
Włościanie mieli surowo wzbronione ·wywożenie
zboża do innych miast prócz Pabianic i Rzgowa;

mieszczanom zaś tych miast wolno było nabywać
zboże tylko w obrębie włości pabianickiej. Taki
podwójny zakaz musiał sprowadzić ten skutek, że
nie produkowano ziarna więcej po nad miejscową
potrzebę. Natomiast włościanie obowiązani byli zboże
kapituły odwozić do Włocławka, gdzie kapituła
miała własny spichrz, a stąd zagrodnicy z włości
pabianickiej skutą kapituły spławiali do Gdańska.
Retkiniacy podlegali naturalnie prawu, obowią
zującemu innych.
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solą.

Spoczywał wyłącznie

w ręku mieszczan. W 16 w.
nim i włościanie. Stąd skargi
przed lustratorami pierwszych na drugich i przyznanie prawa do sprzedaży wyłącznie mieszczanom.
W 18 w. handel solą zaczyna monopolizować kapituła dla siebie. Posyłano zresztą po sól o 13 mil
do Włocławka, dokąd przywożono Wisłą; lub też
po syłano po sól do Krakowa. Do Włocławka wło
ścianie dosta·wiali zboże kapitulne, a zabierali po
beczce soli lub śledzi; z Krakowa każdy przywoził
po 2 beczki soli, a dostawał po dwa złote i dwa
korce owsa na drogę.
Czy Retkiniacy handlowali solą-danych na to
nie m amy.
zaczęli

się

trudnić

s z k o ł y.
Kapituła

krakowska baczyła zawsze na to,
przynajmniej w Pabianicach i Rzgowie stale
istniały szkoły elementarne,
typowo parafialne,
ze szczupłym zakresem czytania, pisania i nauki
religii.
Już w akcie erekcyjnym pierwotnego ko ścioła
w Pabianicach z połowy 14 w. zanotowano, że .
grunta proboszcza znajdują się za rolą, należącą do
szkoły. W Liber beneficiorum Łaskiego jest też
wzmianka o szkole w Pabianicach między 1511-23
r. Takąż krótką wzmiankę znajdujemy w kontrakcie budowy kościoła w Pabianicach z 1583 r. Akta
kościelne z 17 w. też wspominają o nauczycielach
i uczniach szkoły w Pabianicach. Dekret kapituły
z r. 1766 poleca administratorowi generalnemu, kan.
Gorzeńskiemu, ażeby mieszczanie pabianiccy założyli
szkołę i utrzymywali bakałarza. W wykonaniu uniażeby

w~rsału sejmowego z r. 1784 nakazaia kapituła
miastom Pabianice i Rzgów wysłać na własny koszt
dwóch chłopców do krakowskiej szkoły głównej na
naukę : chirmgii i łożyć, ile potrzeba będzie, na ich
utrzymanie.
·

Prusacy w r. 1794 zastali w Pabianicach, mię'"
dzy innemi, i szkołę z jednym nauczycielem, którą
w r. 1805 rozszerzyli i przekształcili na miejską,
a wykładało w niej · już dwóch nauczycieli i pomocnik.
Akta · miejskie z czasów . Król. Polskiego mówią
nam o szkole parafialnej w Pabianicach, utrzymywanej ze składek obywateli miejscowych podług
etatu.
Po osiedleniu się niemców ·w .Pabianicach
w większej ilości w r. 1838 pows tała tu druga
szkoła parafialna dla ewangielików, prócz tego
w tym czasie . istniała jeszcze i szkoła NiedzielnoRz emieślnicza w dni niedzielne i święta.
Czy i o ile Retkiniacy korzystali ze, S-\·~ojej

szkoły parafialnej w Pabianicach - na to bistorycz„
.nych danych pewnych nie masz. Sądzimy jednak,
że albo bardzo mało korzystali, ' albo i wcale nie posyłali tam dziatwy swojej. Dlaczego? Więcej bowiem i zawsze pociągała ich ku sobie bliska Łódź,
od 15 już wieku zamieniona na miasto przez biskupów kujawskich, a stąd częste i łatwe zresztą z nią
stosunki Retkiniaków,-niż odległe Pabianice, z któ-

:remi wiązała ich tylko konieczno ść . A prz ecież
i droga do Pabianic do najlepszych nie należała
nigdy, a czasem dla dziatwy stawała się wprost do
·nieprzebycia.
Prawdopo_dobnie też, prócz Łodzi, aż do 19 w.
Retkiniacy bliżej szkoty nie mieli.
4
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Do nauki zresztą zbytnio nie rwali s ię aż do
ostatnich czasów: po części może dla przyczyn
ogólno-lu.:lowych, a może i dlatego, że zbyt dalek~
mieszkali od kościoła parafialnego, by stąd mogli
odbierać skuteczną w tym kierun.k u zachętę. To
też może było jedną z przyczyn, że w swoim czasie
używali nawet niewłaściwych środków, b~leby, się
od parafii Pabianice oderwać, a przyłączyc bądz do
Łodzi, bądź i:hoćby i do Konstantynowa.

pijali zaledwie kiedy niekiedy, herbaty prawie nie
znali jak i chleba pytlowego, jedli natomiast razowy,
na który mielono im w okolicznych wodnych mły- ·
,hach, bo żaren nie mieli; bułkę jedli tylko w uro·czyste święta. Około 1855 r. z powodu panującego
:głodu na skutek długotrwałych deszczów, jed-li- pokrzywy i lebiodę, zielenieli i umierali licznie. Bieda
ii tak zresztą była ogólna, gdyż ziemi mieli wpraw·dzie niektórzy i sporo, lecz o uprawę mało dbali.
:a ziemia z· natmy swojej w Retkini rozmaita: od
·_gliny aż do lotnych piasków. Ziemia ta podzielona
.była na składy 12 skibowe, przyczem takich skła
·dów gospodarze w jednem miejscu' mieli 6, w dru,giem 10, w trzeciem 12. Było przyt.em daleko wię
•Cej nieużytków, niż ziemi uprawnej. Zresztą ta ziemia
:przecież do uwłaszczenia była dworską, nie ich vvła
snością, a to ogromna przecie różnica pracować na
własnym zagonie, a na cudzym, pod ciągłym przymusem paiiszczyźnianym, lecz potrącamy o to mimo·chodem ·tylko i zaznaczamy, że Szer, Just, Jack i Kubasa pańszczyzn nie odrabiali, lecz płacili czynsz
,do dworu w Brussie np. Szer 115 złp. i 19 groszy,
na co wskazują kwity, jakie otrzymywał z kasy
·obwodowej w Sieradzu od 1824 do 1865 r. Czy
.i trzej inni taki sam czynsz płacili, nie wiemy, lecz
:zapewno jednakowy. Inni mieszka1icy H.etkini odrabiali pańszczyzny po 4 dni, przyczem Retkiniacy
ręcznie i sprzężajnie, z Zagrodników tylko ręcznie.
Dodać tu jeszcze należy, że w H.etkini odrabiano
w połowie ręcznie, w połowie dni sprzężajnie,-a za:równo z Retkini, jak i z Zagrodników - po jednej
·Os.obie z chaty, reszta zaś pozostawała przy swojej
pracy. Kobiety przędły len dworski, na co im wy·dawano kwity z krajkami, jeden taki, a właściwie
.kopię takiego kwitu, niżej zamieszczamy, a przędły

Trady_cya miejscowa a zwyczaje.

y„r 1852 r. na dzisiejszych Zagrodnikach było
tylko 6 zagród: Adama Kabzy (Sy~~i), Pio,trn (~ie
traska), Placka, Piotra Sochy (Miska), Goreckiego
(Przybył), Kozuli (Gniotka) i Cicho L:ia (mieszk~ł za
dzisiejszym kościołem, gdzie obecme grunt Figla).
Wiaściwa Retkinia, z której powstały w 1875 r.
kolonie, Długa, Działy i Brzeski, rozsiada się z obu
stron drogi. Od karczmy ku Srebrnej mieszkali Jałocha, Witek, Szer, Wypych (Skiba), Kosyl, Puzder,
Just, Jack, Duraj, Socha, Mucha. Po drugiej stronie drogi i również od karczmy: Głażewski, Kubasa,
Kiela, Bąba, Kwaśny (Gaweł), Olesko, Lewy, Guzek,
Wojtaszek, Kmowski, Siejka, Kozula, Bloch. Ponadto
komornicy: na środku wsi Antoni Muszczak: na Zagrodnikach: Michalak i Florek (Jaśko), pastuc~ gro~
rhadzki. Mieszkali w chatach słomą krytych, o JedneJ
izbie, bez podłogi. Gotowali jedzenie na tak zwanych kominach, t. j. rodzaju stołu; podmurowanym
z cegły. Żywili się potrawami prostemi, lecz po:źywnemi: kluskami z mąki żytniej, grochem mocno
rozgotowanym, w który kładli świńskie .mięso.; kaszą wreszcie,
najczęściej
jaglaną,
Jęczmienną;
ziemniaków jadali o wiele mniej, niż obecnie; kaw.ę
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KOI>IA KWITU.
Kupca, od którego ~rzędza nabyta
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po 10 f. lnu każda. Sprzężajni dawali do dworu,
po dwa korce owsa, żony ich po . kapłonie. Karcz-.
marz odrabiał pańszczyznę ' wyszynkiem: 19 beczek
wyszynkowywał na dochód · dworu, jedną dla siebie;:
gospodarzował przytem na 20 dworskich morgach.
i mieszkał w dworskiej karczmie. Budynki, narzę-·
dzia i .sprzężaj bywały podówczas wyłączną własno-
ścią zagrodników i osadników. Do nich też należała
troska o utrzymanie w dobrym stanie, a naw.e t od-budowanie budynków po pożarze. Drzewo zarówno. na odbudowanie, jak i opałowe dostawali z lasów
dworskich. Co się tyczy upadków sprzę,żaju, choćby
i przy dworskiej pracy, spadał ten ciężar wyłącznie
na _ właściciela, i biedak musiał nieraz umykać nawet
z dworskiej- ziemi, wygnany takimi upadkami, lub
łącżnie z imrnmi niepowodzeniami, na skutek czego.
nie mógł. zadosyćczynić wymogom d'vorskim. Były
też wypadki, że wyrzucano z ziemi j akiegoś tam
leniucha lub pijaka; wtedy opróżnioną :Qlacówkę od-

„

(

,

dawano innemu, który płacił poprzedniemu, w d;ro<lze odszkodowania za hqdynki r. 15 lub nieco więcej.
_w szczycie kościoła, na byłej Zubertowiźnie,
:a dziś w używalności proboszcza, stała chałupa:
szkoła. Uczył w niej Garski, któremu od dziecka
płacono po 6 groszy i dawano zsypkę: płacił i dawał ten tylko, kto posyłał dzieci. Szkołę zapewne
pobudował szlachcic, była ona zresztą bez ławek
i innych urządzeń, jakich wymaga szkoła; dwór da~
wał na utrzymanie szkoły po 12 s ągów drzewa
rocznie. ~i~ rozumiano zresztą pożytków płynących,
ze zdroweJ i gruntownej nauki: dzieci posyłano zaled,~ie 10-15 i Retkinia krajowi przez długi c~as
ludzi wykształconych nie dostarczała wcale. Wkolicu
grunt pod szkołą i wokoło niej kupił Skowronek,
który z kolei rzeczy odprzedał znów Zubertowi.
. . Była . w · Retkini i karczma, ~ecz o tej powre1:i. ~eszcze niżej, tu tylko stwier'dzamy, ż e pito
w nieJ mocno, boć była niedaleko, a wódka po 4
grosze za półkwaterek żytniówki. Ziemia tu bowiem
przeważnie . ż~tnia, i żyta tu siewano najwięcej. 1
Oprócz tego siano, owies, len i ziemniaki, a przez
<Cały szereg lat nie zmieniano nasienia, więc i nic
dziwnego, że przy lichej uprawie, dawało marne
zbiory, a o nauce rolnictwa podówczas przecież drobnym rolnikom ani śniło się nawet. Mieszkania
nizkie, _ciasne, do których skąpo zaglądało światło
słoneczne przez małe cztery szybki (o 11X13 cm.);
·odsuwane zrzadka w bok, jak w dzisiejszych wa~
?ona~h; brak czystego powietrza, boć zanieczyszczały
Je meraz nawet i zwierzęta i ptaki domowe·
pijatyki częste i niebardzo chędogie ubieranie się:
wsz~stko to razem , wzięte sprzyja.to szerzeniu· się
~horob, a_na, wet cholera owa . razy gospodarowała~
.Mieszkał wprawdzie niedaleko lekarz (w Ło -
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I dzi), ale u nas przecież lud nie kwapi ·się bardz<>
do lekarzy, woli samouków. A takiego lekarza-sat...wouka miała i Retkinia, był nim Jan Chrzciciel Szer.
Przybył on w r. 1817 zapewne z Nadrenii, dowiedziawszy się nieznaną nam drogą, że w Pols.ce.
można łatwo nabyć kawał ziemi.
Jakoż, maj.ąc
około .800 złp., nabył on w Retkini włókę ziemi, drogą
'vieczyst.ej dzierżawy. Zgodnie z reskryptem Korilisyi Województwa Kaliskiego z dn. 12 kwietnia
1817 r. zawarł 011 umowę w urzędzie ekonomicznym
w Pabianicach 17 maja powyższego roku o wieczystą dzierżawę osady M 29 w Retkini, pozostałą po,
śmierci gospodarza miejscowego Michała Klocka, na
następujących warunkach: ma płacić rocznego czynszu 115 złp. 19 gr.; będzie ponosił wszystkie cię
żary krajowe (dominialne i duchowne): podymne,
składkę ogniową, podwody i dziesięcinę: po korctl
żyta i owsa oraz 10 snopów słomy (w połowie prostej, w drugiej targanej), a wszystko będzie odda·wał do Ekonomii tak w ciągu lat wolnych, jak
i nadal. W r. 1848 Szer na mocy pozwolenia Mateusza Lubowidzkiego z 25 wrz., 7 paźdz . , jako
właściciela dóbr Widzew i Bruss, okręgu i powiatu
Szadkowskiego, z aktu, sporządzonego przez rejenta
Stokowskiego w Szadku, oddaje tę osadę M 29 na
Retkini swemu synowi, również Janowi, słynnemu
później na okolicę doktorowi, a jak dziś nazwalibyśmy go pospolitym znachorem, który zresztą leczył ziołami, jakie obficie dostarczały mu gospodynie
z Retkini według jego wskazówek, chociaż kierował
się w tern leczeniu wiadomościami ze skryptów.
Czy to były jego własne spo$trzeżenia, czy te~ ojciec mu je zostawił, bo i on przecież trochę leczył,
tego dokładnie nie umiała nam wyjaśnić p. Elżbieta
- ~ opowiadań ~ ednak tej ostatniej i inny0h
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wynika, że dla większej „konkolcyi", jak się wyrażano,
nie gardził i takim środkiem pomocniczym, jak zażegnywanie. A nie brakło mu w potrzebie j przytomności umysłu:
Przyjechało do niego pewnego
razu po parodniowej hulance trzech_birbantów, aby
dokończyć tej „miłej zabawy" jego kosztem, jako.
lekarza. Kiedy mu oznajmili, że celem ich przyjazdu jedynie konieczność poradzenia się u tak znakomitego lekarza w chorobie jednego z nieb, na,sz
lekarz, spojrzawszy po nich z zaledwie dostrzegalnym
uśmieszkiem, zawołał niby rozkazująco: „Matka! podaj no nam pępkówki"! Ta naturalnie wykonała
rozkaz bezzwłocznie; poczem lekarz nie maskując już
\ swego humoru, zawołał wesoło, ale i złośliwie trochę:
.· ;,Klin klinem:, panow1.·e, _to i:aj~e~sze lekarstwo na
taką · chorobę i zwracaJąc s1ę JUZ wprost do wrzek:oniego chorego: „W pańskie ręce" i wychylił dusz-\ kiem. Mtewał jednak i poważniejszych pacyentów:
' malarz Roczkowski z Warszawy przez wdzięczność
za uleczenie zostawił mu odręczne podziękowanie
na piśmie, a prócz tego obraz M. B. Karmiącej wła
snego pędzla, a fabrykanci z Łodzi dawali mu nieraz sute nawet honorarya.
...
Przez wdzięczność Szerowi za wyleczeiiie od
niechybnej śmierci , na którą był skazany przez lekarzy, ofiarował kopię obrazu „Oto Człowiek" Ka' mil Miłkowski, urzędnik z Piotrkowa i artysta-:-malarz.
Pani Haintzel z Łagiewnik za uleczenie od bez-płodności ofiarowała Szerowi cztery kubki zagraniczne, dokąd jeździła nie bez porady u Szera, czy
w stanie odmiennym może się odważyć na tę

~

podróż.

Właścicielka Żuromina przysyłała do Szera karetę

w

4

konie, przyczem Szer przesiadywał- tam
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i ,po · kilka dni, a za wyleczenie otrzymał ładne kol~
-c zyki i kosztowną broszkę dla swoich eórek.
, ·wyleczył też głowaczem, „naparzonym na su~
-cho waryatkę", z poza Tuszyna.
-:To też i nic dziwnego, że zostawił po · sobie
40 · morgo·wą i dobrze · zagospodarowaną · kolonię,
-a o jego córki ubiegali się . nawet najsolidniejsi
i najwpływo,vsi dygnitarze wioskowi, t. j. nauczy\ ciele i pisarze____:_ nie zostawił jednak po sobie god\:1ego następ cy w swoim 2 awod~, natomiast · dąż
ność do postępu rozumnego w gospodarstwie-, prze~
rriyśle, rzemio słach, a nawet do nauk wyzwolonych
w "!'lwojej rodzinie.
~rak mniej więcej było do uwłaszczenia, które
stać się miało punktem prz ełomowym i zwrotnyni
również w · życiu Retkiniaków.
Od kogo · i ża jaką cenę ziemia, uprawiana do
i1\vłaszcze1iia przez Retkiniaków, dostaht się im na
mocy aktu nada"wczego, mówiliśmy już na inneiil
miejscu, 'tu więc zaznaczamy tylko, że osadnicy dor
stali jej po 40 mniej więcej morgów, zagrodnicy~
po 20 (łączni e już z łąkami) (lasu już im nie zostawiono, lecz-tylko trochę krzaków). Gospodarol
wali .oni na .tych 6-12 ·paskowych . gospodarstwach
dd 1875 r., niezup ełnie jednak . spokojnie, bo
1864 r. chciał p. Nencki, dawny właścicieLich ziemi(
Retkiniakom odebrać część ziemi w tern miejscu;
gdzie dziś kolonia Brzeski, zmuszał foh . nawet
przez :kozaków do odrabiania mu pal'i.szcżyzny;
.ale . Retkiniacy nie chcieli chodzić do roboty, . baty
:przetr.żymali, a ziemi nie pozwolili sobie wydrzeć,
.aczkolwiek bowiem powyższą obronę j.eden z nich
i kozą opłacił. Równocześnie ułożyli się o serwituty
L. do.stali 40 parę m. ziemi, którą zaraz . ·zresztą
odprzedali przybyłemu włościaninowi.
.,

W 1875 r. sprowadzili sobie jeometrę Vvebera, aby im te wązkie a długie paski zcalił.
Weber pracował u nich około dwóch . miesięcy,
i żywiony przez nich i opłacony, pomiarów dokonał.
A że wtedy w Retkini· była tylko jedna obora muro-wana, ona przeto miała posłużyć za punkt niewzruszony, od którego mają brać Retkiniacy kolonię
w jedną i drugą stronę. Ponieważ jednak nie
·chciano się ułożyć, któ, w jaką stronę i który Nr.
kolejny ma brać, pociągnięto losy. I jaki Nr. kto
wyciągnął, tak{ mu jeometra wskazywał do objęcia
w posiadanie. Jeden tylko Mucha ·wstał na „swoich śmieciach", chociaż tak on, jak i wszyscy inni
Retkiniacy wkrótce się pobudo;wali, ale już na koloniach. I odtąd to zaczęły istnieć Brzeski, Działy
i Długa Kolonia, gdzie wspomniany już wyżej
doktór samouk pierwszy pobudował nówy dom :tnu~
rowany, do dziś jeszcze istniejący, a po dawnej,
właściwej Retkini, pozostały tylko jako ślady gru•
sze polne, acz i tych już niewiele pozostało .
Dorzucamy tu jeszcze sz czegół dosyć rzadki
piękny: przy komasacyi gruntów uchwalono, aby
ci z osadników, co mają po nad 40 morgów, tę
zwyżkę oddali tym, którym brak do ' 40, - i pierwsi bardzo chętnie na to się zgodzili. I ·warto,
sądzimy, mocno podkreślić datę i cały przebieg
komasacyi w - Retkini, tj. 1875 r., dla prżykładu
i zachęty tym, co jeszcze po 50 latach · od uwłasz~
czenia i1ie zdążyli dokonać u siebie tego rozumnego
i bardzo doniosłego v{ skutkach aktu-komasacyi,
który przy odpowiedniej wiedzy zawodowej, ro.zumnej a "usilnej 'pracy, zabiegliwości a oszczędnbc
.ści niejednego już pospodarza, np. choć-by .w .Ret;kini, z biedy wyprowadził, na nogi postawił, ·do
naśladowania zachęcił. Nie wszystko jednak zmie„
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tak ku lepszemu w Retkini. Na gorszeposzło w ubiorach: zaczęto powoli zarzucać barwne„
wzorzyste wełniaki, mocne, zdrowe i ciepłe na zimę,_
a ubierać się w niemiecką i żydowską tandetę.
Nie lepiej poszło i ze szkołą: kiedy zaczęto zrnu-szać uczyć po rosyjsku w s4kółkach nawet, za po-radą dziedzica, szkołę z 3/4 morga ziemi sprzedano
jednemu z osadników, więc szkoły nie było wcal13z 10 lat, aż Rokicie przyszło Retkini z pomocą:
dały te wsie po 11/2 morga ziemi, wspólny fundusz irn
utrzymanie szkoły i spółka ta trwa i dotąd, acz za-stosowała się już do nowych warunków, o czem
będzie na innem miejscu; tutaj więc jeszcze zazna-cza~y, że pierwszym wspólnym nauczycielem był
p. Swinecki, później Bidorf, Kaczorowski, którego
Retkiniacy do dziś dobrze wspominają, Braun, Eger.:
Drzewo im zwozili mieszkańcy Retkini; dziś to zamieniono na pieniądze, (72 rb.fa i budynek sam na
ładny murowany. A karczma? I o tej, acz bez żalu,
musimy powiedzieć, że dziedzic sprzedał swoją, po-wstała inna i.. długo .. długo siała niedolę i zgor-szenie, aż złapano w niej kontrabandę, karczmarza
w-trącono do więzienia, a karczmę, dzięki Bogu,.
zamknięto raz na zawsze (1895 r.).
Zwyczaje.

W wigilię B. Narodzenia na stół kładziono·
prostej słomy, na niej - siano przykrywanoobruskiem i zasiadano wspólnie do uczty (o g. 8 w.),.
składającej się z możliwie wielu potraw, przed spożyciem których dzielono się opłatkiem. Kiedy postawiono na stole groch, część zjadano, część rzucano w górę, aby odstraszyć czarownice. Po jedzeniu kobiety, nie wycierając zresztą rąk po gnieceniu ciasta, brały słomę z pod _siana,. szły de·
troc hę
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ogródka owocowego, aby tą słomą obwiązać drzewka.
owocowe na lepszy urodzai owoców. Ten sam,
zwyczaj i dziś niektórzy z;whowują; wielu urządza.
choinkę.
Resztki ze stołu wigilijnego oddawano
bydlętom, pomyj e - psom. · W dzień Bożego Narodzenia, kto miał konia, jechał do ko~cioła. Z powrotem pędzili co koń wyskoczy. Cel tej jazdy
bywał podwójny: zgrzanie koni tego dnia miało
je zabezpieczyć od pocenia się latem przy robocie;
kto znów pierwszy powrócił do domu, ten nie zawodnie pierwszy latem miał uwinąć się ze zbiorami
z pola. Zresztą wszyscy starali się być na „Pasterce" ,,
resztę zaś dnia spędzili na śp iewaniu kolęd; na gawędy się nie zbierali, nikogo nie odwiedzali, nawet
karczmy, tego dnia i tańców nie bywało, ani zwykłych pijatyk.
Na św. Szczepan - każdy pan: hulano przeto,_
co się tylko zmieściło: go ś ciny, fety, zabawy, tańce,.
hulanka, swavvola. Godzono też tego dni?- i służbę,.
.po karczn1ach naturalnie.
W ostatki pracowali Retkiniacy mało: przebierali się, szczególniej młodzież obojga płci. Męzka
młodzież chodziła z niedźwiedziem, mówią nam
nawet o żywym, choć później chodzono ze sztucznym. Dostawali przytem kartofle, kapustę i t. \i.,
co wszystko przedawali w karczmie i wspólnie
przepijali. \"'v e wtorek ostatni bywał też w karcz-mie przetarg na dziefvczęta, które po kolei sadzano
na beczkę i ogłaszano na nie licytacyę, wym:ieniając
z początku imię i nazwisko, wysta\Yionej na prze-targ. O ile to była dziewcz.yna ciesząca się większą.
sympatyą wśród młodzieży, przetarg bywał żywy
i długi nieraz. I musiał mieć sporo t?-larów ten
z młodzieży, który zamierzał dobić na nią targu ..
A skoro się nareszcie utrzymał przy cenie ostatecznej„
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talarami, które wspólnie przepijano. 'rak
bawiono się do rana. Rano, w popielec, szli wszyscy
<lo kościoła, aby powrócić do karczmy na „·w kup"
tych, któi'e wciągu roku zostały mężatkami i obo·wiązane były przeto postawić po kwarcie wódki.
A wódka że jak mówią, dodaje animusżu, tańczono
:przeto aż za wiele 11awet: kobiety, aby im się urodził
len; mężczyźni, aby - owies; w tym samym celu
bawiono s ię też między jednym tańcem a drugim
w sznur gęsi. · Wreszcie dziew0zętom, ·które nie
wyszły za mąż, mazano drzwi.
Zaznaczyć tu jeszcze
można, że najulubieńszymi tmicami w Retkini ·w ó"r_
-czas były: Mazur, Polka i Siot czyli' szybki oberek. · W półpoście wieszano w Retkini żur w garnkach na drzewach owocowych, przyczem „niechcący"
_garczki z żurem upuszczano na głowę podającem;
wieczorem, pomazawszy drzwi, wybijano „półpoś0ie".
Vi VVielką sobotę znoszono na „święcone" do
karczmy, która stała w połowie wsi, i tu ksiądz
.z Pabianic przyjeżdżał je poświęcić. Dnia 1-o Wielkanocy Retkiniacy szli i jechali do kościoła, poczem
:resztę dnia spędzali w domu. Dnia 2-o „dyngus":
bywały wypadki nawet śmierci z przeziębienia się,
.albowiem nawet do koryt ",rkładano dziewczęta
i polewano. Pisanek w Retkfni na Wielkanoc ni e.
pisali: nie znają tego zwyczaju, jak w Łomżyńskiem;
Na Zielone Świątki z dawien dawna ubierali
'Chaty zielenią. Około ś w. Jana odbywało się poś>vięcanie pól, przyczem lud szedł za księdzem, śpie
wając .pieśni: Zbierano z racyi poświęcania składkę,
której część · dawano księdzu, resztę obracano 'na
wspólny poczęstunek , zwykle u Szerów na podwórzu:
Na św. Jan około południa szli Retkiniacy pod krzyż,
:aby pot;l.żiękować Bogu za chrzest, a pod wieczór zbie1;ała się młodzież . obojga płci, aby wieczorem palić
płacił ją
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ognie, przez które skakano i śpi~wano pie~nio św. ~a
nie na pamiątkę, że św. Jan me sp_al_1ł s1~ w oleJU.
Prócz teao
dachy ubierano w Retkm1 łopianem. ·
.
b
· Na św. Roch zbierali (i zbierają) składki, : aby
dać na Mszę św. przynajmniej w dwóch kościołach:
a przedewszystkieni - w Rzgowie. W Z_adu~zk1
dawali pieniądze do trzech koąciołów,. a więc 1 do
Pabianic, jako swojej parafii. Składki w naturze
znosili do Szera, który je zawoził do Konstantynowa
i Lutomierska (klasztoru).
opłatkami do Retkini przychodzili organiści
z Pabianic Konstantynowa i Lutomierska. Po kolędzie przyj eżdżali księża naturalnie tylko z_ ~abianic.
W niedziele całego roku Hetkiniacy 0hodz1h zwykle
do Łodzi, gdzie, jak i w innych· miejscach z~·esztą,
odbywały się podówczas w niedziele jarmarki.
Swatv zaczynały się, jak i dziś; . we czwartek
i z wódką~ Po uprzedniem porozumieniu się mło- •·
dych, rodzice chłopca z dwojgiem obcych ~zli · ~o
rodziców dziewczyny, aby się zapytać, czy me maJą
czego na sprzedaż. A ponieważ istotnie . było_
sprzedać, przeto zaczynały się układy od wódk1: J~
żeli dziewczyna wypiła od swachy, to znaczyło, ze
się zgadza wyjść za mąż za swatanego jej. Res~tę
układów przeprowadzali starzy. W następną medzielę wyprawiano „zmowę", na którą zapraszanowszystkich, co mieli być na weselu. Trwało to ~w~
dni. Przyszły nowożeniec kładł na talerz, Jaki
mu podała starościna, pieniądze na ubranie dla mło. dej, starosta weselny wypowiadał stoso,~ną mowę ..
Wesele rozpoczynało się zwykle w niedz1~lę po. południu i w karczmie. W poniedziałek Jechah do
ślubu, jaki otrzymywali w Pabianicach, na Mszy ~w.
Przed wyjazdem tańczono, przyczem młoducha miała
warkocz spleciony i utkany szpilkami; starszy drużba
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brał ją

do ta1ica, a inna inlodzież snuła się około
.młodej, aby jej ·warkocze rozpleść. Miał ten zwyczaj napewno takie znaczenie symboliczne: panna,
która ehce dochować niewinności, musi się tak opę
dzać przed chłopakami do samego zamążpójścia.
Po rozpleceniu warkocza włosy zostawały rozpuszczone, przyczem głowę miała ubraną w wstążki,
z przodu karbowane na kształt koro11y, z tylu
.rozpuszczone. Ubierano ją w spódniczkę skromną
koloru zielonego, fartuszek biały, czarny kaftanik,
na ramionach białą chusteczkę, spiętą na piersiach
wstążeczką~ Chłopacy ubierali się do ś lubu w samodziały i kładli na głowy siwe czapki z , pękiem
wstęg, spuszczonych z lewej strony, u młodego z prawej. Do ślubu jechano w ten sposób, że pan
młody, ubrany w kapotę z czerwoną wstęgą u pra- .
·wego boku, jechał konno w towarzystwie czterech
.Ił -drużbów, za nimi zaś wieziono w pojaździe pa1i.nę
młodą. Po ślubie bawiono się w Pabianicach w karczmie do wieczora. Stąd wracano do domu wśród
śpiewów, nie zawsze przyzwoitych, i krzyków, którym wtórow:;ila równie wrzaskliwa i niesforna muzyka, jak i do ślubu zresztą. Na miejscu w Retki.ni
,starszy drużba konno wjeżdżał do mieszkania i przy·w-ieziony, tak zwany, warkocz młodej czyli chleb, kieł
basę i wódkę rozdawał zebranym tu na gapia dzieciom
na pamiątkę, że to ostatni warkocz panny młodej.
Na 11oc młodą zabierała starościna, do której
vve .wtorek rano przychodził i młody z całym orszakiem weselnym i zabierał wszystkich do domu weselnego. Potem szli do karczmy, skąd młoda uciekała do rodzinnej chaty i tam się kryła, a szukali
jej drużbowie i druchny. Przy oczepinach wśród
śpiewów obcinano młodej włosy i nakładano biały
-0zepiec z dużą szlarą. a na wierzch czepca -'- kolo-

Tową

w tyle

Y.Wieszały się

zawiązaną

chusteczkę,

której

końce

na plecy. Na chusteczkę tę składali
po kilka groszy weselnicy. Po oczepinach dru·chny zdejmowały z głów swoje „czółka" aksamithe
z pawiem piórem (strój głowy ówczesnych druchen),
z przodu i tyłu ubrany wstążkami, poczem młodą
zabierały im do swego grona mężatki. Słowem :
wesele trwało przez cały tydzie1i wśród śpiewów ' i pijatyki na koszt rodziców obojga młodych, przy·czem na czepek dla młodej mężatki rzucali weselnicy na talerz aż po 6 groszy.
Przenosiny bywały zwykle składkowe. Chrzciny
trwały zwykle dwa dni i na koszt ojca dziecka.
Umarłych ubierano w zgła (koszulę). Tak może
'Dstatni kazał się pochować Piotr Plocek; który ostatni już zapewne nosił sukmanę aż do śmierci.
_Każdemu, co przychodził pomodlić się przy zwło
J.rnch, dawano kieliszek wódki. Po wyprowadzeniu
ze wsi przy krzyżu gospodarz najpoważniejszy mawiał mowę pożegnalną. Odkąd tu pamiętają, przy'sługę tę ostatnią wyświadczał zwykle Komorek.
Przed pogrzebem i po - zbierano się w Retkini
licznie, aby śpiewać przy zw\okach pieśni i nadwą
tlone tern gardła i żołądki wzmacniać od czasu do
·czasu zaraz obok zmarłego. Po pogrzebie z żalu
„zakrapiano robaka" dosyć obficie naturalnie, ale
·w Pabianicach tylko. „Okrężne" zwano tu „pęp
-kiem" i obchodzono nie bez „przepitek" oczywiście.
·Toż samo działo się i przy rozmaitych pomocach
.sąsiedzkich. To też, jako jeden z charakterystycznych objawów z doby pouwłaszczeniow ej, wymieniano nam wzmożenie się pijaństwa w Retkini.
Kradzież karano tu surowo. Gdy pewnego razu
dziewczyna ukradła dwie banie, zawieszono jej jedną
:z przodu, drugą z tyłu, prowadzono pod krzyż, przy
się
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odgłosie bicia w bęben, w to\.Yarzystwie sołtysa.
i dwóch gospodarzy i pod krzyżem dostała rózgi.
Tak też poczynano sobie i z każdą, która „źle postąpiła", czyli sponiewierała dziewictwo; jak tu się:
o takiej dziewczynie wyrażają. . Odkąd jednak pamiętają raz tylko wymagała konieczność takiej procedury sądowej, co, bądź co bądź, dobrze świadczy
o obyczajach w Retkini.

Bezskuteczne starania Retkiniaków
o przyłączenie ich Do f oDzi.
r

l

1-

Przynależność

Retkiniaków do Pabianic pocią
gała za sobą dla nich wiele strat materyalnych, ale
j ~s zcze więcej, jeszcze dotkliwszych - moralnych:
gubili dzieci, wracając od chrztul „kapeczkę za~r~~zen.J.'.'.! ch~rz~ umie~·ali bez ostatnich .poc~e~h rehg1Jnych, boc me kazdy rad dawał biednieJszym
koni, tembardziej, że trzeba je było posyłać na
zmianę, ze względu na 14 wiorstową prawie odległość i w dodatku po mocno piaszczystej drodze;
a co jeszcze boleśniejszem było dla nich, że musieli
się tułać przecież z dziećmi w wieku katechizacyl
po Łodziach i Konstantyno\~A 's traty materyalne i moralne z racyi ślubów, pogrzebów, 1 tóż je
tam oceni i policzy~ To też nic dziwnego,
y 10
paźdz. 1828 r. cała gromada wsi. Retkini, obwodu
Sieradzkiego, województwa Kaliskiego szle „pokorną prośbę do W -go Komisarza obwodu Łę0zyckiego
o, przyłączenie Retkini do ~arrnfi1 m. Łodzi".· ) „Już to
oddaw1m życz eniem naszem było, ażeby wieś nasza
Retkinia, do par. Pabianice dotąd należąca, do par.
Łódzkiej przyłączoną być mogła, a to z przyczyn
następujących:
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dla odległości· kościoła przeszło milę 1 /2
dla zbyt złej drogi,
dla trudności, której chorzy, żądający księdza, -doświadczają,
·
4. dla podobnych trudności z odbywaniem
chrztów,
5. dla nabożeństwa, na którem dla zbytniej
odległości kościoła prawie nikt z naszej wsi nie
bywa, - lecz gdy to najsz_czersze życzenie nasze, na
dobrej i niezmiennej chęci ugruntowane, dotąd pożądanego · nie odniosio skutku, a na przemilczeniu
cierpień naszych kończy się, wieś zaś nasza z powodu, jak wyżej, odległości kościoła tego na bezliczne wystawio1ia · utrudnienia, przeto, chcąc raz
przecie położyć tamę tej niedogodności naszej, przedsięwzięliśmy zgłosić się do vV. Komisarza obw. Łę
czyckiego i zarazem upraszać jak najpokorniej, ażeby
W . Komisarz, wszedłszy w słuszność niniejszej prośby
naszej, takową, przy wsparciu opinią swą, wyższej
władzy przedstawić i przyłączenie wsi naszej . Retkini do kościoła Łódzkiego, jako nam ze wszech
miar najprzyleglejszego, bo tylko 1/4 mili odległego,
pospiesznie łaskawie wyjednać raczył i t. d.-w imie·niu . całej gromady wsi Retkini Filip Mucha, Sołtys".
Do powyższej prośby, którą przepisaliśmy prawie w całości, aby jej już więcej nie powtarzać,
· choć będzie mia- jeszcze długo, długo wysyłaną to
do jednych, to do innych władz, dołączono dodatkowy arkusz „co do dobrowolnego zezwolenia i włas
nej chęci do układu parafii':.
Chęć nasza-, abyśmy byli dołączeni do kościoła
miasta Lodzi:
1. dla odległego miejsca;
2: dla drogi bardzo złej,
3. dla chorych trudno,
1.
2.
3.
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dla małych to samo,
bardzo mało kto może bywać 'i i1ie bywa.
Wolą i chęcią całej groma.dy, aby była przy-łączoną do miasta Łodzi i na to ·własnoręcznie podpisujemy się:
l. Piotr Kozula + + +
2. · Jan Wypych + + +
3. .Antoni \'Vitek + + +
~ Urban Siejka + + +
4.
5.

5.
6.

i.._ . . ..

Paweł Gaweł+++

'I' omasz Oleś ko + + +

Jan Kon + + +
H.
Grzegorz Przybył + + +
9. Alexy Kimla
+ +
10.. Mateusz Duraj + +
11. Józe'f Puzder + + +
12. Wojciech Szyszka + + +
13. Grzegorz Miśko
14. Mateusz Strzelecki
15. Stanisław Malinowski + + +
16. Kązimierz Kozyl + + +
17. Jan Rozniecki
W imieniu całej gromady
18. Sołtys Mucha Pilip + + + "
7,

+

w

toci i
·~

+

Charakterystyczny ten dodatek przepisaliśmy
tlosłownie dlatego, że właś ciwie „własnoręcznie"
:podpisało się tylko trzech na ośmnastu, a moż e jeden nawet tylko Rozniecki, co świadczy o niskiej
podówczas oświacie Retkiniaków, i dorzucamy, że
na powyższą prośbę „włościanie wsi Retkini w obwodzie Sieradzkim z ·wydziału Oświecenia w Łęczycy
dnia .5 listopada 1828 r." otrzymali wyjaśnienie:
„Prośba włościan wsi Retkini z 10 paźdz. nie może
prędzej Wyższej ·władzy być przedstawiona, aż suplikanci złożą na koszta złotych 4 gr. 10. · Kwotę
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więc takową suplikanci na ręce sekretarza obwodu.
Łęczyckiego

w biurze złożyć są obowiązani".
Dnia 1f> listopada r. b. (1828) przesłano zł. 4:
gr. 10 z ponowieniem prośby - taką notatkę znaleźliśmy na powyższem wyjaśnieniu, co świadczy „
że Retkiniacy sprawy nie zasypiali.
Prośbę Muchy pod dniem 15 ~ list. 1828 r. komisarz obwodu Łęczyckiego 30 listop. tegoż roku_
przesłał do Wydziału Oświecenia Komisyi rządowej1
województwa Mazowieckiego wyznań religijnych„
która za pośrednictwem powyższego komisarza dnia
23 lutego 1829 r. zażądała od Retkiniaków, aby ci
„ wspólnie z dziedzicem lub reprezentującym dziedzica" zwrócili się do Komisyi, /ponieważ Retkinia.
i Łódź należą do różnych województw; „a skoro Komisye województw Mazowieckiego i Kaliskiego·
zniosą się z sobą i Mazowiecka zadysponuje okoliczność, o którą rzecz idzie, na ten czas Komisya
Wojewódzka środków~ zbawiennych przedsięwziąć.
nie omieszka".
Taką tymczasową decyzyę komisarz obwodu
Łęczyckiego dnia 11 kwietnia 1829 r. posłał do wło
ścian wsi Retkini w województwie Kaliskiem.
Co sobie poczęli narazie z tym fantem Retkiniacy - orzec dokładnie niepodobna, brak bowiem
dokumentów aż do r. 1837.
W tym to roku dnia 14 kwietnia sołtys Retkini Jan Kozula wysłał prośbę „w imieniu wszystkich mieszkańcow Retkini" do Komisyi rządowej.
Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia.
Publicznego. W prośbie tej, powołując się na „reskrypt Komisyi byłej Wyznań z daty 22 lipca.
1830 r., jako skutek „prośby W-go Gruszczyńskiego~
dzierżawcy klucza Bruss, wniesionej 6 marca 1830 r~
i na to, że do momentu tego (14 kw. 1837 r.) nie

''
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otrzymali stanowczej decyzyi, powodowany licznemi
naleganiami niezmożonych mieszkańców, ośmiela
się jeszcze raz najpokorniej upraszać W. Kom.
o przyłączenie Retkini do Łodzi", podając następujące przyczyny:
·
1. Że wieś Retkinia odległa od miast~ Pabianice, gdzie kościół parafialny egzystuje, o 11/2 mili
drogi-od miasta Łodzi, gdzie róvvnież kościół katolicki egzystuje - pół mili. I rzuca takie pytanie na
marginesie: „Dlaczegóż więc wieś Bruss i Rokicie·
w jednej odległości położone i jeden klucz rządow;
stanowiące, należą du parafii Łódź?".
·
. .
2: Że w czasie pory jesiennej · i wiosennej
znaczme woda wylewa około Pabianic, a stąd wynika, iż· nietylko lud doznaje przykrości w udawaniu się do kościoła parafialnego dla dopełnienia
obrzędów religijnych, jakoto chrztów, pogrzebów,
i z chorymi z. powodu odbywania dalszej o jedną
milę podróży, ale częstokroć z powodu wylewu
wod:Y i odległości chorzy bez spowiedzi umierają,
gdyz ledwo kapłan ostatnie pomazanie dopełnić jest
w możności.
I tu już poniiej nie cofa się nawet przed
skargą. ·
3. Że tameczny proboszcz parafii ·Pabianice,
wbrew rozporządzeniom władzy wyższej z r. 1818
postępując, poważa się pobierać opłaty; jako to: ·
a) od zapowiedzi po złp. 6,
b_) ślubu od złp. 30 do 40 i więcej,
c) od pogrzebu dziecka kilka tygodni mają
cego złp. 9 i więcej.
-_
4. Dawniejsi proboszczowie do7iwalali odbywarna chrztów i innych obrzędów religijnych . w par.
Łódź, lecz teraźniejszy przez złość i pałającą nie-
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nawiść

nych

i

chciwość

nie dozwala

dopełniać

wymienio-

obrzędów.

5.

Że nakoniec (zapewne już zgodne z praw-

dą)

dla trudnej i dalekiej drogi udawania się do .
w Łodzi. Dalej podkreśla, że „powtarza
swoją najpokorniejszą prośbę, iżby Wysoka Komisya
Rządowa, jako władza opiekmicza, raczyła zgłębić
kościoła

okoliczności

towarzyszące,

otrzeć

łzy

roniące

się

wielu uciemiężonych mieszkańców, następnie polecić, komu należy, odłączenie wsi Retkinia od par.
Pabianice i przyłączenie onej do par. Łódź". Pomijamy
zakończenie, na tęż samą zresztą nutę nastrojone,
i zaznaczamy, że nie mogąc się widocznie doczekać
kiedy nareszcie Władze „zasłonią mieszkańców od
doznawanych ' nieszczęść i wymierzą im sprawiedliwość", pisze podanie, ale już Józef Przybył, włoś
cianin wsi rządowej Retkinia, do Arcybiskupa warszawskiego pod datą 10/22 czerwca 1837 r. Na to
podanie Konsystorz jeneralny Archidyecezyi Warsz.
26 czerwca powyższego roku „stanowczo oświad
cza, że gdy parafia w Konstantynowie nie jest
jeszcze urządzona, lecz w Kazimierzu się utrzymuje,
dopóki przeto zmiana ta nie nastąpi, wieś Retkinia
do kościoła w Łodzi, stosownie do poprzedniej
prośby przyłączoną, w swoim czasie za decyzyą
Rady Administracyjnej Królest\va, należeć będzie".
Z powyższego wynika, ż e Przybył w imieniu Retkiniaków prosił o przyłączenie Retkini choćby i do
Konstantynowa.
Mając takie stanowcze zapewnienie, Retkiniacy,
a właściwie znów Kozula w ich imieniu dnia 25
sierpnia 1837 r. pisze prośbę do Najwyższej Rady
Adm. Królestwa Polskiego, popiera ją powoływaniem
, się: na poprzednie prośby do władz urzędowych,
na śledztwo przeprowadzone na gruncie przez dele-

:gowanych, na powyższą
Konsystorza i prosi „ile
teczną decyzyę Rady".

decyzyę

można

· Arcybiskupiego
najrychlej, o osta-

Pod datą 19 września 1837 r. z upoważnienia
.JO. Xięcia · Namiestnika Królestwa, oświadcza podającym sekretarz stanu przy Radzie Admi1Jistracyjnej, iż „z żądaniem niniejsżą prośbą objętem udać
.się winni do władzy właściwej, stosownie do przepisów urządzenia z dnia 17 czerwca 1817 r.". Oświad
:czenie powyższe wraz z podaniem z 25 sierpnia
'Zwrócono Kozuli.
To go jeszcze nie · zniechęca do reszty. Pod
·datą 11 paźdz iernika 1837 r. wysyła on prośbę
·w tej samej sprawie „do JW. Biskupa dyecezyi
.Kujawsko-Kaliskiej". ·
„Już od roku 1830 ciągle upraszamy 1vładz
rządowych

o odłączenie wsi Hetkini'', pisze „skutkiem czego już była Kom. rządowa wyznań reL
.reskryptem swym z datą 22 lipca 1830 r. wydanym zawiadomić nas raczyła, że do słusznych na.szych powodów przychylić się raczy, gdy jednak
nieszczęsne czasy zaburzeii krajowych zatamowały
wszystko, ponowiliśmy nasze żądania pod dniem
14 kwietnia b. r. (1837) do Kom. Spraw. Wewn.
Duch. i Ośw. Publ., na co dotąd nie otrzymaliśmy
żadnej decyzyi". Dalej opisuje cały dalszy przebieg
.sprawy i... „Kiedy już wszystkie władze przeszliśmy,
nie widzimy innej drogi, jak tylko udać się do
JvV. Biskupa, jako władzy dyecezalnej, izby przez
swą wielką wspaniałomyślność i powagę wejrzeć
raczył na stan nasz nieszczęśliwy i opłakany i łas
kaw wydał swe rozporządzenie do kogo należy
o odlą0zenie nas od par. Pabianice, a przyłączenie
--Oo par. Łódź, a to z przyczyn następujących".
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tych dla robocizny dworskiej gwałcić przestali, a tern samem byli w możności żyć, jak na
prawdziwych katolików przystoi?". Kończy wreszcie wyrażeniem ufności w opiekę i pomoc „żebrzą
cym litości" i oczekuje „rezolucyi tak na pierwsze,
jak i teraźniejsze podanie".
A tymczasem zaraz następnego dnia wysłał
prośbę podobną i do JW. Biskupa dyec. Kuj aw.Kal., ;v której znajdujemy toż . podkreślanie gwałce
nia świąt, toż podkreślanie „ojcowskiej opieki,.
ufności, że obtarte zostaną nam . płaczącym łzy
roniące się", wreszcie - toż oczekiwanie oddzielenia Retkini od Pabianic. Są jednak i rze-czy nowe. „X. Danecki, dziekan zgierski, w dniQ
19 maja r b. (1837), a powtórnie burmistrz Pabianic wraz z aktuaryuszem ekonomicznym w dnm
2 listopada r. b. na gruncie co do tej „kategoryi
komissorium" odbyli, przez co, gdy już zapewne
dostateljznie wykryta została prawdziwość żądania.
naszego i powody uzasadnione zostały, z cierpliwością
oczekujemy tej dla nas dogodnej chwili wciągnie
nia nas do par. Łódź i przy oczekiwaniu najłaskaw
szych względów naszej prośby i stosownej rezolucyi i zapobieżenia da1szych w tym względzie korespondencyom".
Mimo powyższych zapewniei1 już w parę za-ledwie dni, boć 12 grudnia 1837 r. ten sam J an Ko-zula wysyła w tej samej spra1vie nową prośbę „do·
JW. Arcybiskupa Arch. Warsz., kawalera ordent
św. Anny kl. pierwszej".
Oprócz „orderowego" dodatku i vvzmiank:Ł
o „karmieniu się tylko imaginalnemi wyobrażeniami
i myślami, ustawicznie snującemi się przed_.nami,.
iż raz przecie do parafii Łódź wcielonymi będziemy" prośba powyższa była zresztą tylko częściowem

Z tych pierwsze · trzy pomijamy, jako, że nie po .raz;
pierwszy się powtarzają i notujemy.
4. Wogólności, że teraźniejszy proboszcz par_
Pabianice, pomijając . przepisy Juriatstlle (sic!), wymaga znacznych opłat nad przepis.
5. Że wieś Bruss, w którym jeŚt Dominium
i do którego pa1iszczyznę odrabiamy, należy do par..
Łódź, stąd wynika, iż w par. Pabianice, jako w in-nej Dyecezyi, święto, a w par. Łódź takowego niema, i my zmuszeni jesteśmy odrabiać pańszczyznę.
A więc nowy motyw i stara skarga, tylko w innej formie i do innej władzy skierowana.
Dalej powołuje · się na przeprowadzone ś ledz
two na miejscu i powtarza „najpokorniejszą prośbę, .
iżby JvV. Biskup, jako ster wysoki·· duchowienstwa.
piastujący, raczył zetrzeć łzy z oczu naszych ro-niące się i łaska wie do par. Lodzi . przyłączyć zadysponował" .

Przeczekawszy dwa miesiące bez odpowiedzi,~
pisze Kozula dwie prośby równocześnie prawie, bo
8 grudnia do Kom. Spraw Wewn. Duch. i O św.
Publicznego, oraz 9-go gr. do JViT. Biskupa dyec._
Kuj.-Kal. Nie będziemy ich tu powtarzali, boć pra-·
wie tej samej treści, co i poprzednie, tyUrn zwięź- 
lejsze i nie masz już w nich zażaleń, natomiast
są nowe motywy, nowe powody do przyłączenia„
dotąd jeszcze nieporuszane.
Więc w prośbie do Kornisyi między innemi
pisze, „Dlaczegoż to tylko my włościanie do odręb
nej parafii, a nie tam, gdzie Dwór, wcieleni być
mamy? Dlaczego przez · dołączenie nas do par. Łódź:
zapobieżonem być nie· może, abyśmy parafialne
święta zarówno z Dominium obserwowali, z przy-:,
czyny, że wspomniany folwark nie jest obowiązany
obchodzić świąt w par. Pabianice, abyśmy my· w:ł:o.-

__
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powtórzeniem to jednej to drugiej z dwóch poprze·dz ających ją próśb, a wszystkie trzy układał i pisał
ten sam autor, o czem świadczą treść, sposób pisania i sam charakter pisma.
Pod datą 18 grudnia 1837 r. Jan Kozula otrzymał z Konsystorza Jen. Arch. W. „wskutek zlecenia Najd. Arcypasterza o ś wiadczenie, że jak tylko
protokuł odbytej Komisyi przez właściwą władzę
Rządową nadesłanym zostanie, z którego przekona
.się o słuszności żądania mieszkańców wsi Retkini,
natenczas ze swojej strony Władzy Duchownej
przychylną wyda decyzyę. Cierpliwymi więc być
mają mieszkańcy wsi wspomnianej, gdyż formalno.ści prawem przepisane zachowane być muszą" . ·
Pod datą 31 grudnia 1837 r. Biskup Kuj. Kal.
zwraca Kozuli jego prośbę, wysyłaną do JW. Arcbpa
,Arch. Warsz. pod datą 12 gr. 1837 r. z taką rezolucyą na niej: „Na poprzednie podanie, jakoteż i na
·ostatnie, odpowiadając, oświadczamy, że, .lubo przekonani jes teś my o słusznych przyczynach odłącze
nia od par. Pab. a przyłączenia do par. Łódź _wsi
Retkini, jednak włościanie tejże wsi mają być w tej
mierze cierpli wyrni do nadchodzącej wiosny, w tym
bowiem czasie zajmiemy się megulowaniem Parafij,
urządzeii potrz ebujących". Wreszcie i „Kom. Rz.
.Spraw. W. Duch. i Ośw. Pub. odpowiedziała.
Wydział Wyzna1i i O ś wiecenia zawiadamia
Jana Kozulę, sołt. wsi Retkini wskutek podania
jego z d. 8 gr. 1837 r. o odłączenie t ej wsi od parafii Pabianickiej, a przyłączenie do przyległej
w Łodzi, iż na dniu dzisiejszym ponowiła wezwania o nadesłani-e potrzebnych w tej mierze objaśnień, które skoro otrzyma, przystąpi do zadecydowania powyższego przedmiotu". Jak na podstawie
powyższych odpowiedzi poczyna sobie Kozula? Naj-

I

'-

bardziej · mu widoeznie podobała się ?dpowiedź:
Biskupa Kujaw.-Kal., zawierała ona bo_wiem w ~o-
bie wyraźną zapowiedź „uregulowama na w10snę Parafij, urządzeń potrzebujących". Przylgnął
więc jego umysł do tej zapowiedzi i nakazał mu
czekać tej wiosny. Nadeszła wiosna... Jan Koz~la .
czuwał nad sprawą przyłączenia Retkini do ł..1odzi ...
Dnia 3 kwietnia 1838 r. piszą mu prośbę do JW~
Biskupa K. -K., w której między innemi powoł~1je
się na powyższą obietnicę, stwierdza, że „dla teJ . toodpowiedzi zostajemy w nadziei dojścia ~o. po~ą
danego skutku naszego żąda11ia na słusznosc1 opierającego się", że „co moment karmili się imag~ona.1nemi wyobrażeniami i myślami, że raz p~·zecie do
par. Łódź wcielonymi będziemy. Lecz kiedy. czas
wiosenny nadszedł, my tylko przy nadziei zostaJ~n:1Y:
opłakując ciągle niedolę stanu naszego" . . DaleJ JUZ
ucieka się do wspaniałego serca ,,wysoki styr Duchowieństwa Piastującego" i prosi „o zadysponowanie przyłączenia przez wydanie jednego tylko rozkazu, ogłaszającego Jego dostojną :vol ~, a co Jemu z łatwością przychodzi". Wreszcie lic~~ ~1a to
bardzo że do swobodniejszego i spokoJmeJszego
życia 'przez" przyłączenie nas do parafii Łódź dopro·wadzeni zostaniemy".
A tymczasem, nie czekając długo na odp~
wiedź, decyzyę Btskupa K.-Kal. z dnia 31 grudnia„
1837 i nową prośbę pod datą 1 czerwca 1838 r .
wystosował do Wysokiej Kom. S_rra'~· Wewn.
Duch. i O św . Publicznego. W prośbie teJ zaznacz~,
że już od 1829 r . „mieliśmy zapewni~ne ~rzyłączeme
Retkini do par. Łodzi", podkreśla obietmcę, _zawart~
w dołączonej decyzyi („annex") Bpa K.-Kal., ze „ato~1
żadnej odpowiedzi nie otrzymujemy od Wys. Kom. ,.
powołuje się i na „zapewnienie JW. Arcy biskupa", -
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w ko1icu spodziewa się; że „dzieło od tylu lat rozbo od 1828 r., Wys. Kom. ukończyć poleci,

poczęte,

wydając dyspozycyę swą stanowczą".

. Prawie taką samą prośbę wystoso,,vał wkrótce,
bo pod datą 25 lipca 1838 r. i do Biskupa K.-Kal., .albowiem zawarł w niej też same narzekania ,;na
liczne w tej mierze podawane prośby", toż samo
przypomnienie obietnicy, liczenie na „ostateczne
rostrzygnięcie przez wydanie jednego tylko rozkazu",
ale i dorzuca, - że „my usychamy z żalu", - a więc
i mamy nadzieję, że „my proszący od wyciskania
łez uwolnieni zostaniemy".
Na prośbie Kozuli do Wys. Kom. S. Wewn.
Duch. i Ośw. Publ. znajdujemy notatkę, że Kozula
·dnia 18 sierpnia 1838 r. pisał znów prośbę do Bpa
K.-Kal., którego ktoś ostrzegał widocznie, że ta
cała sprawa o przyłączenie Retkini do Łodzi to
tylko „urojenie sołtysa Kozuli", o czem będzie
-obszerniejsza notatka na innem miejscu.
Biskup zaś Tomaszewski w Kaliszu dnia
6 listopada 1838 r. odpowiada Kozuli-„Na kilka poda1i do nas uczynionych przez Jana Kozulę sołtysa
w imieniu wszystkich włościan Retki1iskich, z których podanie ostatnie z dnia 18 sierpnia r. b., odpowiadamy: Że pod dniem dzisiejszym M 548 przedstawiliśmy Rządowi Gub. Kaliskiemu o wyznaczenie
Delegowanego Cywilnego na grunt do Retkini,
w celu przyłączenia tejże wsi do parafii w Łodzi".
. podpis \V'. Tomaszewski B. K.-K.
Kiedy Rząd Gub. Kaliski delegowanego od siebie zesłał do Retkini, dokładnie nie wiemy, to tylko
pewna, że zsyłał i że delegacya ta sprawę zagmatwała, a nip, przyspieszyła, jak to się okaże poniżej.
Tymczasem Kozula korzysta z pobytu Biskupa
dnia 18 lutego w Rzgowie i · wręcza znów prośbę,

L
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~le już od „mieszkańców wsi Retkini-Jana Kozuli,
'Piotra Kozuli, Idziego Muchy, Mateusza Duraja,
·G rzegorza Jocha, Benedykta Puzdra, Marcina Skiby,
Antoniego Witka, Stanisłavva Jałochy, Wincentego Blocha, Marcina Kozuli i innych. W prośbie
·tej, ku · końcowi, pisze: „ W tak smutnem półożeniu
'.zostając, dowied~iawszy się o bytności Excell.
\V m. Rzgowie dla udowodnienia TZeczywistego, że,
:nie jest to urojeniem sołtysa Kozuli, jak ktoś
~mylnie doniósł, lecz wszystkicł_i włościan życzeniem,
:przyłączenie Retkini do par. ·Łodzi, znagleni jesteśmy z niniejszą prośbą 3-ch gospodarzy w imieniu
naszem wysłać do JWE., aby ci w miejs'c u błagali
:przed stopami Jego dostojności w przedmiocie powyżej wyrażonym, tembardziej, iż rzecz cała od
·wyrzeczenia tylko jednej JE. osoby zawisła". Na
:powyższe podanie odpowiedziano „odręcznie:" „Na
podanie sołtysa Kozuli do Kom. Rząd. S. W. D.
i O. Publ. Rząd· Gubernialny Kaliski · zarządził Ko.misyę na grunt do Retkini.. Że zaś delegowani koJnisarze wykryli, jako oprócz jednego Kozuli inni
wszyscy włościanie nie życzą sobie być przyłączo
nymi do kościoła w Łodzi, przeto podającym wy:pada na teraz udać się z swojem żądaniem do Rządu
Gubernialnego Kaliskiego". Dan w Rzgowie d. 18
lutego 1839 r.
(podpis) Tomaszewski Biskup K.-K.
Jakoż pod datą 24 lutego powyższego roku piszą podanie „Do vV. Rządu Gub. Kaliskiego, aby
„mając na uwadze": 1-0 odległość Retkini od Pabianic a - Łodzi; 2-0 przeszkody i straty moralne

z powodu wiosennych i jesiennych wylewów wody;
· 3-io · „że proboszcz Pabianicki, pomijając „Jtirastole'', wymaga znacznych opłat nad przepis";
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4. „ż~ dominium Bruss i wieś Rokicie, równą
Jak my panszczyznę do tegoż folwarku odrabiające„
oddawna do parafii. Łódź należą";
5. że nie mogą żyć, jak na katolików włościan_
przystał~, ponie\~a~ należą do innej parafii, niż ich pan;:
6. ze dawmeJ Retkinia należeć musiała do Ło
dzi, bo są ślady odbywanych tam chrztów i innyc~
Sakramentów."
·
.
Po tych powodach, z których tylko ostatni
nowy, a inne nam już znane skądinąd, nie
1~yłączając i skargi; następuje wyliczanie wszystlnch „przyzwoitych władz", do jakich „od r. 1828.
prośby p. Gruszczyński i my włościanie przez
sołtysa Filipa Muchę i Jana Kozulę podawaliś
~Y.": powoływanie się na „memoryał'', jaki „zło
z~l!~m! przez s.ołtysa Andrzeja Siejkę", „ździwie
me., Jak „kom1sya, ~1a grunta zesłana, mogła dać.
takie wyjaś1iienie". „Zeby więc takie mylne przed-s~awi~nie, .o którem z nas 11fkt nie wiedział, miejsca
me miało i dla udowodnienia, że to z wolą i chęcią.
~1as. ·w szystkich si ę zgadza, niemniej dla zapobiezema znowu nadal domniemaniom, iż Andrzej Siejka
sołtys ze swego urojenia, a nie z wiedzą naszą kontynuacyę prowadzi, jako i ażeby raz przecież rzecz,
w ~orespondencyach uko1iczyć, składając deklaracyę„
naJpokorniej upraszać zmuszeni zostaliśmy".
. . Dokończenie tej charakterystycznej pro śby pom1Ja~1y, jako nic nowego niezawierające w sobie„
dodaJ emy tylko, że podana ona była od i w imieniu: Idziego Muchy, Macieja Lenarda, Mateusza Duraja, Grzegorza Jacha, Benedykta Puzdra, Jana Kozuli, Marcina Skiby, Ant. \iVitka, Stan. Jałochv „
Winc. Błocha, Mare. KozuJi, An drzeja Siejki, (s ;ł
tysa), Balcera Kmoskiego, Alexego Vvojtasika,
Alexego Guzka, Kacpra J_iewego, Szczepana Oleska.
Woje. Gawła, Jana Bąka, Grzeg. Wypycha, Jak„
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Kieli, Stef. Gniotka, Jana Pawłoskiego, Mat; Strzemeckiego, Klem.. Przybyła, Mare. Zaremby, Szym.
·sochy, Mare. Syski, Gerycha Justa i Sebastyana
Cichonia.
·
.
Powyższą
prośbę
wręczył Andrzej Siejka,
komu należało, osobiście, przyczem przyrzeczono
' mu „najdalej w dni 14 odpowiedź i udzielenie
przychylenia się do podań", jednak do końca .marca
nie doczekał się takowych. A przeto dnia 9 kwietnia 1839 r. piszą mu znów pro śbę „do Wys.
Rządu Gub. Kal." i wieś wysyła go, jako „umyślnego
:posłańca", aby ·znów tę prośbę wręczył osobiście.
Powołuje się w niej na „reklemacye do władz cywilnych i duchownych", na „pomyślne odpowiedzi
i zapewnienia", na ostatnie pro śby, wręczane Wys.
!łz., na „deklaracyę włościan, dowodzącą, że wszystkich mieszkańców było i jest przyłączen ie ich do
par. Łódź, nie zaś samego tylko Kozuli, jak to Komisya, na gruncie będąca, wyjaśniała"; na wyżej
wzmiankowane przyrzeczenie Wys. Rządu; na „ciągłe
korespondencye od 1830 r.", - wreszcie „składają
prośbę przez umyślnego, błagając, aby się łaskawie
:przychylił do przyłączenia ich do Łodzi, ile że na
dyspozycyi Jego rzecz cała zawisła, za odebraniem
której JW. Biskup też do żądania się przychyli,
tern więcej, że dawniej już to zapewnił mieszkań
com Retkini".
I to jednak nie na wiele się przydało, -ale też
i nie zniechęciło ich jeszcze ostatecznie do dalszych
zabiegów. Jakoż dnia 9 maja 1839 r. Andrzej
Siejka znów prośbę wysyła.
Uskarża się w niej na brak „dotąd odpowiedzi" na dwie poprzednie prośby, mimo przyrzeczeń,
udzielonych choćby „umyślnemu posłaiicowi"; na wylewy, z powodu których mieli przecie tą drogę do
6
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Pabianic i nie niogli do stać się tam dla dopełnienia.
Chrztu św. i innych religijnych obowiązków, a co·
większa, że kilkoro dzieci bez Chrztu św., a dorośli
bez pojednania się z Stwórcą z tern światem roz·s tali się. Ażeby więc ''rszystkiemu tamy położyć
i nam sposobność lepszą w przyjmowaniu Sakramentów św.-po raz trzeci prośbę znagleni, zostajemy. Powyż sza jednak prośba również pozostała
bez odpowiedzi, przeto dnia 6 czerwca 1839 r. Andrzej Siejka znów wręcza osobiście prośbę W ys.
Rz. Gub. Kal. Krótka ona, ale ... Powołuj e się w niej:
ria przyrzeczenia wszystkich władz, do jakich się:
uda,vall Retkiniacy dawniej i w ostatnich cza. sach-'ogólnikowo zresztą po''" ołuje się,-uważa „powody za słuszne i dowiedzione"; aby zaś skutecz-·
niej poprzeć prośbę, nadmienia, że już „po trzy r a·ży ją zanosili" i że, „w dniu dzisiejszym proboszcz;
pabiański, pałający zawsze pobieraniem większych
opłat, zażądał od lichego pochowania dziecka zł.
14 od gospodarza dosyć biednego i \v niemoż:nośc:t
będącego, przez co uciemiężenie wło ścianom · wy-

i do Wys. Rz. Gub. Kal. · Po kr6tkim i oklepanym
już wstępie, podaje pierwszy, a tyle już razy powtarzany, powód do przyłączenia Retkini do Łodzi.
Robi odsyłacz w dalszych pięciu powodach, jak
dnia 24 lut. 1839 r., powołuje s.ię na „odezwę JW.
· B. K.-K."; na ostatni zjazd w Retkini i zmierzając
ku kol'icowi prośby~„a tak, kiedy ostateczne śledz
two wyprowadzone i operat cały zapewne już Wys.
Rz. G. przesłany został i tylko od tego łaskawej
opinii rzecz cała zawisła, upraszać znagleni zostaliśmy, aby W. Rz. G. najrychlej decyzyi wydać nie
omieszkał, a tym sposobem C!d dalszych . kosztów
w staraniu się naszem nas zwolnił". Tu następuj e
.pewien zastój w zabiegach, gdyż dopiero 13 maja
1840 r. podają znów prośbę, ale już do ·wys. Rz.
Gub. Mazowieckiej.
Początek tej prośby został dosłownie przepisany z pro śby pod datą 24 lut. 1839 r., więc go
tu pomijamy, zaznaczamy tylko, że w dalszym jej
ciągu kreśli cały przebieg tej ~prawy, aż do ostatniego zjazdu na gnmt włącznie, w końcu zaś pros zą o „pomoc nam . proszącym i, aby, przedstawieniem swojem . u władzy wyższej o uko~czenie w toku będącej rzeczy postarał się, a nas rezolucyą od
siebie udarow ać nieomieszkał".
Dnia 24 lipca 1840 r. Retkiniacy otrzymali od
Rządu G. KaL bardzo charakterystyczną odpowiedź,
którą tu przepisujemy dosłownie.
„W odpowiedzi na podanie Andrzeja Siejki,
s ołtysa, w imieniu włościan wsi Retkini, pod cl. 18
lipca r. b. uczynione w przedmiocie odłączenia mie. szkańców wsi Retkini od Kościoła w Pabianicach,
a wcielenie ich do parafii J_.ódź, oświadczamy, że
niepotrzebne mieszka11cy robią koszty tak na kupno stempli do przedstawień, jak i na wysyłanie

rżądza".

. Skutkiem tych skarg i nalega1i ' był zjazd na.
_gn;mt do Retkini dnia 24 września 1839 r. burmi-·
strza m. Pabianic, dziekana z Lutomierska, proboszcza ~ Pabianic i Łodzi. · \Vkrótce po tym zjeździe,
bo już dnia 6 października 1839 r., Siejka wysyła
prośbę w imieniu Retkiniaków do JYV. B. K.-Kal.
W prośbie tej, podobnej na początku do kilku
poprzednich, w dalszym j ej ciągu wspomina o powyższym zjeździe delegatów, ku końcowi zaś zaznacza, że „tylko od łaskaw eg o wyrzeczenia JE ..
Hiskupa rzecz cała zawisła" i prosi, „aż eby Dostojną powagą · swoją poparł i wyjednał zadecydowanie
sprawy". 'l1 egoż samego dnia Siejka wysyła prośbę.
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·A tymczasem d~ia .· 23 .wrz'. .1840 r, .ótrzt,m;ali i
od Rządu Gub. Kal. kopię odezwy Bpa Kl - Kal., wy- i
stosowan8j do wzmiankowaneg(/ Rządu '(}lib. Kal., '
z której wynika, że Biskup K. ~- Kal. przesłaldo Kom~
Rz. S. W. Duch. i Oś,v. PubLswóje 'vnioski w spra~ ·
wie przyłączenia Retkini dei Łodzi.
Wreszcie dnia 25 maja 1841 r. Andrzej Siejka ,
w imieniu mieszkańców Retkini wysłał prośbę - zapewne ostatnią w tej spravvie, w której;· jak i dawniej zresztą, z początku krkśli cały przebieg sprawy od 1830 r. aż do 21 : wrześ)1ia 1840 r., by kukoń
cowi zaznaczyć, że „z podziwieniem odczytaliśmy
rezultat, iż, gdy , nie zachodzą ważne przyczyny
kościelne prawnie zastrz eżone, a niemniej, · iż zmniejszyłby się dochód na utrzymanie wikaryuĘJ za Niemca,·
w Pabianicach potrzebnego, a • przeto nje może.
rzecz żądana do skutku dojść";
I tak ·to oświetla: „Uważając za nietraf1ią rezolucyę powyższą, bo wszystkie nasze przycżyny
są rzeczywiście kardynalne, a że wieś Retkinia .ża-:
dnych ofiar ani dziesięcin nie płaci . do ; Pabianic,'
przeto i fundusze na wikaryusza proboszczowi ta~
mecznem:ii nie uszczuplą się, ·owszem widać; iż tylko
tenże fałszywię rzeczy przedstawiał przed Koniisyą'
na gruncie 8/20 WTZeśnia 1839 r.";
Wreszcie kończy, jak ; żwykle. ·Czy ·to · już
wszystko, co .się działo . w omawianej tu sprawie,
stanowczo powiedzieć nie mo~emy, chócią,ż nic już .
więcej odszukać się nam . nie dało, _
a to, co w tej
mierze zdobyliśmy, należy już ,do doby popowsta~
niowej i do tradycyi ustnej.
. ·

umyślnego

po uzyskanie w tym przedmiocie rezolu' cyi. Po ostatecznem bowiem zadecydowaniu śledz
·twa rpbd d. 12/24 Wrześ. r. Z; zdziałanego W przedmiocie przyłączenia wsi Retkini do Kościoła w ł~o
dzi, włościanie Retkini o · rezultacie zawiadomieni
będą, wszakże obecny przedmiot i z natriry swojej
·nie wyniaga w samej decyzyi takiej nagłości, albo, wiem, kiedy Retkinia od wieku mogła należeć do
. Kościoła w Pabianicach i stamtąd posługi duchowne
- ciągnąć,
nie zachodzi teraz tak nagła potrzeba
. oderwania jej od tego KOścioła.
Radzi z·atem Rząd Gub. mieszkańcom Retkini,
aby do czasu .wydania w tym . przedmiocie decyzyi
byli cierpliwymi, gdyż interes nie jest puszczony
u władzy Rządowej w : niepamięć, nie wzbrania im
atoli bynajmniej, skoro tak chcą, zanosić prośby
·swoje w tej mierze do -\'lładzy".
(podpis) Trębicki
p. gub. .cyw. pułk, fliigel adjut.
J; C. Kr; : Mości
Pod wpływem powyższej odpowiedzi Retkiniacy
wystosowali prośbę dnia 21 września 1840 r. do
·. Wys. Kom. Rząd. S. Wewn. Duch i Ośw. Publicznegó, w której, wśród powoływań się na rozmaite
odpowiedzi władz, zaznaczają, 'jako „z podziwieniem
dowiedzieliśmy się, iż rzecz ta nie wymaga z na. tury · swojej nagłości, zostawiając nam udanie się
do władzy wyższej . W takiem więc położeniu
zostając . i chcąc uniknąć, aby nadal przypadki takie nie trafiały się na później i żeby nie karmić się
tylko imagińalnemi . wyobrażeniami i obietnicami
ciągłemi, najpokorniejszą 'prośbę do Wys. Kom. Rz.
zanosimy z tern błaganiem, aby raz !przyłączenie
nas do par. · Łódź . · zadysponować najłaskawiej
Taczyła".

•
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podówczas zarządzał, aliści i to speł
na niczem. Później znów nawiedził Zagrodniki groźny pożar, który strawił znaczną ich
· część. A gdy to ich nieszczęście odczuła nie tylko
Jrnjbliższa okolica, lecz i ofiarna zawsze Warszawa,
·dają im tego namacalny dowód, wdzięczni za to
Bogu Retkiniacy, przy wjeździe od Rokicia do
'Zagrodników, wymurowali tymczasową kapliczkę
z cegły, z sygnaturką na wie1;zchu. Kapliczka ta
mogła po:p:iieścić wprawdzie zaledwie parę osób, ale bo
też i budowali jąRetkiniacy z tą przewodnią myślą, że
gdy ich Bóg miłościwy przez lat 10 zachowa od podob1iego nieszczęścia, a oni zdążą się przez ten czas trochę
„odgryźć", zdobędą się P. Bogu na znaczniejszą
{)fiarę . Przy omawianej kapliczce Retkiniacy zbierali się na Majowe nabożeiistwa, a deszcz i sloty
11ie tylko im w tej pobożnej praktyce przeszkadzały, ale i przypominały konieczność zbudowania
-0bśzern iejszej kaplicy. Na tę konieczność zwraca.ją im
również uwagę wikaryusze z Pabianic, a ich rady
i wskazówki znalazły najwpierw należyty oddźwięk
w umyśle i sercu Fr. Placka (ojca), gopodarza z Zagrodników.
Ten niejednokrotnie i w barwach
.żywych, okazowo i dosadnie, unaoczniał Retkiniakom straty materyalne i moralne, jakie ponoszą
z racyi swej przynależności do odległych Pabianic
i z braku własnej obszerniejszej kaplicy, od wyżej
już wzmiankowanej. Ani jednak Placek, ani młodzi
księża z Pabianic przez dłuższy przeciąg czasu nie
-0siAgali właściwego celu,-dopiero groza położenia,
jaka zawisła nad Retkinią z racyi nagabywaii socyalistów Łódzkich, a szczególniej nad jej młodzi eżą
obojga płci, zmusila ich do skupienia się około tej
sprawy. Udają się tedy o radę do ś . p. ks. Kaz.
Zagnera, ówczesnego wikaryusza w Pabianicach,
<lo par.,

żlo jakoś

Retkinia · jako parajia.
Nowy zwrot w
Dotąd

życiu

jej

mieszkańców.

podane w tej książce wiadomości, tyczące się wsi Retkini, czerpaliśmy z dziel i dokumentów dawnych dla nas dostępnych, które staraliśmy się wyjaśnić przedmiotowo, bez uprzedzeii
i zbytniej życzliwości.
Wszystko zaś, co podajemy niżej, jako tyczą
ce się czasów, lat ostatnich, bo aż do chwili obecnej, bierzemy z aktów żywych wspomnień i kroniki parafialnej, pisanej przez biorącego udział w rozwoju tej miejscowości. Chcąc dokładnie przedstawić trudności, jakie mieli do pokonania mieszka1lcy
Retkini, wraz swoim proboszczem przy budowie kościoła, tworzeniu parafii. Vv wielu miejscach przepisujemy wrażenia i fakty-tam zawarte dosłownie.
Podajemy te szcz egóły i koleje przebrażania
się tej wioski, aby wykazać; że przy pomocy Bożej
i dobrych chęciach wiele przeszkód i trudności
można pokonać, gdy ludriie obdarzą zaufaniem swego przewodnika - kapłana i gdy idą z nim ręka
w rękę.
Retkiniacy, mając tylko o 4 wiorsty kościół
św. Krzyża w Łodzi, zwracali się do ks. prał. Lubieńskiego z gorą,0ą prośbą ustną o przyłączenie ich

jaką
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i zwierzają 'm u się ze _swoich trosk; niepokojów i za..:
miarów. Zawsze chętny do takich usług, a w · da-'nym _wypadku specyalnie, jako że miał nawet zamiar osiąść u - nich, o ileby to było możliw e,_
zgromadzał po dwakroć Retkiniaków i swymi za~
biegami i zaufaniem, - jakiem u nich się cieszył, ~ do .:..
kazał tego, ż e prawie wszyscy zdecydowali się na.
pobudowanie tak .pożądanej już od dawna przez wielu ~
a 'dla wszystkich koniecznej, obszerniejszej kaplicy_
To doniosłe postanowienie powzięto pod, dobrym_
zn"akiem na przyszłość, bo w uroczystość Zwiastowania N. M. P. 25 marca 1907 r. Aby zaś nadać:
sprawie więcej sprawności i rozmachu, wybrano,,
według wskazań Pr. Placka, k;omitet budowlany,,
do którego weszli: Ant. Krasiński, Fr. Placek, Józ _
Duraj, · Andrzej Pycio, Andrzej Figiel, Wawrz. Duraj , Ant. Lech, St. Puzder (syn), Józ. Mucha, Ant..
Błoch (syn Grzegorza), Józ. Kołacz, Paweł Poros„
Marcin Witek, 'W'ł. Rojek;. Tak -zorganizowany ko-l'nitet, wysłał Mare. Witka, .Ant. Krasińskie go i Ign„
Placka do Jego Eksc. z prośbą o rozpatrzenie pla-nów i- pozwolenie na omawianą budowę kaplicy pod:
.wezwaniem św. Wojciecha, bpa i M., w stylu gotyckim, w formie krzyża o beczkowatem sklepieniu„
40 łokci długiej, 18 szerokiej (ze ścianami włącznie) „
z :wieżą frontową, kosztein wrzekomo około 16 tysięcy
rb., aby nie zrazić - ilością wydatku, według pro-:
jektu p. Lemene, inż. architekta :Z Łodzi. Najd.:.
Pasterz, po uprzedniem rozpatrzeniu planów i pełno-
mocnictw, niepomiernie ucieszył się taką nowiną„
pochwalił wprawdzie gorliwość Retkiniaków o chwałę:
Bożą, ale i nie omieszkał zwrócić się do nich z zapytaniem, czy te zamiary nie będą aby ponad ich
siły, a gdy Mu oświadczyli z przekonaniem, że „od
ust gotowi sobie odejmować, byleby tylko tego żbo-
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:żnego dzieła

wtedy Pasterz. zgodził się
w przywiezionym projekcie
kazał porobić pewne zmiany i przyobiecał im nawet
w niedalekiej przyszłości przysłać księdza i to w osobie „tego, o ile go znacie, ze Rzgowa" . Rezultat,
jaki przywiozła z Włocławka delegacya, sprawił na
Retkiniakach wielkie i bardzo dodatnie wrażenie,
któremu wyraz dali w okrzyku: „Jeżeli tego dostaniemy-kościół u nas stanie napewno"! A ja tym-czasem nie tylko, że nie wiedziałem, gdzie szukać
Retkini, ale na'Net i nic o niej nie słyszałem, cho·ciaż w nienazbyt dalekiem sąsiedztwie od niej przez
:5 1/2 lat przemieszkałem; tak sławną była jeszcze po·dówczas Retkinia. Traf zaś zdarzył, że na drugi
<lzień po delegacyi z Retkini wypadło mi być u Jego
Exe., t. j. w początkach listopada 1907 r. I wtedy
to Najd. Pasterz wśród opowiadania mi o milem
wrażeniu, jakie na Nim sprawiła delegacya, mimo-chodem dorzucił: „'W"iesz, ja ciebie tam .poślę".
Powyższe słowa przyjąłem jako nominacyę
i Retkinię zacząłem uważać odtąd za nowy poste.runek swej pracy pasterskiej i to moż e w niedalekiej przyszłości, na skutek czego i poprosiłem
Najd. Pasterza o zmianę tytułu przyszłej kaplicy
w Retkini na tytuł ko ścioła pod wezwaniem
Najśw. Serca Jezusowego oraz o przedłużenie głów
nej nawy o jedną kondygnacyę, mając zresztą zamiar dać sklepienie w kośdele, zastosowane ściśle
do właściwego stylu, co pociągnęło za sobą w następstwie i pewne zmiany w całej strukturze koś
cioła.
I tyle narazie tylko mogłem zrobić dla
mojej Retkini. A tymczasem Retkiniacy sami musieli się troskać o załatwienie formalności rządowych
w sprawie budowy kaplicy. A nie mając doświad
czenia pod tym względem, dla braku przytem zna<Chętnie

na

dokonać",

budowę,
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jomości

pra~va, tak zagrnahvali sprawę, że wiele ·
ich to kosztowało, zanim dała si ę wyprostować_
Ponadto, pozostawieni sami sobie, bez· bodźc_a, nie
spieszyli się jakoś z popychaniem sprawy budowy
i . dopiero 3 marca 1908 r. zbierają się w kancelaryi
gm. Bruss i uchwalają: wydzielić . 6 rn. - ziemi ze.
wspólnej własności i przeznaczyć takowe .w części
pod budowę: kościoła, plebanii i zabudo,vań: gospo-darczycb. i dla służby kościelnej; resztę do użytkn:
księdza. W uchwale ponadto zaznaczyli, że ziemię: _
pod budynki darowują Ant. Krasińskiemu, a on ma,
pobudować na tej ziemi własnym kosztem kaplicę:_
i budynki. Źle poinformowani, że w taki · sposób1iajlepiej sprawę załatwią, powyższą uchwalę WT3$
z planami i kosztorysem kaplicy przez powiat Łódzki
skierowali do gubernii w Piotrkowie. Tymczasem
gub. już dnia 26 marca tegoż roku (1908) zwróciła
uch,vałę,. żądając wyjaśnienia, co to wszystko ma.
znaczyć i poleciła zapytać zebrania parafialnego·
w Pabianicach o zgodę na budow~ kaplicy w Ret-kini, gdyż oddzielne wsie nie mają prawa uchwalać.
budowy kaplicy. A że Pabianice nale*ą do Łasku, .
jako swego powiatu, a Retkinia w takiż sposób-do Łodzi, przeto po _porozumieniu się Łodzi z Ła
skiem naznaczono zebranie w Pabianicach, na którem
dnia 26 lipca 1908 r. wśród wielu trudności dopeł
niono wymaganych formalności i odesłano uchwałę:
z d"opełniającemi wyjaśnieniami do gubernii. Mimoto idea samodzielności par. Retkinia do ostatnich
czasów nie schodziła ze szpalt urzędowych papierów„
jak i sprawa budowy kaplicy kołatała się po róż-
nych biurach, - Retkiniakom zaś chodziło przede_,;szystkiem o to, aby mieli u siebie jak najprędzej
nabożeństwa. A ponieważ niejednemu z komitetowych dogryzano wciąż to o niedbalstwo, to o to ~
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im kościoła, np. na weselu w Cho-cianowicach, gdzie urągano Retkiniakom, jakoby.im
.się zachciało paiistwa i aby P. Bóg do nich , przyszedł (budowa kościoła), nie oni do P. Boga (w Pabianicach), - nic przeto dziwnego, że komitetowi
naprzykrzali się raz po raz dziek. w Łasku, księdzu
Rom. Wiśniewskiemu, którego rząd usurtął za pi.sanie aktów po polsku, aby ich sprawę popierał
u biskupa i radził, jak mają sobie poczynać z rzą
<lem. Byli i u mnie, aby się dowiedzieć, czy prawda,
że będę u nich, bo tak słyszeli w Łodzi. Sądząc,
że w ten sposób przyspieszy odprawianie nabożeństw
w Retkini, ks. Wiśniewski poradził komitetowi, aby
·dobudował rodzaj presbiteryum do starej stodółki,
-co da możność urządzenia tymczasowej kaplicy.
Byliśmy pewni, że to wystarczy, aby rozpocząć nabożeństwa. Ja tymczasem, wiedząc, że stodółka do
25 marca 1908 r. będzie przygotowana, postarałem
się o pozwolenie w tym dniu. po raz · pienvszy
w Retkini odprawić Mszę św. Mając takie pozwolenie od Najd. Pasterza, · jadę na parę dni przed
25 marca ze Rzgowa do Retkini, zabieram niezbędne
rzeczy do urządzenia ołtarza i odprawienia nabo.żeństwa i zaBowiadam Retkiniakom, że w terminie
znów przyjadę do nich i to napewno. Mają jednak,
wobec stanu wojennego, powiadomić o tern powiat,
aby uniknąć możliwej awantury. Z utęsknieniem
oczekiwałem tego dnia, boć miały się zbiedz dla mnie:
data odprawiania pierwszej Mszy św. w Osieku
z datą odprawienia siódmej jej rocznicy na nowym
moim posterunku pasterskim w Retkini. _ Niestety!
tego zadowolenia nie dano mi zaznać: Retkiniacy
przywieźli mi wieść, że naczelnik nie tylko nie pozwolił mi tego dnia odprawić Mszy św. w Retkini,
ale nawet rozkazał strażnikom natychmiast rozebrać
.'Że zachciało się
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prowizoryczny ołtarz i pozryw~ć wsz.elkie. ?z.doby Wieść ta bardzo mnie zasmuciła, a memnieJ i Ret-·
kiniaków, z. których bojaźliwsi zaczęli nawet wą~
pić, ·czy wogóle kiedykol'wiek będą ~ieli .u. sie~1~
kościół, jak to i zwykło bywać navvet i gdziemdzi~J,
w podobnych razach. Nie daliśmy jed~~k z. komi-·
tetero za wygranę i żaraz po owem zaJSCl~ p~szemy
prośbę o pozwolenie na tymczasową k_aplicę i o .możność odprawiania w niej nabożeilstw. I oto 30 lipca.
1908 r. otrzym:uję z Konsystorza w Wł?cławku zawiadomienie, że Ministeryum zgadz.a się na odprawianie nabożeilstw w tymczasowej kaplicy do czasu.
pobudowania stałej. Tutaj nadi:nienia:U.' jal~ z początku wyglądało tworzące się benefic1~1m

:v Re:~

kini: na 2 morgowej przestrzeni, stanow1ąceJ częsc
6 m.,, podarowanych prze_z Retkiniakó:v, częściow o·
lepszej ziemi, przeważnie piasku i dołow po wybranej glinie, stała stara w ryglówkę zbudo:vana z de-·
sek stodółka słomą kTyta, długa 16 łokm, szer. 10~
wysoka · 41/2. Nieco dalej, ku drodze do Koustanty~
n~wa domek murowany, wydzierżawiany kowalowi
grom~dzkiemu, o małej ku~henc~ i „dosyć obs_z.er.nym
pokoiku, z sionką, z któreJ weJście do obork1 na.
trzy krowy, - wszystko pod jednyrn dac~em papą
krytym. Budynek długi łokci 23.' sz~rok_1 10, ':Y~
soki 5,-stawiany z myślą, aby kiedys mogł słuzyc
na pomieszczenie służby kościeln ej . T~1~ stara murowana, waląca się, gontem kryta, kuzma. Opo.dal
kilkanaście dużych kamieni - materyał na kaplicę.
Na całej przestrzeni ani kawałka . płota, ani. jed.neg~
drzewka. Oto i wszystko, co miałem odziedz1czyc
i gdzie zamieszkać na wio.s1:ę 1~08 r. Przy t:m
vvszystkiem ówcześnie Retkmia liczyła 110 osad„
14111.12 m. ziemi i 1165 dusz.

Bez funduszów; bez zapewnienia napływu ich,
wobec budowy tylko z dobrowolnych ofiar, miałem
zorganizować w Retkini beneficium-o parafii mowy
jeszcze wówczas na seryo nie było-sytuacya ... choć
się obwieś, panie pułkowniku! To też i zawieszono mię:
w powietrzu - najniespodziewaniej.
Po złożeniu nie najgorzej konkursowego egzaminu, po bardzo pochlebnej dla mnie ocenie mojej 5 letniej pracy w Rzgo,vie (patrz księgę wizyt), zawisłem
jako wikaryusz z prawem: pobierania pensyi w Lądku,.
pow. Słupeckiego, zamieszkania w Pabianicach pow.
Łaskiego, gdzie mieszkanie jeszcze przez miesiąc
było zajęte, i z prawem wreszcie kręcenia bic,.;a
z piasku (organizowanie par.) w Hetkini, pow. ł..iódz-.
kiego, a nad tern wszystkiem górowało najmilsze
dla mnie, bo w 8 rocznicę moich święceil zapowiedziane z ambony: „rób, co chcesz, bo tu przyjeżdża
nowy administrator", t. j. do Rzgowa, gdzie mogłem
wszystko robić z mojem gospodarstwem, byleby
tylko nie zostało na miejscu. Mimo to ·wszystko·
z całą swobodą umysłu i całą ufnością, ale li tylko
w pomoc Bożą, zacząłem brać się do roboty na
nowym posterunku, a na którym, zostawiam to już
do odszukania łaskawemu czytelnikowi, ja .bo mu-siałem najpierw pomyśleć · choć o jakiem takiem
schro1iisku, dlatego też w ~po czątkach sierpnia
1908 r. zaczynam budować plebanię w Retkini, którą
ukończyłem przed zimą. 'l1ymczasem sporo czasu
poświęcam na wędrówkę, nie tyle z zamiłowania do
niej, ile z konieczności, i naturalnie najczęściej
w stronę Retkini, - a ten bardzo przyjemny dla
niektórych sport wcale mi nie lJrzeszkadza obmyślać możliwie

najprędszego urządzenia nabożeństw.

I udało mi się jakoś szczęśliwie urządzić pierwsze
z nich ku wielkiei moj ej i Hetkiniaków moich ra-
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dości lwzy udziale w niem licznych rzesz 15 sierpnia 1908 r„ (już jako „siodłak" przy kościele św.
Mateusza w Pabianicach, gdzie przez miesiąc tylko
byłem najzwyczajniejszym lokatorem u ks. Brudnickiego, po opuszczeniu Rzgowa 1 kwiet. 1908 r.
Jakoż od rana zaroiło się w Retkini przy
figurze na Zagrodnikach, gdzie masa ludzi oczekiwała na moje przybycie. Po odpowiedzi na moje:
„Niech będzie pochwalony J. Chrystus", wysunął
się na jej czoło Fr. Placek i przywitał mię słowami:
„\iVitamy cię, misyonarzu naszej wioski i okolicy!
Ludek u nas poczciwy, ale znajdą się i różni, więc
-rozmaicie mieć tu będziesz; my jednak każdego
księdza, jakiego przyśle Biskup, kochać i słuchać
będziemy". Poczem z pieśnią: „Kto się w opiekę"
na ustach, ruszyliśmy do rozbudowanej stodółki,
którą, na mocy danego mi pod dniem 8 sierpnia
J>Ozwolenia, poświęciłem i zamieniłem na publiczną
kaplicę.
Podczas okolicznościowego nabożeństwa
stosowną naukę wygłosił ks. Wiśniewski, w której przedstawił, ważność chwili dla Retkiniaków
i jakie mnie tu czeka zadanie.
Odtąd co miesiąc i częściej przyjeżdżałem tu
:z nabożeństwami, tramwajem do młyna Adamka,
a stąd końmi, stosownie do potrzeby i o ile obowiązki wikaryusza 18 tysięcznej parafii w Pabianicach na to pozwalały. Na mocy pozwoleń z dnia
S i 18 sierp. mogłem tu przyjeżdżać co niedziela
1 święto, a nawet w dni powszednie, w razie koniecznej potrzeby i mogłem wykonywać wszystko,
DO wchodzi w zakres pracy parafialnej, nie wyłą
<Czając ślubów i nabożeństw wszelkich, z zastrzeże11iem wszakże, aby zachowane były prawa probosz<Cza co do akcydensów i aby akty stanu cywilnego
spisywano w Pabianicach. Z biegiem czasu Retki-

niacy, _w~dząc ~rzyjeidżającego księdza nie tylko
z nabo_~~ns.twam1, ale i w dni powszednie, zaczynają
po~~os1c s1~ na duchu, a stąd powstaje i życie bardzieJ ruchliwe w kierunku urządzenia beneficium
które zaczyna przybierać inny wygląd; o kilka sążnf
od traktu Pabianickiego, frontem ku niemu, staje
nowa, murowana przez p. Łobodę, plebania: 22 łokcie
długa, 18 sz., 5 1/ 2 w., z dachem szwajcarskim i facyatką'. dac~ówką z Ksa~verowa krytą. vV począt
kach sierpma 1908 r. rozpoczęta, a przed Boż. Nar.
ukończo.na, kosztem poza 3000 rb. Za plebanią,
przytkmęta do domku, o jakim było wyżej, stanęła
o?órka: 1~ ~- długa, 10 sz., 5 wysoka, - a stanęła
rownoczesme z plebanią.
Nie to jednak stanowiło moją główną troskę ba~dziej ~eżało mi na sercu, abym mógł możliwie
naJ_prędzeJ rozpocząć budowę kościoła. Jakoż mając przez Jego Exe. pod datą 29 września 1908 r.
oddaną budowę kościoła pod wyłączną dyrektywę,
bezzwłocznie zacząłem myśleć o założeniu fundamentów, co - dzięki Bogu - dało mi się uskutecznić
jesz.cze przed zimą. Zaznaczam przytern, że wykopame rowów pod fundamenty, układanie kamieni
i zw?z~a _takowych, dzięki bezinteresownej pomocy
Retkmrnkow, kosztowały względnie bardzo tanio
gdyż fundamenty łokci 62 1/ 2 długie, 2 1/2 szerokie:
głębokie 3 (łącznie z fundamentami pod wieżę 5 ł.
-?ł~bokości i 14 sz. z kaplicami) - 1450 rb. Mając
JUZ zaczęte fundamenty; wybrałem się za kwestą
po okolicznych cegielniach na dalszą budowę kościoła i otrzymalem ofiary:, pp. Otto Krauze - _5 ·t.
cegły, Ludwik Mejer - 10 t., Józef Mejzner - 15 t.
Gotlier Hausler - 3 t., Ferdynand Konig - 5 t.:
Edmund Bohme - 10 t., Józ. Kluka - 20 t., Jan
Stentzel - 5 t .. Józ. Rozenband i Sp. - 3 t., Keni7
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gel Jan - 1 t., Kar. Obermann - 5 t., Akc. ~ow.
Pożnańskie-10 t., Albin Szulc - 5 t., Kar. Zeglm5: t., August ~enske - i t., Jan Hili - 3 t., Otto
Zilke - . 1 t., A. Augustin - 3 t. Cegła podówczas dochodziła do 18 rb. za tysiąc. Część jej zwieźli gospodarze jeszcze przed zimą, resżtę na wiosnę.
Prócz troski o budowę, miałem i drugą - musiałem
zapobiegać· około zaopatrzenia tymczasowej kapli~y
w aparaty i utensylia, konieczne przy sprawowanm
służby Boźej, boć z początku, jak zwykle bywa
w podobnych warunkach, posługiwałe_m się. po_ży
czonemi ze Rzgowa i Pabianic. Dzięki tedy ofiarności niewiast Retki11skich i okolicznych: panien
miejscowych, rzgo-vvskich, pabianickich, a po części
i łódzkich, kaplicę zaopatrzyłem wcale dostatecznie,
lecz o ile i w co notować tu nie będę, gdyż cała
ilość i jakość tych darów wejdzie znacznie niżej do
spisu inwentarza kościelnego, a przytem stosuję się
do życzeii niektórych ofiarodawczy1i, które zastrzegały, aby ich nazwisk nie ujawniać. · Tak się rzeczy miały ku końcowi 1908 r.
Na początku 1909 w niemały kłopot wprawiła
nas tu w Retkini wieść, że zachodzi nieporozumie~
nie między Retkiniakami z jednej strony, a wła
dzami duchowną i świecką - z drugiej; bo gdy
Retkiniacy pierwotnie nie myśleli nawet o filii ,
z obawy przed ciężarami ponad ich-zdawało się
siły i dążyli tylko do zbudowania kaplicy (za jakieś
16 t. rb.), do której dojeżdżałby czasami tylko jeden z wikaryuszów z Pabianic, to powyższe władze
na skutek źle sformułowanej uchwały Retkiniaków,
co zresztą tylko im w kmicu wyszło na dobre, porozumiewały się międ zy sobą najpewniejsze, ~e Retkiniacy dobijają się o samodzielną parafię. Ze tak
·władze sądziły, a nie inaczej, okazało się z zai.viado-

mien w tej sprawie, jakie od nich otrzymaliśmy, że
wymienię tylko datę dokumentu konsystorskięgo4 lutego 1909 roku, gdzie łatwo sprawdzić, iż Jego
Exe. wystąpił do rządu o niestawianie przeszkód,
.albowiem zamierża utworzyć z Retkini samodzielną
-parafię. Na skutek takiej wymiany myśli między
władzami w powyższej sprawie, zjechali się do kan<Celaryi gininy Br}J.SS przedstawiciele obu władz,
.a więc Dziekan dekanatu Łaskiego, ks. A. Jędry
<Chowski i naczelnik pow. Łódzkiego, p. Michniewicz,
.abv rozejrzeć się w sytuacyi i o rezultacie doni eść
-0d;ośnvm władzom. Przedstawiciel rządu wyjaśnił
Retkini akom sytuacyę w ten sposób: jeżeli istotnie
·chcą samodzielnej parafii, jak i.o opiewa jedna z ich
uchwał . - mają złożyć w Banku Państwa taki kapitał żelazny, aby jego 0 /o wystarczył na 300 rb.
-pensyi dla proboszcza i 120 rb. dla organisty, po11ieważ i o takowej wzmiankowali - czyli 10500 rb.
Na co Retkiniacy odrzekli, iż, wobec wydatków, jakie ich czekają z racyi zamierzonej budowy kaplicy, zrzekają się dążenia do samodzielnej parafii
i poprzestaną tylko na filii z prawem prowadzenia
.aktów stanu cywilnego na miejscu i tylko w danym
kierunku o poparcie proszą, z warunkiem jednak,
.aby przy filii stale mieszkał ksiądz, mający etat
przy kościele św . Mateusza w Pabianicach. A tern~
Retkiniacy przyrzekają: płacić corocznie 300 rb., dac
na jego użytkowanie 6 morgów ziemi, a przytem
liczą i na to, że przecież będzie miał jeszcze u nich
i jakie takie dochody; organiście zaś będą płacić
120 rb. Ponadto zaznaczają, że powyższe kwoty
:zbierać będą z morgi każdego ich ziemi, upoważ
nieni przez nich ku temu, Ignacy Placek i Józef
Krawiec.
0
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Te wszystkie dane przedstawiciel rządu polew. uchwa,łę i tę z przychylną swo~.ą opinią
przesłał do (3-ubernii, a Dziekan - do własneJ władz!.
Sprawa, zamiast się wyjaśniać, _ gmatwa się
coraz bardziej, a ja mieszkam za górami i nie mogę
deptać około niej . . Udaję się tedy pośre~io_ ~o
Jego Exe. z prośbą o _możliwie szybkie przemesien~e
mię do Retkini. Jakoż 12 marca 1909 r. otrzymuJę
z Łasku kopię rozporządzenia Pasterskiego, skierowanego do ks. prał. Szulca, w którem zaznaczono,
że wobec koniecznej
potrzeby obecności księdza.
w Retkini dla budowy kościoła i tworzenia się filii,
posyła Najd. Pasterz tam mnie cum c'u ra animarum.
Na podstawie powyższego dokumentu naznaczam
Retkiniakom 15 kwietnia 1909 r., jak.o dzień przenosin się moich do Retkini na stały pobyt. W drodze do niej towarzyszyli mi ks. A. Brudnicki i Józ.
Winiarski; a tu przy historycznej _(dla Retkiniaków}
figurze na Zagrodnikach, mimo sloty (zadymki śnież
nej), zebrało się moc ludu z Retkini i sąsiedztwa,.
z którym, · po uprzedniem powitaniu mię w ich imieniu przez młodego Fr. Kulisa i zaznaczeniu w końcu
przemówienia; czego się po mnie spodziewają, przy
dźwiękach muzyki i z pieśnią „Kto się w opiekę ...•„
na ustach, ruszyliśmy ku tymczasowej kaplicy. Tu
mową · powitalną rozpocząłem mój pobyt i trzydniowe z ludem rekolekcye. Na takim oto fundamencie zacząłem budować życie duchowne odtąd
już moich, we wlaściwem tego słowa znaczeniu,.
Retkiniaków, którzy daleko od własnego pasterza.
i parafialnego kościoła, · a blisko wielkiego miasta
(Łodzi) pod niektórymi względami co nieco pozo-stawiali do życzenia np. na punkcie trzeźwości, karności, oświaty religijnej, pracy społecznej; ponieważ jednak nie masz tu wad dzisiejszych czysto,
cił ująć

tu

miejskich, mam w Bogu nadzieję, że wszystko
powoli da się dostroić do Jego · świętej woli.
Aby tego dokonać, codziel'i: spowiadam od 8 r., a nawet i wieczorem; Mszę św. odprawiam stale o g.
~ r. (w dzień powszedni i o 11 - w świąteczne).
I w te ostatnie naboże1istwo poprzedzam kazaniem
na tematy,_ jakie uważam za najpierw potrzebne,
aby następnie rozpocząć nauki w:edług cyklu, przepisanego przez -Pasterza. Zamiast Nieszporów .odmawiam z ludem Różaniec, a gdy się nauczyli śpie
wać, śpiewali różne Litanie, poczem wyp,owiadam
krótką naukę. Podczas nabożeństw uroczystych zachowuję . co do śpiewów przepis zawarty w „Motu
proprio", przyczem stosowne pienia :wykonuje chór·
miejscowy, istniejący od 10 września 1908 · r., do
którego należą: p. Jan Ziółkowski (miejscowy organista i mistrz .chóru), Czesław Ziefoiski, Kazimierz
Poros, Stanisław Górecki, Józef Banach, Ignacy Bloch,
Franciszek Bednarz, Antoni Partyka, Bolesław Babiński, Władysław Lewy, Wawrzyniec Komorek,
A11drzej Śmiechowicz, Antonina Stępień, Antonina·
Siejka, Anna Just, Florentyna Kulis, Maryanna
Kulis, Władysława Kulis, Bronisława Kulis,, Włady
sława (2-a) Kulis, Elżbieta Cichoń, Rozalia Smiecho„
wicz, Katarzyna Wypych, Ewa Duraj, Antonina
Błaszczyk, Maryanna Błoch, Anna Guz i Bronisława
Małachowska. Zacni śpiewacy nietylko chętnie garną
się na próby,. któremi kieruje p. Ziółkowski, ale
nawet z własnej kieszeni opłacają swego. mentora
po 20 groszy za lekcyę od osoby; lekcye zresztą
pobierają cztery tygodniowo: trzy z nich płatne
i jedną gratis. Ogól zaś vY Retkini na punkcie
śpiewu chóralnego bardzo szwankuje: . okoleni miejscowościami o różnych poglądach, a stąd i różnych
kierunkach w . dziedzinie śpiewu chóralnego, .zżyli
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aby je wykorzenić,
wiele pracy dołożyć i qujności.
Ą pod .tym względem i moi Retkiniacy nie dadzą
mi się, widzę, wyprzedzić: zapro1vadzili mię do plebanii, gd~ie nę, froncie widniały: „Witamy cię, Paste~zu, 15 kwietnia 1909 r.". Zebrany tam k01,nitet
wręczył mi klucze od. plebanii; weszliśmy razem do
śro.dka, gdzie, na stole, okrytym białym obrusem,
z;~~tałem rozmaite wiktuały, z wodą ~więconą i k.rop~dłem , nłl froncie.
,. Zro.zumiałem to jako wezwanie do po świę
cenia pleb.anii i rozgospodarowania się w niej
i w obejściu, ba, nawet i „czarnochy" nie brakło
u żłobu! Jakoż n~e dałem so,bie tego nawet i przypominać: zakrzątnąłem się około poświęcenia, pogawęQ_ziliśmy o wspólnych sprawach przy wspólnej,
skromnej zresztą przegryzce i, pożegnany · przez
komitet życzeniem, abym się tu czuł jak u siebie,
zabrałem się raźno do obowiązkowych zajęć, do
których w naddatku należeć miało i czuwanie nad
biegiem uchwał, dotyczącyoh organizacyi filii w Retkini. B.o oto Gul;>emia nakazuje powiatowi Łódz
kiemu .i Łaski emu, aby porozumiały się między sobą
w sprawie rzeczoi;iej filii i już od siebie nakazały
zebranie parafian w Pabianicach, na którem orzekliby
czy się zgadzają na utworzenie filii lub nie; poza~em pow. Łódzki ma sprawdzić, czy w Retkini
jest przez prawo wymagany cmentarz i domy mies_zkalne: dla księdza i organisty, o jakich była mowl,l.
w j ę dnej z ich uchwal.
Dnia 25 kwiet. 1909 r. istotnie odbywało się zebranie parafialne w Pabianicach, na którem, nię bez pewnych obaw z racyi wymaganych poQ_pisów, zgodzono
się na filię w Retkini i rezultat uchwały przesłano do
powiatu w Łodzi, aby nadal sprawie właściwy bieg

· Dni.a 29. kwietnia, a ·więc prędz ej ; ni~ to zwykle bywa, przyjechał do Retkini pisarz gm. Bruss,
bu~ynki· żądane znalazł, cmentarza ·- nie i o rezultacie swojej wizyty donió sł właściwej wł}ldzy.
Dn. 11 maja wykończam pierwszy spis ludno ści w Retkini i oto nalir~zyłem 1165 dusz, z których: u spowiedzi wielkanocnej było .717, czyta 496; jest
jedna szkoła (wspólna dla Retkini i Rokicia) i tymczawwa kaplica. Składa się ona z 2.ch części: starej sto dółki, słomą krytej, długości 16 . łokci, szerokości 10, wysokości 41/2 i przybudówki z desek,
długości 13 łokci, szeroko ści (w ścianie szczytowej) 6 łokci, w~sokości 9 - krytej papą - które
w początkach maj a kazałem wykleić szarym papierem, a presbyteryum-wybić niebieskiemi w gwiazd-'
ki tapetami,-szczyt zaś- materyałem bronzowym.
U śeiany szczytowej urząd zili śmy prowizoryczny
ołtarz, w którym stale· znajduje s i ę figura Serca
Pana Jezusa, na maj zaś i październil~ - obraz
M. B. Bolesnej. Na mensie-sześć lichtarzv. Szafka
służy za tabernaculum, ma przytem krzyżyk u góry.
Swpnie ołtarza .okrywamy dJ·wanem. W pobliżu ołta
rza - drewniana balustrada; za nią - biała sosnowa
komoda na aparaty i bieliznę; nad nią - lustro, to ... zakrystya. · Przy przeciwległej ścianie szczytowej-chór: na paru słupkach pomost z desek, z poręczą od frontu. Od ·zewnątrz kapliczka obita słomą,
~o ma ząbezpieczać irns od przewiewów i mrozu.
Swiatło do kaplicy wpuszczają 4 małe, stare okienka. \ł.,T ejście - przez wierzeje (wrota), słowem:
„Taki pałac miał,
Gdzie gospodą 8tał:
Szopa bydłu przyzwoita,
I to jeszcze - źle pokryta,

się

z

różnemi naleciałościami;

potr:ąeba

b,ędzie

Pałac em była"!!
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Xronika parafialna.
Poświęcenie

węgielnego.

kamienia

Jego Exe. wezwał mię do
aby omówić przenosiny moje z Pabfai:iic
qo Retkini i już wtenczas zahaczył i o kwestyę poświęcenia kamienia węgielnego · pod budującym się
-vvówczas kościołem 1v Retkini, lecz kwestya pozostała jeszcze na jakiS czas w za~vieszeniu, 'albowiem
nie byłem pewien, czy murarze wyk01iczą na czas,
co · potrżeba. do poswięcenia. Dopiero .w Bliznówie
za Kaliszem Jego Exe. zapowiedział mi stanowczo,
iż 22 maja ci godz. 5 m. 40 przyjedzie - od Kalisza __:._ do Łodzi, a stąd do Retkini. ·
Dowiedziawszy Śię o tern od eJnnie, moi Retki11iacy zaczęli się usilnie krżątać około niożliwie najwspanialsżego przyozdobienia swojej chudoby na to
przyjęcie Pasterza. W tym celu cała wieś podzieliła
się na trzy grupy, aby przez . podział pracy około
tego urządzania, tern pewniej Żdążyć do wytkniętego
celu. Dla zamanifestowania zaś swych uczuć wzglęaeni Najd. Księcia Kościoła, który 'miał zawitać tu
po raz pierwszy, postanowili urządzić trzy bramy
trylli:nfalne: na granicy - gospodarską; po drodzeSpółki spożywczej i robotników; wreszcie przy mu-rach nowobudującego się kościoła_:_młodzieży, która,
ponadto ubrala g:irlandami całe mury i kaplicę.
O oznaczonej godzinie Jego Exe. istotnie przybył na dworzec Łódź~Kąl. skąc"!: .ruszyliśmy do RetPrzed

Wielkanocą

\iVfocławka,

.
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kini przez Karolewo, gdzie też urządzono bramę
i domy przystrojono girlandami. U pierwszej bramy
w Retkini oczekiwali już na nas gospodarze i przeprowadzili Pasterza do 2-iej bramy, gdzie Antoni
Krasiński-jeden z Komitetu-powitał Pasterza krótkiem przemówieniem, poczem podał chleb i sól,
a jedna z panien - piękny bukiet z żywych kwiatów. Następnie, przy dźwiękach muzyki rzgowskiej, z pieśnią: „Kto się w opiekę ... " na ustach,
przeprowadziliśmy procesyonalnie Jego Exe. do
prowizorycznego ołtarza, gdzie iv mowie powitalnej przedstawiłem Jego Exe. stan beneficium retkińskiego i wskazałem na źródło dochodów potrzebnych na budowę nowej świątyni Pańskiej. Najd. Pastnz w bardzo gorącem przemówieniu podkreślił waż
ność chwili, dziękował za rozpoczęcie zbożnego dzieła
i serdecznie zachęcał do dalszych ofiar. Po tern_prz-emówieniu udaliśmy się procesyonalnie do tymczasowej kapliczki, gdzie, wobec Jego Exe. i licznie
zebranego ludu, odprawiłem Majowe nabożeństwo.
Na drugi dzień ruch w Retkini rozpoczął się od samego rana. Pobożni śpieszyli z różnych stron: z Ło
dzi, P~bianic, Rzgowa i innych okolic. Zebrało się
kilka . tysięcy ludu wiernego.
O godz. 8 1/2 r. podczas Mszy św.,-udzieliłem
dzieciom pierwszej komunii św. Było ich 88: chłopców
i dziewcząt. Po Mszy św. dzieci przyszły na plebanię
procesyonalnie przy dźwiękach muzyki orkiestralnej,
gdzie dostały śniadanie i duże, ładne obrazki na pamiątkę, one zaś złożyły na ofiarę po świecy woskowej.
Tegoż dnia- 23 maja o g. 10 r. rozpoczęła stę
ceremonia poświęcenia kamienia węgielnego. Puszkę
do dokumentów podarował p. J . L_orentowicz z Pabianic. Do tej· puszki wrzucono kilka p i eniążków,
włożono zaś: ~;Czytania Czerwcowe napisane i wy-
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dane · przez ks. Walentego i Pawła __, braci - ·
Załusków, krótką historyę budowy kościoła i tworzenia się · parafii Retkinia, streszczoną przez ks. W.
Załuskę; pergamin i parę M „Rozwoju", gazety wychodzącej

w

Łodzi.

Po dokonaniu omawia1iej ceremonii poświęce
nia J ego Exe. ks. Bp. St. Kaz. Zdzitowiecki rozpoczął pontyfikalną sumę w asystencyi: ks. kan.
Wojciecha Charuby, prob. z Tuszyna, jako archidyakona i ad honores : ks. praL Szamoty, prob.
kość. N. M. · Panny w' J_,odzi ; kan. Szmidla, prob.
par. św. Krzyża w Łodzi i .swojej asysty: ks. Rom.
Kosso.wskiego, sekr. konsystorza w Włocławku, dyak.
Gmachowskiego, subd. Niedźwiedzkiego i ·cer. Kochan owicia, oraz ks.· prof. Leona O ścika z Pabianic.
Sumnia odbyła się przed prowizorycznym ołtarzem,
mządzonym na n:lurach budującej się świątyni Pań
skiej. Podczas tej sumy śpiewał chór śpiewaczy
i ko ścioła ś w. J ózefa w Łodzi, - k azanie zaś o czci
Najśw. Serca J ezusowego - wypowiedział ks. Henr.
Nowierski, prob. z Kwiatkowic. Po sumie Najd.
Pasterz . udzielił wiernym Apostolskiego błogosła
·~'ieństwa, a kiedy - po sko11czonem nabożeństwie
J ego Exe. z murów kościebych prz echodził _ na plebanię, przygrywała orkiestra ze Rzgowa, lud z aś
\vierny wznosił gorące okrzyki na cześć Najd. Gościa.
Po chwilÓwym wypoczynku Jego Exe. rozpoczął
udzielanie Sakr. Bierzmowania, przyczem udzielił go
539 osobom. Po uk011czeniu bierzmowania i wypowiedzeniu ognisfJ..ch przemóvvień, Najd. Pasterz prześzedł do plebanii na . krgtki posiłek, po którym dzię
kował orkiestrże · ze Rzgowa, chórowi . śpiewaczemu
z Łodzi i wszystkim, którzy czemkolwiek przyczy_.
nili się . do uświ ętnienia omawianej tu uroczystości.

Rozradowani Retkiniacy · i goscie również
Dost. Pasterzowi za poniesione trudy
i odprowadzili w stronę Zagrodników, przez któreładnie udekorowane girlandami- Jego Exe. przejechał o g. 4-ej po poł. w towarzystwie duchowień
stwa ku dworcowi Łódź - Kal., skąd odjechał
do Włocławka. Nadmienić tu jeszcze należy, iż
z powodu omawianej uroczysto ści, Ojciec św. Pius X,
za pośrednictwem kard. Merry del Val, przesłał na
ręce Jego Exe., Apostolskie błogosławieństwo,
które w oryginale zawiera taką treść :
„Saint Pere envoie de coeur benediction apostolique imploree a rev cur au tous les bienfaiteurs de
l'eglise du Sacre Coeur a Retkinia occasion ceremonie
benediction premier pierre gage abondantes faveurs
Divin. Card. Merry del Val," - a zaś treść depeszy
po polsku następująca :
„Ojciec św. przysyła, płynące z głębi serca,
błogosławieństwo Apostolskie, wszystkim dobroczyńcom ko ścioła Serca J ezusowego w Retkini z powodu po święcania kamienia węgiel
nego i życzy obfitych łask Bożych".
podziękowali ·

Kard. Merry del Val.

Przy omawianej tu ceremonii, prócz wyżej wymienionych kapłan6\v, byli jeszcze obecni : ks. prał.
Szulc, prob. par. św. Mateusza w Pabianicach; kan.
Jii.tner prob. N. M. Panny w Pabianicach ; ks. Skowronek, prob. ze Rzgowa; ks. proboszczowie: Olechnowicz z Lutomierska; ks. kan. Wł. Załuska z Gójska, dyec. Płockiej; ·winiarski z Górki Pabianickiej;
Nowierski z Kwiatkowic, Dobrogowski z Konstantynowa ; ks. wikaryusze : A. Brudnicki z Pabianic od
św. Mat. i K. Makowski ze St. Miasta w Pabianicach. Dzięki pogodzie wszystko odbyło się w spokoju, tak iż mimo licznego zgromadzenia ludu
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wiernego, nie było najmniejszego zamieszania, a każdy
rozmodlony i rozradowany odszedł do domowych
zajęć.

~

Po wyj eździe Najd. Pasterza zaprosiłem do siebie komitet budowy na podwieczorek, przy którym radziliśmy, jak brać się nadal do roboty i, w myśl przysło~
wia „przykład pociąga", postanowiliśmy złożyć dobrowolnie -prócz obowiązkowych większych i groszowych składek - 1210 r. do pierwszego lipca, oraz
i z innych pociągnąć , kogo s ię tylko da, aby ku
zimie wymurować ko ś ciół pod dach. Ażeby znaleźć
więcej ofiarodawców, zapowiedziMem, iż listę z ich
nazwiskami i ilością składki prześ lę Jego Exe.
I jeszcze jedno. Młodzież - w porozumieniu ze
mną - zbiera dobrowolne ofiary z cegły, ile się
tylko da, aby na ten artykuł wydać jak najmniej
z pieniędzy, wpływających do kasy budowlanej.
Taki oto przebieg miała pierwsza wizyta Jego
Exe. w Retkini.
Dalsze starania o zatwierdzenie planów na
w Retkini i utworzenie z niej filii.

kościół

Dzieii 11 czerwca przyniósł znaczną zmianę na
lepsze w beneficium retki1iskiem- tego dnia bowiem
kupiłem od p. Ulrycha z Łodzi mórg ziemi ze starem karczmiskiem za 2,900 rb. na co zaciągnąłem
pożyczkę. VV tym domu - tuż przy plebanii urzą
dziłem tymczasowo salę dla śpimvaków i zebrań,
maz pomieściłem sklep spółkowy, spożywczy. Telegram, wysłany na ręce p. Stołypina, prez. ministrów, w sprawie budowy kościoła, pchnął ją o tyle
naprzód, że Gub. nakazała Retkiniakom zgłosić się
do komisarza włośc. dla wspólnego z nim omówienia
sprawy darowizny i wydzielenia, omawianysh już

wyżej, morgów na użytek beneficium, · co też delegaci wsi spełnil i dnia 30 czerwca.
Tegoż dnia byli Retkiniacy na zebraniu w Brussie, aby zadosyćuczynić żądaniu Gubernii, która
zwróciła wszelkie uchwały, dotyczące budowy kościoła ·w Retkini i uposażenia księdza, oraz ut,vorzenia filii w Retkini, a nakazała, aby wszystko było
podane w dwóch egzemplarzach, spisane protokularnie, a nie w wyciągach, wyrwanych z tl~hwał.
Ponieważ wtenczas z winy referenta pow., który
nie zabrał z sobą potrzebnych dokumentów, nie spisano odpowie'dniej uc,hwały, a w i1astępny czwartek
za mało się zebrało ludzi, Hetkiniacy zebrali się po
raz trzeci już ·w tej samej sprawie i spisano nareszcie, żądany przez Gubernię protokuł z uchwały,
tej mniej więcej treści :
„Y1Vobec kilkunastowiorstowej odległo ści Retkini
od parafialnego ko ścioła-a droga w dodatku piaszczysta-mieszkaiicy doznają licznych niewygód i ponoszą duże straty moralne: nie mogą posyłać dzieci
na naukę katechizmu, chorzy często umierają bez
księdza, młodzież wystawiona na niebezp ieczeństwa.
·Mając to wszystko ua uwadze, Retkiniacy proszą
rząd o pozwolenie wzniesienia u siebie domu Bożego,
przy którym mieszkałby jeden z wikar.J'Uszów pabianickich ku obsłudze duchownej mieszkaiiców Retkini i nosiłby miano filialisty, gdyż ich nie stać na
utworzenie z Retkini samodzielnej parafii, wobec żą
dania rządu, aby Retkiniacy złożyli taki kapitał,
iżby odsetki z- niego wystarczyły na pensyę proboszcza. Przyczem chętnie się zobowiązują płacić
filialiście po 300 rb. rocznie, jakie zbiorą między sobą.
Ponadto prócz około dwóch morgów ziemi, na których stanie kościół i zabudowania beneficyalne ofiarują: 2 morgi pod cmentarz i 6 morgów ziemi
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na użytek proboszcza, oraz 120 rb. rocznie na pensyę
dla organisty. Aby ominąć prawo, żądające złoże
nia połowy sumy kosztorysowej i aby uzyskać pozwolenie na budowę kościoła, w protokule zapisano,
jako jego-fundatora, Antoniego Krasi11skiego, poczem,
podpisany przez Retkiniaków przesłano do Gubernii.
Czy na tern będzie koniec; ·czy uzyskamy pozwolenie na budowę kościoła i utworzenia filii odpowiedź niełatwa,
wobec takiej gmatwaniny,
przez jaką ta sprawa przechodziła dotąd i jeszcze
przechodzi; ponieważ jednak uczyniono już zadosyć
wszelkim wymaganiom władz-powinnaby się chyba
skończyć pomyślnie. A tymczasem chociaż plany
kościoła leżały dotąd w Gubernii, a od tygodnia
miały wędrować wyżej dnia 2 sierpnia rozrozpoczęto w dalszym ciągu murować ściany koś
cioła.

Dnia 4 sierpnia odbyłv się nie wiem już nawet które z kolei zebranie wioskowe w kwestyi darowizny ziemi pod kości6ł, gdyż komisya odrzuciła ją, jako darowiznę na r?;ecz ko ścioła,
i powtórzyło swoją uchwałę w tej sprawie z dnia
8 lipca, prosząc przytem komisyę, aby wskazała,
jak sobie mają poczyniać Retkiniacy, by ów grunt
darować lub sprzedać władzy duchownej Kościoła
Rz. Kat.
Dnia 5 sierpnia obstalowałem u p. Napierskiego ze Skępego okna żelazne do }rnścioła, po
13 kop. funt loco Łódź-Kal. ·wreszcie dnia 6 sierpnia rozpoczął malarz robotę przy plebanii i wziął
za pomalowanie ścian, okien, podłóg i drzwi 110· rb.
Dnia 4 września nadeszły-omawiane wyżej
okna, więc je bezzwłocznie zabrano. Dnia 5-go odbyło się zebranie Retkiniaków, - którzy uchwalili,
co następuje:

I. Na prowadzenie dalszy(;h robót przy_koś
-ciele pożyczyć pięć tysięcy l.·ubli, '·przyczem poży-0zą je komiteto·wi, gromada zaś poręczy pe'ivność
:zwrotu;
· ·· ·
·
·
~I.

. część dotyczyła zwózki cegły;
III. Kupno domu pokarczemnego-omawianego
wyżej, jako kupionego przez ks. P. Załuskę- za;a,kceptować i płacić rocznie po 150 rb. ó/o, pokąd'
nie . spłaci się całych 3 tysięcy rubli, jakie ; na to
kupno wydał.
·
Uchwała, zapisana pod M 1, . i jej podobne,
nigdy nie -\veszła w życie i zwykle pożyczki zacią
gałem na własne imię.
. .
.

Dnia 17 września ' przywiozłem z Częstochow
-skiej wys ta wy na Ołtarz kanony, które nabyłem
tam ,u P·. Sz~zepkowskiego .za własne . 10 r . . Prócz
tego przywiozłem za 30 kop., ale już· z Włocławka,
tabliczki z . modlitwami po Mszy św. i sposób odmawiania Różai1ca.
Dnia 18 września Gub. powiadomiła Powiat,
iż . Jen. Gubern. odm6wił pozwolenia na budowę
. stałej kaplicy w Retkini z powodu braku placu pod
nią i ponieważ Komisya gub. uznała za, ni,elegai;1ą
darowiznę Retkiniaków na rzecz Ant. Krasińskiego .
.Przytem poleciła . Gubernifl zapytać _tegoż Krasiń
skiego, czy się zgadza podarować kaplicę parafii,
_gdy takowa powstanie w Retkini - lub też filii :a Retkini.aków, c_~y się zgadźają podar'ować ziemię
tylekroć już omawi?>ną w różnych uchwałach. wprost kościołowi, nie Krasil1skiemu. Krasiński
. jeździł
tej sprawie z 5 dni: to do komisarza,
. któremu ktoś powiedział, ż·e w Retkini budują ' kciś
<iiół, (a ten tak jui posunięto w górę," że w presby.teryum okna zasklepiono. w · kaplicach:-- 'iviększą

w
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a wreszcie kościoła dano okna dwułok
ciowe); to -do Powiatu, to - do Pabianic.
Dnia 19 września p. Ajbich z Karolewa podarował nam do kościoła 2 świece sprężynowe.
Dnia 24 września Krasiński dał na piśmie, wy-

Dnia 2 października byłem w Komisyi włoś
ciańskiej w Piotrkowie, gdzie wyszukano mi różne
dokumenty, które właściwy urzędnik przyrzekł bezzwłocznie · wysłać do Petersburga, . oraz w urzędzie
gub., gdzie mi również przyrzeczono wysłać odnośne
dokumenty, skoro takowe nadeszlą z Powiatu.
Mury kościoła posuwają się coraz wyżej.
Dnia 14 października przywiozłem ze Rzgovva
stare romańskie tabernakulum jeszcze w dosyć
dobrym stanie, które umi eściłem w kaplicy i starą
srebrną lampę, a · jedno i drugie - dar par. Rzgów~
f>nia 21 paźdz. przybył p. A. Królikowski,
jeometra z Piotrkowa i wytknął granice ziemi, podarowanej przez Retkiniakóvv pod kościół, ogród
i zabudowania beneficialno - gospodarcze, ziemi, nabytej-na korzyść berieficium od p. Ulrycha, wreszcie kawałka pod górą, który też wej~ć ma w skład
beneficium,-a cała ta czynność okazała się konieczną do spisania aktu rejentalnego, wymaganego przez
komisarza.
Dnia 29 października zawarto umowę z p. Nowickim, majstrem ciesielskim, który podjął się wykonać odpowiednie roboty na kośdele za 800 r .
Kwestya co do wykonania odpowiednich robót
ciesielskich na wieży kościelnej pozostała jeszcze
do czasu w zawieszeniu; o ile by jednak wieża
miała być drewnianej konstrukcyi, roboty te-według
p. Nowickiego-kosztowałyby 400 rb .
Dnia 1 listopada została zawarta _ umowa
z p. Marguliesem na dostawę drzewa, potrzebnego
do wiązań na kościele. Na zapłacenie powyższego
drzewa Retkiniacy opodatkowali się dobro,volnie po
5 rb. i niezależnie od innych składek, któ:fe bądź
sam zebrałem w ubiegłym miesiącu 24 i 25, - bądź
też oni sami na plebanię przynieśll. Jeszcze jedno.

częsc,

maganą

i

omawianą wyżej, zgodę.

Dnia 25 września odesłałem kopię uchwały
z dnia 5 sierpnia do Powiatu, ·który ją odesłał do·
Gubernii z adnotacyą, opartą na uchwale z dn. 8 lipca,
iż w Retkini ma być filia tylko, zaś parafia mogła
by być w takim razie tylko, gdyby rząd uznał za
możliwe utrzymanie samodzielnej parafii, skoro oni
będą corocznie płacić na utrzymanie proboszcza
po 300 rb.
Jak się to wszystko skończy, trudno to orzec, komisarz bowiem znów żąda, aby Retkiniacy upoważ
nili dozór par. św. Mateusza w Pabianicach d0>
kupna-omawianego w uchwale z 5 sierpnia gruntu dla kościoła od Retkiniaków, a dozór, aby podat
prośbę do tegoż komisarza włośc. o zgodzenie się·
jego na zawarcie aktu kupna · i sprzedaży owego,
gruntu.
. Dnia 26 września otrzymałem od p. Jaroszewskiej do zakrystyi: 9 puryfikarzy: 3 z brzegam~
haftowanymi i 6 ze wstaweczkami.
Dnia · 28 września wręczyłem komisarzowi
prośbę dozoru pabianickiego o pożwolenie na spo-. rządzenie aktu rejentalnego w" sprawie nabycia.
ziemi pod kościół i dla księdza.
Pan komisarz przyjął ją łaskawie i przyrżekl
bezzwłocznie ją wysłać do Piotrkowa z przychyliią_
opinią, a dodał przytem w drodze rady, abym w najbliższą sobotę osobiście się udał do Piotrkowa i re-.
zultatu dopilnował. -
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.Gdy przyszło do podpisywania ·tll:towy z p. Margu}iesem; niektórzy komitetowi wynie śli się cichacze:m
z plebanii.
Dnia 12 list0pada Antoni Krasiński, a.ktem rejentalnym-przekazał budujący s ię kościół na wła
sność nowo powstającej par. w Retki~1i. Powyższy
akt rejentalny p. Nieznański, rejent z ul. Piotrkowskiej w Łodzi, spisał zupełnie bezinteresownie. rregoż
samego dnia u p. Stenzla w Ksawerowie zamówiłem
-dachówkę na kościół po 35 rb. za tysiąc :M 1.
Dnia 13 listopada, z powodu mro~u, murarze
zaprzestali robót przy kościele, wyprowadziwszy
mury pod dach.
Dnia 15 list. wichura pozrywała papę smołow
cową z tymczasc:rwej kapliczki, z zabudow.ań b~ne
ficialno-gospodarczych, nadwerężyła dach na pleba·ni.i, zrzuciła dachówkę z dwóch szarów„. a w innych
miejscach porujnowała.
Dnia 19 list. obstalowałem balustrady żelazne
do ołtarza wielkiego i na chór- u p. Napierskiego,
oraz - drzwi wewnętrzne dębowe i zewnętrzne obciągane blachą. Tegoż dnia otrzymałem fracht
na resztę okien do k<ościoła: okrągłe tylko ·do kaplic,
a inne do . presbyteryum i zakrystyi.
Dnia 21 listop. cieśle rozpoczęli roboty .na da- ·
·chu kościelnym.
Okna z ostatniej dostawy, prócz okrągłych,
okazały się fuszerką, a przeto zawiadomiłem o tern
dostawcę z żądaniem przeróbki. Co się tyczy cie.sielskiej roboty, to główny ,majster sporządził tylko
plan i zgłasza się po pieniądze, roboty zaś prowadzi podmajsttzy-.dobrze zresztą. :wreszcie zazna. czyć jeszcze trzeba, iż na wypłaty- -robotnikom skl~
'dek nie wystarcza, a przeto muszę na ·wszystkie
strony pożyczać.

Dnia 23 listop. przywiozłem ze Skierniewic kanony· do wielkiego ołtarza; ko s ztowały 50 rb.; wykonanie malatur ręczne. Prócz tego przywiozłem
jeszcze: od p. Roszkowskiego z Warszawy, dar panien z Pabianic: puszkę srebrną, paryskiej roboty,
za 150 rb.; kandelabry bronzowe pozłacane za 25 rb.
i czarną kapę, · materyalną i · na zwycz'ajnej podszewce, wykonaną za 38 r; przez Siostry Miłosier
dzia w Skierniewicach, dar kółek Różańcowych
z Lublinka.
Dnia 30 listop. - na mocy pozwolenia udzielonego mi' przez Jego Ekxc. na pi śmie pod po·wyższą
datą-urządziłem prywatną kaplicę w plebanii, gdzie
'N dni powszednie spełniałem odpowiednie funkcye
kapłańskie, albowiem robactwo i wpływy atmosfejuż na innem miejscu
ryczne tak zrujnowały, omawianą
.
kaplicę publiczną, iż-wob ec mrozów-nie podobna
było w niej wytrzymać . · A jednak, mimo takiego
jej stanu, Pan i Bóg nasz, utajony w PrZienajśw. ·
Sakramencie, nie wzgardził takim pałacem, uboż
szym może nawet od stajenki Betlejemskiej. A my
musieliśmy się z konieczno ści zgodzić na pozostawienie' Go . w takim opłakanym stanie, albo:wiem
trzeba było wytęż ac wszystkie s iły i środki na wykończenie Mu ·wspanialszego przybytku, przez pokrycie na nim dachu jeszcze przed 1-yrn stycznia .
następnego roku.
Od tej daty zaszła zmiana w mojem uposaże
niu: gdy bowiem do niej wszelkie akcydensy z Retkini musiałem oddawać do wspólnej· kasy. w Pa,
bianicach, skąd mi udzielano 25 r. miesięcznie,
odtąd nadwyżką-ponad 25 rb . .- miał.em się dzielić
z jednym z wikaryuszów tamtejszych,. atoli po dawnemu jeszcze-co do innych-pozostawać na dotychczasowych warunkach.
\
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Mimo to jednak nie straciłem fantazyi i z całym rozmachem piszę d. 1 grudnia listy do niektórych potentatów Łódzkich, do innych idę osobiście
i tern śmielej uderzam w ich kieszeń, jako że nie
o mnie się tu rozchodzi, lecz o przybytek Pana
Zastępów. · Niestety, może wobec budowy w ł_Jodzi
kościoła św. Stanisława Kostki; jednego z najwięk
szych kościołów w Królestwie, nie mogło być inaczej, ale wynik jednak mego ataku okazał się marnym, gdyż tylko fabryka Allard i Russeau ofiarowała sto rubli, Juliusz Kindermann-50 r., Grupsch
50 r., inni zaś zbyli mię kilku rublami, lub nawet
pięknemi obietnicami tylko.
·
Dnia 3 grudnia zwróciłem się w tejże samej
sprawie do Rzgowiaków, i tu, aczkolwiek to biedota w porównaniu z powyższymi bogaczami, rezultat okazał się lepszym, albowiem same dziewczęta
rzgowskie ofiarowały srebrno -p ozłacany kielich wartości 150 r., nie licząc licznych, acz drobnych ofiar
od innych Rzgowiaków.
Tegoż dnia otrzymałem wiadomość z kancelaryi
gminnej, że Gubemia żąda odpowiedzi protokularnej
na pytanie, „czy Retkiniacy chcą u siebie mieć samodzielną parafię, czy też -,- filię tylko". Chociaż
nie po raz pierwszy już mieli sposobność odpowiadać na to pytanie i mogliby je, słusznie zresztą,
uważać tylko za szykanę, jednak, postanowhvszy
sobie niczem się nie zrażać, decydują się dać jeszcze
jedną odpowiedź „protokularną", którą spisują i czę

mi tysiąc rubli na wypłatę · dla rob.otników pracują
cych przy budowie kościoła.
Dnia 8 grudnia reszta Retkiniaków · podpisała
omawianą wyżej uchwałę, którą i:iastępnego dnia·
przesłano do gminy dla odesłania do gubernii.
Dnia 9 grudnia zawarłem umowę z p. A. Gruszczyńskim, podmajstrzym murarskim, na pokiycie
dachówką dachu na kościele na warunkach: ułoży
na sucho i do N. Roku po 3 kop. od łokcia kw.;
w roku przyszłym-na wapno i po 4 kop. od łokcia
kw.; ułoży zaś gąsiory po 5 kop. od sztuki.
Dnia 13 grudnia powyższą umowę zmieniliśmy
w ten sposób, iż p. Gruszczyński podjął się pokryć
cały dach za 150 rb.
.
Dnia 14 grudnia zaczęto pokrywać dach dachówką z fabryki p. Stenzla w Ksawerowie, przyczem płaciliśmy po 35 r. za tysiąc dachówki M 1.
Dnia 16 grudnia cieśle postawili'. wianek na dachu

ściowo podpisują.

Dnia 6 grudnia Retkiniacy odmierzyli n~ cmentarz dwa morgi ziemi na Piaskach pod Karolewem
i od drogi okopali wwem.
Dnia 7 grudnia Jks. prał. Szulc (Edw.), w drodze pożyczki bezterminowej i bezprocentowej, dał

kościoła.

Dnia .23 grudnia

ukończono układanie

dachówki

11a dachu kościoła.

Dnia 24 grudnia zawieszouo sygnaturkę.
W trzecie święto był u nas ks. dziekan Jędry
chowski. Zajrzał na „choinkę'', urządzoną dla dzieci
w dornu Krzesiiiskiego, zaśpiewali mu śpiewacy retkińscy, obejrzał beneficium i odjechał dosyć zadowolony z tego, co· obejrzał. ·
I nie zawadzi tu jeszcze, sądzę, rzucić okiem
wstecz i uptzytomnić sobie, czego dokonaliśmy
w 1909 roku, oraz dorzucić to, co zostało w tym
drobiazgowym wykazie pominięte.
Otóż przedewszystkiem całą moją uwagę skupiłem na budowie kościoła ; musiałem się jednak
odrywać potroszę, by się zająć i innerni sprawami,
będącerni w związku z beneficium, oraz dobrem mo-
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ralnem i' n'iatei:yalnem moich l}etkiniaków. Jakoż
Bqg miłosierny dopomógł nam;-za pieniądz e skład
kowe wsi
i qkolicy
.:__ wyprowadzić mury kościoła.
,
.
pod dach, nakryć je nim i wstawić ramy żelazne
ąo okien, zarówno w naw.ie główiief, jak .i w dwóch ·
kaplicach, gdy tymczasem i~eszta została pusta·..
Ponadto kupiłem jeszcze dom-gazie obecnie sklepspółkowy się . mie ści - kupiłem też mórg ziemi„'
oparkaniłeni część ogrodu ód strony Marszałka
i Placka, dobudowałem ganek do pleba11ii i kazałem.
ją pomalo'\vać. Z asadziłem też przy plebanii kilka ·
drzew owocowych, a poza nią - trochę z boku pobudowałem stodółkę. Sprawiłem niektór\J uten-"
sylia kościelne i inne rzeczy, oraz skompletowałem
bibliotekę dla parafian ~ prz eważnie książeczkami
z księgarni p. Sikorskiej,-wreszcie kazałem okopać.
cmentarz grzebalny. Słowem-rok 1909 zszedł dla
moich ·H,etkiniaków nie bez pożytku, chociaż dla
mnie osobiście-nie należał do najłatwiejszych.
Dnia 4 stycznia Hetkiniacy moi przywieźli
z dworca kolejowego w Łodzi 140 korcy wapna i ta-·
kowe zlaso"';ali. Dnia 8 stycz. p. Jaguś założ'ył w czę
ści plebanii dzwonki elektryczne i to zupełnie bezintereso,vnie.
Zależny nie tylko od p1;ałata, ale i od wikaryus.zów .w Pabianicach, musiałem cały karnawał jeź..:
dzić po , kolędzie w par. Pabianice, a nawet i chodzić w saniych PtLbianfoach z jednym z ks. wikaryuszów, ria czem zresztą sprawa ko ścioła w Retkinii
tylko zyskała materyalnie, gdyż na budowę jeg0>
z ebrałem około 200 r.
, Dnia 2 lutegó skończyleni trzydniovvą kolę
. aę Retkini z p1;Żyległościami. Tegoż dnia zamó"~i
łem frontowe drżwi do kóści óła i parkan frontowy.
Podczas kolędowania pjtalem dzieci pacierza i ka•'
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techizmu, oraz zbierałem dane statystyczne: o ilości
lat każdego z mieszkańców, :czy umie czytać i pisać, ile razy rocznie chodzi do spowiedzi, czy jest
w Różańcu i szkaplerzu. Przyczem statystyka wykazała, że młodzi wnieją 1 czytać, a nawet wielu .
.'Z nich i pisać, chociaż była tylko jedna szkółka;
·do spowiedzi , chodzą najczęściej raz na rok tyiko,
vv szkaplerzu i Różaiicu !ich mało i dopiero starsi
,częściej się zapisują,-co należy chyba tłomaczyć
·dużą odległością od koś'cioła. Książkę do czytania _prócz ~modlitewników - można 7ialedwie tylko ·tu
i owdzie znaleźć; a i pożyczyć nie mieli gdzie, więc
i mało co czytali. Może temu brakowi choć w czę
:ści 7iaradzi biblioteka, jaką tu kompletuję. Sprawie·dliwość jednak wyznać naka7illje, · że w 4 domach
:przecie znalazłem i większy zbiór książek. Zazna·czam wreszcie, że w dalszym ciągu spłacam długi
kościelne.

~:

f -

'

Dnia 26 lut. rozpoczęły się w Retkini rekolekcye i trwały od 7 g. pp. w sobotę do południa
vv środę. W sobotę wygłosili nauki: O. Romuald,
franciszkanin z Łagiewnik i ks. P. Załuska na tematy: „Jak odbywać rekolekcye" ·i „Cel człowieka
i grzech, jako przeszkoda na drodze do tego celu".
W niedzielę: o 9 r.: ks. P. Załuska-„0 skutkach
grzechu", na sumie-O. Romuald- „O warunkach
:pokuty" i dalszy ciąg-o 4 pp., poczem-ks. P. Z.1:iaukę do ni~wiast; o 7 pp.-do panien.
W poniedziałek: o 5 r. do robotników mówił
ks. P. Z. „O wartości duszy ludz.", zaś o 9 r., 11
T. i 7 pp. - O. Romuald „O przykazaniach" (roz·biór ich).
We wtorek: o 9 r.-ks. Winiarski z Górki,
„O obowiązkach gospodarzy i gospodyń", o 11 r. ks. kan. W. Załuska z Gójska (d. Płocka) „O nabo-

,
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że~s~wie ~o ~if: · R"; o 7 pp.-0. Romual „O wychowamu dzieci i ich obowiązkach względem rodziców~
poczem ks. P. Załuska „O wytrwaniu w dol:irem".
vV środę: o 9 r. - ks. P. Zału ska-,, O Najśw.
Sakram encie", poczem udzielił Kom. św., o 11 r.ks._~an.
Załuska-„0 Litanii J_ioretanskiej"-na
z~~onczeme. Całoś ć wypadła b. dobrze: ludzi zbiera~d się prze~ cały czas dużo; u spowiedzi był°'
?ko!o 900'. Qprócz ·wyżej w,rmienionych księży, bylf
J_e ~zc~e , ~s. A. Brudnicki z Pabianic i ks. Szczęsny
Starkmw1cz z Lutomierska.

przyjechał

V'!·

:·· ~-. ~i1ia 27 lutego dostałem na puszkę sukienkę,.·
w , c~n~~ 10 r., haftowaną przez ochroniarki z Łodz i
i sio~try Ginskaj. vV tymże miesiącu dostałem jeszcze, o,d panien Pszenickich z Pabianic: pas do dzwon.:..
ka przy zakrystyi, haftowany złotem, ponsowy;·
obrus _n~ ołtarz i 12 ręczników do rąk, wszystko·
war,tosc1 40 r. Ponadto kupiłem 6 ręczników do
lav'_'at_erz_a. Po .?iedzieli Męki Pańskiej rozpoczęto
sklep~eme zakry~tyi i do ·~wiąt robotę wykończono.
Ró~vnoc~eśnie przywieziono ze Skierniewic nowy
?aldac~m1 za 150 rb., haftowany na białem tle„
I krzyz br.onzowy na ołtarz za 20 rb."
. ~nia 26 m_arca święciłem pokarmy. Przy tej
o}rnzy1, _prócz ofiar dla mnie, złożyli Retkiniacy moi·
na potrzeby swego Kościoła 30 rb. Zaznaczam tu
jeszcze, że Retkiniaćy po raz pierwszy na własnym
g~~ncie mi~li ~po~obność widzieć w tymczasowej kaplicy wzmosłe w1elko · tygodniowe ceremonie, przyczem starzy ludzie poważnie khvalt głowami iż im
Bóg miłosierny pozwolił tego doczekać. J~ tymcza~em_ c~od~ę, w dalszym ciągu raz na miesiąc··
w odwiedzrny do moich Retkiniaków w ich siedzi-bach, ,a przy tej okazyi ten i ów z nich dorzuci
„co łaska" na potrzeby kościoła. Dnia 29 ma.rea.

;

do Retkini ks. dziekan Jędrychowski,
..a,by Retkiniakom, imjętym · zwózką piasku do . ko.ścioła i niw elacyą beneficialnego ogrodu, ja.ko wynik dotychczasowych ich pró śb; wobec mnie . i .ks.
Grochowskiego, ogłosić rezolucye Ministeryum spraw
Wewn. i Jego Exe., dotyczące przyszłej par. w Retc
kini, które na wieczną rzeczy pamiątkę-pierwszą
w tłomaczeniu, drugą w oryginale-zapisuję: -.Kopta.
„Kancelarya W. Jen. Gub. do Bpa Kujaw . .Kal., dnia
· 27 lutego 1910 r., M 610 w odp. na M 2293 z 7/7
1909 r.
„Ministeryum Spraw Wewn. w odpowiedzi z dnia
19 lut. za :N2 944 zawiadomiło, że z jego strony
niema przeszkód, aby mieszkańcy katolicy, ze wsi
.Retkini, należącej dotychczas do par. Pabianice,
utworzyli samodzielną parafię przy istniejącej 1-v Retkini tymczasowej katolickiej kaplicy, jednak pod
warukiem, 1) aby płacili probosz ~zowi-projektowanej
parafii-300 r. corocznej pensyj, zbieranych z d_obrowolnych ofiar wśród wszystkich mieszkańców Retkini; 2) aby wyłączyli 10 morgów ziemi: pod koścjół,
· cmentarz grzebalny i do użytku proboszcza; 3). od. dali do rozporządz enia proboszcza istniejący-już podówczas, dom gromadzki i zwany nową plebanią.
~ Zas trzega się przY,tem, aby do rozporządzenia proboszcza nie było więcej ponad 6 morgów ztemi (pod. pisano b. nieczytelnie).
Powyższą odpowiedź Dziekan wyjaśnił Ret~i
_niakom, poczem odczytał rozporządzenie z Konsy.storza Włocł., za ;M 981 z dnia 2 marca 1910 r.:
„Aczkolwiek Prawo Ko ścielne wymaga, aby
przy tworzeniu parafii utrzymanie kapłana ".zabezpieczono kapitałem żelaznym, Najd. Pasterz, uwzglę
dniając wasze wyjątkowe warunki, gotów jest erygować parafię w Retkini, pod tym jednak -warun-
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kiem, abyście zobowiązania, tyczące się pensji proboszczowskiej, gruntu i plebanii, potwierdżili aktem
rejentalnym, którego kopia ma być przesłana do
Konsystorza, a nadto-zobowiązali się, po skończe
niu kościoła i ostatecznem uregulowaniu rachunków.
· złożyć w kasie państwowej fundusz żelazny, którego
procent stanowiłby pensyę proboszcza. Gdy warunek ten będzie spełniony, władza dyecezalna.
bezzwłocznie przystąpi do erekcyi parafii.
Pro Judice Surrog. Ad. Owczarek.
Secret. Rom. Kossowski.
Fakt powyższy dla Retkiniaków, a może bardziej jeszcze dla mnie, jako że muszę tu być wszechwiedzącym dla wszystkich, ma doniosłe bardzo znaczenie, albowiem na podstawie powyższych dokurnentó1v, jako ila podstawie prawnej, będzie można prę
dzej już prz epro wadzić i przeróżne inne formalności,
dotyczące budowy; kościoła i o]:gan izuj ące,go się beneficium, albowiem dotychczas wszystko, poczynając
odemnie, jako przyszłego proboszcza w Retkini, wisiało tylko w powietrzu. Tak się rzecz miała i z kościołem, który wprawdzie stanął, lecz na podstawach
dosyć niepewnych., i z ple banią, i z cmentarzem
grzebalnym, i z. zie:µiią, jaką Retkiniacy moi wyznaczyli na użytek swego proboszcza.
Dnia 30 marca przybył p. Marchlewski, blacharz
z Włocławka, aby pokryć sygnaturkę blachą cynkową, zakrystyę - cynkowaną.
Tymczasem Retkiniacy zwożą drugi wagon wapna do sklepień kościoła i cegłę od p. Poznańskiego
po 1:1: r. za tysiąc, przyczem każdy jedne 200 cegły
płaci własnemi pieniędzmi i oddaje tę c'egłę do ' kościoła.

Dnia 5 kwietnia przyjechał na wybory dozoru
p. Kwiatkowski, wójt gm. Bruss, z pi

kościelnego
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sarzem, aby na nich przewodniczyć z ramienia rządu.
Jakoż wybrano Ant. Krasińskiego, jako przewodniczącego w dozorze, Ign. Placka i Stan. Kołacza,
jako członków.
Dnia 12 kwietnia rozpoczęto roboty przy szczytach kościoła.
Dnia 20 kwiet. ukończono roboty blacharskie
na zakrystyach i przy sygnaturce, za co też tegoż
dnia wypłacono p. Marchlewskiemu z Włocła•vka
147 rb. 95 kop.
nnia 21 kwiet. rozegrała się na plebanii niezwykła scena, którą ku przestrodze innym ltie .zawadzi szerzej nieco omówić: O g. 8 pp. przyszli tu
dwaj mężczyźni, wrzekomo dla wymiany pieniędzy,
którzy, jak mię później objaśnili ks._ prał. Wyrzykowski i jego wikaryusz, niejednego już w Łodzi
tak nachodzili i nie bez powodzenia. Zanim jednak
mnie naszli, któregoś dnia w tygo~niu, przychodŻiła
jakaś kobieta, przyniosła 5 rb. w złocie z 1842 r.
i srebrnego rubla z portretem Katarzyny II i oświad
czyła mi, że jakiś człowiek, który u niej bierze
chleb, zostawił jej owe pieniądze, z prośbą, aby się
dowiedziała od jakiej· pewnej osoby, jaka ich \vartość. Na moje pytanie, czy ów człowiek ma więcej
takich pieniędzy, usłyszałem: „Nie wiem". Na drugi
dzień przyprowadziła owego człowieka, który · mi
oświadczył, iż jego towarzysz przy kopaniu studni
obok kolei żelaznej natrafił na skarb, a przeto ma
15 czapek monet złotych i bardzo dużo monet srebrnych i · chciałby to wszystko wymienić : po 2 rb.
za złoty pieniądz i po 3 rb. za srebrny, według bo- ·
wiem znalazi:~y, pieniądz z głową ma większą wartość. We wtorek wieczorem przyszli oszuści obaj
już i pokazali mi pieniądz jeden tylko, zaś więcej trzy-·
mali w woreczku. Kiedy takowy wziąłem do rąk
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:i -. chciałem zobaczyć, co w so.bie zawiera, trzymający
·ów wrzekomy skarb był · bardzo zaniepokojony: Tę
jego bojaź1i towarzysz starał się zatuszować, . a on
tymczasem z woreczkiem pośpiesznie wyszedł i tego
wieczoru już nie powrócił. Pozostały, broniąc tamtego, w dalszym ciągu tłómaczył mi, iż . ,t amten j.e·dynie dlĘL,tego -vy:yszedł, albowiem nic nie rozumie po
}JQlsku i zapewnił mię, że we .czwartek znów przyjdzie. dowied.zieć się, czy będę ;już miał pieniądze .do
zamiany. Jakoż, nie domyślając się widocznie, co _~111
zagl'.ażaio, moi wrzekomi Persowie, po 8 wiecz. iVe
·czwartek istotnie przyszli: najpierw jeden z ' zapytaniem, czy mam już pieniądze i aby się upewnić,
·czy ,niema kogo takię.go na plebanii,_ ktoby iinrnqgł
·zaw~dząć, a naątępnie obaj już z wrzekomym s'voirn
.skarbem. .A tyrnczaąem, kiedy _wpuściłe1Il ,ich do
;stofo:wego pokoju, .ks. wikary .z Zarżewą ·na tych. .miast osk?żnie _ zamknął nas w pokoju stołowym .
na klucz i czakał z ludźmi w pobocznym· po:koju na znak, aby pospieszyć w stosownej . chwili
bądź to .na ra tui1ek, o . ile by się _okaziJ.ła . tego po:trzeba, albo tylko, f.LPY ,ich zdemas~o"\.vać. J?-koż,
kiedy ja najspokojniej targuję się z wrzekomymi
Persami, pokazując im storupló~v~ę,
uclesz~ni
Persowie niecierpHwie oczekują na więcej; pQ które
nibyto _ wychodzę do przyległego pokoju, z tegoż
z krzykiem: „ręce do góry" łvpadają lUdzie i, zanim' wrzekomi Persowie zdążyli się . opamiętać, .wiążą
OSZlj.stów, 'jak baranów.. Okazało 'Się . ni~bawem, że
obaj umieli dobrze m9.wić po polsku._ Przy~nali się
nawet d_o jednego oszustwa, ale nie chcieli powiedzieć, _
co .zrobili z pieniędzJ)li, w:tenczas oszukańczo
zdobytymi, t_łómaczyli się tylko, że do mnie nasłała
ich owa .kobieta. Co potem l~ mnie dostali, tego napewno, nieprędk~ zapomną. rrzy rewizyi okazało Śię, ' że

a.

nie hyli mocno uzbrojeni; znaleziono u nich przytem:
trochę szarego papieru, trzy .czerwone chusteczki,
scyzoryk o połamanych nożykach, 1 rb. 35 kop.,
a na nich podwójne ubranie. Po 12 już w · nocy
strażnicy zabrali ich do kancelaryi gminnej. Co się
z nimi stanie~ czas to pokaże. Nie za wadzi tu jesz~
cze dorzucić parę szczegółów, uzupełniających powyższe zdarzenie. Kiedy przyszli do mnie pierwszy
raz, zbyłem ich oświadczeniem, że tyle pieniędzy,
ile będzie potrzeba do wymiany, u siebie nie mam
i dlatego dowiadywali się później, czy już mam~
Ja tymczasem udałem się do ~s. prał. Wyrzykowskiego, tam się dowiedziałem, co to za ptaszęta,
a przeto tern łatwiej udało mi się zdemaskować
tych wrzekomych Persów .
Dnia 26 kwietnia, wracając z Gójska, byłem
u Jego Exe., który, wobec ks. Winiarskiego, prob.
z Górki, zachęcał mię do pośpiechu z wykończa
niem kościoła i zapowiedział mi, że na j·esieni zabierze ·mię znów do budowania nowego kościoła
w Włocławku i do pomocy ks. · Żakowi w „Głosie
·wiary" i w „Księgarni Powszechnej". Po powrocie
tedy z Włocławka zabrałem się do staranniejszego
:urządzenia ogrodu owocowego przy plebanii w Retkini, gdzie też nasadziłem drze wek ovvocowych i nieco dzikich. Przyczem potrzebne drzewka ofiarowali mi b.ezinteresownie : owocowe i dzikie - pp.
\iViznerowie z Łodzi; jesiony i 50 r. na kościół
p. Grypsz z Karolewa; świerki-p. Zeglin; palikip. Józ. · K;luka, właściciel cegielni w Rokiciu; jasionki, modrzewie i parę drobiazgów - p. · Sosiński;
\vreszci_e p. Józ. Gałęzowski, ogrodnik, przysłany
przeż pp. Wiznerów, urządził mi cały ogród i kwietniki za 25 r., ja .zaś dokupiłem trawy za 15 r . .
9
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.. , . _Roboty.

powyższe

ciągnęły . się,

przy p9mocy
bezi~teresow'nej. R~tkiiliakó\v, od niedzieli · przewodhiej do Wniebowstąpienia Pańskiego, a 'v tym czasie: : sąop'.1rió całą powiei>zchnię ogrodu,' z·równano
i' .nawieziono nawoźeni, pb,vieziono .ulice, poprawiono
płoty, . równol_eg'l~.. z owodem dzikim„ postawio;no
:i-owy parkan .ostrókoro:vy, starym o·grodzono podwórze od _strony kościoła . i cmentarz . kościelny p.oza
zakrystyami . i presbyteryum. , Ró\vnocześnie pósu~vają się naprzód i roboty k.ościelne: od wewnątrz
s~lepieriia zakrystyi i presbyteryum; od zewnątrzprzekładanie i podlepianie dachówek.
·
·· · Maj fozpoćzynam dalszym · ciągiem r~bót
yv :ogrodzie, przyczeni panu Gałązce Retk:iniacy bezj:istannie pomagają bezinteresownie. Ja tymczasem
na majowem nabożeństwie zbieram na światło i mó,,r.ię nauki, tłomacząc Litanię Loretańską.
· - D:nia 3 maj.a Retkiniacy zwieźli mate~y_ał, wykopali rowek i pomogli wygruzować fundament pod
frontowy parkan przy iniejs0owym kościele.
Dnia 9 maja.p. Napierski ze Skępego przywiózł
tl;oje drzwi żelaznych i balustrady: do presbyteryum
i na chór.
·
·
· D_hi'a 12 maja 'posadzono przy plebanii 2 duże
tuje, prezent p. Zeglina (kalwina); Tegoż dnia yvysłałem do Jego Eksc. od Retkiniaków podziękowanie:
· · „Dawno już wioska nasza odćzu\vała . różne
~i_e,vygody wskutek . swej : przynależności do Pabia~~ic. Chcąc raz temu kres · położyć, kierowani do?re~i · chęciami · 'vysłaliśmy w listopadzie. 1907 r.
9:~.legacyę :d~ Waszej Pasterskiej M~ ści z prośbą
P.P.ozwoleme na:ąi na pobudowanie w Retkini kaplicy.
~ikt. nawet riie inyślał, że k~ naszej duchowej obs1Udz,e 'btidżiemy Jil.ieli u sięhie kapłana, stale w naszej ·~ wiosce · mieszkając;ego, i że, z'ainiast · pier-
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wotnie pomyślanej kaplicy, stanie tu kościót parafialny. Dobry Bóg ·jednak tak .tą sprawą pokierował,
że~ ku· wielkiej .naszej \v.ygodzie, .mamy już ·od · roku
kapłana i prawie na ukończeniu kościół, na Ę:tóry
wydaliśmy. dotąd . przeszło 20 tysię0y gotówką, nie
licząc pomocy w naturze, a . nikt z · nas nie czuje,
się' jeszcze nazbyt obciążonym wydatkami na kościół.
Co mamy dotąd i co w niedalekiej już przyszłości
mieć będziemy, a · między . innemi _2... ,i " parafię - po
Hogu-za\vdzięczamy to dobroct i czułemu. na nasze
potrzeby sercu Waszej Pasterskiej Mości. Wysy.:..
łając przeto delegacyę, która w naszem imieniu podpisze żądania Waszej Pasterskiej Mości, związane·
ze sprawą utrzymania w Retkini proboszcza, jako
wdzięczne · dzieci, kładziemy po.d niniejszem nasze
_p.odpisy, aby przynajmniej choć w ten sposób ujawnić naszą wdzięczność i przywiązanie . ku ·w ·aszej
Pasterskiej Mości za Jego szczególną opiekę i wy:.
jątkowe dla nas względy".
rru podpisali się:· Antoni Krasiński, Marcin Wi~.·
tek, Kołacz i Ignacy Placek, jako delegaci.
Dnia 13 maja Pasterz dyecezyi przyjął delegatów bardzo łaskawie i przyrzekł· przesłać wszelkie:
papiery, dotyczące erekcyi parafii, na ręce dziekana
łaskiego, ks. Jęd.Tychowskiego, z poleceniem doko:
nania otwarcia parafii w Retkinini dnia 5 ·czerwca.
Dnia 21 maja dowiedziałem się od ks. Jędry
,chowskiego, że papiery, dotyczące erekcyi sa:m.od,zielnej u nas parafii, istotnie juz nadeszły na jegb
:ręce, a przeto i przyjedzie do nas 4 czerw., aby
dnia następnego uroczyście ogłosić zebranym o utworzeniu przez Jego Eksc. samodzielnej parafii Retkinia.
· Dnia 24 maja rozpoczęto szklenię , kościoła;
:Prżyczem . okazało się niebawem, że szklarz daje nie
-to ..szkło; jąkie zobowiązał się · dać. ·
·
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Nietylko przy budowie kościoła, lecz przy budowach wogóle, nigdy nie można zapominać o tern
że wielu naszych rękodzielników i przedsiębiorcó,;
mają skłonność do fuszerki.
.
Dnia 29 maja odbyła się uroczysta procesya,.
Jako w uroczystość B. Ciała, na Brzeski, gdzie były
ubrane ołtarze: u Ignacego Plocka, Ign. Siejki,
u Rojka i Krawca. Celebrował ks. Andrzejczak,.
rodak Retkiński, z dyec. Sandomierskiej, który odprawił tu pierwszą w swojem
życiu Mszę św„
Ewangelie śpiewali: ks. A. Brudnicki, wik. z Pabia~
nic i ks. P. Załuska, który ·po skończonej procesyi
wygłosił naukę: „O wielkości godności kapłaństwa
i o trudach z nią połączonych".
Dnia 30 maja zawarłem umowę z nowymi
szklarzami: po 7 rb. od okna, z ich szkłem, a poprzednia umowa została zerwana.
· . bnia 1 czerwca wysłałem Siej k:ę z listem - do·
Dziekana, prosząc go, aby urzędownie zawiadomił
ks. prał. Szulca o tern, że 5 czerwca nastąpi erekcya
par. Retkinia, gdyż Prałat, niepoinformowany ant
pr~e~ Konsystorz, ani przez Dziekana, oświadczył
m1, ze wobec takiego stanu rzeczy na -erekcyę nie.
przybędzie.

A tymczasem

ślusarz

ustawia balustrady, mu-·ja zaś mam ogromne
kłopoty, z powodu niedbalstwa komitetowvch którzy, z wyjątkiem Siejki, zajęci osobistemi spra~vami,
mało wglądają, jak tani robotnicy pracują_ przy budowie kościoła, nie trapią się foszerkami przy·
nieJ rozmaitych majstrów i brakiem funduszów. - - Dnia 3 czerwea dokończono płotów · około za'-budowań gospodarczo-beneficialnych, około -drwalki
i -stajenki gościnnej. Dokończono również kuźni
murowanej, która · st~howi własność gromadzką;..
rarze

kończą ostatnią arkadę,
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przyczem gromada
kowalowi.
-

wydzierżawiła ją już

Dzień _ 5 czerwca 1910 r. w dziejach Retkini.

prywatnemu

to epoka przełomowa

Cicha, spokojna wiosczyna, nieznana dotąd nietylko reszcie Polski, ale nawet i sąsiedniej Łodzi,
u stóp której siadła okolona niby - wieńcem starych samodzielnych parafii: Górki, Pabianic, Konstantynowa i Łodzi, pozbywa się oto dotychczasowego lęku, otriąsa się-z drzemki i... pełna tłumio
nych sił i rozbudzonej energii... zrywa się dó samo.;;
dzielnej pracy w dziedzinach: wiary, moralności
ekonomiczno-społecznej, jako nowa parafia, świadoma
swoich praw, ale i obowiązków względem Kościoła
i Ojczyzny.
Ponieważ w powyższym dniu wypadł doroczny
odpust Najśw. Serca Jezusowego, na tę podwójną
uroczystość
zebrało
się dużo
wiernego ludu,
nawet i z dalszych okolic. Przyczem do uświet
nienia oma wianych tu uroczystości · niemało · się
przyczyniła kompania z Chojen, przybyła około godz:
11. r. ze swoim prob., ks. Hermanem Szmidtem,
i w całym odświętnym rynsztunku, a więc: ze śpie..,
wakami, chorągwiami, fer-etronami i muzyką, do na.;
szej nowej, cho9iaż niewykończonej jeszcze świątyni
Pańskiej. Następnie odbył się mój quasi - ingres,
już jako miejscowego proboszcza.
Przy biciu w dzwony, grze orkiestry z Chojen
i śpiewie: „Kto się w opiekę ... ", poprzedzanego przez
procesyę, w otoczeniu licznego zastępu duchowień
stwa, prowadził mfę do wielkich drzwi pod baldachimem J. ks.' dziek. Al. Jędrychowski, gdzie się
odbyła ceremonia: wręczenia kluczów, pocze_rn przy
prowizorycznym wielkim ołtarzu wykonałem przysięgę, przepisaną rytuałem, która sprawiała niemałe
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ptz'y .tern; wyk{)naniu ludu;
Następnie ks. prał. Edward Szulc z Pabianic doko~
na\ ty,Illczasowęgo poświęcenia kościoła i bezzwłocznie
rozpoczął sumę, podczas której .'.; religijne ·śpiewy
:\YYkonaU- śpięw-ą,,9y ,z Chojen, . a kazan.ie, wygłosili:
f:s. ,H: Ę9i:owy, :Prob. z Mikołajewic : __:,, ·w kościele;
Ę,$ . .Hepr_. <t;fo)vierski, prob. z Kwiatkowic--:--'na cmentąr,~µ; „~i;().h9ciąż ' w~ernych byłq parę tysięcy,_:__ jed„
ą:rią)c\ :: ~pokój i. porządek ~ wzor,owy. . ·
_~
·.'
Prócz już .5vymieniónych, ·byli jeszcze: ks. _St.
Mirecki, kan. hou. Lprob. z Sza.d ku, . .ks. - Nowicki;
kan. hon. i proh. z Mileszek, . z archidyec., ks„ Mieli.
Skowronek, kan.; hon. i prob. ze Rzgowa, ; ks. W.
Zatuska~ kan. hon. i ·proq. · z Gójska, .dyec. Płockiej,
ks. Józ. Winiarski z Górki Pabianickiej, .ks, Dobro-"
goski, prob. z Konstantynowa, z arch., ks. Olechno:wi~ż, senior z Lutomierska, 'ks. Herm„ Szniidt, .prob;
?i Chojen; ks. 'Adolf Brudnicki, wik. ze Starego Mia"
sta· ~V- Pabianicach; ks. Zaleski, prefękt ;,szkoły Han~llowej w: ;Pabfanicach''.; ··ks. Makowski„ wikar.· z· No~
wego Miasta 'w Eabjanicach. UrocŻyst0ść erekcyjna
i odpust odbyły się wog.óle :wspaniale; .lecz ze smut~
kie:rh wyznać trzeb"a, że u spowiedzi wiernych_- było
mało, chociaż ·spowiedników ~ · sporo; a może .stało
się 'tak dlatego, iż · brakło nam konfesyońałów; Bóg
to :r:ę.czy -wiedzieć.
· · :
. . . . .· ..
·
Erekcya postawiła · mię .hiewątplhvie w daleko,
gotszem położenfo, niż . Retkiniaków. •Wobec bowiem
budowy kościoła i · l).rządzania be·nefieiurn, ' trzeba
było mieć jedno . z .dwojga: albo · więks2Jy .. zapas
gotówki, albo duże dochody z beheficium. . Tymcza~
§lem ._ :hie. tylko nie . miałem · gotówki, . lecz . i zwy•
k;łych proboszczowskich 300 r ... z 'kasy rządowej;
Jks. prał. · Szulc: przyzwyczaił był Retkiniaków do
niałych opłat; a, . podnosić ich na razie· nie ,: można

było · przecież; :boć

Retkiniacy i ··tak bylLobarezen'.i
.. - wydatkami . na . 'budowę . · kościoła, . ,v'vięc
nie mógli ·na:\vet we w'łaściwym czasie wnosić ;m•f;
prżyrzeczonej uprzednfo przez · nich; :pensy:t. Ludno„
ści pr-zytem: niewiele, boć :zaledwie -12001 dusz„
a przeto i)ntencyi nie :rriogłd wystarczyć. Morgi ·nieu'::.
porządkowane: ziemia bez ·. kultury, 'więc i z :teg9
źródła wiele być nie mogło~ · .Sł0wem ;.-- pód tyin
względem niewesoło przedstawiała się sytuaoya; lecż
wola Boża! . Gorzej, · że , dozór .ko.ś.cielny i niektórzy
kmnitetowi przyrzekli ,-wo~ec k;s. „ .Dziekai;ra złożyć
w <::iągu dnia . na dals,ze ro boty przy . kościelę . :n,a::szyrn tysiąc rubli :i nie . złożyli. Jakoż- na , obietni~
cach i w .· Retkini niewiele można : . zbudować.
Ko~ciół . nasz. i pleban,i a . w ~zasie tej ;podwójnej
uroc,zystości pyły ładnie udekoro.w ane ziele.n,ią. Podczas obiadu, d-0 którego :_ prócz · księży . - zasiedl_i
jeszcze dr, Jan Załuska:, mój starszy ·brat; i .p, : J,a nlrnwski z· Pabianic, przewodnic~ący ·w . tam~ejszym
dozor-ze · i · były skar:bnik )11,iejski; -;;- . przygrywała orkiestra , z Chojen, .. a ; śp iewac.y nucili nasze .. : p:plskie.~.
rzewne) za duszę . chwytające'· : __11iosenki. .
Poniżej zapisuję w: dosłownem: hr21mieni·n : kopię
dokumentu .erekcyjnego kościoła i parafii w·Retkini,
wydanego .z Konsystorza: Biskupiego ·w ; , Włocławku
pod datą 18 maja 1910 r. za M 17.49 iznajdująćego
się w aktach par. Retkinia, z którego treścią~ J. ks~
dziek. Jędrychowski za·poznał łłetkiniaków •w mnwie,
jaką wypowiedział: do· nich po - przys_iędze mojej;
o czem była , już mowa . w:yżej._,. · .: _., · ·
· „Stanislatis Casimirtis ZdzitOwiecki'Dei'et:S. Se~
dis Apostolicae Gratia Ep. Wladrslaviensis seu· CaliB~
siensis Sacr. Can. Doctor. - ·
-·
Ea, quae ·animarum peticula :submerent· et po:.
pulo Nobis credito levamina praeben:t, sedulo ahrplecdużymi
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tentes, supplicationibus incolarum loci Retkinia incli·nati, quibuś dolentes Nobis exposuerunt, quód c'um
Jpsi sub parochia Sanctorum Laurentii M. et Matthaei
Ap. loci Pabianice existant, ob distantia1h non possint,
praesertim senes, pueri ac debiles absque magna difficultate ad .mam pro divinis officiis audiendis et
percipiendis Sacramentis · accedere, quodque etiam
sine illis quidem ex hac vita decesserint,- ad dismembrationem et erectionem respective novae parochiae,
prout ipsi postularint, procedere statuimus.
Idcirco facta per Rmum - Dnum Decanum FoTaneum · ·1ascensem, de mandato Nostro, diligenti
·super expositis inquisitione et de super contracto,
citato et andito Rndo Dno Parocho loci processu,
de quo in actis, illisque · legitłmis probationibus
·concludenter verificatis, dictum locum Retkinia
cum ecclesia noviter aedificata SS. Cordis Jesu et
omnibus incolis a parochiali eccłesia SS. Laurentii
M. et Matthaei Ap. loci Pabianice, auctoritate ordinaria et a s. Concilio Trid. sess. 21 cap. IV do re.form. delegata, invoca.to D. N. Jesn Christi Ejusque
Matris semper Virginis Mariae nomine separamns,
dividimus et dismembrarnus, et. dictam ecclesia.m
ss . . Cordis J esu cum suo loco accendente etiam consensu Nostri Capituli \iVladislaviensis in parochialem
ecclesiam erigimus et erecta.m volumus et declaramus in eaque post quam de decenti tabernaculi et
,de aliis necessariis ad custodienda Sacramenta proviśum fuerit, Sanctissimum Eucharistiae Sacramen-tum ad altare majus, fontem baptismalem, olea sa.cra . et. alia, . quae ad ecclesiam parochialern pertinent
.retineri et custodiri rnandarnus-Pro exercitio autem
cnrae in populum et utriusque sexus fiqeles in nova
.parochia habitantes, dilectum Nobis in Christio
Riidum Dnum Załuska (Paulum), quem a munere
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vicarii in Pabianice hisce liberamus, tam quam habilern
idonaeurn, ab exarninatoribus prosynodalibus examinaturn et approbatum, ad nu tum Nostrum amovibilem, praeficimus et deputamus, illique administrationein omnium Sacramentorum Ecclesiae commitimus
et de ecclesia parochiali sic novi.t er erecta p.rovidemus.
Ipsarn ecclesiam parochialem loci Retkinia nulli
juris patronatus servituti ·subjectarn esse, sed ad
liberam Nostrarn et successorum Nostrorum collationern et provisiĆmem, servata forma S. Concilii Tridentini spectare et pertinere decernimus. - Cum de
sustehtatione parochiali aliunde provideri non potest,
harum serie ratam habemus obligationem a parochianis in actis Curiae Nostrae factam ac dei n illico
post syndicorum electionem ad uormarn juris civilis
per actum notarialem solemniter faciendum deponendi
certam pecuniarum summarn, ut ex ejus reditibus
nec non de terrae fructibus ac ałiis obventionibus,
a ss. Canonibus concessis et permissis, rector hujus
parochiae c01mnode sustentari valeat. In quorum
fidem has praesentes litteras et erectionis decretum
a Nobis subscriptum expediri et in Cancelaria Nostra registrari et servari mandamus.
Datum Wladislaviae die 18 Maii a D. 1910.
t Stanislaus Eppns
(miejsce pieczę ci)
Cancellarius: Ad-. Owczarek.
Po skończonej uroczystości, jak i w . zeszłym
roku po poświęceniu fundamentów, z braku cegły
z as zła mała przerwa w robotach przy ko ściele.
Dnia 13 czerwca szklarze z Konstantynowa
zaczęli szklić okna: w presbyteryurn, kaplicach i zakrystyach.
. Dnia 19 czerwca ślusarz dokoń.czył wstawiania
drzwi frontowych i ustawiania balustrady przed
wielkim ołtarzem, która zresztą ma być zmieniona.

et
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· Dnia 25 czerwca murarze ·· do:inui·owali' :wieżę
pod gz,'{ms ·nad okrągłem okrieni"i zac2lę1i ·ustawiać
buksztełe pod· sklepienie gl6"w'nej ·na,vy, boć ·j:>tesby~
teryum i kaplice . już zasklepione.· Guz' z Nowakiem
dla stelmacha •; gromadzkiego ·, skończy li · pracownię
dobudowaną do domu ·parafialnego„ nabytego na
moje imię . Od p.· Ulr;Ychsa; Spo\vl:adałem 'dzieci.
.·· • Dnia 26 czenvca wygłosiłem nauki -~o ródzb
có'w i. dz'ieci, poczeni tyiń. ostatnim'·--,- _35 ~ udzie~
li,łem · KÓmunii'
'·Po · sk'ończónem n~i:iożeilstwie
dzieci dostali i1a' plebanii' Śni'adanie -_ ' na ' kosżt
proboszcza swego .--'- .i' lh~daliki
pamiątkę; one
zaś zło'żyły: ' po rliblri na ~~viece, które i;abrano 'od
nich do .kościoła; 1 r; na· Mszę św. 1 r~ . (iia orga~isty
{ 2 r. na: kościół. · Dzfew'czynki .roztrópn,iej'sz ę i )epiej umiały, niż ·ch1opcy . . ChCiałem przyjt\ć 9-letnią
dziewtzynkę· - ojciec uzn.ał· ją . za na-Zbyt J~szcz~
niłodą, ii1iia znów' ~ 8-letnia - umiała z'nakoniicie,
tecż i ta pd egzaminie nie .zgłosiła' śię.' . ' .. . ; .. . ..·
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c~erwca, urządzono J;i.licę

na cn;ientarzu
grzebalny],ll: pod;tużną do . lqzyża; poprzeczną . -'-- od
krzyża: w praw9 i w , I.ewo . . ;Ro-zrzuconq .te~ bur.t y
od drogi, _gdzie. st;rnie parkap, . poczem porobione
będą ulice.
.
. . .
.
· Dnia 29 czerwca, po nabożeńst-\vie popółudnio~
uroczyste .poświęceni~ grzebalnego
cmenta,rza. Poświęcenia . d.ok.onałem z upoważnienia
~ego Exe . .- sam. . Naukę zaś. 9kolicznościo"vą wy-.
g~osił .ks, ·Edrvard Go~,_ wik. _par., N. M.. Pa~my w Pa- ·
bia:qic,ach'._, Ponaq~o hyl\- je.szcze obecni przy tym
akcie: ks. Józ. Winiarski, prob. z Górki :fab. i ks.:.
.A-do~f)3ru9nicki~ . wik. z. Pabianic~ , 1\furl:l~zejynkują
~k,:!epieni!l i ścią.ny, lem~ ,roboty : posuwa~ą się "Yoln.o,
brak' b_owiem murar~y.
·
1v;e1~; odbyło się

· Dnia, 13 lipca Antoni

:Krąsiński,

Ignacy

Pcloce~

i St. Kołac2l, zatwie;dzeni przez rząd, jako pierwszy ąo

zór kości.elny w Retkini; wobec .pana Kwiatkowskiego;
;w ójta gm. Bruss, i w;obec pisarza tejże gm.·, w .miej·
scowej kaplicy i na ręce .moje złożyli; wymaganą-;
prfez - Gubernię; przysięgę, poczell1 przesłano Gub.
~pis inwentarza . .·
·
.
·
·
Dnia 15 lipca obchodziliśmy tu 500-le~nią · pa':
miątkę wiekopomnego zwycięztwa Polakó~v · nad
Krzyżakami ·pod "<J-runwaldem. Rano odprawiłem
uroczystą Mszę św.; wieczorem śpiewaliśmy Litanię
do M. B., wygłosiłem ·11aukę okolicznościową, wresz~
cie wierni otrzymali btogosławieństwo Najśw. Sakramentem . . z racyi tej uro0zystości i na pamiątkę
sprawiono metalowy procesyonalńy krzyż, z nap.isern;
„Rocznica Grunwaldu 1410 11>/1 1,910 r." .
·
Dnia . 30 lipca sprawiqno w Skierniewicach
w pracowni Sióstr Miłosierdzia chorągiew żałobną
za _41 r . . i w Warszawie u ·P· Roszkows~iego lampiarz Jlrzed -Sanctissimum, bronzowany . gotycki.
za· 50 r.„ dar p. Piskorskiej z Pabianic. _
Dnia 11 sierpnia ukończono tynko,vanie„ o jakiem. była wyżej . mowa, prócz cokołu.
;' · „
Dnia 12 sierpnia murarze sklepili chór, a stolarz i ślusarz pr?;y'jechali do obsadzania drzvvi. i' ba.;.
lustrad. ··. Dnia 15 sierpnia zachęcałem gospodarzy, · aby
zebrali i · złOżyli pieniądze na wielki ołtarz, : a .ro bo:.
tnicy - na , ambonę; ja~i będzie. skutek, czas to
dopiero pokaże.
Dziś · też ótrzymałem.,.--za pośrednictwem Dzie.,.
kana-zawiadomienie z Konsystorza, · że wymiana;
korespondencyi między księżmi :i Konsystorzem, odtąd . ma być. prowadzoną b'ądź-:-to, w fjęzyku łaciń
skim,. bą<;lź w ro'syjskim: Rg z'pórządzeiiie to otrzy-
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na żądanie rządu; po wyjetdzie z ·warszawy senatora Neudhardta, ]dóremu dziwnem się jakoś wydało, że . Duchowieństwo Polskie posługiwało
s}ę dotąd w korespondencyach między sobą_ języ
kiem ródowitym, polskim.
Składkl gospodarze w Hetkini dają chętnie
i znaczne nawet: prócz bowiem zwykłych, dwutygodniowych ofiar, dają na obraz M. B. Częstochow
skiej, na cement i zaczynają już dawać na wielki
ołtarz nie można tego, niestety, powiedzieć o ro·'
.
.
botnikach fabrycznych, którzy, prócz nielicznych wyjątków, albo się przedemną zamykają, lub też
zawsze odkładają na później.
Dnia 23 sierpnia ukończyłem spis parafian,
'}lrzyczem okazało się 1333 dusze.
.
.
Dnia 27 sierpnia ukończono roboty murarskie
przy cokole i chórze. Przywieziono też: żelazny
parkan, bramy i okno nad drzwi.
Dnia 28 sierpnia odbyło się uroczyste nabożeiistwó ku czci M. Boskiej Częstochowskiej. Z księży
byli: ks. kan. Szmidel z Łodzi-z sumą; ks. Wójcik;
wik. z Pabianic - z kazaniem; ks. Winiarski, prob.
z Górki Pab., i ks. Brudnicki, wik. z Pabianic. Na
nieszporach kazał prob. z Górki. Ludzi było niewiele, · boć niiałem nie urządzać tej uroczystości,
aliści i z obecnych równLeż mało jeszcze było u spowiedzi: Ludziom zresztą źle było stać w kościele,
jako że musieli stać na cegle potłuczonej pod beton.
.
Dnia 29 sierpnia rozpoczęto robotę około posadzki z cementu, na gładko, ślusarz pracował około
ckzwi i balustrad, stolarze pracowali przy parkanie
i obramowaniu drzwi.
D~iu 3 wrześriia przywieziono z Pabianic 21
dębo'-vych toczonych lichtarzy, za 24 r.; roboty p.
Zdzisława Pawłowskiego, drzewo do nich podarował
'

p. Procner,

inż. z Pabianic: Sprawiono . _dziś w Ło
dzi, za 40 r., szafę dębową do zakrystyi.
Dnia 17 września ukończono posadzkę b.etono.
wą w kościele. Retkiniacy, jako cząstka kompanii
-z Pabianic do Częstochowy, przywieźli z niej, za
20 r., dzwonki harmonijne dla naszego kościoła,
a p. Jankowski, fabrykant sztucznych świec, podarował im dla tegoż kościoła · 6 świec własnego wyrobu.
Dnia 6 paźdz. skończono roboty murarskie przy
frontowym kościelnym parkanie. Pan Napierski
przysłał chłopca do poprawiania, kitowania- i malowania okien.
Dnia 10 paźdz. Mateusz Guz rozpoczął prowizoryczną ambonę, był też dziekan z kanoniczną
~vizytą.

Nabożeństwa październikowe odprawiam w tymczasowej kaplicy o 7 w. Miewam nauki wyjaśniające tajemnice różańcowe. Codzień z wystawieniem Najśw. Sakramentu. Chociaż staram się
pracować · dla Retkiniaków, ile tylko sił starczy,
nie mogę znaleźć jakoś koni, aby odwieźć ks. dziekana. - Bywa tak zapewne i gdzieindziej.
-

odbyła się uroczysta ceremonia
nowego kościoła w ·Retkini pod wezwaniem
Serca Jezusowego. Z upoważnienia Jego Eksc.

Dnia

16 paźdz.

poświęcenia

Najśw.

St. Kaz. Zdzitowieckiego, bpa Kujaw.-Kal. doko-.
nał tej ceremonii ks. Fdward Szulc, · prał. kol. kal.
i prob~ par. św. Mateusza w Pabianicach. Ze star.ej
tymczasowej kapliczki, na którą się złożyły stara
stodółka i nowa dobudówka, od granicy Zuberta
i Marszałka; z niedawnego placu gromadzkiego, obecnie w ogrodzie beneficyalnym, przy · śpiewie:.
„U drzwi Twoich" i dźwiękach orkiestry rniejsco~vej, . ks. A. .Brudnicki, wik. z _Pabianic? przeniós~

148

149

procesyonalnie do ·nowej. świątyni Pański.ej Przenaj,
Sakrament. · Wzięli udzi,ał w tym uroczystym pochodzie: ks: prob; z.· Górki, ks. Kaz. Busś, łvikar.
N . .M.· P. w Pah., ks·. Edw. Go'c; p'r efekt ;szkoły. fa.br.
ele:rri: w· Pab: i ja. Sumę ,odprawił ks: praL Edw.Szulc,
kazanie ·na sumie i nabożel1stwie rózańcowem . wy
głosił ks. Edw. Goc. Wiernych wogóle było mało
:może dlatego, że w Łodzi był tego dnia Jego Eksc: ks.
biskup-sufragan Ruszkie"ri0z z Warszawy. W koś
Ciele przeto było zupełnie przestronno. U 'Komunii
·
sw. było z 50 osób.'
Dnia 17 p:iźdz: kupiłem dywan po . ks. Janczaku za 10 r., i krzesło za 31/2 r.
"'~
. Z ch,vilą prz.eniesieflia n.abożeńst'v do novvego
kościoła skończył się w Retkini stan m9'.syjny, a zaczęła się bardziej prawidłowa praca pasterska, wygodniejsza · i dla mnie i dla moich Retkiniaków .
. Dnia 20 paźdz. -skończoDo szklić okna w koś
ciele naszym szkłem lagrowem, ·oszklenie koszto~vało 170 rubli.
Dnia 29 · paźd.z. Guz, gosp. z Retkini, obił fer~
klajdunkami tymczaso,vą ambonę i postawiono
słupy bramowe przy grzebalnym cmentarzu.
Dnia 1 listopada, z rozporządzenia Jego Eksc„
odbyło się w Retkini nabożeństwo przebłagalne
z r.acyi zbrodni spełnionej na Jasnej Górze, przez
Damazego Maco'cha. Ludzi było dużo: zachowywali się
z wielką pobożnością i ze 150 przyjęło Komunię św ..,
wynagradzającą.: Odbyia się też próbna adorac.ya: od
7 r. do 6 1/2 w. Po róż·ancowern nab_ożeństwie wyszła
poraz pierwszy żałobna procesya na ±niejscówy
cmentarz ·grze,balny, gdzie też zebrałem 18 rubli na
ogrodzenie.
.
·_ Dnia- 9 listop. przywiozłem ze Skierńiewic -nową
pąsową kapę, ża którą , zapłaciłem 65 r. , so .kop. :

· Dnia 14 .lis_top-. przywieziono z ·'vYa'rsza:\vy i10wy,
bronzow:y, gotycki „<i. o · 30 świecach - żyrandol, ;roboty
p. Roszkowskiego„ za 150 r., jako: dar pani Szerowaj z: Re.tki11.i: ·
Dnia 16 Jistop. zamówiłem u pp. Krociewskiego
i Węgrzeckiego w Warszawie Wielki · ołtarz.
w początkach grudnia na roraty, jak: zresztą
i przez cały n1iesiąc, Retkiniaków pi·zychodziło mało,
gdyż w rannych godzinach przychodzić coprawda
i nie mogą na · naboż'eństwa, ~ za to · 1~śród dnią
przychodzili d·o spowiedzi licznie i chętnie, · a szczególniej w niedziele i ś'vięta, nie wyłączając Bożego
Narodzenia.
Dnia:' 6 grudnia, z upoważliienia ks. prał. St.
Chodyńskiego, oficyała Włocławękiego, poświęciłem
sygnaturkę ·wagi 57 funt. ·z okuciem, sprowadzoną
z -fabryki p. · Zwoliliskiego
Warszawie, ,,; cenie
45 r., i nadałem · jej imię „Paweł". Ma oria na sobie wytłoczony obra~ M. B. Częstochowskiej . i napis: „In memoriam erećtionis patochiae 5 Junii an.
D. 1910" i „Nomeu mihi Paulus". (Na , pamiątkę
erekcyi parafii 5 czerwca 1910 r. Imię moje · Pa-

,v.

,

w~

Między

7 i 16 · grudnia: żlasowa:no 44 korce

i 50 funt.· wapna, a p. Napierski ze · Skępego usta~
wił

nowe schody, ·wiodące i1a chór, wsta1vił wieokno i przybrał w' ' girlandy balustradę na
chórze ..
Uroczystość Bożego Narodzenia odbyła się tak:
Pasterka .z kazaniem ; ~ ·od 12 w nocy; druga Msza
ŚW. , z. nauką-o 7 r. i trzecia z kazaniein Od 10 . r.;
nieszpo~y z nauką-'-D 3 . pp. ·
,
· .'Wiernych · było . sporo .zarówno· ( na naboŹElll-'
żowe

.:;~~~~~ p.~z~~~~~~~Y~~' j~~.~ . ~1i~~zp?ra.~~: . :u;spo~

.
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Dnia 27 grudnia, o 5 w., odbyła się · choinka
dla dzieei z ochronki (90) i dla uczących się śpiewu
(65), a odbyła się w dawnej kaplicy, gdzie dzieci
popisywały się nabytą wiedzą przed księżmi: Józ.
Winiarskim, prob. z Górki Pab., Ad. . Brudnickim,
wik. z Pab., Brzozowskim, wik. z tejże par. i miej~
scowym proboszczem, oraz nielicznymi zresztą Retkiniakami,-poczem poszły do ochronki, gdzie otrzy:_
mały upominki.
Retkiniacy mało się zainteresowali festynem
ich male1istw, może dlatego, iż zarówno o ochronce, jak i tego rodzaju festynach bardzo mało mieli
pojęcia dotąd.

Dnia 31 grudnia o 6 w. odbyło się w naszym
kościele uroczyste zakończenie „Roku Pańskiego
1910" z wystawieniem Najśw. Sakramentu. Wier~
nych było sporo i wielu z nich - po , kazaniu przystąpiło do Sakramentu Pokuty.
' Po 31 grudnia w pamiętniku zapisano ogólny rzut oka na rok 1910 i prace dokonane. . Są:
dzę, że łaskawy czytelnik, o ile mu na to starczy
chęci, łatwo i sam to sobie zrobić może, a przeto
i pomijam ten rzut oka,-zapisuję tylko poniżej to,
co zapisano w pani.iętniku po tym ·rzucie, a co pod
żadną datę, ściśle określoną, :podciągnąć się nie da;
W lipcu postawiono przy plebanii stodołę
i szopę, wygrodzono podwórko. Na jesieni dosa:.
dzono w ogrodzie przy plebanii 30 szczepów, . sporo
krzewów agrestu· i porzeczek, · a wszystko to sprowadziłem z Tow. Ogrodu. Warszawskiego. Wreszcie podkreślić należy, że Serce. Jezusowe zarówno
mnie jak i moim Retkiniakom, w omawianym po~
~vyżej ·_ roku; niezwykle błogosławiło. O ile brać pod
m~agę benefic~um, dokonali, co· zamierzali na 1910 r;,
o ile znów weźmiemy pod uwagę sprawy pry·wathe

Retkiniaków - to żadnego poważniejszego nieszczę
:ścia w Retkini zapisać się nie da, - .a przeto Retkiniacy moi, mimo dosyć znacznych wydatków na kościół i na domowo-gospodarcze potrzeby, wcale nie
'Zbiedn ieli, bo oto, pobudowano w . ubiegłym roku: dom z drzewa, dom murowany i kamieniczkę
1iawet, która z czasem ma przejść na własność i pożytek publiczny. Mieliśmy naturalnie i sporo kło
potów, bo i któż ich zresztą nie ma - aliści moje
kłopoty i zmartwienia osładzali mi .moi Retkiniacy
wielkiem zaufaniem, gorącem przywiązaniem, a więk
:szość nawet i dobremi chęciami. A oto mały do_wód: w wigilię B. Narodzenia przyszedł -do mnie
Komitet budowy kościoła podzielić się opłatkiem,
podziękować za całoroczną pracę około ich materyalnego i moralnego dobra, i złożył różne upominki,
co też uczynili i przedstawiciele miejscDwego stowarzyszenia spożywczego. Nie dosyć jednak na
tych, bo oto ich niewiasty nawet zdobyły się i to
na dar niezwykle oryginalny; kupiły swemu Jegomości nowiusieńkie, buty zapewne aby go zachęcić
do tern usilniejszego jeszcze deptania w następnym
roku około, wspominanego wyżej, podwójnego ich
dobra. To też nie dziw się łaskawy czytelniku,
że z wielką fantazyą staję u progu nowego, 1911
roku, a czego dokonam, przy pomocy Bożej i moich
Retkiniaków, w tych nowiusieńkich butach, zapiszę
to później, - tymczasem zaś, z najgłębszem dzięk
czynieniem Sercu Najśw. Jezusowemu za pomoc dotychczasową polecam Mu z bezgraniczną ufnością
i nadal sprawę budowy kościoła, siebie i parafian
-moich.
1
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Stosownie do rozporządzenia Najd. Pasterza.
dyecezyi, Jego Exe. Ks. St. Kazim. Zdzitowieckiego~
rozpoczęliśmy nowy rok Pański uroczystem poświę
ceniem się Najśw. Sercu Jezusowemu ściśle według
wskazówek Jego Exe. Jakoż: o 6 rano odprawiłem
Mszę św.
z wystawieniem Najsw. Sakramentu~
sumę z kazaniem odprawiłem o zwykłej porze;
po kazaniu przeczytałem w streszczeniu Retkiniakom moim dochody i wydatki z ubiegłego roku;
po rannej Mszy św. pouczałem wiernych, jak mają
się zachowywać w kościele podczas wystawienia.
Najśw. Sakramentu; po sumie odmówiliśmy akt.
poświęcenia się · nasżego Najśw. Sercu Jez. i litanię;.
na nieszporach, cząstkę Różańca, litanię do Najśw ..
Serca J ez., akt poświęcenia się i odśpiewaliśmy „Te
Deum... " Pan Jezus pozostawał wystawiony od rannej Mszy św., dopókąd nie skończyłem nieszporów;
wielu przyjęło Komunię św.
Bezpo średnio po N. Roku zaprowadziłem książkę:
sznurową do zapisywania przychodów i rozchodów
i zabrałem się do uporządkowania kwitów z lat;
ubiegłych; a chociaż przysporzyło mi to roboty
i znacznie-uważałem to jednak za wprost konieczne
dla należytego porządĘ:u w moich czynnościach ..
I odtąd zacząłem już imiennie i drobiazgowo zapisywać składki moich Retkiniaków w oddzielnej!
książce.
. .
Dnia 2 stycznia zamówiłem u p. Kluki 20 tysięcy cegły na wieżę po 13 rb. za tysiąc.

;.

'
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Dnia 5 stycz. zamówiłem cegły na wieżę u p;
w Rokiciu 10 tysięcy po 12 rb. za tysiąc.
Dnia 11 stycz. szklarze z Konstantynowa oszklili
okna wieżowe za 25 rb. 25 kop.
Dnia 19 stycz. rozwieszono w naszym kościele
Stacye Męki Pańskiej. stare, podarowane nam przez
ks. prał. Szulca. Odrestaurovvał je miejscowy organista, p. Jan · Ziółkowski: ramy polakierował, wyskoki pobronzował i podorabiał brakujące krzyżyki.
Dnia 20 stycz. zawieszono w kościele bronzowy
o 24 świecach żyrandol, sprowadzony z fabryki p.
Roszkowskiego w Warszawie, jako 130 rb. dar Walentego Kołacza i Anny Muraś i pamiątka ich ślubu
zawartego 15 stycz. 1911 roku.
Dnia 23 stycz. rozpocząłem doroczną kolędę po
parafii, przyczem zbieram materyał do moralno-oświa
towej $tatystyki parafialnej.
Dnia 28 stycz. zawieszono w kościele bronzowe
zacheuszki, nabyte za 48 rb. w fabryce p. Roszkowskiego w Warszawie.
Dnia 2 lutego, jako w Uroczystość Oczyszczenia N. M. P., przed sumą zaczęto śpie·wać po raz
.
.
pierwszy Różaniec do M. B.
Różaniec śpiewa tymczasem tylko dwoJe: wię
cej kandydatów brak, może z powodu braku ławek
nawet jakichkolwiek; śpiewają czasem przy pomocy
organisty, czasem sami.
.
Dnia 12 lut. obstalowałem u p. Fr. Lorentow1-·
cza z Pabianic 14 tymczasowych i bez oparcia ławek.
Dzień 16 lut. przyniósł nam niespodziankę,
która narazie wywołała tu niemałą sensacyę, skoń
czyła się jednak wkrótce niemiłem rozczarowaniem.
Rzecz tak się miała: Otrzymałem zawiadomienie
z kasy powiatowej, abym się zjawił .P?, dwie~cie
kilkadziesiąt· rubli pensyi proboszczowskieJ. I któzby

Kraużego
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z odebraniem jeszcze przez wzgląd na
ogrom wydatków moich Retkiniaków. Jakoż
nie czekałem i ja na nowe zawiadomienie, odebrałem ową niby to pensyę, lecz nie na długo: wkrótce
bowiem i z tego samego źródła otrzymuję nowe
zawiadomienie, abym pieniądze zwrócił, gdyż jakoby
mi je wypłacoilo przedwcześnte przez pomyłkę odnośnego urżędnika. Rad nie rad PJ.nsiałem wk01icu
odesłać, a moi Retkiniacy muszą po dawnemu skła
dać się dla mnie na, coroczną pensyę.
W początkach marca regulowałem zaległe rachunki, regulowałem dawniejsze długi, dawałem zaliczki na nowe obstalunki.
Dnia rn i 14 mare~ postawiono piec kaflowy
w zakrystyi i powiększono mi kuchnię w plebani; kosztowało to wszystko 78 rb.
Dnia 14 marca wstawiono do naszego kościoła
ławki, o jakich była wyżej już mowa; kosztowały 70 r.
Dnia 20, 21 i 22 marca słuchaliśmy Retkiniaków spowiedzi wielkanocnej, przyczem pomagali mi:
ks. Winiarski i Brudnicki. Przychodziło do spowiedzi
mało, a przeto tylko pod wieczór bywała nauka,
litania do św. Józefa i błogosławieństwo. Przez te
trzy dni zawieszano też rynny przy kościele.
Dnia 3 kwietnia ustawiono w kościele naszym
nowy dębowy gotycki konfesyonał, nabyty w Wło
cławku, w pracowni p. Jaroniaka i S-ka, za 230 rb.
Dnia 1'2 kwiet. sprowadziłem do grobu transparant Chrystusa, malowany na płótnie w pracowni p. Kroczewskiego z Warszawy i od tegoż z terrakoty figurę Chrystusa Zmartwychwstałego.
Dnia 18 kwiet. rozpocząłem naukę katechizmową z dziećmi od lat 7 i wyżej, przyczeń1 okazało się, / że prawie wszystkie umieją · czytać.
cały
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Dnia 20 kwiet., jako wynik mojej dawniejszej
prośby, do Jego Exe. zaniesionej i wstawiennictwa
za mną Pasterza, otrzymałem od Arcybractwa Nieustającej Czci Najśw. Sakramentu aparaty wartości
332 rb. 80 kop.: ornat biały z haftowanym na kanwie słupem; czerwony, fioletowy i czarny-wszystkie roboty, jak i biały. Trzy kapy zwyczajne:
białą, czerwoną i fioletową. Trzy fioletowe jednostronne stuły; 4 palki i 12 kołnierzyków.
Dnia 22 kwiet . . rozebrano tymczasową kaplicę,
w której do 16/X 1910 r. odprawiały się nabożeństwa,
a obecnie okazała się już bezużyteczną i szpeciła
tylko beneficium. - Utrwalono ją na fotografii, która
znajduje się w Muzeum dyecezalne1n w Włocławku.
Dnia 29 kwiet. wysadziliśmy aleję na froncie
kościoła i ogrodu beneficialno-owocowego drzewkami,
22 szt., kupionemi po 30 kop. up. Pateckiego w Łodzi.,
Dnia 3 maja przywieziono od stacyi kolejowej
w Łodzi wielki ołtarz, roboty p. Kroczewskiego
i Węgrzeckiego z Warszawy, który od 4-7 maja
zestawiono w kościele.
.
Dnia 7 maja zrobił Guz skrzynkę do składania
w niej świec kościelnych i dwie skrzY_Tieczki do roznoszenia świec między wiernych, o ile okaże się
tego potrzeba, w czasie nabożeństwa.
Dni 12 maja sprowadziłem odp. Roszkowskiego
z Warszawy: 6 bronzowych gotyckich lichtarzy, po
15 rb. każdy i takiż krzyż za 20 rb.; na co 50 rb.
dał Mateusz Wypych na pamiątkę ślubu swej córki
Katarzyny.
Dnia 15 maja rozpoczęto budowę wieży od
fryzu kościoła.
Dnia 17 maja wprawiono wentylator w sklepienie kościoła i wyprowadzono go ponad dach,
a prócz tego poprzednie zamki i antaby u drzwi
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kościelnych zamieniono przez mocniejsze i gustowniejsze.
Dnia 18 maja miejscowy malarz pokgjowy rozpoczął wewnętrzną malaturę kościoła w trzech zwyczajnych kolorach. Rozpoczęto też porządkowanie
drogi od cmentarza grzebalnego do kościoła: kopano
rowy i ziemię rzucano na drogę, aby ją z czasem
zniwelować, zasypać szabrem i obsadzić drzewkami.
Pod datą 22 maja znajduje się w pamiętniku
na wieczną rzeczy pamiątkę Jego koleżeiiskiej Mości, Imci ks. A. Brudnickiego, własną ręką skreślony
wynik, zaimprowizowanej przez niego lustracyi roz:
ległych beneficialno-retkińskich _dóbr z przyległoś
ciami i prowadzonych na nich podówczas monumentalnych, a na -wielką skalę pomyślanych przedsię
wzięć tej treści:
„Dnia 22 przybył do Retki ni ks.
A. Brudnicki, lecz nie zastał miejscowego proboszcza, gdyż pojechał z proboszczem z Górki do Łodzi;
przykrzy mu się bardzo, ponieważ za długo siedzą
w tej Łodzi. Zastałem wszystko we wzorowym porządku: robota przy kościele postępuje dalej dzięki
gorliwości miejscowego proboszcza, za co Mu się
należy serdeczne podziękowanie i zachęta do dalszej
pracy".
Frater et amicus in Christo ks. A. Brudnicki.
Dnie 25 maja p. Anna Reinstoff ofiarowała:
obrus na wielki ołtarz, w kółka z szerokim szlakiem
i 6 ręczników ac lavabo.
Dnia 31 maja takiż obrus i w takim samym
celu ofiarowała Porosowa z Brussa. Wracając z jubileuszu ks. prał. Szulca, wstąpił do Retkini ks.
prał. St. Chodyński i bardzo mu się ona podobała.
Dnia 5 czerwca pp . . Piskorska z koleżankami
swemi z Pabianic ofiarowały do naszego kościoła
tuwalnię, ręcznej roboty z monogramem JHS.
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Dnia 14 czerwca ofiarowano nam z Łodzi okrycie pluszowe i 4 używan e sztandarki, a pp; Figlówny
poduszkę z Różańcem.
· Dnia 15 czerwca, jako
Uroczystość Bożego
Ciała, odbywa się procesya do kolo11ii „Działy".
. Dzieci, wśród odpowiednich ceremonii, przystąpiły
do uroczystej Komunii św. i odmówiły obietnice
Chrztu św., poczem złożyły przyrzeczenia: dziewczęta - nie pić do 20 roku życia wódki; chłopcy i nie palić papierosów.
Podobnież odbywa się Komunia św. dzieci i co
rok w Retkini, poczem dzieci dostają na plebanii
śniadanie i upominki, a składają po świecy, jako
ofiarę do miejscowego kościoła.
Do 20 lipca murarze pracowali przy budowie
wieży, poczem przerwali roboty, z powodu braku

w

cegły.

Dowóz cegły był dotąd ogromnie nieregularz powodu znacznego ruchu budowlanego
w Łodzi, co sprawiło, że ci nawet Retkiniacy,
co dotąd wcale się nie trudnili wywózką cegły, pokupowali sobie w tym celu konie i zarobkują.
I dlatego-to tak trudno posłać kogoś z nich po
licówkę, którą zresztą spwwadzamy z Pabianic.
Lecz i nie z samą tylko dostawą cegły idzie nam
obecnie tak jakoś chropawo trochę, bo ć i ze skład
kami również: może to dlatego, .że nie zawsze
mogę takowe zbierać osobiście, a może mniej chęt
nym do składek wogóle już zdaje się za wiele „tego
dobrego" ,-a ja tak popycham, acz powoli, wykoń
czanie wieży.
Dnia 6 sierpnia omawialiśmy, jak ma być za.kończona wieża na kościele, i wszystkim przypadł
·do gustu projekt, aby to zakończenie było żelazne.
Kiedy jednak przyszło do obmyślenia źródła, z jany,
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kiego możnaby było zaczerpnąć pieniędzy na wykonanie tego projektu, wnet jednomy ś lno ść prysła „
niby bańka mydlana: jedni chcieli uchwalić, aby-każdy gospodarz dał na ten cel 16 r.,-inni, aby. płacono :go rublu z morgi, - wkońcu zaś stanęło,
na tern, że z chętniejszych do składek dał każdy,,
· co mógł: niechętni, cho ciaż niejeden i mógłby dać„
nie dali nic, słowem-cała sprawa legła nową troską na głowie mojej i będę musiał związane ~ nią
wydatki pokrywać z groszm,vych składek. Mimo·
to 7 sierp. obstalowałem to żelazne zakończeni&
'>vieży na kościele u p. ŻukowskiegÓ w Łodzi, ma. jąc już naturalnie odpowiedni rysunek, wykonany-bezinteresownie przez p. Procnera, inżyn iera z Pabianic.
·
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Składki napływają skąpo,

zwózka cegły idzie,
żółwim krokiem, więc i budowa wieży nie posuwa.
· się naprzód, co wszystko · mnie przedewszystkiem
i najbardziej ze wszystkich Retkiniaków dręczyćc
· musi, boć i długi coraz bardziej rosnąć muszą. Mi- mo· to jednak nie traćmy nadziei, bo oto: dnia 13"
sierp. pani B. Wiśniewska z Łodzi ofiarowała do,
naszego kościoła bursę z barankiem, tak potrzebną:
· przy nawiedzaniu chorych moich Retkiniakó·w.
Dnia 29 sierp. zawarłem umowę z p. Strojnovvskim, blacharzem z Łodzi, o pokrycie blachą
cynkową dachu na zakończeniu wieży,-przyczem
pokrycie to ma być w pierogi i blachą M 12, ornamentacye blachą M 14,-a na samym wierzchu.
dachu mają stanąć: gałka miedziana złocona, około·
. 40 cali wysoka i 30 c. w średnicy, na niej zaś.
krzyż.

Dnia 1 września papę na budynkach beneficialuo-gospodarczych pociągnięto smołowcem.
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murowanie wieży
(czyli pod zakończenie),
nagłówkiem „Październik", powyższej dacie,
zamieściłem krótki rzut oka na to, co napisano dotąd, i tym „rzutem" miałem zamiar zakończyć drobiazgowy pamiętnik moich prac i zabiegów około mo:żliwie najlepszego zorganizowania beneficium w Ret.kini, ponieważ od vVsz. Świętych miałem wyjechać
z Retkini do Włocławka, aby tam zostać prokuratorem w 8eminaryum. Aliści „odmieniło się", przeto
:zapisuję poniżej to tylko z „rzutu", co było dokonane w październiku, a zresztą spożytkuję w innem
miejscu.
A więc'? Retkiniacy, jako włościanie „z krwi
i kości", potąd nieufni, pokąd się nie przekonają
o szczerości i szlachetno ści zamiarów, uczuć i przekonaii tego, z kim dano im mieć do czynienia,
a potem przywiązujący się już do niego całą siłą
svvojej, u większości jeszcze naszego ludu prawej,
choć dla mało znanych sobie zwykle zamkniętej
duszy-nie mogli i nie chcieli tak łatwo pogodzić
się z tą myślą, że muszą się już i to tak niespo.:
dziewanie dla nich rozstać na zawsze ze swym
ukochanym proboszczem, który z taką energią
przezwyciężał, aż dotąd tyle piętrzących się na ich
wspólnej drodze przeszkód, tyle zaznał u nich goryczy, ale i pociech, z takiern wreszcie zaparciem
.się siebie kładł podwaliny pod ich nowe moralne,
materyalne i umysłowe życie, budował je i rowijał.
Nie, nie! to żadną miarą być nie może, to być nie
powinno. Na taką, według nich, krzywdę wzdrygała się ich prosta wprawdzie, ale zdrovva jeszcze
natma: to za wielką byłaby troska, za boles1ia rana dla ich zwykle zamkniętej w sobie, ale głęboko
czującej duszy. Nie dają tedy za wygraną:
Dnia 2
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Dnia 3 paźdz., wieczorem, wysyłają od całej
parafii Antoniego Krasińskiego i Ignacego Placka,..
z gorącą prośbą ,do Najd. Pasterza dyecezyi o pozostawienie mnie i nadal w Retkini. Jakoż Jego.
Exe. zgodził się na to pod warunkiem jednak, że,.
w razie organizacyi nowej parafii w Rudzie Pabia- nickiej i budowania tam kościoła, zabierze mnie do,
Rudy, a do Retkini da ks. Ad. Brudriickiego. I z taką to rezolucyą wrócili z Włocławka powyżej wymienieni delegaci dnia 5 paźdz. do Retkini, gdzie~
usłyszeli dobrą nowinę od dziek. łaskiego, ks. AL
Jędrychowskiego, który tu był z wizytą kanoniczną, a mianowicie: uchwalono w Pabianicach że
nie mają nic przeciw temu, aby wieś Lublinek
odłączyła się od Pabianic, a przyłączyła się do
Retkini.
Stosownie do rozporządzenia Najd . . Pasterza.
dyecezyi, zostałem i nadal w Retkini, aby wyko1iczać
kościół, spłacać zaległe długi, zaokrąglać benefićium i pracować w dalszym ciągu nad materyalnym, moralnym i umysłowym rozwojem moich Retkiniaków.
Między 9 a 14 paźdz., pokryto cementem głów
ki slupów parkanowych. Dnia 16 paźdz. p. Żuko- 
wski zaczął składać i ustawiać zakończenie żelazne
wieży na ko ściele.
Dnia 2? paźdz., przybyli do Retkini vYójt i pi- sarz gm. Bruss, którzy oświadczyli, że Ministeryum
żąda, aby Retkiniacy grunt, uchwalony ze wspólnej
własności, zapisali reje ntalnie pod kościół i dla proboszcza i kopię aktu z planem beneficium przesłali
do Powiatu dla odesłania do Ministeryum. Aczkol- ·
wiek decyzya, o jakiej mowa, zapadła w Mini-steryum jeszcze 18 czerwca, uchwałę gminną na-znaczono dopiero na 22 paźdz . , i Retkiniacy natu-

::ralnie chętnie zastosowali się do żądania MinisteTyurn, upoważnili przytcm Marcina Witka do zawar-cia żądanego aktu. Resztę wypełni się po zamianie
części gruntu beneficialnego na grunt Zuberta. Szybkość załatwienia tej zmiany zależy od p. Komisa:rza do spraw włościańskich, u którego obiecał po_przeć ją p. pisarz z Brussa, Januszewski.
Dnia 26 paźdz., znalazłem w „Slowmku Geograficznym Ziem Polskich" notatkę o Retkini, którą
-vv pamiętniku zapisuję, gdyż może się komu przydać.
(Pamiętnikarz ani przypuszczał, że ona się istotnie przyda w dwa lata później jego rodzonemu
bratu, jako przygodnemu kronikarzowi Retkini).
Dnia 3 listop. sk01iczono ustawienie konstrukcyi żelaznej na Wieży. Dnia 4 listop. murarze
•skończyli nakrywanie murów wieżowych. Dnia 6
listop. blacharze rozpoczęli szalowanie wieży na
kościele.

Od dnia 18 do 22 listop., ślusarz przy pomocy Retkiniaków moich wstawiał w wieży żelazne
:żaluzye.

Dn. 20 listop. Błaszczykowa z Brnssu ofiarodo kościoła w Retkini szeroką, białą haftowaną
•stułę, w cenie 30 rb.
Dnia 4, 5, 6 i 7 grudnia, o 7 w. przy0hodzHy
-do kościoła dziewczęta z Retkini. Nabożeństwa odbywa,ły się przed prowizorycznym ołtarzem M. B.,

·wała

-Odmawialiśmy „Litanię Loretmiską", śpiewalismy
„Pod 'rwoją obronę" z modlitwą, \\· ygłaszałem na-

uki: O „P. Bogu Jezusie Chrystusie, o warunkach
spowiedzi i obowiązkach stanu", wreszcie „Tantum
Brgo" i benedictio. Wieczorem w wigilię Niepokalanego Poczęcia odbyła się spowiedź, a · w samą
Uroczystość, o s r., generalna Komunia św. Sześć
dziesięciu uczestnikom w naukach rozdałem pa-

164

miątkę z wizerunkiem M. B. Częstochowskiej. Uczę
szczały dosyć regularnie. Miła to była dla ~as U1:0czystość, a dla mnie prócz tego i prawdzrw_a m~
spodzianka, obawiałem się bowiem trochę, ze si~

nie uda po raz pierwszy coś podob~ego,-a on~
tymczasem zgodziły się jeszcze chętn~e _uczęs~cz~c.
na naukę, odpowiadającą ich stanowi i połozem~
społeczno-ekonomicznemu, o_ ile znajdzie się _odpowiednia kierowniczka. Niestety! z powodu intryg:
czysto lokalnej natury, trzeba było tylko zacząć
od nauki robótek: po przełamaniu pierwszych lodów.
uprzedzeń, niechęci. zaczęło ich chodzić 30 ~o .P:
Borowicz, w domu p. Szerowej, były nawet pó~nie)
już i zadowolone, jako że, za naukę sam płaciłem,
a one tylko materyały przynosiły.
Nauka trwała trzy miesiące. Jako pamiątka
po niej pozostał duży kanwowy gustowny kobierzec, na stopnie wielkiego ołtarza, wykonany przez.
uczennice i nauczycielkę.
Dnia 21 grudnia, wobec dziekana łaskiego, k~.
d-ra Brylika, p. Raczyńskiego, pomocnika n~czfllm
ka pow. Łódzkiego, p. Kwiatk?wski~~o, wóJta g1~.
Bruss i p. Januszewskiego, pis. teJze gm., Retkiniacy uchvvalili przyjąć i uważać za przyląc_zoną
mocą tej uchwały do par. Retkinia, _wieś L~~lmek.
należącą przedtem do Pabianic. Dali_ równ_iez peł
nomocnictwo Ignacemu Plackowi, Jako Je~nemu
z członków dozoru kościelnego w Retkini, do przyjęcia w ich imieniu gr~ntu pod k?ściół i na użyte~
proboszcza, jako darowizny paraf~an, o cz_em _była
uż wzmianka wyżej, i sporządzema odpowiedmegoaktu rejentalnego.
·
. .
.
Dnia 23 grudnia ślusarze zalozyh krzyz na
"Yieży, a o 9 w. przyszedł na plebanię Komite_t budowy kościoła, aby mi powinszować z racyi nad

+
l

\

165

chodzących Świąt, a z nimi i dwaj członkowie
„Spółki Spoż.". Bardzo sympatyczny to objaw
a i oryginalny nieco, fjako że każdy z przybyłych
przyniósł, jako upominek, jakiś materyał spożyw-
czy. Przy stole gawędziliśmy do g. 11 w. o potrzebach parafii wogóle, ciężkim losie kościoła, o sposobach polepszenia tego losu, bytu parafian, nie pomijając i spra'v z poza naszej miedzy.
Porządek nabożeństw w święto B. Nar. zacho-·
wałem ten sam prawie, co i w r. 1910, z tą tylko
małą różnicą, że o 9 g. r. odprawiłem Mszę Ś'\Y . ,.
tak zwaną, dziecięcą, przyczem około dwustu dzieci
przystąpiło do Komunii św., następnie zaś otrzymały one śniadauie i upominki.
Dnia 27 grudnia zniwelowano cmentarz przy
kościele i nawieziono, gdzie się okazała potrzeba.
piaskiem z góry gromadzkiej.
Dnia 31 grud., po dziękczynnych nieszporach
i schowaniu Najśw. Sakramentu, wypowiedziałem
naukę okolicznościową, poczem odczytałem: jak
dawna jest Retkinia, ile obecnie liczy mieszkańców,.
odkąd jest samodzielną parafią, ile dotąd złożono
pieniędzy na budowę kościoła i urządzenie parafii,
na co te pieniądze wydano, przypomniałem im stan.
zewnętrzny kościoła i wyliczyłem inwentarz jego
wewnętrz. A ponieważ obraz, jaki przed nimi roztoczyłem, sprawił na nich widoczne i to niezłe
wrażenie, zrobiłem zwrot ku ich kieszeniom, rzucając myśl sprawienia w nadchodzącym roku dwóch
bocznych ołtarzy i organów.
Części parafian moich uśmiechała się myśl
sprawienia choćby ołtarza M. B. Częstochowskiej
i organów, ale trapiły ich stare zaległości, które
należało przecież spłacać, i obawa, czy knietórzy
nie powiedzą stanowczo: dosyć mamy „tego dobre-
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go" , boć to przecież już szósty rok składek, a wtem
czwarty-nawet i bardzo forsownych. Trzeba więc
będzie jeszcze większego faktu, a przedewszystkiem
jeszcze \Viększej pomocy Bożej. Jakoż nie tracimy
tu jeszcze .nadziei, że Jego Boskie Serce, jak dotąd, tak też i w nadchodzącym roku pobłogosławi
naszym zbożnym zamiarom. Bóg ma przecież. wię~
c ej, niż rozdał, w Nim cala nasza -ufność i nadzieja,
i dzięki Mu za ·w szystko, co nam dotąd zesłał!
A zresztą do narzekania nie mamy powodu z raeyi
·choćby i forsowanych wydatków, skoro żadnego
poważniejszego wydatku w czasie budowy kościoła
-w Retkini wcale nie mieliśmy.

Rok ·panski : 1912~ :
Nowy ten Rok rozpoczęliśmy pi·awie tak samo,
ubiegły, .boć z tą tylko małą zmią,ną, że pod:..
~czas wystawienia Najśw. Sakramentu przy .balustra~
.dzie na ustawionym .w tym celu klęczniku ' adoro_wały Najśw. Sakrament po pół .godziny , dziewczęta,
które przed N. Rokiem zaczęły się u_czyć haftu i in·
nych robótek kobiecych. Na Nowy Rok mniej wier·ńych było u spowiedzi i Komunii św. niż na B. Na~·odzenie.
·
'
·
.
·,
Dnia 11 stycznia, prócz rynn z ~vież'y na dach,
.blacharze uko11czyli_imie roboty przy kościele, prny~
:czem p. Strojnow.ski, majster bla,ch?-rski z , Łodzi,
-0kazal się rękodzielnikiem sumiennym, co się u 11as
11ie zawsze zdarza.
Pll..ia 12 stycznia rozpocząłem kÓlędę parafial:ę.ą,
:przy'czem dzieciom rozdawałem cukierki, star,s zym
Żaś książecz~i_ lub „pamiątki" kościoła. Jednak i t~m
wiele nie szafowałem,-wolalem bowiem lepiej zaopatrzyć w , świeży zą.pas książek z „Księgarni
Powszechnej" w Włocławku bibliotekę parafialną,
jaką swoim kosztem urządziłem · i uz'upelniam.
.
_Dnia 16 stycznia odbyłem kolędę po Lublinku,
który [po raz pierwszy kolędowałem, jako prawie
już cząstkę naszej parafii. Re_
z ultat kolędy zapisałem do „Liber status animarum", jako zresztą · pie~
jak i

11
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stępują
podpisy wszystkich,
powyżej wymienionych,
.
.

wesoły:

prócz nielicznych jednostek, większość obojętna na wszystko, co dobre i szlachetne: mało umie.
czytać i pisać, mają potajemne karczmy, więc i piją
znacznie; -jeden nawet zyje ż nfomką zamężną, sam
również żonaty; on porzucił naturalnie żonę, ona,
męża-dobrane towarzystwo, bo i niewiadomo skąd„
a gospodarz, u którego mieszkają, wcale tego nie
ciekaw. A przeto kolęda bez porównania mniej miła, .
niż w Retkini. Zresztą nic ponadto osobliwego w tymc
czasie w parafii nie zaszło. Ja zaś wypłacam w dal-szym ciągu zaległości: za deski do wieży, ślusarzowi!
i blacharzowi; sprowadzam też od N. Roku, swoim
kosztem, kilka tygodników i gazet codziennych, jak:
„Zorza", „Dobra Gospodyni", „Anioł Stróż", „Przyjaciel dzieci", „Dziennik Powszechny'', „Wiadomości
Codzienne'', „Rozwój Łódzki" i rozdaję na wieś.
Dnia 15 lutego ks. Kaz. Zagner zapisał w pamiętniku proboszcza z Retkini: „W dniu 15 lutego.
odbyło się dziękczynne nabożeństwo z powodu wy-·
kończenia robót · wewnętrznych .w świątyni Najśw ..
Serca Jezusowego w Retkini. Sumę uroczystą.
celebrował ks. Winiarski, podczas której wygłosił
mowę okolicznościową proboszcz z Lutomierska, ks ..
Kazimierz Zagner. W nauce tej mówca podnióst
wielkie zasługi i nieocenione poświęcenie miejscowego proboszcza, podjęte przy budowie nowej świą
tyni i budynków plebańskich. Również pochwalił·
dzielnych parafian za nieustanną w ciągu 6 lat ofiar-·
ność i zachęcał do dalszej ofiarności na cele koś-
cielne i sprawy społeczne, a mianowicie: prosił, abytak chętnie, jak dotychczas, pośpieszali z groszem
ofiarnym na organ, dom ludowy i t. p. Rzewną tę:
uroczystość uświetnili swą obecnością również:

księży.

Ca,,ła . ta uroczystość, a właściwie powyższa notatka 1 ~ ·Jliej, wymaga jeszcze takiego uzupełnienia: .
O 9 r. odprawiłem żałobne nabożeństwo za tych
zmarłych, których zabiegliwości i pracy ben~f~ciu:i:
retkińskie zawdzięcza przedewszystkiem mozlnvosc
otrzymania ziemi pod kościół, zabudo.wania gospodarcze, ogród owocowy i na inny uzytek, np. na
cmentarz grzebalny i do obsiewania, a co wszyst~o
ich spadkobiercy mogli łatwiej i bezinter_esowme
ofiarować ku tym celom. O 11 r. odbyło się naboże~stwo (patrz notatkę ks. Zagnera), a po nabożeń. stwie skromne przyjęcie: księży i komitetowych na plebanii; innych mężczyzn-w „Spółce Spożyw
czej"; niewiast-u Ignacego Placka. Ponadt? ~- Dobrski, artysta fotograf z Pabianic, dokonał zdJęc dwóch
grup: komit'etowych z ks. Zagnerem i k_s. P .. Z~
łuską na czele; druga z~ś objęła wszystki~h. kąięzy
na tej uroczystości obecnych. Nawiaso~vo J~Z tylko
dorzucam, że Retkiniacy moi wszystkich i~h . będ~
długo mile wspominali, jako ż.e niektórzy z _mch byli
i materyalnymi dobroczyńcami, wszyscy zas bez wyjątku duchownymi.
.
Dnia 17 lutego podpisałem umowę nad':~ bocz~e
na Zieołt arze, P o 2300 rb. każdy, a ma je ustawie
d t ..
lone Świątki w naszym kościele prze s awicie1 p.
p~
Stufflessera z St. Ulrich-Groden w Tyrolu.
czątkach marca kazałem wysadzić drzewkan:i. aleJę
z boku kościoła a w stronę Konstantynowa I zywopłot do gruntu Figla; posadzono mi też r?żne drzewka:
na cmentarzu przy kościele i w ogrodzie owoc?wym
przy plebanii,-przyczem drzewka te pocho~ziły od
p. Wiznera z Łodzi.
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Brudnicki i ks. Nowierski, słuchając spowiedzi. Do
Komunii św. przystąpiły liczne rzesze.-:-Poniżej na-
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Dnia 18 marca murarze rozpoczęli od ·wewnątrz
tynkowanie \vie'ży.
.
.
Dnia 21 marca w ogrodzie , owocowym przy
plebanii od „Spółki Spożywczej" ~o krzyża wysadzono 500 ·s ztuk . ligustru . pochodzącego z Lasku.
Dnia 23 iharca. blacharze~ <:lokp1iczyli lutowania
rynny . na kościele i zdejmowani.a rusztowania ):}.a
w~ż~
·
·
Dnl.,a 31 marca pewna panną z Bru,ssa poda·
.rowała do. ~ościoła poduszeczkę, pulpit i krzyżem,
kanwowej ·roboty, podszytą ponsowym pluszein.
.
Dnia 4 kwietnia murarze skmiczyli wewnętrzne
tynkowanie wieży i wmurowali kropie.lnice, kupione
·
.
w Płocku za 110. rb. .
.
Dnia 15 kwiet. zapłaciłem 27 rb„ które ofiaro_wała p. Szachogłu0howicz, za albę z szerokim gi.
piurowym szlakiem.
Dnia 20 kwiet. kazałem wysadzić kasztanami
od p: Grupscha drogę przy gruncie Ignacego Placka
i aleję od drogi do podwórza przy plebanii.
Dnia 22 kwiet. wykończono schody na froncie
, kościoła-z cementu i--:--beton pod wieżą~ na dole.
,Dnia 9 maja kupiłem 2 dzwonki frażet . . · ,
Dnia 15 maja p. Królikowski, jeometra z Piotrkowa, przywiózł wspominane już plany, za ' które,
po wielu targach, dostał 130 rb.
Dnia 26 maja ko1npania, ·z powodu deszczu,
.chodziła z Retkini do Łagiewnik mała liczebnie.
Franciszkowa Plackowa z córką ofiarowały na oł
tarz zwierzchni obrus.
Dnia 28 maja Rojek, Kulisz i inni przygodi1i
brukarze wybrukowali ry1isztok, jak długi parkan
frontowy przy naszym kościele.
Dnia 30 maja Guz w ogrodzie owocowym przy
plebanii w Retkini przymocował wszystkie' drzewka

.owocowe do nowych palików, jakie przedtem w.yro'bił z kupionych przeze mnie okrąglaków.
ciągu maja nabożeiistwa odprawiałem o 7 w.
z wystawieniem Naj św. Sakramentu i przed . prowizorycznym ołtarzem M. B., przyczem wiernych przychodziło dużo, a Wbród nich-nawet z Karolewa.
Dzieci chodzą na naukę od 3 do 4 1 12 pp. Maj - był
zimny i suchy, tylko około 'l. Świątek i w same
Z. Świątki spadł rzęsisty deszcz, co bardzo dodatnio
wpłynęło na roślinność. Na „Długiej .Kolonii" Woch
i Witek wybudowali, a Józ. Marszałek w sąsiedztwie
ogrodu owocowego przy plebanii rozpoczął budowę
domu murowanego.
Dnia 6 czerwca odbyłą się · z racyi Bożego Ciała
i to bardzo uroczyście, procesya z kościoła naszego poprzez. „Długą Kolonię" - .od Pycia do Zielińskiego,
przyczem ołtarze byly ubrane ładnie.
Dnia 14 i 15 czerwca w okna przy wielkim
ołtarzu wstawiono nam witraże świętych: Izydoradar gospodarzy, i Jana Kantego-dar „Kółek Żywego
Różańca",-z tą przewodnią myślą, aby zebrani w kościele poglądowo się uczyli tej prawdy, że świętym
może zostać zarówno każdy prostaczek, jak i uczony.
Dnia 16 czerwca, w uroczystość Najśw. Serca
Jezusowego, dzieci przystąpiły do uroczystej Komunii św. i na pamiątkę tak doniosłej dla nich chwili
złożyły mi okołl) 90 rb. na konfesyonał.
Dnia 17 czerwca przywieziono od stacyi Lódź
Kaliska część organu.
Nabożeństwo do Najśw. Serca Jezus. odprawiałem stale o: 7 w.: ludzi przychodziło mało. Dobrze,
że wybudowaliśmy kościół, w tym roku bowiem ze
składkami to jeszcze „jako tako", ale pomoc w na~
turze-przychodzi „żółwim krokiem." . I gdybym był
nie pędził z budową kościoła w ciągu ubiegłych lat
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paru „całą siłą pary" - w tym roku trzebaby było
pono „na śmierć się zagryźć"!
W pierwszych dniach lipca zaczęto nam skła
dać organ.
Dnia 11 lipca nadesłano mi „Ustawę Kółka
.Rolniczego", zatwierdzoną 19 czerwca, przystąpię
więc niezwłocznie do zorganizowania w Retkini
Kółka Roln. pod nazwą: „Kółko Rolnicze św. Izydora".
Dnia 14 lipca wysłałem na własny koszt organistę na kursy miesięczne do Płocka.
Dnia 18 lipca moi Retkiniacy z podbieraczkami
w ciągu 6 godzin samorzutnie i bezinteresownie skosili mi żyto, co, jako bardzo sympatyczny objaw,
z naciskiem podkreślam.
Dnia 27 lipca ustawiono w kościele naszym
nowy, ciemnego koloru, gotycki konfesyonał, z niezwykłym napisem: „Ofiara dzieci-1912 r.", nabyty
u p. Iwaszkiewicza w Warszawie za 183 rb.
Dnia 29 lipca nasza ,; Spółka Spożywcza" sprowadziła, jako nowość na naszym gruncie; siewnik
12-o rzędowy Melichara za 186' rb.-dla siebie i parnik, drugi we wsi - dla Marcina Witka. Miał już
dotąd parnik Antoni Krasiński.
Dnia 10 sierpnia firma ;,Biernacki w Dobrzyniu"
ukończyła składanie organu, przy którym roboty
polichromiczno - malarskie bardzo gustownie wykonał p. Krowicki z Płocka.
Ku wielkiej mojej radości raz już przecie pozbędę si ę 10 kopiejkowych stołowników z firmy „Biernacki w Dobrzyniu": kłopot z tym fantem miałem
taki, że nie życzyłbym go żadnemu z księży; tymczasem za nic go sobie zwykle mają i parafianie
i stołownicy.
Dnia 11 sierpriia na podwórku Marszałka dom miał niewykończony jeszcze - odbyło się niby

organizacyjne zebranie „Kółka Roln.," przyczem stosowną pogadankę wygłosił p. Lewicki, generalny instruktor z W ars za wy. ·

·

że

Mimo

pogadanka 11 sierp. p. Lewickiego
trwała
chętnie słuchali.
Prelegent,
i jako człowiek i jako popularyzator wiedzy rolniczej, zrobił na nich dodatnie wrażenie. A jednak,
chociaż i składek żadnych z racyi pogadanki nie
wymagałem od nich, skoro nadeszła chwila odjazdu
p. L., zaledwie mogłem dostać koni, aby go odesłać.
A stąd łatwy już wniosek ku przestrodze działaczów
społeczno-ekonomicznych: niewiele liczyć na ludzką
wdzięczność, ale zawczasu uzbroić się w duży zapas
cierpliwości, obok naturalnie wiedzy i silnej, jak
stal, hartownej woli; aby się w działaniu swojem
obywatelskiem prędko nie zniechęcić, w drodze
nie stanąć, ale, „zakasawszy rękawy", z niezmożoną
wytrwałością, wyrozumiałością i energią pchać cały
·wózek swoich ideałów a pełną „garścią" rzucać ich
ziarna na mało jeszcze uprawną, ale z natury swej
żyzną glebę serc i umysłó'v swojej, zaniedbanej braci
4 1/2 g., obecni

wieśniaczej.

Przy
września,

końcu

aby

sierpnia i w pierwszym tygodniu

uniknąć pośrednictwa, sprowadziliśmy

8 wagonów 150 korcowych węgla, na który zapisy
zebrałem

przed zamówieniem; a za otrzymany zysk
ugnhitacz Campbella, 18-o kręgowy, który
stał się własnością „Kółka Roln.". v..r tymże czasie
pomalowano w kościele: zewnętrzne drzwi, balustradę
na chórze i tymczasową ambonę, a · drzwi wewnę
trzne polakierowano, co wykonał pomocnik p. Krowickiego z Płocka.
Dnia 25 sierp., z racyi odpustu u nas, przybyła do Retkini kompania z par. św. Stanisława
kupiliśmy
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:w Łodzi,

licząca

kilka tysięcy. wiernych, z Jks_
prał. Tymienieckim na. czele.
Dnia 21 września Retkiniacy moi po raz pierwszy na . gruntach .s-~yoich .widzieli w robocie siewnik,.
którym siał St. Kołacz.
·
Dnia 27 września-ugniatacz, .ale już oa gruncie beneficialnym. Cały wrzęsiei'i . padały deszcze~
·
Dhia 5 'paźdz. odbyły się pierwsże wyhory do'.
„~ąrŻądu Kółka 'Roln.". Dnia 13 paźdz. po sumie
odbyło się zebranie „Spółki Spożywczej".
Przyszedł też na zebranie naszego . ,;'Zarządu_
Spółki Spoż." pe<vien s,tary gospodarz, w . „teoryi'"
bardzo życzliwy dla mnie, a wcale nienależący d<}
„Spółki". Kiedy mu bardzo grzecznie zresztą zwró-:
ciłem mvagę, że to zebranie ścisle poufne, czyli dl~
etzionków, z czego wynikała już sama przez się ko-·
p.ieczność - pożegnania nas, wyszedł wprawdzie, lecz
:mocno na ninie obrażony, czego nie· omieszkał mil.
przy ' spotkaniu, i to wkrótce, okl:tzać w wyrazach
pardzo nieparlamenfarnyJh. Może się to przyda ja-·
ki~mu bezkrytycznemu „chłopomanowi".
·
Dnia 16 paźdz. odbyły się wybory do „Dumy·
Państwowej" wśród przed;:;tawicieli średniej · wła-
sności ziemskiej, pod przewodnictwem p. Ottona.
Krauzego'.
· ·
·
·
Na wyborach do Dumy . Niemców była więk--:
i szli ławą, · głosując na swoich-Polakom zaś,.
bez w~ględu na ich przekonani.a, rzucali czarne,
gałki; „;rej" przyterri łvodzili _ młodzi. I zdawało się,.
~e polscy kandydaci, winni byli wyjść pobicł „na,
głowę", aliści stało się przeciwnie: 16 Polaków wy~;
brano· i 8 Niemców, którzy nie pomyśleli byli za1vczasu o ustaleniu listy .swoich kandydatów. I tak
oto zamanifestowały swoje „braterstwo narodowe'"
z nami te '„nie6drodne dzieci", a bardziej jeszcze
szość,
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·:wnuki Karol_a ;~r~~, któ~ym tak niedawno jeszcze
Alexander Svv.J:ętQnh.owsk1, mag pseudo - postępu,
dawał na tę·', Q.r~~~ swoje błogosławieiistwo jako
·
Polakowi. „Sapt~ilti sat"!
Dnia 17 paźdz. odprawione zostało nabożeń
:stwo „Skargowskie", zalecone przez Najd. Pasterza,
przy udziale kilku okolicznych księży, z których
jeden odprawił uroczystą wotyw ę , inny znów wygłosił licznie zebranym wiernym odpowiednią naukę.
Dnia 31 paźdz. stolarz z Konstantynowa ustawił
)V na8zym kośi:iiele pod chórem katafalk, mazerowany na dębowo, z czarną trumną, które wykonał
był w swojej pracowni.
Dnia 15 i 18 listop. kazałem wysadzić akacye
i porzeczki w ogrodzie przy plebanii, a brzeziną :aleję na cmentarzu grzebalnym. Drzewka sprowa,dziłem ze Złotego Potoku.
Dnia 19 listop. przywieziono ze stacyi kolejowej w Łodzi paki z ołtarzami bocznymi i ustawiono
je w kościele, ponieważ przedstawiciel p. Stufflessera jeszcze się nie zjawił.
Tegoż dnia o godz. 11 1/2 rano zakończył swój
długi i ofiarny żywot ks. prał. Edward Szulc, prob.
:z Pabianic, przeżywszy lat 77, a 48 na powyższe:i;n
probostwie. Jest to jeden z dobrodziejów kościoła
w Retkini, na którego budowę na rok przed śmiercią
-ofiarował tysiąc · rb. z właściwą mu, kiedy składał
jakąś ofiarę lub czynił komuś dobrze, delikatną
uw agą: .„Niech to będzie między nami".
Przez cały pierwszy tydzień grudnia o 7 w.
panny z Retkini przychodziły na nauki, których wygłosiłem pięć na tematy:
„Dobrze wierzyć'', „Dobrze czynić'', „Dobrze się modlić", „Dobrze używać Sakramentów" i „O kościele",-a ks. Winiarski-„0 czytaniu dobrych książek i gazet". Uczęszczało ich 80.
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Wszys.tkie ,Y :piątek i sobotę były u . spo·wiedzi;
a ' w . niedzielę u Komunii św. podczas sumy, ·PO>
której 79 ,vpisaJem do Rożańca, jaki im ~rzedten~
dałem na pamiątkę. Podczas sumy wystąpiły z swą
cb orągwią;
.
·.·· · Dnia 5 grudnia zamówiłem 3 . dzwony u P- ..
Czerniewicza z Pustelnika
·za pośrednictwenrp
. Kar:.
.
.
.
Michalskiego z Łodzi.
Dnia 11 12 i 13 grudnia ks. Winiarski z Górk:\i.
g·łosił nauki ;koło 70 chłopcom. Byl·i· 01:i też wszyscy
ti spowie9-zi w piątek, a u Komunn sw. w s?botę:
i niedzielę . o g. 9 r., poczem dostali na p~m1ątkę
medaliki-szkaplerze. Pomagali nam p~zy t~J P?słu
dze duchovvej ks. Wójcik i ks: Goc - obaJ w1kar:z Pabianic. .
· ·
,
Dnia 13 grudnia wykończono składanie bocznych.
ołtarzy. Ponieważ okazały się za szczu.płe: prz et~
p. Stufflesser zgodził się powiększyć Je 1 dodacambonę, skoro do 4600 rb., jako ceny ołtarzy, do-płacę niu jeszcze 200 rb.
., .
Dnia 21 grudnia skoń czono przeJscia po~a or-ganem na chórze i pomalovva110 s~hody . na chor, co
kosztowało 21 rb. 95 k. · Dnia 21 i 22 grud. odbyły
się, zapowiedziane przedtem przez „Wydział Kół~k
Roln.", dwudniowe pogadanki. Miały być tr~yd~10:
we, lecz Wydzi ał zbyt późno je zapow1~d~iał,
il, p'rzytein jeszcze pierwszy prelegent się spó~n.1ł. .
W tym roku komitetowi też, acz w mm_eJszeJ
liczbie, przyszli, aby mi powin szować z. racy1 nadchodzącvch świąt B. Nar. Przy skromneJ przekąsce
w ckrótkiem przemówieniu podkreśliłem ten bardzo
sympatyczny objaw, ś :viadcz~cy o v:zajemne~ - zr~o~
q;umieniu · się i zharmomzowanm, co metylko ułat~ iło
nam wykonanie zamierzeń z ubiegłego roku, ale 1, da..
Bóg, ułatwi dokonanie nowych.

Naboż·eństwa w czasie świąt B. Nar. odbyły się
:prawie w takim samym porządku jak i wt. 191hrn,
9 r. odbyło się
.poświęcenie żłóbka, znajduj"ąceg:o się 'iv bocznym oł

.:z tą . tylko małą· różnicą, że przed

iarzu-św. Franciszka, jako kryptyk, przed którym
·.dzieci o g. 9 r. zaśpiewały kolędy i śpiewają , codzien~1ie
-od g, 4 pp~ Przy tym też żłóbku dzieci i dorośli,
:zachęceni przeze mnie, składali grosze dla biednych
dzieci z Łodzi. Kolęd nauczył dzieci organista :Ćniej 
:scowy.

Dnia 29 grudnia, po sumie podzieliłem się
,opłatkiem z miejscową drużyną śpiewaczą, zebraną
w ochronce. Po nieszporach odbyło się miesięczne
zebranie miejscowego „Kółka Roln.", na którern
poruszono kilka spraw żywotnych. U kresu starego
Toku (1912), dziękując Bogu za wszystkie zesłane
nam dotąd dobrodziejstwa wogóle, w szczególności
·dziękujemy gorąco za to, że Jego Boskie Serce tak
nam pomagało i szczęściło przy budowie, ku czci
J ego przeznaczonej, świątyni. Boć zresztą-o czem
tylko zaledwie marzyliśmy przed rokiem - udało
nam się w czyn wprowadzić całkowicie w tym ro.ku, to jest sprowadzić organ i dwa boczne ołtarze.
A Retkiniacy moi jwcale z tego powodu nie
:zbiednieli, bo oto: zasadzili ze 200 drzewek owo-cowych; pobudowali: Kacper Witek i Wawrzyniec
Woch, obaj z „Długiej Kolonii"- „murowane" domy; Fr. Placek z „Zagrodników" -dobudował piętro;
Walas z „Piasków"-duży dom piętrowy, a M. Witek-dużą stodołę; wreszcie Bartosiak z Brzeskówdom piętrowy. Ponadto: St. Kołacz uczył się przez
tydzień na „Kursach hodowlanych w Warszawie";
namówił Woje. Śmiechowicza i Józ. Muchę, poczem
pojechali na „Trzydniowe pogadanki w Głuchowie";
Józ. Figiel i Fr. Placek-na mój koszt-uczyli się
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na „Miesięcznych Kursach Roln. w Liskowie"; J.ózefa Figiel -kwiaciarstwa i akuszeryi ~~ ~arszaw~e;
wreszcie jej siostra (Antonina)-rękodzielmctwa mewieściego w Łodzi,:-obie na mój koszt, aby t~lko
.pracowały w Retkini i dla Retkini prze~ev~sz~stkiem.
I jeszcze jedno: marzenia nasze- o ile i~zie o kości ół - skromniejsze: sprowadzić zamówione trzy
dzw,ony, ambonę i spłacić zaległe. długi.
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Dnia 3 stycznia kupiłem patenę, potrzebną do·
chorych, za 4 rb. 62 kop. i kanony na ołtarz M. B. ,.
w dębowej, gotyckiej opl'awie, za 6 rb. 25 kop.
w Księgarni Powszechnej w Włocławku.
Dnia 15, 16 i 17 stycz. Helena Krasińska, Maryanna Witkowa, Elźbieta Kołaczowa, Magdalena
Figlowa, Józefa Kołaczowa, Franciszka Plackowa, Maryanna Muszyna i Anastazya Szachogłuchowicz ó-vyna
były na „Kursach", urządzonych ptzez „Koło Zj ednoczonych Ziemianek" w ich siedzibie przy ulicy Kopernika :M 14 w Warszawie,-przyczem pojechałem
z niemi i zapłaciłem za naukę, one żaś - koszta
podróży.

Dnia 27 stycz. odbyło się w Retkini zebranie
niewiast, na którein zdałem sprawozdanie z „Kur-·
sów" i zachęciłem do zorganizowania „Retkińskiego·
Kółka Ziemianek". Jakoż zabiegi moje nie poszły·
na marne, istotnie bowiem zorganizowaliśmy „Kółke>
Z. Z.", do którego weszło 40 niewiast.
Dnia 31 stycz. Ignacy Siejka przywiózł trzy
dzwony od dworca Łódź-Kal.
Dnia 4 lutego kupiłem fi oletowego materyału
na zasłony do ołtarzy i krzyża w czasie wielkiego
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}Kistu, ::;tosownie do zwyczaju zachowywanego
w Polsce.
·Dnia 7 lutego kupiłem platerowany'; nowy, wy~
7Jacany k:ociołek, za 19 rb. 35 . k. do wody święco~
nej, aby g;o uży,fać podczas aspersyi w święta uroczyste, i-puszkę do· komui1ikantów, wyzłacaną, od
wewnątrz i - .zewnątrz . za 28 rb. 38 kop., w Księ
garni Powszechnej w Włocławku. Tegoż dnia odbyło się ,,;ebranie niewiast _
w sprawie założenia
sklepu spółkowo-lokcio,ve·go, przyczem zapisało się
39 osób i złożyły 265 rb.
Dnia 16 lut. wybrano „Zarząd" do kierowania
i:ym sklepem.
Dnia 26, 27 i 28 lut. odbyły się w Retkini
rekolekcye. Kierował i1iemi ks. ··vvągrow ski, filialista z Cielętnik, pod Noworadoinskiem, ku wielkiemu
pożytkowi Retkiniaków · rnoich, · którym wygłosił po
.3' nauki dziennie. Byli i księża: z Kazimierza, Lutomierska, Rzgowa, Pabianic i Górki Pab., wysłu
·chali około 450 osób, poczem odbyła się generalna
Komunia św .
Dnia 10 i 11 11.iarca dziec! wysłuchały nauk,
ułatwiających im odbycie należytej spo,viedzl, u której było: 100 we wtorek, 50 · w środę, wszystkie zaś
przystąpiły do Komunii św. w środę.
Dnia 12 marca p. Pabianowski ustawił w koś
ciele naszym pięć przenośnych konfesyonałów, których brak dawał nam się odczuć bardzo.
Dnia 17 marca p. Krowicki z Płocka przywiózł
nam dvva feretrony: M. B. Częstochowskiej · i św.
.Józefa, goty0ki, za 80 rb., a Serca M. B. i św. Barbary, prenesansowy, bezinteresownie.
Dnia 20 marca spro wadziłem dwie zasłony ża
glowe do kaplicy M. B., gdzie ubieramy grób; Gói-ecka z Zagrodników podarowała obrus do wielkiego

<Ołtarza; Anastazya Szachogłuchowiczówna - 8 .obru-

sów, z gru~ego płótna, podarowanego jej przez Bar.b~rę. Sutkowską z Grzymik w g. Łomż. i przez
Kielmę

z Retkini.

Dnia 22 marca, w Wielką Sobotę, wielu wiernych o~wiedziło grób P. J. Zawieszono też zasłony
·w kaplicy M. B.
.
Nabożeństwo Wielkanocne odprawiłem bardzo
~ocz~ście.

Wiernych było dużo w kościele i u spoW trzecie święto zapadła w Retkini bardzo
:doniosła dla przyszłości jej dzieci wiejska uchwała,
którą zapisuję tu z wielką radością, - uchwalono
.bowiem, aby tu powstały dwie nowe szkoły, pod
.które Jan Bąba i Antoni Krasiliski ofiarowali place
samorzutnie i bezinteresownie, i - wysypanie szabrem drogi od kościoła i „Spółki Spożywczej" do
·cmentarza grzebalnego.
Dnia 1 kwietnia zacząłem katechizacyę z dziećmi
•od lat siedmiu. Uczę od 3 pp., aby ułatwić uczęsz
·czanie na tę naukę dzieciom, uczęszczającym prócz
tego do szkółki i ochronki.
·
Dnia 2 kwiet. byłem w Piotrkowie na „Zebraniu Patronów Kółek Roln.'', jako „Patron Obwodu
-wiedz1.

-Łódzkiego".

Dnia 3, 4 i 5 kwiet. kazałem posadzić sporo
·drzewek dzikich: przed plebanią, pod parkanami,
przy drodze i w szkółce przy „organistówce".
Dnia 8 maja p. Zacharski, instruktor z War;szawy, w ogrodzie plebaiiskim poza kościołem urzą
: dził pólka _ doświadczalne z nawozami sztucznymi
pod ziemniaki, buraki pastewne i kapustę .
,
Dnia 12 maja, a był to drugi dzień Zielonych
;Swiątek, odbyło się u nas urocŻyste poświęcenie
dzwonów. Z upoważnienia Najd. Pasterza dokonał
~tej ceremonii ks. A. Brudnicki, nowo-mianowany
12
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.prob. z Kłotna, który przedtem ofiarował na nie
300. rb., a za jego przykładem: Józef i Agnieszka
małż. Krawcowie, na pamiątkę ślubu ich· syna-An~oniego-z Anną Krawczykówną-200 rb., Wojciech.
.Smiecho1vicz z „:lagrodników" na· podziękowanie~
.Bogu za dobrodziejstwa, w ciągu życia otrzymane,-·
200 rb. i ·walenty Placek - 0/o od 1000 rb. za czas.
od 1910 r., kiedy je pożyczył na potrzeby kościoła
.naszego, aż do spłaty pożyczki przez parafian, Po
,poświęcenili dzwonów ks. Brudnicki Żwrócił sie
w gorących słowach do licznie zebranej rzeszy ludu:. ·
a głównie do 6 par „chrzestnych", iżby nie zapom-riieli o staropolskim, ·. w Retkini jeszcze zachowywanym zwyczaju - składania swoim chrzestniakom.
zapomogi „brzęczącej" na ich pielgrzymkę życiową,-
co tak .dodatnio na nich podziałało, że w pierwszym.
rzędzie złożyli chrzestni: Feliks Nykiel, piekarz z:Ret-kini, 100 rb„ Koźmiński, majster zduński z Karolewa„
)OO rb., Terpiał Kaz., obywatel z Brussa, . 30 rb.,.
Paweł Poros, gosp. ż Retkini, 30 rb., Woje. Pawel-czyk, gosp. z Chocianowic, 25 rb., Józef Krawiec,.
_gosp. z Retkini, Helena Krasińska, gosp. z Retkini,.
50 rb., Mar .. Witkovva, . 50 rb., Jadwiga Murasowa, .
50 rb., Magd. Figlowa, 50 rb., Mar. Muszyna, 25 rb., .
Starsza Szerowa ze Starego Rokicia, 100 rb., a za ich
przykładem i inni rzucili na dzwony więcej niż 800 rb ..
Dzięki . zabieg.om :B1r. Placka (syna) odbyła się na.
„Długiej Kolonii" zabawa u Piechów, na której 25.
_chłopaków Retkińskich, od 17 do 20 letnich, zobo- wiązali się do końca życia nie pić trunków alkoho- ·
lowych i na to własnoręcznie podpisali się wobec:n:inie: ks. Winiarskiego i ks. Brudnickiego~
Dnia 16 maja otrzymałem od ks. dziele i kań ...
_Jul. Brylika doku_ment, wyda11y pod datą 15 ·maja .
·1913 r. M 119, na: _mocy którego, , wyżej wzmianko--
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"_' any Lublinek, należący do par. Pabianice, przyłącza
się do par. Retkinia.
.
· · ·
Panny Morzyszek z Pabianic przyniosły bogato
haftowaną zasłonę na tabernaculum; którą wykonały za 60 rb., ofiarowane na ten cel przez inne
·
panny z Pabianic.
.
Dnia 20 maja Józefowa Plackowa sprawiła · dwa
~.ol?w~v-e nakrycia na boczne ołtarze, a dziewczęta
i mewiasty, również z Retkini białe nakrvcia na
i pod feretrony; wreszcie Piechówna, Soszanka i Klomkówna poznaczyły kościelną bieliznę.
.
Dnia 21 maja Fr. Placek, jego brat Józef
i inni wykopali i wymurowali cegłą studnię przed
plebanią.

Dnia 22 maja, jako w uroczystość _ Bożego
po sumie procesya poprzez Zagrodniki": ołtarze były ubrane ładnie, wiernych było
sporo.
Dnia · 25 maja komitetowi podpisali umowę,
.
Jako wypłacą p. Stufflesserowi 3,300 rb., a w tern:
2,500 rb. reszty Dależności za dostarczone już boczne
ołtarze i 800 rb. za gotycką ambonę, jaką nam p.
Stufflesser ma wykonać i do Retkini dostarczyć.
Czerwiec rozpoczęliśmy odpustem ku uczczeniu
Serca Jezusowego. Wiernych było moc, z nich zaś
wielu było u spowiedzi i Komunii św. Księży. było
10: sumę odprawił proboszcz z Górki, ks. Winiarski,
kazania wygłosili: ks. Wróblewski z Dobrunia - na
sumie i ks. Goc z Pabianic - na nieszporach. Odbyła się też uroczysta Komunia św. dzieci według
ustalonego już w Retkini zwyczaju.
.
Ani rodzice, ani ich dzieci nie · poczuły się do
· obowiązku podziękowania za naukę. Jest to objaw
w Polsce dosyć znany i ogólny pra1,;ie. Zresztą
trudno się nawet i dziwić „ skoro się weźmie pod
.

Ciała, odbyła się
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' \l\v~'gę~\ że i szkDły dotychczasowe i rodziny mało się
troszczyły

o zaszczepianie w młodzieży naszej uczuć
szl'a.1ćtletl:lie) zych o ich rozwij anie. I taki stan
rzeczy frrnr imY, zawsze mieć w pamięci, ażeby nie
ćitić ' ,:g<:frydkf 1'Pże lud nasz częściej i lepiej widzi,
co proboszcz od niego bierze, niż, co mu daje, aby
z fu.ezffi'óZioilią ''eńergi-Ą i bezgranicznem zaparciem się
sie'bie' a±neg·o JH.•acować nad podźwignięciem go ma·teryfalfne·ffi,1ulli.:Hłowe'ńY i t 1'Yi oralnem.
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szczęście, Że żriaieźli się dóbriy ludzie, któdy ~rzez
udzielenie
mi odpo:wiefinich
pożyczek wypro v-'ali~ih
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. potrzi;bne, óo pr0<;>.eiąy~, 'Al}; 4~ rl;>. iję .gnęcrdQ chq~~e,l;t,
jako. "'·<ilar ,,1Ąi1~rz.eją, I i(;1 J<;> zęfy', ~ię~ó')\ , i JP~ffi\~t~a
~ r,ac.y~ fI1i1~r.~ej1 Nj>;ed>ypf,ę1i1~~' ich cór}F~ . 1YJ.~r1yanny.
Iffmia 1!5 ,ezenvcaf _o· ,g:; 11 1/2 1'1 podczas.inabożeń
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Młodzież w Retkin! - niepijąca napojów alkoholowych - rozebrała do wyuczenia się - „roli"
z jednoaktowej sztuczki „Ziemia ojczysta", lecz na
samem tylko rozebraniu ról skończyły się ich dobre
chęci w tej sprawie. Panny wreszcie z „Kółek Różańcowych" naradzały się nad wzmożeniem w śród
nich życia religijnego i nad - założeniem pracowni- robótek niewieścich i ubrań dzi ecięcych.
Dnia 29 czerwca, jako w dniu moich imienin,
składali mi życzenia i upominki: Komitet budowy
kościoła, ochronki z Retkini i Karolewa i miejscowy
„chór śpiewaczy". Tegoż dnia odbyło się tradycyjne i u nas po ś więcenie pól, w którem wzięli
udział mężczyźni i niewiasty na 14 pojazdach. Objazd rozpoczął się z przed plebanii przy śpiewie
„Kto się w opiekę", poczem następowały kolejno
inne pieśni, przerywane na kopcach odmawianiem,
rytuałem przepisanych, modłów, a na zakończ en ie
odprawiłem nieszpory i wygło siłem okolicznościową
naukę, wreszcie ogłosiłem tegoż dnia rozpoczęcie
„J ub ile uszu Medyolańskiego " .

Z racyi święcenia pól składaj ą. tu drobne ofiary
na Mszę św. A co się tyczy składania mi drobnych
upominków 29 czerwca i życzeń, podkreślam z naciskiem sam fakt, bez względu na dodatki, jako
bardzo sympatyczny ob;jaw wzajemnych naszych
stosunków z moimi Retkiniakami, - tam bowiem,
gdzie parafianie z radującym się proboszczem swoim
radują, a ze smucącym się smucą - radość jego
staje się żywszą, głębszą, smutek - mniej dotkliwym, mniej bolesnym .
Dnia 30 czerwca, z polecenia od naszych władz
i w myśl projektu o powszechnem nauczaniu, odbyło
się w szkole zebranie wioskowe, na którem uchwalono urządzić, przy i stniejącej szkole drugi komplet

.
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dla dzieci z Retkini i z Rokicia, a prócz tego już
w samej Retkini i dla dzieci również z Retkini wyłącznie w 1915 r. wybudować budynek Bzkolny na
dwa komplety.
.. Dnia 4 lipca p. Michalski, technik z Warszawy,
i~rymierzył kościół, plebanię i zabudowania gospo~.
darczo-beneficialbe dla celów asekuracyjnych.
Dnia 14 lipca założono sączki od piwnicy pod
plebanią przez podwórko i ogród pleb ańąki. .
Dnia 17 lipca rozpoczęto w Retkini .żniwa, lecz
przeszkadzają prawie codziennie deszcze.
Dnia 24 lipca nad zacheuszkami wm!11'owano
' 12 .krzyżyków z białego marmuru, dar W. S1}1iechowicza z Zagrodników. ·
Dnia 25 lipca przywieziono ze stacyi Łódź-Kal.
nową ambonę, o której zamówieniu była już mowa
wyżej.

Dnia 26 lipca wykończono roboty konieczne
przy nadbudówce~ganku przy plebanii, co ułatwiło mi
urządz enie tam ładn ego i widnego pokoiku o trzech
oknach weneckich, przyczem roboty stolarskie wykonał p. Gadomski, miejscowy stolarz. .
.
Dnia 27 · lipca miej scowy chór śpiewaczy .ofiarował do naszego ko ścioła ni ebieską z amara11te1i:
chorągiew św . Cecylii i św. Floryana, wykonaną
w zakładzie św. Kazimierza w Warszawie na Tarnce,
za 180 rb.
. Dnia 29 lipca pokryto ·.mi dachówką przybuąówkę na plebapii.
Dnia 30 lipca zaczęto w kościele naszym skla-..
dać i usta wiać ambonę podwyższać boczne ołtarze
o jeden stopień i jedną predellę, j ako· ż e ..były za
nizkie, i ' uzup ełniać braki: dano za cienkie drzewo
dębowe, przez . co wskutek wilgoci zaczęło się ono
paczyć. · ·Pani Graczyk z Częstoch9wy ofiarowała
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kościoła: 12 puryfikaterzy, 6- palek,
'6 korporałów i 12 ręczni)rów.

d.o naszego

Dzieci starsze cały powyższy miesiąc chodziły
<eo poranek na naukę katechiz1i::rn; młodsze od po. łowy · miesiąca i po południu. Uczył je, z racyi
{)Czekiwanego przyjazdu Najd. Pasterza, kleryk III
kursu SeminaryU:m w Włocławku- Murasik, - ja
. :zaś bywałem dla kontroli i przesłuchiwania poje<lyńczo uczących się dzieci.
Dnia 2 sierpnia wyk01iczono ambonę ·i boczne
ołtarze, które ua tern zyskały znacznie.
Dnia 2 sierpnia o g. 12 1/2 w nocy zbudzono
mię do chorego. Okazało się, że był nim Zub er~,
bardzo poczciwy młodzieniec, którego przez pomyłkę
-Okrutnie pobili łobuzy na podwórzu u jednego z gospodarzy na „Zagrodnikach", dokąd ich wypędził
v, „taiica" Fr. Placek. Ta to łobuz erya z . całej
okolicy, zaspokoiwszy w sposób okrutny swoje
uczucie zemsty i to przez omyłkę na · zupełnie niewinnym, urządziła sobie, bezpo średnio po tym nieludzkim czynie, nową zabawę pijacko-taneczną
w drugiem miejscu. Tego już było za wieleJ..fADy"
raz nai'eszcie położyć kres wybrykom tej, przez „czasy
wolnościowe" wyhodowanej u nas, pseudo-inteligentnej młodzieży, w komży i stule, jak wyszedłem od
chorego, z sołtysem wszedłem do mieszkania, gdzie się
-O dbyw ała hulanka. Widząc co się dzieje, pochwyciłem
.skrzypce od grajka i potrzaskałem je w drobne ka.:
walki o puste i niecne mózgownice hulaków, z któTych w popłochu każdy umykał, dokąd tylko mógł:
do obórki przez sień, na górę i t. d. Fakt powyż
szy wywołał podwójne uczucie w .sercach moich
Retkiniaków: smutek, z powodu pobicia niewinnego.
Zubei:ta i radość, z· powodu takiej rO:zpraw:y mojej
z łobuzami, którzy dogryźli już Retkiniakom do ży-
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wego. l Systematycznie przez pewien czas co sobota.
i ni~ziela starała się ta łobuzerya urządzać u nas. .
swoje sprosne hulanki i bałamucić przytem naszą
młodzież obojga płci. Lecz obecnie mamy-dzięki
Bogu - pod tym względem już spokój, za co mi
Retkiniacy .moi nie omieszkali podziękować i przyrzec jeszcze czujniejszy nadzór nad · swoją dorastając"ą i dorosłą młodzieżą obojga płci, której i dotąd .
pozwalali u siebie na „wygry" tylko jedynie łapczy
wsi na upicie się cudzym kosztem.
A takich przecież wt>zędzie można znaleźć,,
nawet i w Retkini, bo za wielu jeszcze z naszych.
braci leci na ten lep i często takiego upicia.
się nie uważa nawet za grzech np. upicia się na weĘ;elaćh, chrzcinach, stypach pogrzebowych i innych
tego rodzaju poczęstunkach. Powyższego środka.
radykalnego użyłem poraz pierwszy, a może da.
Bóg i osta.tni, w mojem duszpasterzo,vaaiu. Ale.
cóż zrobić, kiedy . nie zawsze i nie ·wszędzie w naszym stani~ obecnym wystarczy, konieczna zresztą,„
na ogół biorąc, łagodność i wyrozumiałość w stosunkach z ludźmi różnych stanów i zawodów ..
Dnia 3 sierpnia zdarzyło mi się doznać drugiego już w Retkini tak niezwykłego i oryginalnego·
objawu uczuć ku mnie ze strony moich Retkiniaków::
komitetowi przynieśli mi na plebanię 101 r. 15 kop ..
i prosili, -abym za te składkowe groBze sprawił sobie....
stosowniejsze ubranie na przyjazd · Najd. Pasterza„
boć ... jak dorzucili trochę zaambarasowani... Proboszcz... stosownego... nie ma! Ten bardzo sym-·
patyczny objaw uczuć zapisuję z radością i podkreślam z naciskiem, ze względu naturalnie na sam
fakt, nie zaś-na jego dodatki.
·
Dnia 7 sierpnia zaczęła w Retkini funkcyonować druga ochronka pod kierunkiem Antoniny Fi-

\

glówny, która odpowiednią praktykę odbyła w ochronkach łódzkich, a i skończyła roczny kurs, z paten:1ieJJi nauczycielki, w szkole rękodzielniczej p. Kro·wickiej w Łodzi. Dzieci 60 · garnęło się ochoczo
«:I.o swej wychowawczyni, niby do czułej i troskliwej
. :rp.atki; chwyta je snadź . za młodociane serduszka
.ąwą serdeczną troską o nie, swem łagodnem, ·lecz
.stanowczem postępowaniem z niemi. A ma i starŚze pupilki: od 1 lipca bowiem istniej e przy tej
~chronce pracownia, zatrudniająca narazie 6- uczennic, pod kierunkiem Józefy i Antoniny - sióstr Figiel. Uczennice ich wykonały już w tej pracowni
·dla naszego kościoła: haftowane nakrycia pod feretrony; zieloną. kapę, kosztem uczennic, wartości
.50 rb. i baldachim.
Jest więc nadzieja w Bogu,
że
pracownia rozw1Jac się będzie: dziewczęta
~ lłetkini rwą się do zdobywania koniecznej dla
}}ich wiedzy, a mają przytem i potrzebne ku temu
2;dolności: do haftu, szycia, kroju i t. d.

-·
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Jeden z najuroczystszych dni w życiu parafii
Retkińskiej.

Między

..

':

,,
"

7 i 15 sierpnia żyliśmy . tu wszyscy

bardzo ruchliwie wśród gorączkowych przygotowal'i
na przyjęcie Dostojnego Go ścia J ego Exe. ks. _Stan.
Kaz. Zdzitowieckiego, bpa Kujawsko - Kaliskiego,
w Retkini, gdzie zamierzył pokonsekrować Kościół.
.Jedyna ta w swoim rodzaju w dziejach kościołów
uroczystość odbyła się w Retkini ładnie, składnie
i rzewnie bardzo. Jakoż ingres Najd. Pasterza rozpoczął się o g. 6 pp. od bramy. urządzonej na drodze i z boku zabudowań Marszałka, gdzie w imieniu
JJarafii wręczył Najd. Pasterzowi chleb ·i sól Antoni
Krasiński. ' Po krótkiem i serdecznem bardzo przemówieniu do licznych rzesz Najd. Pasterza, ruszyła
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kl1 kościołowi procesya w całym swoim rynsztunku.
wśród śpiewu „Kto się w opiekę".
W procesyi rzucała się przedewszystkiem barwnie i strojnie ubrana młodzież obojga płci, niosąca chorągwie i feretrony; niewiasty starsze, ubrane we wzorzyste samodziały, gospodynie i gospodarze ze świecami, duchowieństwo z Najd. Pasterzem pod baldachimem, wre8zcie rzesze wiernych, wśród których
strażą honorową była młodzież

męzka„

~ ·~
,

niepijąca

napojów alkoholowych. Najd. Pasterza przy wejściu do kościoła powitał miejscowy chór śpiewaczy 4&
osób pod batutą p. Ziółkowskiego, miejscowego 'organisty, pięknym „Ecce sacerdos", ja zaś Najd. Pasterzowi, gdy zasiadł na tronie, od wielkiego ołtarza złożyłem sprawozdanie o stanie materyalnym kościołai beneficium, oraz o stanie materyalnym i moralnym
moich Retkiniaków. Na to sprawozdanie moje Najd.
Pasterz odpowiedział iście po apostolsku i ojcowsku„
poczem rozpoczął żałobną procesyęprzepisaną ceromoniałem; wreszcie złożono do namiotu relikwie św. Pro-spera i Konstancyi, iiad którymi czuwali Retkiniacycałą noc, śpiewając pieśni i odmawiając modlitwy.
Następnego dnia, a była to niedziela 17 sierpnia, o g. 9 r. rozpoczęła się ceremonia konsekracyjna. Po poświęceniu murów kościelnych od zewnątrz, i kiedy skoi1czono odczytywanie dekretu Soboru Trydenckiego o nienaruszalności własności ko-:
ścieln ej, Najd. Pasterz wygłosił ze schodów frontowych kościoła ognistą, pełną Ducha Bożego i prze-·
pojoną serdeczną milośćią ku Kościołowi i Ojczyźnie
ukochanej mowę, po której rozpoczął przepisane
ceremoniałem konsekrowanie kościoła od wewnątrz.
Gdy i to ukończył w asystencyi kan. ks. Gniazdowskiego, Szmidla i Malatyńskiego oraz przybyłegcr
z Włocławka kleru, Najd. Pasterz odprawił pontyfi-

~
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kalną sumę, podczas której wygłosili okolicznościowe
:nauki: ks. Winiarski-w kościele; ks. Wójcik-na
-cmentarzu, _ ·przyczem wierni zapełnili i kościół
j cmentarz. Po sk011czonem naboże11stwie du chowiei1stwo, i zaledwie parę osób świeckich, przeszło
na skromny zresztą obiad do plebanii, podczas którego śpiewał miejscowy chór śpiewaczy. O g. 5
:pp. Najd. Pasterz wygłosił do wie~n~ch bardzo
:przystępnie 0 Bierzmowaniu, por,zem Je i i:o~pocz~ł,
.a wybierzmował 1010 osób. O szarej godzinie NaJ_d.
Pasterz, zabrawszy mnie i swego kapelana, obJe·chał całą prawie parafię Retkinia, boć tylko bez
Lublinka, wszędzie po drodze bardzo entuzyastycznie witany przez moich Retkiniaków, którzy z całemi rodzinami wychodzili przed swoje domostwa,
:aby mieć to szczęście jeszcz~ raz tak_z blisk~ o_g~ądać tak pożądanego. wszędzie DostoJnego Gosem.
Na drugi dzień 0 godzinie g rano Najd.
Pasterz przesłuchał d~ieci katechizmu, wygłosił bardzo rzewne przemówienie do ich rodziców i rozpo·czął cichą Mszę św., podczas której dzieci, o jaki~h
tu mowa, zgodnie i ze zrozumieniem swego zadama
wykonały polskie pienia religijne, a Najd._ Pasterz
Tozdawał Komunię św., do której przystąpiło poza
tysiąc osób, i zakończył po niej swój pobyt w naszym kościele ciepłą, aż do łez wzruszającą mo,~rą
_:Pozegnalną, w której-nie po raz już pierw~zy ~zięko-\vał "serdecznie Retkiniakom za ich ohary 1 za'bi'~ gi o~Ól.ó' wzniesienia świątyni i zaopatrzenia jej
we wszelkie, a ładne zre sztą, utensylia kościelne.
w odpowiedzi i w imieniu parafian moic_h, w slowach dosvć krótkich, podziękowałem NaJd. Pasterzowi za to zaszczytne dla nas uznanie i zakończylem 1iaszem staropolskiem „Bóg zapłać"·
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Rozrzewnionego Najd. Pasterza wdzięczni bardzo i. ~erdecznie kochający Retkiniacy moi odprowadzih procesyonalnie do plebai1ii, gdzie podczas.
.skromnego śniadani.a przyśpiewywała nam dziatwa.
z ochronki pod kierunkiem pani Ziółkowskiej ..
O g. 3 pp. popisywały . się przed Najd. Pasterzem
nabytą wiedzą, a raczej pewnym jej działem, dziecii
z .obydwóch ochron; poczem Najd. Pasterz· nagrodziwszy je cukierkami, zwrócił się do obe0nvch_
w słowach krótkich a serdecznych i podkreślił z unaci~kiem, jak wielką radość sprawia Jego Pasterskiemu sercu widok dziat'vvy z ochronek, gdzie urabiają s~ę pio.nierzy i pionierki wiary, obywatele i obywatelki kraJu we właściwem tego słowa znaczeniu ..
· A ponieważ stała już_ w pobliżu kareta ze
Rzgowa, Retkiniacy moi zrozumieli z żalem nieta~on!m . zresztą, że · nadszedł już czas pożegn;nia się,
i mewiadomo JJa jak długo, ze swoim Dostojnym
Pasterzem, Gościem i Oj cem. Aby Mu więc dać
dowód swego serdecznego przywiązania i do Jego·
urzędu Pasterskiego i do Jego osoby, na 13 zielenią umajonych pojazdach odprowadzili Go aż efo
Rzg?wa, · dokąd z kolei rzeczy wypadło Mu pojechać.
z wizytacyą.
Taki miała przebieg na długo tu p amię tna wizyta . naszego Najd. Gościa, za co Bogu Naj1v. niech_
. b~dzie chwała _n a wieki, Najd. Pasterzowi i wszystk~m'. ~o się do jej uświetn ienia czemkolwiek przyczymh, serdeczne... nasze... staropolskie . Bóożaplać" !
·
" b-

Dalszy ciąg kroniki parafialnej.
Inwentarz

Z racyi

kościelny.

powyższej

rządziłem zdjęcia

wizyty Najd. Pasterza zafotograficzne: -procesyi Najd. Pa-

sterza w otoczeniu duchowieństwa, członków „Kółka:
Roln.", członkhi „Kółka ziemianek", grup z ochro-nek, śpiewaków, młodzieży abstynenckiej i wnętrza
kościoła naszego. I tu należy z anotować, że Najd_
Pasterz obejrzał szczegóło1vo całą zawartość wewnętrzną ko ś cioła, która tak się przedstawia:
Wprost wielkich drzwi - żyrandol, przed nim
drugi, wreszcie wielki ołtarz, a po jego lewej i pra1-vej
stronie witraże w oknach; z lewej strony od wielkich
drzwi-ambona i ołtarz M. B. Częstochowskiej, z prawej strony-ołtarz św. Fr. Serafickiego; na ścianach
stacye męki Pański ej; na podłodze - ławek 14 bez
oparć, rozstawionych w poblizu ambony we dwa
rzędy. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu, poczynając z lewej strony. Ławki, aczkolwiek tymcza·sowe tylko, wykonane jednak starannie i gustownie_
Za niemi - ambona, gotycka, dębowa, masywna~
gustowna i lekka, wsparta na słupie . Zdobią ją:
figura P. Jezusa i-4-ch ewangelistów,-wyrzeźbio
ne z drzewa i polichromowane; nad daszkiem figura.
·P. Jezusa, dobrego Pasterza, wykonana, jak i poprzednie .
Na lewo od ambony, w kaplicy .:__ ·u śzczyto
wej ściany - ołtarz M. B. Częstochowskiej, wykonany z dębu na modrzewiu, w stylu gotyckim ..
'Ma on we środku Przenajświętszą Rodzinę, na tle
- złotem :- figury rzeźbione z drzewa i bogato poli.chromowane; zasuwę dla nich stanowi obraz M. B.
· Częstochowskiej, malowany na płótnie; po stronie
ewangelii ma ten ołtarz figurę św. Stanisława Kostki,
wykonaną, jak wyżej; po stronie epistoły-św. Ka-
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zimierza królewicza; u wierzchu-figurę św. Rocha;
przy tabernaculum - dwa aniołki w klęr~zącej postawie i równolegle, po trzy z każdej strony, rokoko -frażetowskie lichtarze; w mensie-figurę P. Je. zusa w grobie, któr8,, z wyjątkiem dni „grobów",
zasłania dmwniane antepedium. Całość jest równocześnie i gustownym „mebelki ~m" i budzi zarazem
:po dniosłe uczucia. Po prawej stronie tego ołtarza,
w tej samej jeszcze kaplicy, stoi dębowy gotycki
1,onfesyonal.
Na lewo, po YYJSCm z kaplicy do głównej
nawy, na stosownej konsoli stoi renesansowy
feretron. Tuż i żelazna balustrada, odgradzająca
.główną nawę od presbyteryum, w którem u szczytowej ściany - wielki ołtarz dębowy, masywny,
w stylu gotyckim. Po śro dku ma on figurę
Naj św. Serca Jezusowego; w niszy po stronie ewangelii - św . Wojciecha, na pamiątkę, że pierwotnie
kapiica miała być pod wezwaniem tego św.; po stronie ep istoły-św. Stani sława Bpa, na znak wdzięcz
noś ci dla Naj d. Pasterza; przy tabernaculum - parę
·klęczących aniołków; w górze tyleż - w postawie
s tojącej, przyczern wszystkie figury wykonano
z masy i grubo polichromowano. Na predelli ołta
_rza wielkiego stoi 6 bronzowanych lichtarzy i kanony z ornamentacyarni ręcz n ej roboty. Antepe.·dium stanowi Wieczerza Pa1iska-z masy.
vV oknie po prawej stronie wielkiego ołtarza
witraż św. Izydora; po lewej -św. Jana Kantego.
vV obramowaniu tych witraży wielki ołtarz przedstawia się poważnie i majestatycznie, do czego przyczyniło się w pewnej mierze i solidne wykonanie całości.
Po prawej stronie wielkiego ołtarza, w drugiem ramieniu krzyża, jaki worzy kościół, jest kaplica druga,
.u, przy wejściu do niej: przy balustradzie-o jakiej

l>yła

mowa-gotycki feretron; za nim, ale już w ka-plicy i przy lewej stronie, - dębowy gotycki kon:fesyonał; przy szczytowej ścianie - dębowy gotycki
-0łtarz św. Franciszka. Główna figura tego ołtarza
-wyobraża P. Jezusa, oddającego się z krzyża św .
Franciszkowi. Za zasłonę dla niej służy obraz św.;
Antoniego Padewskiego. Główna figura ma obok
,siebie: po prawej stronie figurę św. Kunegundy;
po lewej-bł. Jolanty; u wierzchu-św. Walentego;
.nad mensą - tryptyk; w środku niego - żłob ek
·z Dz. Jezus, w otoczeniu N. M. P., św. Józefa, pa;sterzy, składających dary i bydlątek; w prawem
:skrzydle-królowie składają dary; w l ewem--:- anioJow~e . ogłaszają pasterzom wesołą nowinę. Zło bek
bywa otwierany codzieimie od B. Narodzenia do
·niedzieli starozapustnej i dziatwa śpiewa przy nim
:kolędy.

• Wszystkie figury w tym ołtarzu wykonane
:-z dTzewa delikatnie i bardzo artystycznie, poJichromowane i grubo złocone. Na predelli stoi
krzyż, dwa dwuramienne - frażetowskie lichtarze,
,dar śp . prał. Szulca, i celuidowe kanony. Po pra·wej stronie kaplicy, przy wejściu do niej, ukryty
:za filarem, stoi dębowy stolik okryty pluszową, haf· towaną kapą. W szufladce zawiera on tackę owalną frażetowską i watę, potrzebne do chrztu. Nad
·11im - szafka, od wewnątrz wybita białym_!ijedwa
bnym materyałem, zamykana na klucz,~ a w niej:
·woda chrzestna w butelce, oraz naczynka z olejami
ś w. i tacka. Na szafce - krzyż bronzowany i dwa
·frażetowskie iichtarze, dar śp. prał. Szulca-to tym· czasowa chrzcielnica. Na chórze, prócz żelaznej
.balustrady, gustownie ubranej takiemiż girlandami
kwiatonami, jest dużej wartości artystyczno-mu:zycznej i o 12 gło sach organ systemu stożkowo13
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pneumatycznego i z kontuarem od frontu, 41/2 ocL
54 oktawami, pedałem dwuoktawowym, struktury gotyckiej, z dnewa sosnowego, na dębowo pomazerowanego, ze złoceniami i polichromią, z fabryki pBiernackiego w Dobrzyniu, za 2,700 rb., o następu-
jących głosach: w manuale 1-ym :
,
1. Pryncypał- 8 stóp; rurek 75, a w nich
pierwszycp. 12- cynko wanych.
2. Oktawa-4 stopy; rurek cynowych 75.
3. Gamba - 8 stóp; rurek cyn. 75, a z nick
pierwszych 12-cynkowanych.
· ·. · 4. Bourdon-8 stóp i drewniane.
5. Viola-4 stopy; 75 cynowych.
6. Mixtura dwuchorowa; 75 cynowych.
Manuał 2-i:
7. Aeolina-8 stóp; 75 cynowych.
8. Vox coelestis-8 stóp; 75 cynowych.
· 9. Salicet-8 stóp; 60 cynowych.
10. Traverst flet-4 stopy; w połowie drewn_
Do 2-o m anuału dorobiono skrzynkę z zaluzyami.
Pedał:

11. Subbas-16 stóp; drewniane.
12. Octava bas-8 stóp; drewniane.
Ponadto organ ma łączniki następujące: połącz enie p edału z manuałem pierwszym; takież samo połączenie i z drngim.
Połączenie 1-o m anuału z · drugim manuałem; .
oktawowe połączenie manuału 1-o z pedałem. ·
Nadto-piano, forte, tutti, crescendo i dzwo-nek na kalkarystę.
\i\Tróćmy na chwilę do zakrystyi po prawej
stronie kościoła i. zróbmy przegląd jej zawartości:
J ej umeblowanie stanowią: wprost drzwi~dę-
bowa szafa; na lewo od niej - piec kaflany; przy
jej ścianie frontowej, w kącie-klęcznik z drzewa,
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ka; puszka frażetowska do hostyi; żelaza do pieczenia opłatków, żelazka do wydrążania hostyi i do
komunikantów; trzy pary ampułek i para trzyrar
miennych lichtarzy-bronzowanych; pięć mszałów,
z których dwa - żałobne; dwie poduszeczki pod
mszały i drewniany pulpit do wielkiego ołtarza;
trzy sukienki na puszki; trzy conopea czyli zasłon
ki przy tabernaculum; pięć burs: dwie-białe i trzyfiolotowe; siedm alb; tyleż humerałów; trzy paski;
komż dwanaście; obruśów cienkich wierzchnich dwanaście; obrusów grubych tyleż (spodnich); okryć na
mensy ołtarzowe pięć; dwa okrycia na chorągwie
i dwa na feretronach; dwa obrusy do rozdawania
komunii św.; ręczników do „lavabo" szarych, w zakrystyi - sześć; ręczników do. chrztu - dwanaście;
ręczników ad lavabo podczas Mszy św. dwanaście;
purifikaterzy-34; ręczników · ad lavabo przy tabernaculum-czternaście ; ścierek-sześć; korporałów _
czternaście; palek-piętnaście; korporalików do chorych - ośmnaście; zasłonek fioletowych do ołtarzy
na Wielki Post-9 do figur i sześć do krzyżów;
birety trzy; ubranie krawędzi ambony, białe haftowane; stul nienależących do kap i ornatów: białych sześć, biało-czerwona - jedna, czerwona-jedna,
biało-fioletowych-pięć, tylko fioletowe-trzy. W komodzie ułożono następujące aparaty: ornaty; III klasy-biały, fioletowy, czerwony i czarny; klasa IIdwa czerwone, dwa białe, dwa zielone, jeden fioletowy i jeden czarny; klasa I-jeden biały i jeden
czerwony; kapy: dwie ,białe, dwie czerwone, fioletowa, zielona i · czarne dwie; obszywek kołnierzyków
do stul 60; pięć chorągwi, z których dwie-żałobne;
baldachimów dwa; · umbraculum i trzy tu walnie.
Prócz powyższego - w zakrystyi: trianguł, figura
resurekcyjna, dwie poduszeczki do procesyi, latarka

z dzwonkami do chorych, lavaterz i grzechotka. Ponadto w klęczniku na użytek parafialny: ewangie. liczka, kancyonał, rytuał Rzymski, rytuał Piotrkowski, rytuał skrócony, Nabożeństwo Adoracyjne,
Maj i Październik-ks. Fulmana, Czerwiec-;-księży
Z., Śpiewniczek dla młodzieży szkolnej -=- ks. St. Z.
Ponadto na stopniach ołtarzy trzy . dywany, a trzy
w zapasie na zmianę.
Protokuł

zapisany w

książce

Wizyt Pasterskich.

Uporawszy się z zawartością kościoła, kopiuję
co następuje:
Stanisław Kazimierz
Zdzitowiecki
z Bożej i Stolicy Apostolskiej łaski
Biskup Kujawsko - Kaliski
Doktór Prawa Kanonicznego.
Wizytując parafie Dyecezyi Naszej, w dniu
16 sierpnia 1913 r. przybyliśmy do Retkini, w dekanacie Łódzkim, i powitani uroczyście przez miejscowego proboszcza, ks. Pawła Załuskę, okoliczne du- _
chowieństwo -01:az lud wierny, odbyliśmy ing;res ·
wedle przepisów Ceremoniału Rzymskiego, poczem
bezpośrednio złożyliśmy w namiocie Relikwie św.
Męczenników: Prospera i Konstancyi, przeznaczone
do umieszczenia w ołtarz:u wielkim.
Nazajutrz, dopełniw s zy ceremonii poświęcenia
noWowznfosionej świątyni, pod wezwaniem Najśw.
Serca Jezusowego, odprawiliśmy p.roczystą pontyfikalną sumę, po której, na mocy władzy, danej
Nam specyalnie przez Ojca św., Piusa X, udzieliliśmy zebranym Apostolskiego
błogosławieństwa
z odpustem zupełnym.
Po południu w Sl}kram encie Bierzmowania
utwierdziliśmy 101 o osób.
dosłownie,

..·. „
•"'"•
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. , W dniu następnym, o g. 9 rano, przesłuchahsmy dzieci z katechizmu przygotowane doskonale
przez wspomriianego miejscowego proboszcza stwiei·- ·
~ziliśm~ p~·zytem z pociechą serca, że zasad~ Wiary
sw. znaJą. i rozumieją, - na wszystkie bowiem pv~
tania odpowiadały bardzo dobrze.

To też w przBmówieniu pnblicznem, podczas
ceremonii konsekracyi, wyraziliśmy wszystkim, którzy się w jakikolwiek sposób do tego wielkiego
1:lzieła przyłożyli z ks. proboszczem na czele, głę
bokie uznanie i serdeczną Pasterską podziękę.
Z instytucyi społecznych istnieją tutaj : Kółko
rolnicze, Ziemianek, Kasa pożyczkowo-oszczędno
ściowa, Sklep udziałowy spożywczy, Sklep udziałowy
bławatny, Chór śpiewaczy (45 osób) i dwie ochrony,
wreszcie - Sala zajęć dla panien.
Kościół zastaliśmy kompletnie wewnątrz umeblowany, zakrystyę w utensylia, bieliznę i aparaty
<loskonalcl zaopatrzoną.
Stan moralny par. Retkińskiej na ogół-dobry:
·wad wybitnych w niej niema. Szkoła istnieje jedna.
To wszystko zaznaczywszy, ks. Pawłowi Załusce za wszystko, co dotąd w tej parafii uczynił
i zdziałał, szczere wyrażamy uznanie i gorącą po·dziękę, a na przyszłą równie obfitą w plony pracę
na niwie Chrystusowej z głębi serca Pasterskiego
udzielamy błogosławieństwa.
w Retkini w d. 18 VIII 913
Biskup Kujawsko~Kaliski

P~ katechizacyi odprawiliśmy cichą- Mszę śvv. ,
w czas1~ której' udzieliliśmy wiernym Komunii św.,
a w koncu wygłosiliśmy naukę: O rodzin ie chrześ
-c~ja1iskiej; po czem w dalszą, do Rżgowa, udaliśmy
się drogę.
.
Kościół miejscowy, rozpoczęty w r. 1909 w 1910 już ukoiiczony został, w tym też roku utwor~yliśwy ~v Retkini. osobną parafię. Historya koś
c10_ła t~teJ~zego-to z jednej strony dowód wielkiej
~ Z.)~\~eJ :vrnry, w duszach i sercach ludu naszego
rntm~Jące.J, :---: a z drugiej - nowy, bijący w oczy
dowod miłosci Serca Jezusowego dla szczupłej, ledwie
1000 dusz przenoszącej garstki wiernych, którzy,
serdecznem pragnieniem posiadania własn:ej świą
t!ni pobudzeni, a laską Bożą wsparci - nie ulękli
się przenoszącego, po ludzku sądząc, ich siły zadania,
a~e,_ nie szczędząc pracy rąk i chętnych ofiar pie111ęz1.1ych, do koiica dzieło to nad podziw szybko,
pomimo . przełomowych czasów, doprowadzili. Duszą
zaś tego zbożnego dzieła był-opatrznośc:towo przeznaczon! do Retkini - ks. Paweł Załuska, który
z energią, zapałem młodzieńczym i wiarą niezłomną
sze~ł ~1aprzód,, por~wając wszystkich za sobą dopóty,
d.opoki do konca me doprowadził. A nie szczędząc
sił własnych, nie pożałował i szczupłych oszczędności
swoich, bo około 2000 rubli na budowę kościoła
ofiarował.

..
Znaczniejszą też ofia:rę, bo 1500 rb., złożył i śp.
Prepozyt Pabianicki, prałat Edward Szulc. . ·
.

t
(miejsce
I

o,

Stanisław

pieczęci)

Sekretarz Kuryi Bpiej
Ks. Roman Kossowski.
Końcowy ustęp powyższej, wielce lJOchlebnej,
Dceny dotychczasowej działalności mojej na gruncie
Retkińskim, dawał mi dużo do myślenia: przypominając mi niedawną moją przeszłość, nasuwał przy.Puszczenie, że pobyt mój w Retkimi niebawem może
się skończyć. Taka sama myśl snuła się po gło
wach i u moich Retkiniaków. Jakoż w sam dzień
odjazdu Jego Exe. z Retkini zjawił się do mnie naj-
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niespodzianiej dozór i komitet w całym swoim skła
dzie z zapytaniem, czy nie należałoby poprosić Ks~.
Biskupa, aby im mnie jeszcze nie zabierał. Uspo.;;.
koiłem ich natmalnie zapewnieniem, że o prędkiem:
wyjeździe moim z Retkini nic dotąd w:yraźnego od·.
Najd. Pasterza nie słyszałem, a przeto nie widzę:
potrzeby, . abyście przy dziękowaniu Jego Exe. za.
trudy ·u nas podjęte podobną myśl podsuwali,-a t°'
tern bardziej, jako że niema najmniejszego powodu.
do wyrywania się od was, skoro-dzięki Bog;u i ·wa-szej dobrej woli-wspólna n?-sza praca, aczkolwiek:
·nie bez przeszkód, posuvvała się nam naprzód dosyć:
żywo i składnie. Ta)rn odpowiedź może była jedhym z powodów, ze moi Retkiniacy taką „kupą"
odprowadzili Jego Exe. aż do Rżgowa, aby po powrocie i po tych paru dniach entuzyazmu i upojenia ducha zacząć nanowo i, jak dotąd, wraz z ~
mną ffwoje dotychczasowe szare, mr6wcze i owocne-o
życie.

Po ·wyjeździe Najdostojniejszego Pasterza ży
cie nasze rozpoczął słotny, jak prawie i cale lato,,
wrzesień i od samego początku szyki nam popsował: społecznikom nazbyt omoczył skrzydła; ofiarodawcom na kościół- „papierki", - tylko na gardła,
niektórych podziałał wprost przeciwnie: zamiast je,
zwilżać - potęgował ·tylko ich pragnienie i to dotego stopnia, że woda zwyczajna nie mogła już je za-gasić, a przeto musi ~li ją zastępować „monopolową" _
Jaką drogą i z jakiego powodu , dostała się ona.
w owym czasie i jednemu z komitetowych.-=--tr:udno·
to dziś orzec,-to tylko pewne, że zamiast .do domu_
przywiodła go ona „lekarka od pragnienia" na ple-banię; a ponieważ jej drzwi, zwykle dla niego dosyć · przestrone, tym razem okazały się . niecoprzywązkie,-zapytałem go przeto zdziwiony, co s ię;
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z wami dzieje? „A to, proszę proboszcza, było tak:
na kościół dużo jeszcze potrzeba, a lu<lzie ze składkami się nie kwapią, umyśliłem przejść
,od chałupy do chałupy i każdemu dokumentnie
·wytłomaczyć, że jeden za wszystkich nie zrobi, ale
wszyscy muszą się poczuwać. Żeby mi łatwiej to
gadanie poszło, znając swoją naturę, że o suchym
pysku trudno człowiekowi słowo wykrztusić, a wra:zie urągnięcia przez kogoś gotów się i wrócić z roz:poczętej drogi, wypiłem sobie „na śmiałka halbkę"
w dornu. Zaszedłem do Wawrzyna-chrzciny. Częs
tują, jak tu nie wypić-kumoter! U Józefa znowugoście, a był z miasta, co do niego mleko noszę,
jakże do niego nie przepić?! U Pawła-poprawiny,
a przecież my się z nim obserwujemy od dzieciaJców - znowu jednego! I tak, proszę proboszcza,
trochę się opóźniłem, bo na wet trochę może i za~
szemrało! Ale cóż robić. I niech się już proboszcz
na mnie nie gniewa! abo to bez kieliszka to się żad
riego interesu uczciwie nie załatwi".
I cóż z nim miałem robić?! rozbroił mię swoją
szczerością i prostotą: podziękowałem mu za jego
dobre dla mnie serce, wysłałem go spać z zaleceniem, aby na drugi dzień nie omieszkał znów przyj ś ć
do mnie na przyjacielską pogawędkę. Trzeba było
bowiem wytłomaczyć poczciwinie, że im sprawa
ważniejsza, tern większej
wymaga przytomności
umysłu, niż jemu się to zdawało i że człowi'ek ma
wolną wolę na to, aby umiał panować nad okolicznościami, nie okoliczności nad nim. A tymcza.sem słoneczko zaczyna się do nas uśmiechać przyjaźnie, pełnią swych promieni przenikać aż do głę_bi
.serc naszych . i budzić z chwilowego uśpienia nasze
porywy, dążenia do · polepszenia wspólnej naszej
<loli... A czas był już wielki, bo ta ustawiczna
wiedząc, że

„
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jakby ciężkim kamieniem legła i na mojem
proboszczowskiem sercu, zmąciła mi nieco myśli,.,
podziałała osłabiająco na energię, animusz i rzutność,
co się odbiło na wet na kartach tej kroniki.
.
Niedługo jednak trwał ten stan przygnębia
JąCY dzięki Bogu Najw. i nanowo zaczynam
zabiegać około spłacania zaległych długów i udoskonalani:f.' działalności w naszych stowarzysżeniach„
ponadto-organizować
wpierw, 7 września,

nowe. Jakoż wypadło mi nąj
na skutek nalegań Zarządu,.
przeprowadzić uzdrowienie stosunków istniejących
w naszym tudziałowym sklepie bławatnym przez
zmianę sklepowej, która . trochę ni'e dorosła do wysokości zadania, jakie miała do spełnienia. A mimO'
to z racyi ustąpienia jej rodzina urządziła mi bardzo·
niemiłą historyę.
·
. Dnia 21 września odbyło się organizacyjne zebranie „Towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościowe
go", a przeto przybywa w Retkini nowa instytucya.
użyteczności publicznej.
Nabożeństwa Październikowe z wystawieniem
Najśw. Sakramentu i czytaniem odprawiam o godz~
7 wiecz. Ludzi przychodzi stosunkowo dużo, a z nich
po parę osób bądź rano, bądź wiec~orem do spowiedzi.
Dnia 4 paźdz. odbyły się zebrania: „Kółka Ziemianek" - po Nieszporach; „Kółka rolniczego" o godz. 7 wieczorem.
· Po 16 paźdz. znów odbyło się zebranie „Kółka.
rolniczego", lecz na tern zebraniu być nie mogłem.
gdyż wypadło mi być w Łodzi, dokąd przyjechał
z pierwszą swą wizytą · Arcybiskup Rakowski, - po
powrocie jednak zdążyłem jeszcze na obrady „~a'."
rządu Spółki spożywczej".

Od 30 paźdz . rozpoczęliśmy „urżędownie" pro-wadzenie „kasy": roboty i kłopotów znów mi przybyło, boć muszę wszystko prowadzić · sam, a nie
.zdążyłem jeszcze nabrać wprawy w prowadzeniu
rachunkowości „kasy'', chociaż niedawno byłem
.n a tygodniowych Kursach w Warszawie.
Listopad rozpoczął się ładnie. Vv dzień Za·duszny wyjechałem do Włocławka, skąd na 4 dni
do Poznania. Z ks. Żakiem zwiedziliśmy go ogól~
i1ie, obejrzeliśmy kilka kościołów, księgarnie i inne
.zakłady św. Wojciecha, parę księgani prywatnych
i zwierzyniec.
Dnia lo listopada rozpoczęto układanie chodnika piaskowo-cementowego od wielkich drzwi koś
doła naszego do bramy cmentarnej. Podarował płyty
i ułożenie ich zapłacił rodak Retkiński, p. Piotr Kulis.
Dnia 15 listop. rozpoczął się rok szkolny
w dwóch początkowych szkółkach miejscowych,
-dawniejszej i nowootwartej, przyczem dziatwa wy.słuchała Mszy św. i nauki, jaką wygłosiłem.
Dnia 21 listop. przyjechał do Retkini p. Komi.sarz włościa11.ski dlatego, że pomiary wykazały, iż
~,dobra kościelne w Retkini" zawierają w sobie o jeden mórg z prętami więcej, niż zaznaczono w uchwale
parafialnej. Zwołani na żądanie p. Komisarza Retkiniacy oświadczyli mu, że nic przeciw temu nie
mają wobec lichej gleby tych dóbr. Pan Komisarz
taką obronę całości rzeczonych dóbr uznał za wystarczającą i obiecał ją przesłać wraz ze swoją na
nią zgodą, rzuconą na papier, do Ministeryum, dobra owe tedy · składać się mają z 12 morgów.
Dnia 25 listop. rozpoczęły się w Retkini sześciotygodniowe kursy gotowania, pieczenia, prania,
praso·wania i t. d., - pod kierunkiem dwóch istruktorek z ramienia „Koła zjednoczonych Ziemianek".
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Panny uczą się od 10 r. do 4 pp., poczem do 9 w.
niewiasty. Kierowniczką jest p. Żakowska, pomaga.
jej p. Mrozówna.
Dnia 30 listop., po uprzedniem porozumieniu
się z moimi Retkiniakami, ogłosiłem im, że za tydzień kończy się Jubileusz Medyolański, a prz eto~
aby ułatwić im uzyskanie odpustu zupełnego, zarządzam wspólne praktyki religijne, jako warunki
jego pozyskania.
Jakoż do 7 grudnia włącznie zbierali się w kościele o g. 7 ,w. dosyć licznie mężczyźni i nie>viasty, aby wysłuchać stosownych nauk i odmówić.
stosowne modlitwy. Nauki wygłosiłem na tematy:
„Czem jest odpust obecny, o którego pozyskanie
mamy się starać"; „O potrzebie odważnego wyznawania wiary", „O posłuszeństwie", „O wychowaniu religijnem dzieci", „O pokorze" i „Czem być
powinna spowiedź", - słuchacze zaś spowiadali się:
bądź rano, bądź też wieczorem. Ponadto, stosownie
do ich życzenia, aby można zakończyć ten akt możliwie jak najuroczyściej, - poprosiłem na ostatni
dzieii. prob. z Górki - z sumą, ks. Goca z Pabianic z kazaniem. Retkiniacy wystąpili procesyonalnie
i w strojach odświętnych, a na chórze, przy akompaniamencie organu przygrywała wynajęta ku temu
celowi na instrumentach smyczkowych kapela.
z Łodzi, ściśle zresztą stosując się do przepisów
prawa, a chór śpiewaczy miejscowy wykonał stosowne pienia . religijne. Działo się to wszystko.
dnia 8 grudnia, w dzień N. Poc~ęcia N. M. P.
· Roraty w roku bieżącym nie były odprawiane;.
gdyż Retkiniacy z powodu czysto miejscowych warunków tak rano w kościele bywać nie mogą;
z bardzo zresztą nielicznemi wyjątkami,-większość
ich 'v tych godzinach odnosi mleko do Łodzi.
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dnia, poznym wieczorem, według dorocznego zwyczaju, rozpoczęto kontrolowanie ma. jątku

„Spółki spożywczej".

Dnia 10, 11 i 12 grud. zjechali się do mni e~
ks. Winiarski, Goc, Rylski, aby wspólnie odbyć doroczne rekolekcye kapłańskie, a przy tej sposobno śc i ,
w wolnych od ćwiczeń chwilach, zasiadaliśmy do
konfesyonałów, do których moi Retkiniacy chętnie
i licznie się garnęli.
Dnia 13 grudnia, jak w każdą sobotę, odb.;yly
się czynności kasowe.
Dnia 18 grudnia-posiedzenie kasowe, oraz zebranie „Kółka roln.", jako w najbliższy czwartek: po 15 ..
Dnia 22 grudnia miałem tu pogrzeb, a zapisuję
go dla.tego, ż e wypadł akurat w słotę, co tu nie
należy do wyjątków, a przeto, aby przyoszczędzić
droższych szat kościelnych, kazałem uszyć w miejscowej szwalni Z\Y yc zajną czarną kapę z takąż
stułą i żałobny zwyczajny sztandar, a przy tej okazyi-i ornat zielony.
Dnia 24 gmdnia Chałajówna podarow ała do
kościoła naszego białe z gipiurowym szlakiem okrycie na stolik pn-;y wielkim ołtarzu.
Tegoż wiemwru, już według dorocznego w Retkini zwyczaju, jako w ·wigilię, przyszli do mnie:
dozór ko ś cielny, komitet budowlany i przedstawiciele
wszystkich miejscowych stowarzysze11, z generalnym
mówcą na czele, który zwykł się wysuwać samorzutnie. On to w mowie dosadnej dosyć dobrze
zobrazował wspóln e prace i zabiegi nasze za caly
czas ubiegły z niemałem zrozumieniem intencyi
moich. W odpowiedzi podkreśliłem z naciskiem,
co może jedność w działaniu i że liczę na nich
i w przyszłości, boć przecit: dużo jeszcze mamy
pracy przed sobą,-poczem wspólnie zasiedliśni.y clo,

214

skromnej p rv. c k~1sk i, przy której · przegwarzyliśmy
god7'in o środkach 7'mi erzających do polepsze11ia naszej wspólnej doli. Obchód świąt Bożego Narodzenia~ rozpocząłem jutrznią, po której, jak i zwylde w wielkie uroi;zystości, wygłos iłem krótką oko1iczno ścio wą n aukę. Po niej w asystencyi k leryków
-0dprawiłem ~fazę ś w. Drugą Mszę ś '.v. , j ą.ką na.zywam „dzieci ęcą ", odprawiłem o godz. 9 rano przy
żłobku ze stosowną nauk ą dla dzieci. Przed tą
Mszą św. dzieci corocznie przy s tępują do prywatnej
Komunii św., po Mszy św . do s taj ą od Dz ieci ątka J ezus
kol ędę w postaci cukierków, których wychodzi
około 20 funtól\' , a starsze, aby iiadać bardziej uroczysty ton t emu nabożeilstwu wyś1)iewują kolędy
przez cały . czas tego aktu. Sumę, jak zwykle po1wze dzoną kazaniem, rozwicz ąłem o 12. Nieszpory,
na które sie składa w okresie Boż ego Narodzenia
śpiewanie Litanii o Im. Jezus, tak niestety po naszych
kościołach zani edbywanej, a w poróvvnaniu z innerni
litaniami niedocenianej - ze stosowną nauką.
Taki pr zebieg miewa w Retkini jedna z największych uroczystości kościelnych i najmilszych
dla nas. Mimo ·pozornego przeładowania dnia, i to
tak w dodatku krótkiego, na każdem naboż e11s twie bywa ludzi dużo i nie znać na nich zmęczenia.
Dnia 28 grudnia miał u nas miejsce fakt nia- ·
zmiernej wagi dla dalszego rozwoju Retkini: człon
k owie „Stowarzyszenia spożywcz e go" na dorocz1Jem swojem zebraniu (33-ch), mimo drobnych kwas ików w ciągu r oku z powodu zmiai1 w administracyi dali dowód godny n aś ladowania: zapomnieli
-0 istnieniu wrzekomo potrzebny.e h osobistych porachunków, co w Polsce się zdarza nawet, gdy
idzie o najżywo tniejsze sprawy, i jednozgodnie
uchwalili 2,500 rb. z majątku „Stowarzyszenia"
p arę
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przelać bezzwłocznie do „Kasy poż.-oszcz.", ·ja:kó
fundusz zaczątkowy na pobudowanie „D.oinu ludÓ1vego". Mimochodem tu zaznaczę, iż w tym roku
pobudowali w Retkini domy murowaue --Andrzej
Witek i Fr. Błaszczyk.
Dnia 31 grudnia - zak011czenie 1913 roku:
O godz. 6 w. odprawiłem Nieszpory z wystawieniem
Najśw. Sakr., poczem z moimi Retkiniakami zrobiliśmy po przyjacielsku obrachunek w zakresie prac,
dokonanych w . ubiegłym roku w . najogólniejszym
zresztą zarysie, i-tych, jakie oczekują swojej · kolei
w roku przyszłym. Podczas powyżs zego obrachunku
nawet najwrażliwsze ucho nie odczułoby nic z tej
nuty minorowej, jaka tu i owdzie drgała w moich
notatkach z roku obrachunkowego.
Chociaż ubiegły rok dla całej Polski do najpomyślniejszych nie ńależał, (Chełmszczyzna, maryawityzm, samorząd-,w Królestwie, wywłaszczanie~
w Poznańskiem, nędza i przekupstwa - w Galicyi)
co i tutaj ~v Retkini odczuwaliśmy, to Jednak nie
upadĘtliśmy na duchu i, acz powoli, postępowaliśmy
naprzód. Nawet i ofiarność, na którą tu i owdzie
·z lekka się uskarżałem w · notatkach, była nie
ostatnia, gdyż złożono mi 5,960 rb. 96 kop., na
spłacenie zaległo ści po budowie kościoła. A chociaż p ozo stało ich nam jeszcze do spłace nia 4,600
rb., - nie bez żalu jednak r ozstajemy się z fatalną dla wielu „trzynastką" i, pełni ufności nie tyle
we własne siły, ile w pomoc Bożą, witamy ci ę „czter~
nastko". A ty nie bądź nam skąpszą w „kar esy" od swojej poprzedniczki, a my, nietylko,
oczy ścimy ko ścielną hypo tekę , ale ci jeszcze pod
starość sprawimy nowiusieńkie ławki, a dla twego
przyszłego spadkobiercy po sa dzkę i chrzci elnicę, dla
wnuka zaś - malowanie, jak się patrzy.

217

blinek. . W rzeczywisto ści jednak rzecz się ma
:ą.ieco inaczej: Po starej Retkini, jako ślad, pozo~tały tylko grusze polne, gdzie stała starodawna
$.uźnia gromadzka-dziś-organistów ka; tuż-o bokkościół i plebania, na dawnych · nieużytkach gro~

Obecny ·stan

społeczno- ekonomiczny

Retkini.
Sprobujmy i dotychczasowych notatek złożyć
bardziej zwartą całość, aby wykazać i unaocznić, jak
parafia Retkinia obecnie wygląda pod względem topograficznym, rolniczym, oświatowym, religijnym, społecznym, narodowym i t. d. Na wschodzie ma ona ·
wieś Rokicie, poza nią Łódź, na póh10cy-Bruss, na
zachodzie-Zofiówkę i na południu - Chocianowice.
N a północo-wschodzie - Karolewa Wschodnim rogiem dotyka Retkinia rzeczki Stawek, cuchnącej
od odpadków fabrycznych m. Łodzi. Przecinają
Retkinię: ze wschodu na południe - kolej Łódź ;Kalisz; z północy ku zachodowi -tramwaj elektryczny Łódź Konstantynów, - a przeto komunikacya
z Retkinią łatwa i wygodna. A wewnętrzna komunikacya? Ma trakt z linią telefoniczną od Łodzi do
Pabianie i drogę trzeciorzędną od szosy Pabianickiej do linii tramwajowej Łódź, Bruss, Konstantynów. Ma wreszcie nawet kawałek własnej szosy,
którą w tym roku Retkiniacy sobie urządzili od
kościoła do cmentarza grzebalnego. Urzędownie liczą vY par. Retkinia tylko dwie wsi: Retkinię i Lu-

madzkich.
·
Z dawnej Retkini povvstały : ku południowi
od kościoła i dawnej Retkini równolegle z plantem kolejowym i nieopodal od niego - Długa
Kolonia. Równolegle do niej, lecz poza plantem
kolejowym tworzy · się Nowa Kolonia. Na Zachód
od kościoła i pionowo do Długiej - Działy. Pionowo do wielkich drzwi kościoła i przez trakt
tylko-Brzeski. Równolegle z nieri1i i w kierunku
stacyi Łódź - Karolewo ; porozrzucane po piaskach-Piaski. W tym samym kierunku, co i Długa,
na Wschód od kościoła-Zagrodniki. A Lublinek?
Znaleźć go wprawdzie można na Południo - Zachodzie od Długiej, ale dobić się do poszczególnych
j ego chat, rozrzuconych w różnych ki_erunkach po
piaskach wśród resztek zarośli, prawie niepodobna.
Szkoda, że Łodzianie nie dowiedzieli się
.
w porę o zamiarze swego prezydenta wysłania;
-zbywających. od miejscowych potrzeb . 32 tysięcy
rb. na flotę napowietrzną do Petersburga, byliby
niezawodnie, poczynając sobie dyplomatycznie, za-prosili go na polowanko (:I.o własnej kniei w Lublinku. A wtedy, o ileby p. Prezydent nie utonął
wraz z pojazdem w jednej z licznych kałuż na
Karolewie, byłby się może domyślił. i choć cząstkę
-z wrzekomo zbywających tysięcy obrócił, w myśl
„ prfysłowia: „Bliższa ciału koszula", - na konieczne
·choć jakie takie urządzenia tego przedmieścia.
Ja tymczasem powracam do przerwanego-\vątku
:i zapisuję: Wszystkie powyższe wsie, lecz tylko
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.po:wstałe n~ gr';l-zach dawnej Retkini, rozrzucono na

pr.zestrzeni 1411 1/2 morgów w połowie mocniejszej,
:W połow_ie . piaszczystej. ziemi, zwykle podmokłej.
.znacznie~ .a _. stąd n;i.~ło urodzajnej · i krzyczącej
„gwałtu" o sączkowanie, na któ:fe jakoś s~ę jeszcze.
~u nie zanosi, c~ociaż, .aby ich pchnąć w ' tym kierunku, zapoczątkowałem drenowanie w r. 1913,
.a w następnym ma.;m zamia1; zdrenować część „dóbr"
w około kościoła. A chociaż moi Retkiniacy nie
dali mi się jeszcze pociągnąć w tym kierunku, to
:wcale _mi nie _przeszkadza ·grubo podkreślić, co na.stępuje: kiedy się ~ nas ostatnimi czasy tak wiele
pisze, a jeszcze wię.cej mówi, o komasowaniu i koJoniiowaniu ziem, tak mócno u nas rozdrobnionych,
~etkiniacy moi już przed 40 laty i to samorzutnie
fOZeszli się · na kolónie. I . co ciekawsze jeszcze, że
po siadącze po · nad 40 morgów ziemi oddali te
!lJWyżkę tym, którzy _nie mieli ca.łych 40 morgów:
~ostawiając zresztą łąki po · dawnemu w pa..,
~kach. Nie inaczej się rzeczy mają i z całą prze..'.
strzenią _ par. Retkiiiia: tworz;y: oua tak długi · pasek
od wschodu ku zachodowi, że, skoro jeden z pa!afian mocniej kichnie w jednem jego brzegu, wnet
;mu w drugim odpowiedzą: „Na zdrowie!"; a j eż eli
~ kierunku szerokości, to, choćby się po drugiej'
.s_tronie i mocno ktoś zdrzemnął, niezawodnie si~
przebudzi. Na tym to wązkim pasku ziemi, o kul-turze nizkiej, mieszka (prócz jednego z rodzi-ną, który się pieczętuje herbem) lud rdzennie.
tylko polski, piastowski, lud głęboko religijny, na.
sprawy Boże kulturalno-społeczne po swojemu hojny;_
a przytem-roztropnie oszczędny, pracowity a rzutki,
strojny · i śpiewny, wraźliwy a trzeźwy, całą duszą.
przywiązany do Kościoła, a przeto i do jego przedsta-:-

2f9

wiciek-f to rozumnie a i, na - 0gół biorąc, do· ziemi~
karmicielki, - w ilo ści 1576 osób~
A w szczegółach~ Brzeski-osób; 19ó, z tych
zaś: dorosłych (od lat 13).;....,..165, ·z których: ·czyta
i pisze-79; czyta..:......c8, analt-18; dzieci-'-: 85; od lat
12-,-7:· ·40;. od 6 ___:. 4: 19; od 3-ch 26; czyta · i ·pisze
dzieci-=--3t. ·
. ·
·. · . ·
·
. _- · Działy-91, z tych: dorosł. · 50; a z .niOh: czytą
I ·p1sze-20; czyta-12; analf.-18; dzieci-41, a znich:
od 12-7:· 14; 6_:._4: 13; od 3-ch-14; czyta i pisże-19..
.
Dług'.1 Kolonia-452, z nich: dorośł.-270; . czyta
i pisze_:._ 153; czyta- 27'; analf.-90, dzieci .....:. 182:_:_
z nich: od 12-7: 1_0; 6- 4: 54; od 3-ch-58, czyta
i pisze-95.
·
.
Nowa Kolonia--36, a z nieh: doro.sł.~17, z któ~
rych: · czyta i pisze-9; czyta_.:._o; an.-.8; dzied_:
19-a z nich: od 12-7: 7; 6-4 6; od 3-ch_.:__6; cżyta:
i -pisze-5.
·
·
·
Zagrodniki-421, a w tern.: dor.-259,' a z· nieb:·
czyta i pisze-169; czyta- 9; · an.--'-81'; dzieći-116 ·;
a w tern: od 12-7: 78; 6- j:: 40; od 3-ch- 44, czyta i pisze-78.
Piaski-100; a "w tern: dor.-56, • a z nich: czyta i pisze - 13; czyta--,-1; analf. - 42; dzieci - H,
a, w tern: od 12-7, 20; 6-4: 12; od 3-ch-12; czyta i pisze-"-7.
,
·
Czyli ogółem - 1290 (stałych mieszkańców)
a w tern: dor.-757, a z nich: czyta i pisze-443;
czyta-57; analf.'-257 - dzieci-533, a· w tern: od
12-7: 229; 6-4: ;144; od 3-ch-160; czyta i pisze-235.
Czyli: dor. czyta i pisze-58,5°/o; dzieci czytają i piszą: wszystkie od 12-7, a nawet niektóre
od 6 lat. ·
· Mieszka ·tu jeszcze 286 osób hidno·ści fabryczno·
robotniczej, przejściowej, a w tern: dor; 152-a z nich:

220

czyta i pisze,-'.--96; czyta-17;· analf.-45; dzieci-134:-:'a w tern: od 12-7: 47; 6-,,4: 42; od · 3-ch ~ 45;
czyta i pisze--:--:44.
Czyli czyta i pisze: dor.-63°/o; dzieci od· 12·- 7
lat czytają i piszą prawie wszystkie.
Ludność tutejsza odbiera gazety: „Gaz. Świąt."70 egzemplarzy; „Zórza-1; „Ognisko"-1; „Zbożna
praca"-,-1; „Przewodnik Kółek"-4; „ Głos narodu"-1;
„Kronika rodzinna" - 1; „Przegląd kupiecki" ____:_ 1;
„Przegląd · współdzielczy" - 1; „Ziemianka" - 10;
„Drużyna"-3; „Dobra gospodyui"-1; „Aniół stróż-1;
„Głos wiary"-20; „Naród"-:-1; „Echo z Afryki"-:-1
i „Rozwój-25 (w Niedzielę).
Ponadto korzysta z biblioteczki podzielonej,
na działy: religijny, naukowy i powieściowy-liczą
cej około tysiąca dziełek. Korzystają jednak z niej
przeważnie dzieci.
Zaznaczyć tu wreszcie należy, że starsze pokolenie nie dostarczało krajowi inteligencyi zawodowej, i dziś jeszcze analfabetów wśród niego szukać należy, aliści-dzię!':i Bogu-ma się temu analfabetyzmowi już ku końcowi, boć przecie między
młodszem tu pokoleniem prawie niemasz nieuków.
Tyle pod względem oświatowym.
Tak było prawie aż do obecnych czasów i pra.::·
wie na wszystkich polach. Trzeba było się niemało
nakręcić i namozolić; aby wszystko chociaż ruśzyć z tego długoletńiego zastoju. Zaczynam tedy
od dziah~y, . wychodząc z tego założenia, że od nięj
należy zaczynać _ wychowanie ludu, o ile ono ma.być naprawdę celowem. Z jednej strony wysyłam
prośhę do Gubernatora o pozw'olenie -na ochronkę,
z drugiej strony tłomaczę rodzicom, jakie ochrony
przynoszą pożytki, kupuję miejscowej :organiścinie
pomoce naukowe, wysyłam ją na naukę slojdu do

Łodzi,

się tym sposobem zabezpieczyć przed
niespodziankami. Dzięki jednak _Bogu,
sprawa poszła dosyć gładko, bó i pozwolenie nadeszło, i ochroniarka okazała się dobrym materyałem, a nawet dziatwy posypało się nadspodziewanie dużo, ·mimo, że rodzice .musieli płacić na utrzymanie ochronki: starsi po 20 kop., a młodsi po 10 tygodniowo. A po11ieważ ilość dziatwy zacz'ęła już
przekraczać · zwykłą normę dla jednej _ochronki- .
trzeba było pomyśleć o drugiej, a w tej-zarządzić
tymczasem przychodzenie ich -na dwie zmiany.
I drugie pozwolenie na ochronkę nie · kazało na siebie długo oczekiwać. Dla braku jednak miejscowej
, drugiej . ochroniarki i dla przyczyn lokalno-finanso.wych, powstrzymałem się od puszczenia w ruch
drugiej ochronki, pokąd miejsco-vva kandydatka nie
ukończy odpowiedniej praktyki, a tymcz,a sem podczas letnich mięsięcy prowadziła tę ochronkę Rzgowiarrka; uczennica pani Bronmvskiej z Warszawy~
pocżem ochronka ta, druga z kolei, zaczęła już n_~
stałe funkcyonowa0. O dziatwę w wieku ochroniarskim mogłem tedy być już nieco spokojniej.szym.
Należało teraz z kolei rżeczy pomyśleć o dziatwie
w wieku szkolnym. Zaczynam urabiać w rodzicach
przekonanie o _konieczriości zachowania pewnego
stopniowania w kształceniu ich dziatwy, a więc przez: QChrony, . szkqły ogólno kształcące .i-za,wo,-doyve. I w tym kierunku poszło :mi również niby
„z płatka", chociaż było i malęńkie „ale". Bo .oto
zjawia mi _się do Retkini, po ogłoszeniu naszych
projektów w „Rozwoju", pewien jegomość z prawem na otwarcie . szkoły rzemieślniczej; my go tu
natmalnie przyjmujemy z „otwartemi rękoma", a on,
wywdzięczając się nam za to, otwiera u siebie,) to
wluótce, ale ... biuro pokątnych _ porad. Nie trafił je-

aby

możliwemi
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dnak ;,dobroczyńca pokrzywdzonych" na właściwy
grunt, a przeto nie bez żalu do· n.as opuścił nas cichaczem. A szkoda wielka, że nie trafiliśmy na
lepszy materyał na nauczyciela, bo uczyć miałby
istotnie kogo. Zwracamy się tedy w kierunku elementarnego kształcenia. Po całym szeregu narad,
Retkiniacy uchwalają: skorzystać z zapomogi • rzą
dowej i pobudować w r. 1915 w Retkini i dla jej
dzieci budynek murowany na dvva komplety - a
tymczasem; po uprzedniem porozumieniu -się z Rokiciem - zamienili i.V- r. 1913 wspólną jedno na
·dwukompletową szkołę ..
I · dzięki Bogu, no\vy personel nauczycielski,
wbrew przypuszczeniom, również stanął na wyso- ,
kości zadania, a że nie mógł on ·pod swój kierunek
przyjąć -_wszystkiej dziatwy, jaka się zgłosiła i musiała · z płaczem odejść od drzwi uczelni-to już nie
nauczyciela ani nauczycielki wina, · ale braku wię
cej szkół, o które zres ztą Retkiniacy usilnie zabiegają, boć już i obecńie przydałoby się ze trzy jeszcze, jak to widać z powyżej zamieszczonej -statystyki.
Co się _tyczy młodzieży dorastającej i dorosłej-to, jak i gdzieingdzej, trudniej'sza ż nią sprawa, jednak robimy, na co nas stać: dziewczęta: je-<l:rie uczą się robótek pod kierunkiem · miejscowej
:nauczycielki rękodz ielnictwa, inne-korzystały z 6 tygodniowych kursów gotowania, urządzanych w róż
nych zakątkach . kraju z ramienia Kola Ziemia.nek,
inne wreszcie, wraz z młodzieżą męzką, · należą do
:chóru śpiewaczego (30). _ A młodzież rnęzka? Tej
.-część należy do chóru (15), · a część rozbrat · wzięła
·na zawsze „z monopolką", reszta zaś-a między
nimi niektórzy o mniejszej wartości moralnef - choilzi „na luzaka". . Ażeby i tę moralnie podnieść,
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a wszystką fizycznie rozwinąć i skupić-„na gwałt"
organizujemy „Towarzystwo rozwoju fizycznego"
i w . tempie przyśpieszonym krzątamy się około
zorganizowania „Straży ogniowej ochotniczej". A czaą
już istotnie wielki, bo i pożar tegoroczny na Zagr,odnikach przypomniał nam konieczność „Straży"
w Retkini i pobór do wojska dowodnie wykazał,
jak młodzież retkińska słabo .się rozwija fizycznie;
skoro na dwudziestu paru, pięciu zaledwie nadał0:
się do tej, niebardzo milej zresztą, przymusowei
wędró 'wki. A niema wiele też chęci i do wędró .wki
dobwwo]nej: wystarcza jej Łódź i najbliższa okolica, chyba byśmy chcieli zaliczyć do wędrówki · wyjazd tego lub owego z nich po wiedzę - zawodową.
Nie szuka też i żon poza Retkinią, z nielicznymi zretiztą wyjątkami. Żenią się zwykle na miejscu, przyczem przebieg '. swatóvv, jak bywał dawniej. Za to obrzędy weselne rozpoczęła na nowoczesny sposób Antoniowa Strzelecka, która najpierw
z Retkini brała ślub w welonie, ostatnia zaś po dawnemu obrzędy weselne zachowała jeszcze w znacznej mierze przed kilkunastu laty Józefowa Figlowa.
Obecnie druchny ubierają się 'Y białe suknie, mocno
u niektórych wycięte, kawalerzy - w czarne tużur
ki, a często - i w pożyczane cylindry. Wesele bywa zwykle w niedzielę, przyczem jedzenie daje ojciec młodej, trunki - ojciec młodego; „czepkowe"
- do 200 .rb. - zabieraj.ą młodzi; wesele trwa dwa.
dni; w następną, niedzielę poprawiny. Chrzciny ~
też najczęściej w niedzielę; trwają również po dwa,
4ni i na koszt ojca dziecka, przyczem chrzestni po.
parę rubli wkładają dziecku do poduszki. Na eksporty zbierają się bardzo licznie, lecz przy zmarłym
nie masz dawnych „przepitek i przegryzek", a po
pogrzebie zabierają do;siebie tylko najbliższą rodzinę.
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· Na wypominki jednorazowe· dają, · ale i1ieliczni;
na roczne. Dziadów na · cmentarzu
ani na lekarstwo, więc i chleba czy ciasta w Dzień
Zaduszny dawać niema tu ~wyczafu. O .wigilii
B: Narodzenia była już wzmianka wyżej~ Z da'vv...
nych zwyczajów' śvviątecznych nie pozostało ani śla
du praw1e. · Pozostało bowiem tylko palenie „ogników" w wigilię św. Jana, poświęcanie pól pod ten
że czas, tylko że obecnie objeżdżają je ·pojazdami,
na św. Roch zbierają ·na wotywę w miejscowym
kościele, który bardzo im zawsze leży na sercu, jak ·
widać choćby i z ostatniej „pogawędki", w czasie której jednozgodnie opodatkowali się 'po 4 rb.
z morga na pokrycie w r. 1914 reszty kościelnego.
długu, chociaż jeden z zamożniejszych gospodarzy
starał się ostudzić w nich ten szlachetniejszy odruch.
O głębokiej religijności tutejszego·ludu, o jego
przywiązaniu do kościoła i jego przedstawicieli' była już mowa wyżej, ale ogólnie tylko. Tu więc
będzie nie bez pożytku wykazanie, jak ona się przejawia w czynach. Pomijam z nich drobniejsze, były one bowiem zaznaczone już na innem miejscu, tu
tedy tylko wskażę na najbardziej doniosły - pobudowanie kościoł a.

skiej; po prawej św. Franciszka z Asyżu. Chór-wsparty na żelaznych drzwigarach, .na nim stylowy 12-o gło~
sowy organ, systemu stożkowo -pneumatycznego
i gustowna żelazna balustrada. Pod chórem - pr,zed'."
sionek, - po jego prawej stronie schowanko na katafalk i krzyż pogrzebowy; po lewej - boczne wej:ście do kościoła i na chór. Czternaś9ie okien prze~
puszcza światło: 6 w nawie, 4-w kaplicach _i 4 w presbyteryum. Posadzka -piasko'Yo~.ceińentowa•.
Sklepienie-tępy gotyk, ściany · ~ sklepienia pomalowane zwykłemi farbami: w presbyteryum sklepie:.
nie:_niebieską, ściany-kremową; w nawie i kapli..9ach: sklepienia-lekki krem, ściany i arkady-piaskową, lamperye - ciem_ny · kreni. Kościół zresztą
łatwo rozbudo1vać, p.ozwalają ńa. to najzupełniei
arkady.
Wiązanie dachu na kościele z _
drzewa, wiszące„
a kryte dachówką; na wieży-żelazna konstrukcya,
kryta blachą cynko~vą. Od zewnątrz ~ościoła, jednym bokiem dotknięte do ramienia()uzyża, jaki
tworzy kościół, a drugim do wezgłowia-przybudo
wano dwie małe i dosyć niskie zakrystye: przejściową z wyjś ciem do . plebanii; drugą z drugiego
boku kościofa i z wyj ś ciem z presbyteryum, w pier.:..
wszej - świece w skrzyni i szafa z książkami ;.
w drugiej - naczynia i szaty kościelne.
Kościół okala cmentarz dosyć obszerny, na froncie ma parkan żelazny na podmurówce, z boków i od
szczytu (wezgłowia krzyża) - z desek, przymocowanych do rygli, spojonych na dębowych. słupach; parkan
posiada, jak i kościół z tych samych stron, trzy
wejścia: główne-wprost frontowych wielkich z drzewa, blachą obij anych, d[zwi kościoła i dwa boczne,
oboj e - wschodnie, jak i kościół. Na cmentarzu----:
trzy dzwony z Pustelnika.
Największy z nich waży
'
.

większość -_

a
to

Kościół.

Zbudowany on z cegły, na fundamencie z k amieni, dostarczonych darmo przez Retkiniaków od
siebie i swoich znajomych, w stylu gotyckim w formie krzyża podłużnego, z wieżą czworokątną na fronci e i od cokołu. Długi - wraz z wie7.ą - 62 1/2 lok.
p.; szeroki vv świetle 14 łokci; wysoki - 17; o jednej na~vie, do której przylegają i stano~wią · rami~na krzyża dwie kaplice: po lewej stronie, od
głównego ·wej ścia patrząc, - M. B. Cżęstochow-:.
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696 f. · + 25 {serce); drugi-272 + 13; trzeci-31.+ 4.
Kosztowały (wraz z okuciem i konstrukcyą żelazną)881 rb. 70 kop. Posiadają napisy: 1-y-„P ójdźmy,
pokłońmy się · Panu. Istnieję z fondacyi ks. Edwarda Szulca i ks. Adolfa Brudnickiego. · Szlachetnych .ofiarodawców imiona noszę: Św. Edward,
Adolf. Ton H".
2-gi-Dis św. Józef. Istnieje z fundacyi Józefa
Ariny Krawców na pamiątkę ślubu Antoniego
i Anny; Pójdźcie do Józefa.
3-ci- Gis św. Wojciech i Walenty. Z darów
Twoich dar Ci niesiemy: Śmiechowicz i Placek.
Mają być zawieszone w wieży kościoła. Szczególnych łask ani przywilejów duchowych kościół dotychczas nie posiada, - wolno w nim tylko odpra·wiać - na mocy pozwolenia Najd. Pasterza z dnia
8 czerwca 1909 r. za M 1956-corocznie: w czerwcu
pp. nabożeństwo do Serca Jezusowego z wystawieniem Naj św. Sakramentu i w I niedziele całego roku,
a samo święto Serca Jezusowego obchodzić po Oktawie B. Ciała w niedzielę.
Bractw kanonicznie utworzonych dotychczas
przy kościele nie mam, - istnieje tu tylko kilka
„Kółek żywego Róża1ica", które z czasem mogą oddać Kościołowi wielką usługę, a tymczasowo roztaczają opiekę nad światłem ko ś cielnem. Jest trochę
i tercyarstwa. W święto MB. Częstochowskiej odprawiam corocznie nabożeiistwo . z wystawieniem
Najśw. Sakramentu na: I i II nieszporach i na sumie.
Wobec równoczesnego organizowania nowej
parafii w Retkini, beneficium i budowy kościoła
prawie niepodobna mi było uniknąć nieodzownych
przeszkód i przykrości w podobnem położ eniu, lecz
stali miesżkaiicy Retkini wszelkiemi siłami starali
się usuwać mi z drogi jedne, nie dopuszczać dru-

osładzając mi życie, pełne trosk i zabieg6w
ich dobra, swoją zacnością, przywiązaniem do
mnie, posłuszeństwem moim radom, wskazówkom czy
rozkazom, wreszcie wielką swoją ofiarnością. A oto
jej dowód. Na urządżenie beneficium dotąd wpły
nęło i wydatkowano:
wydatkowano:
Rok
wpłynęło:
1205
1907
1227.13
1/2
1
3961.74
1908
277 5.92 /2
13241.14
1909
12615.67
10103.41
10216.07
1910
9873.60
8700.00
1911
1912
6615.39 1/2
9335.39 1/2
1913
5960.96
5890.96
Razem za lat 7 wpl. 48111.25, wydat. 52711.25
Pozostaje do spłacenia 4600.00 rb.
Powyższe cyfry mówią o tej ofiarności wie1 e
1vprawdzie, ale nie wszystko, boć nie mówią przecież, że coimjmniej trzecia część gospodarzy słabo
dawała, a robotnicy fabryczni i inni-prawie wcale
nie dawali. Nie mówią one wreszcie nic o ofiarach
w naturze,- a przecież prawie wszyscy gospodarze
dali po tysiącu cegły i po beczce cementu. Tyle
co do religijności i ofiarności Retkiniaków, przejawiającej sięw czynach na tern polu.
A głowy rodzin Retki1iskich co dorzucają do
ogólno-narodowego skarbca? Jak przystało · na gospodarzy „statecznych", skupili się co solidniejsi
z pośród nich około trzech podstawo·wych instytucyi w dziedzinie naszego życia społeczno- ekono 
micznego: Kółka Rolniczego, Kasy pożyczkow o 
oszczędnościowej i Stowarzysienia Spożywcz ego .

gich, około
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będzie .
nastąpi

za czynną na dalsze 6 lat i t. d., póki iiie
.w·spomniane . oświaclczenie,-,---,- ą_łoweni, więk
szość ma · decydować o dalszem istnieniu lub też

· Stowarzyszenie Spożywcze.

To ostatnie jest właściwie najpierwszem zrzeszeni.em się ludzi dobrej -woli . na gruncie . Rętkini.
Zawdzięcza ono swoje powstanie ś . p. ks. Kazimierzowi Zagnerowi. Rozpoczęło działalność swoją
23 paźdz. 1905 r. na Zagro9.nikach w domu Fran.
Placka, który był sklepowym. Członk<)w - 30.
Złożyli' 305 rb., jako udziały. . Do 1 stycz. 1906 r.
sprzedano towarów za 1213 rb., 43 kop., w towarach pozostało za 403 rb., administracya kosztowała
127 rb. 76 k., a w tern: sklepowy 3 rb. tygodniowo,
dowożący towary i komorne 66 rb., drobne wydatki
29 rb. · 66 kop. Z procentów: · 55 rb.-dla członków,
44 rb. 17 k. zostawiono na 3 lata na powiększenie
sklepu, poczem członkowie odbiorą w stosunku do

rozwiązaniu „Spółki".

następujący: wkłady, rucho•
mości i żelazny kapitał, - przyczem 28 członków

.

dawnych i dwoje nowych-na miejsce ·ks. Zagnera
udziałów na su:tnę 390 · rb.; ruchomości oceniono na 159 rb. 30 kop.; kap1tału że
lazneg? pozostało 64 rb. ·70 kop.
i Bednarza___:_ wnieśli

nie podaję, jako stereotypo~
tylko, że zapewne poszli za ogólnym
prądem i postarah się o przemianę „S:półki" na „Sto~
łvar?Jyszenie spożywcze" na podstawie „Ustawy normalnej", z której wynika, że Ustawę stowarzyszenia
spożywczegq dla Retkini i okolicy zatwierdził im
Vice-Gubernator z Piotrkowa 23 lipca (starego ·stylu)
Hl07 r.; członkowie mają płacić: 1 rb. wplsowego
i 10 rb. wkładu (udziału); Zarząd ma się składać
ż 10 osób i mieszkanie prawnie mieć w Retkini dla
posiedzeń Zarządu.
Jakoż do Zm;ządu wybrano:
W. Głażewski (przewodniczący), Winc. Kabza (zastępca), Woje. Zubert (skarbnik), St. Strzelecki (zastępca) a Zdz. Braun (sekretarz), Fr. Gadomski
i Ant. Kulis (członkow~e).
Dalszej

wej -

wkładów.

Zarząd . pierwszy: Andrzej Figiel (ojciec) i Józef
(jego syn), Pr. Placek (sklepowy). Stowarzyszenie
dzięki sumienności sklepowego, c~hociaż rachunkowość prowadzona była niedołężnie, acz powoli rozwija się jednak. . vV r. 1907, widocznie nie wiedząc
jeszcze o istnieniu „Ustawy normalnej" i wzorując
się na sąsiednich „Spółkach", umowę ustną zamieniają przez piśmienną w formie kontl'aktu:
I - „Spółka spożywczo-rolnicza w Retkini" bierze sobie za zadanie zakup z pierwszej ręki artykułów spożywczych; · jak również potrzebnych w gospodarstwie: narzędzi, maszyn, nawozów sztucznych
i t. p.
IL Zawiera się „Spółka" na lat pięć, licząc od
1 stycz. 1907 r. · O ile zaś na 6 miesięcy przed upły
wem oznaczonego terminu większość wspólników
o zamiarze swym wyjścia ze „Spółki" nie zawiadomi pozostałych wspólnikó-vv, „Spółka" uważać się

III. Fundusz jest

'l

już _treści

notuję

Sklep prowadzono u Placka do 16 stycz. 1908 r.,
poczem przeniesiono do St. Cichonia, gdzie sklepowym i, acz krótko, byli (do 15 marca) Obreda i Ciesielski, którzy prowadzili sklep bardzo _dobrze. Po
nich sklepowym był Fr. Kulis do połowy 1909 r.
i sklep doprowadził prawie do upadku: wykazał on
wprawdzie duży obrót, lecz nie mógł wykazać żad
nego zysku. Po Kulisie sklepowym był Ziółkowski,
lecz bardzo krótko, więc, nie zdążył sprawy napra15
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wić, ·ani popsuc.

Sklep przeniesiono do da"\vnegó
karczmiska, gdzie istnieje dotąd. I tu dopatrzono
się nareszcie, że ze sklepem· zaczyna być batdzo
krucho. Zaczyna być sklepowym ..Redzynia, i znów
sklep rozwija się lepiej.
Na miejsc·e ·dawnego „Zarządu", który, prócz
Głażewskiego, był zupełnie bezczynny, wybrano
23 ·czerwca 1912 r.: Ant. Krasińskiego (zast.), Winc.
Kabzę, Woje. Śmiechowicza (przewodu.), Ignacego
Placka, Jana Żiółkowskiego (skarbn.), lgn. Klimka
(sekr.), Wojtaszczyka, lgn. ąiejkę, Blaż. Kozubę
i Fr. Kozulę. Ponieważ 1iie ·wszyscy z „Zarządu"
interesowali się należycie sprawami „Spółki'', a jeden nawet działał na jej szkodę, z czego skorzystał
sklepowy w ten sposób, że zaczął nie słuchać wskazówek „Zarządu",-a przeto solidniejsi z „Zarządu"
postarali się stosunki te uzdrowić przez przeprowadzenie częściowego odnowienia „Zarządu", przyczem
wybrano dodatkowo: Marcina Witka, St. Kołacza
(przew.), Józ. Muchę, Józ. Kołacza i Wawrz. Komorowskiego. Jakoż sprawa „Spółki", poczynająca
nieco szwankować, zyskała na tem niewątpliwie
i ostatni bilans „Spółki" tak się przedstawia:
Stan czynny:
1167.67
Wartość tow.
135.00
Urządz. skl.
{na poż. 379.33
Kasa got.
1600.00
186.00
Siewnik
791.00
I\redyt bież.
Kredyt dawny 489.88
4748.88

„ ,$.. .
•
'

Stan bierny:
Udziały
495.00
Kap. nad. lud. 1843.65
Kap. rezerw. 495.00
200.00
Kaucya skl.
Za tow. r. bież. 243.52
11.98
Za dawny
14.72
Kościołowi
50.00
Lokal
Zysk czysty 1395.01
4748.88

OqFót roczny-27994r94. Członków liczy „Sp ół1rn" ob~cnie 66, a w tern .4~ej robotnicy, pracują~y
-~v ce$'ielni.
Na Wielkanon sklepowy rzucił postetunek 1 za"
sobie sklep pryw~tny i pociągnął za sobą
paczkę - niewielką zresztą--::- swoich zwolenników,
·co mjewa miejsce nietylko w Retkini.
łożył

Do Zarządu „Stów. Spożywczego" obecnie naSt. Kołacz (przew.), M. Witek (zastępca), Jan
:Ziółkowski (sekretarz), Ignacy Siejka (skarbnik),
_Antoni Krasiń!)ki, Ignacy Klimek (dotąd starzy),
.Józef Mucha, Józef Kołacz i W. Komorowski (no,vi)·członkowie zarządu. Ks. P . Załuska (dawny), Woj•
·ciech DurFtj i Al. Jegier (navcz.) - komisya rewi.zyjna. Dowozi towary z Łodzi ~gn. Placek. Sklepowym - Grzegorz Cichoń, którego pomocnikiem
jest Ign. Placek.
Jeżą:

„Stow. Spożywcze" sprzedało towarów w 1913 r.
za 28,869 rb. 79 kop. Sklepy prywatne sprzedały:
pierwszy-za 600 rb., drugi- za 7 tysięcy, trzeci-za 8 tysięcy rb., czwarty - za 12 tys. i piąty - za
13 tysięcy. Ostatni-na pograniczu Retkini, a w nim
znaczną część obrotu stanowią zakupy z Retk.i.ni.
Retkiniacy ponadto sprzedają i kupują około
500 krów rocznie: sprzedają bez mleka, 4:npują
_z mlekiem przeważnie w rzeźni miejskiej, ale nie.stety, muszą kupować u żydów, z prawem do wypróbowania, bez wyboru rasy. Mleko sprzedają od
14 - 20 groszy za kwartę i rocznie około 220 tys.
,garncy. Mleko z bańkami zapuszczają do studzien
wprawdzie, ale bai1ki zamykają zupełnie szczelnie.
Mimo tak blizkiego sąsiedztwa z Łodzią, o drób
i jaja do handlu zbytnio się nie troszczą. Natomiast
.sporo sprzedają ziemniaków po 2-3 rb. za korzec.

/
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Dostarczają też do Łodzi sporo kapusty, którą.
sprzedają na kopy i na sztuki po cenach rozmaitych„
zależnie od roku, przyczem niektórzy otrzymują.
z tego źródła pa 300. rb. (za ziemniaki . do 200 rb.),.

.

sadzą rozsadę , na

oborniku, a kupują u ogrodnikównie handlują i. kupują tylką·
zależnie od koniecznej potrzeby. Ze zboża jedno.
żyto tylko częściej miewają •na sprzedaż i biorą
6 rb. za korzec.· Chleb kupują, ale pytlowy, razowego. nie używają; ciasto-na większe Święta . . Pszenicy na sprzedaż· nie miewają; bo do pszenicy ziemia
tlJ.tejsza nie nadaje się. J ęczmie~1ia . (Haiiny) ·co nieco·
sprzedają od 5 rb. za korzec. Owsa nie · sprzedają
spasają końmi . . ś,yinie · kupują i na sprzedaż i na.
podkarmienie dla siebie; prosiąt do Łodzi wiele na.
sprzedaż nie hodują.
· Tak się przedstawia handel polski w Retkini~
gdzie-dzięki Bogu, możemy uważać go już za cał
kowicie unarodowiony, gdyż żyda nie mamy tu i na
lekarstwo.
·
prżewazme.

Końmi

Przemysł w Retkini.
~ie

masz go tu prawie - za blizko Łodzi.
atoli jest tu- od lat już 5 piekarnia i .wypieka za
21 tysięcy · rb. chleba pytlowego; jedna z kobiet.
wyrabia na maszynie pończochy na sprzedaż ale tylko.
na zamówienie; jedna też piecze chleb dv'\ra razy·
tygodniowo dla Łodzi. Starsze niewiasty noszą.
jeszcze wzorzyste wełniaki i zapaski własnego wy-robu i chodzą w nich zarówno przy obejściu, jak
i . do kościoła, dziewczęta zaś tylko podczas procesyi.

,,
• Niewiel~ - lepiej ma się rz~cz u nas i. _z tz~j
miosłami dla przyczyn, .o ,jakich było wyżej: Ato1f:
s zewc łv Retki.ni _m a spóro"roboty~.- 1 ~9qiaż prżeważ
nie do Łodzi; · ria ·Lublinku pracuj_e· drugi i na takich
:sa~nycJi poQ.staw'ach »zbytu, - . a .inny człowiek (g.qs,
podarz) _,v.y rabia „trepy:' na: zby~ miej_scowy. · Jest
rrym,ąr,z . :\V -Retkini,' )na r,ob.oty do~;yć i 'prz~~va_żn~~
miejscowej; śą · też_ dw~j kowali: · gr:o1nadzk~· ma
ńawet więcej r()boty niż '1V.oln({ pra~'tykująąy, dloĆ
i . temu nie brak„ albowiem ' B,etkiniacy \vywo~·ą pia~
:sek do. Lodzj z · własnyc4 ' plic.ó_w ( ·cegłę z . :okQUcz~
ńych ceg·ielni; wi~c 'vvo# p'?trzeJmj~ i·eperacyi. _
,Mieszka tu . ·w Retkini też kilku brukarzy, któ:r~y rob~ty mają. dużo.~: ł~ ,Lodzi i okoli~\y: : Mam;v,
zresztą dwóch , 1nurarzy; .stolarza-{dwóch . :rµ.ęcha.riJ~
kÓw.· Tu i1ie . zawąQ.zi dor.~uci9, _' że Ret.Jiiniacy'o, r,oz-:
vfój przęmyę,~~ { rzerriio~ł i;i,a:_.wi~ęzą, skal,ę . ~ie .k.µ?
sili się dotąd, alisci ·s;y:nó.w;._.zą:r;ówlilo dQ, Ją.bryk. j~~
i rzęlJ,liosł w -;Loc:l,z} 'ch~t:ń!e: ~?syiaJą. Co s~ę .tyczy
córek, .„te ·b,ą\lź • pfa'cują p,o f~prykacp., b~dź , uczą
się szycia 'h;fft~; . a speqyah_:iie . vvy~zywania, j~q~.a~
bi em. A jednak · ·są r-.wy~ąt}.rt ~ jeqlła; n:piczyła : · ~ię
w Warszawie wyrobu sżtuczriyqh bvfató,.\r, inna z11ow
skońc~y~a ·szkołę· r.ękód,zielnict~\ra. • I yharakterystyczny •· siczigół;' ·ze .Ret'kinła~y. chętniej wydają . cór.lir
za .robotnikó_w i rzemłeśl11ikółv; · niż · za gospod·atzy~ ··:
· . Na to dążeriie dzleci do : sarnódziellloś~( Rę_tk:i".
niacy patrzą bardzo przychylnie i żenią ich Źaledłyie
-dosięgną wymaganego pTzez prawo wieku·.:· . Tó też
mamy tu . zaieawie j'ednego ' 2Ś -.- letnieg9 _.~a,vale,ra
:i ani je9,nej nie . mąmy' starej panpy z kónJe.czności;
ifianiy . natomJast 6 · panien, _które _mogąc · wyjęp · , zp.
mąż, boć mają potrze brie. :i-:u temu wa,runki ~ ~ię,
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okazują jednak zamiaru tworzenia ogniska rodzinnego, aby tern swobodniej pracować dla dobra.

Materyalny stan parafii .

bliźnich.
Zai1iech,aćby

też należało jeszćze

KOLONIA BRZESKI.

w RetkinL

sj'stemu aotycliczasowego chodżeiiia około roli,.
9g:rodów oWbcówych, vV-arzy'\vnych, około pszczół„
kró~, świn, drobiu. Nie będziemy tu' "' ykazywali
atoli ahi vvad tego śyśtemu;· ani też - jaką drogą
mają)>ójść nadal ~~t~Lri.l~cy, uważamy bowiem zebra-nia 1,lliejscó\Vego „Kółka Rolnićżego" za odpowiedµiejsże ku ffrrili miejsce, z którego zresżtą dosyć ćzesto.
korzyst~iny, aby pó~·żi~lić _si~ ż Retkinłakami posiadańą na tych polach '\viedzą i doś'\viadczehiem.
I chociai tut.ejsze go:spotlarśtvva '\-viele Jeszcże pozostawiają . 'do życzenia i mimo swtljego ptiłOżenia,
tuż pod fuiasteni takiem, jak Łódź, · absólutiiie hiczem n.i'e przypori1iftają tli.kićfi f)tltliniejskibli gospO'"'
aa:rstw; jakie iha taka hp. Warsźawa, '-'-"-- Uważamy
jednil:k R~~kihiiików . tlo pevvhegó przynajmhiej stop':riia za lisprawiedfi\viDiiyćh, bóć:
. , 1:0. iiie hlasz tu arii jednego fohvarku w pa-rafii, :r;ia\\ret na lekarstwo, vv sąsiedztwie źaś - to
fol\varki-cegielrtfo, \vięc nie ihieli się ha kim wzotoWać, choćby ha wet i chcieli;
.'
2-0. nie było 11ikogo, ktohy ich synów zachę
cił do ~zukania nauki zawodowej poza Retkiriią, boć
tak niedawno fuają proboszcza;
3-io. a zresztą, gdzie mieli szukać tej wiedzy
~.a:Vvó'dowej, kiedy do nie'd a\vna mieliśiny tylko
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DZIAŁY.

Psżc'zelin.

W sźystko. tó-tlżięki . Bogu I prócz pie'r'w·szego
punktu - należy ju'ż do bezpowtothej prżesżło'ści,
więc i gospodarstvv·a tutefsże zmieniają się stopni-owo ha leps·ż~ - my tymbżirsefri dajemy pohłżej trochę statystyki z i o/II 1914 r.
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Na:i:wiska
gospodarzy

Jan Błoch
Ant. ' Błoch
Józ. Kołacz
Józ. Mo lis
Ant Błoch ·
Ant. Syska ·.
Ign. Krawiec
Mar.' Socha ·
Piotr Socha·
Ant; Madej ·
Grz~ Wypych
Tom~ Wypyeh
Fr. Błaszczyk
Grz. -Redzyni_a
Wa w. Woch ·
Kacper Witek
w·oj; Skowronek
Stan; Kiela ·
Fr. Komorowski
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JaruGuga
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d.
. d.
6
„
ID.
i2 1/2 „

Wład. Tłuczek

Józ. Redzynia

10

..

6
7
7

10
Tom. Czupryński 10
Jan Bomba ·
10

VV. Śmiechowicz
Cz. Zieliński' ·
Józ. ·Molis
Al. Śmiechowicz

.,

"

13
12
10

18

„"

..

„
„
'

"„
„
"

Nazwiska.
gó'spodarzf·

KOLONIA.

ilóść

„
„
„
8
„
12
„
10
„
10
„
10
„
10
„
10
„
10
„
71/2. „
71/2
"„
10
15
„
9
„
6
„
6 1/2 „
·1
„
1
·7 /2 „
10 1/2 „

Jó~; Błoch

239

30
30

m.

1

d.

m.
m.

m~

d.
d.
d. ,'.

·m.
m.
. ID.

lle lat ma
ogród.

d.
d.

d.
'-fi.

„

obora

m.
d.
d.
m. ''
d. '
m:· "
d.
m.

5·

.

·m.

ID.

m; ·

-

d.
d.
d.
m.
d.

14

m.
·m.
d.
d.
m.
d.
ID.

m.

ID.

ID~

ID.

a:.

ID.

~

'5

\

I
J

-

\

6

d.
m.

m.
m.

·'2

ID.

m.

d.

ID.

"2
21
·2

d.

"

2
8
15

d;

ID.

,,

6

d.

. rn.

ł_

6

d.
m.

ID.

Mare. Piech .
Józ. ·Mucha
Ant. · Mucha
Jan Skorupka
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Ant. .Lech
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Stan. Puzder.Stan. Błoch ·.
Walen. Banaśiak
Woj ~. Just
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ziemi dom mur.
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Józ. Marszałek
3
Szcz. Marszałek 3
"
10
Waw. Duraj
"
3
Ant. Just
"
6
Józ. Nowak
Ant. Zubert
1/2 ""
1/2
Wal. Ruta
"
12
Mich. Musiał
"
Woje. Jasiorek 3
"
Piotr. Pawlak
Józ. Cichoń
Wawrz. Muras
Stan. Cichoń
- 1
Wal. Placek
"
Wł. Bednarz
12
Kaz. Zube!t
1
„"
Woj. Górecki
6
„
W al. Górecki
6
„
Józ. Placek
10
„
Józ. Muras
10 pręt.
Ant. Kulis
10 pręt.

vV.

Śmiechowicz 9 1/2

Stan. Włodarski
Maryanna Siejka
Waw. Socha
Józ.• Figiel
Ant. Przybył
Wal. Socha
Maryanna Socha
'Fr. Placek
Józ. Kabza
Ap.dr. Kabza
Winc. Kabza
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Ogółem więc:

(

Na Brzeskach: gospodarzy 15, domów 1.7
i obór; w tern: dom. 3 dJ.\ obór. - 5; sadów 13„

I

studz. art. 2.
Na Dz1:alach; g. 8, dom. 9 i obór; w tern: d~.
dr. 2, obór 2; sadów 7, st. ar. 2.
Na Dlu.giej: g. 54, dorn. 52 i obór też; w tem~
d. dr. 22; ob. 22, sadów 41, st. art. 2; pszczół 14 uli •
· Na N'owej Kolónii: g·. 5, dom. 5 i ob. też; w tern~
d. dr. 2, ob. 3; sadów 5, st. art. 2.
Na Zagrodnikach: g. 53, dom. ·5 0 i obór 54;
w tern: d. dt. 6, obór 23; sadów 25, st. art. 2.
Ponadto dodać należy: plebanię, organistówkę, óbórkę ptob'Oszcza i · dawne karczmisko 'ż kuźnią,
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i

skł:adem węgli-:-:-murowaue; - s.t0dółkę

-dre',vriianą.

;.

:·"

,:

* ·-

nie za wadzi · dorzu9ić, że: _pierwszy ąkt
Jana 8korupki z Franciszką Guz :zap_is,ąłem
w Retkini, jako nowej parafii, 3 lipca 1910 r.
w r. 1911 było' aktów -ślubnych, 17
w r; 1912 ";
"
'"
16
w r. 1913 , „ - „
„
8·
Pierwszy akt urodzenia Michała Zydorka
: z"api;
,„ -· ' „ . ..
salem 12 czerwca 1910 .r.
w r. 1910 'vszysti~ich urodzeń by~-0 39 : .. "· _
„

~ rru

.ślubu

„

·w r. 1911

„

„

J0.6 , . .-

w r. 1912
'n
"
" "· ~4 , _ ! ,/
w r. 1913
.„
„
„ 9.7
..
_ PierwsŻy akt zejścia Aimy Puzde/ zapisał~~}
18 .czerwca .1910 r. . :, .
.
, . . .:,
--w 19.10 r. w13zystkich !iktów zejścia 12 (3 dor .. _9 -dz.)
w 1~11 r.
„ , · ·„
„ _38 ,_(8 -::-·:a (;)
-w 1912 r.
„
„
„ 52 (9 - 43 - )
·w 1913 r.
„
.„
„ _ 34 (7 - 27 - )
Dzieci umierały prźed rokiem życia, co mię
skłoniło do wysłania miejsco\vej kandydatki i1a naukę. akuszeryi; o czem była już mowa i na innerri
miejscu, atoli bez podania motywów. Annę 'Puzder
J>ierwszą pochowałe1n. na -miejscowym cmentarzu;
J>rzedtem . grzebano w Pabianicach:

* ,

*

mimo to ;w:więk
:szości ład i czy!3tośq „ wystarczająco . z;ą.c_hO}V!łll_e;
w .m~eszkankach .stare . przeważn_ie JX1ebelki" kupowane w . Łodzi, ustawione .n iebardzo estetyczpie, .nie„
r~z__ :n,at~9czopę.:. : Mp,iej:. ładu ~ czystości .ną po}.l wórka~h ; gdzie ;stud_n ie z;:t _bUzko 9?óJek, . a ,,ż.ę
..

Mieszkaj_ą dosyć

·-

•

•"

•

- ·

•

ciasno,

• ,

{

wycembrowane cegłą i · nienakry,va~e? .
woda · do najzdrowszych i1ie należy. Nie.
ma też i gnojowni prawidłowo urządzonych, a· ż&
za blizko nich studnie, stąd· też znaczna- część gno~
jówki wsiąka .do studzien, czę ś ć odpływa swobo-dnie poza podw6tko, zanieczyszczając ·powietrze,.
część wreszcie .wysycha pod · działaniem promieni
słonecznych . i wiatrów. Retkiniacy jedńak dotąd
niewiele sobie . z tego robili; nie było ich komu
pouczyć o stratach i . szkodach stąd wynikających,_
a przeto, - przywożąc obficie i darmo „złoto" z :Łodzi.
w beczkach, spokojnie patrzyli · na to, jak ich nawóz stajenny odcieka lub zamienia się powoli w bło
to, Lecz taki stan rzeczy ma się już, zdaje się, ku
końcowi, bo . Łódź ze swojem _ ,; złotem" za długo by-ła na lasce . Retkiniaków i innych, więc myśli po-ważnie. o urządzeniu się inaczej, a zresztą i „Kółko
Roln." robi swoje.
studnie

stąd też

*

'-··

p,roboszi:::za··· .,

•

chociaż

•

I

•

~"'

'

I

-

'

Kółko rolnicze św. Jzydora ~ w Retkini.
Dziejów jego · przygotÓ;vawczych, kreślić tu~
nie widzę potrzeby, podobne by one bowiem były
do dziejów wielu innych naszych „Kółek",
przetoi nieciekawe - zaznaczę tylko, że pracę przygotowawczą w tym kierunku prowadziłem przez czas .
dłuższy, niż to się zwykle dzieje, aby „Kółko"
nasze nie było „Kółkiem" papierowem. Organizacyjne tedy zebranie odbyło się dopiero 6 paździer
ka 1912 r., chociaż „Ustawę", zatwierdzorroną przez
odpowiednią komisyę, mieliśmy już w ręku 19 czerwca. Chociaż sprawiedliwość 'wyznać nakazuje, że
na tę zwłokę podziałał także i p: generalny instruktor z Warszawy, który rria, widzę, specyalny po~
ciąg do spóźniania się na zapowiedziany uprzedniotermin. Początkowo zapisało się do ))Kółka"- 1T

a
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których do „Zą,rządu" wybrano:
Woje. Smiechowiczą, (przew.), Mare. Witka (f'iast,),
Ign. Placka (skarb. i sekr.), oraz: F;r; Placka, Józ.
Kołacza, St. Błocha i P. Porosa (człon.).
A oto prżebieg naszych prac i zabiegów:· wysłaliśmy Józ. Figla i Fr. !?lacka (syna) na miesięcz
ne kursy do Liskowa, przyezem za utrzymanie ich
w Liskowie zapłaciłem 30 rb. Za zysk, otrzymany
z rozsprzedaży s wagonów węgla, kupili.śmy s~o zę
bowy ugniatacz Campbella, który nie stal u nas na
:pokaz tylko.
Woje. i Józ. Śmiechowicze- mą.ją młockarnię,

\Vysłaliśmy: Dorabiałę i Komorowskiego do
'.Varsza:wy na kursy weterynaryjno-hodowlane, do·dając im po pięć rb. zapomogi i Klimka Ign.-do
:Nałęczowa na zimowe 5-o miesięczne kurny z zapomogą naturalnie od Kółka. Jeżeli do powyższego
dodamy jeszcze pominiętych w poprzednim okresie
Jgn. Siejkę, Ant. Lecha, W. Śmiechowicza i W. Zielińskiego, których wysyłaliśmy na 3 dniowe pog.a·danki do Łasku; urządzenie szosy i zorganizowanie
·drugiego kompletu szkoły, oraz sprowadzanie drzewek, o czem była już wzmianka na innych miej:scach; zorganizowanie kasy pożyczkowo-oszczęd110..ściowej, o czem bęJi.zie niżej-to i wszystko w ogólnych zarysach z zakresu prac naszych w „Kółku" ·
i przez „Kółko".
Co się tyczy gadania - tośmy języków napróżno w „gębie" nie nosili: zbieraliśmy się przez
jedno półrocze co miesiąc, przez drugie co dwa
tygodnie i omai-vialiśmy wszystko, na co tylko pozwalała nasza wiedza w zakresie wymagań chwili.
J jesżcze 'jedno, ponieważ członków „Kółka" łatwiej
:poznać przy robocie, przyjmowaliśmy każdego zgła
:szającego się, aby jednak nie mieć niep.otrzebneg,0
halastu, stosujemy taki system postępowania z człon
kami: w kwandrans po 7 w., żadnego członka nie
przyjmujemy już na zebranie; kto nie płaci rublowej
składki regularnie, czy też dostatecznie nie usprawiedliwi się z nieobecności swojej na trzech kolej:nych zebraniach, lub też nie okazuje w czynach
:swojej przynależności do „Kółka" - takiemu bez
:żalu mówimy ,, do widzenia" !
,
Wobec powyższej taktyki liczba członków, z 17
przy zaczątku, wzrosła do 49, obecnie zaś mamy ich
40, lecz najsolidniejszych, a na ich czele drugi z kolei
„ Zarząd", do którego weszli: Marcin Witek (pr.zew'.).,

członkó~v,

z

pośr:ód

wyrzucającą prostą słomę.

Urządziliśmy: 2 dniowe pogadanki, z udziałem
pp. Lewickiego i Tuliszkowskiego; p. Zacharski,
urządził pólka doświadczalne z nawozami sztucznymi pod ziemniaki i buraki, lecz z powodu zbyt
częstych opadów atmosferycznych chybiły celu.
Wysyłaliśmy St. Kołacza na kursy hodowlane
do Warszawy, tegoż z Józ. Muchą i W. Śmiecho
wiczem na pogadanki trzydniowe do Głuchowa,
przyczem dołożyłem im i na inne potrzeby „Kółka"
7 4 rb. Tyle w pierwszym kwartale istnienia „Kółka".
W następnym roku: Klimek i J. Śmiechowicz,
byli w Warszawie na kursach od 24 stycz. do 2
lutego.
Sprowadziliśmy siewnik 12-o rzędowy Meli·chara, kilka parników, bron sprężynowych, nowe
odmiany zbóż i ziemiaków. Zapoczątkowalismy orkę z pogłębiacz.em pomysłu St. Kpłacza.
Sprowadziliśmy p. Lewickiego, aby zlustrował
gospodarstwa i zbadał teren działalności przyszłego,
instruktora, na okręg Łódzko-Łaski, do czego, jako
Patron ną, obwód Łódzki, dałem inicyatywę i poparcie,
lecz, jak dotąd, bez skutku.
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-Stan. Kołacz · (zastępca i skarbnik), Józ. Klimek:
(sekr.), Wawrz°. Komorowski„ Józ. Śmiechowicz, Józ·_
Figiel i Józ. Kołacz-człon . . Zarządu.
Tu nie zawadzi zanotować potrójną uchwałę';.
zapadłą na ostatniem wioskowem zebraniu w Retkini:
1-o Któby w niedziele 'i święta poważył. si~
przyjechać fob · przyjść do Retkini dla prowadzenia
tu handlu, płaci każdorazowo .kary rb. 10; kto by
zaś z Retkiniaków kupował otręby, jak wyżej, płaci rb.· 5. Kontrola ma być wzajemna.
2.0 'Kto by w Retkini tajemnie sprzedawał wód.,..
kę.,.,.-płaci rb. 25',' tt kupujący-rb. 5, spostrzegacz zaś
dostaje z tych kar 'rb. 3 nagrody.
,
3-io '.tabawy z tańcami wolno .w Retkini urzą:..
dzać literalnie tylko w niedziele, naturalnie w cza- •
sie · przez Kościół doZ'iwolony, a i to z wyjątkiem_
każdej pierwszej niedzieli miesiąca.
Chcący taką zabawę .urządzić, przynosi _
d0>
proboszcza liczbę z nazwiska wymienionych jej1
uczestników, proboszcz ją aprobuje lub każe niektórych nie przyjmować. Z ustaloną już i przez pro-boszcza · podpisaną listą, osobnik ten U:daje się diY
gospodarza, u którego ma być ta zabawa, i_ten,.
o ile się zgodzi na odstąpienie części swego na nią
mieszkania, tern samem już 'przyjmuje na się obowiązek czuwania, aby zabawa odbyła się wesoło,.
ale przyzwoicie i ma _ trwać od 4 pp. do 10 jedynie ..
Ktoby odstąpił mieszkania, nie mając u siebie
listy uczestników zabawy podpisanej przez Probo-·
szcza, płaci kary rb. 15; nieumieszczony zaś na liście zabawy, usiłujący mimo to brać w niej udział,_
płaci rb. 5.
· Prawidłowego biegu wszystkich powyższych'.
uchwał mają dopilnować: sołtys, powoła.ni przez niego.

każdorazowo poważni

gospodarze, a zaś te kary mają
obracane na utrzymanie w należytym porządku
dróg. Tyle co do „już".
Co się tyczy projektów na najbliższą przyszłość,
to poza „Kółkiem rozwoju fizycznego", o zatwiel'dzenie którego do odnośnej władzy organizatorzy
już wystąpili, i poza dążeniem połączenia Retkini
z „Europą" drogą telefoniczną, ku czemu deklaracyę stosowną już podpisałem, tuż, tuż kroczy organizacya „Straży ogniowej", która bardzo l eży na
sercu „Kółkuroln.". Zazdrosne o palmę pierwszeństwa
„Kółko Ziemianek", poważnie już omówiło „łaźnię
z pralnią".
A co o tych zabiegach myśli stara „Spółka"?
Ano, myśleć to i one potrafią, a rozumnie co dać-to
mnie pewnie wypadnie! Ale niech tam! Dało śię już nie
raz przecie: to na kościół, to na książki, to na siewnik,
to na gazety, a nie poszło to na marne,-da się jesżcze
pewnie i teraz. I ani się spodziewa „Spółka", że
jej kasie zagraża już nowe niebezpieczeństwo, bo
oto tam tych dwoje cyganów ukartowało już nową
i mile bardzo przyjętą przez Retkiniaków Diespodziankę: zorganizowanie tutaj „Domu noclegowego"
i · „Przytułku dla starców".
I nie dziwota, boć miewali gości noclegowych, którzy przez wdzięczność za uczynność
albo zostawiali im wprawdzie nie mlekodajny,
ale dobytek, albo zabierali, co uważali, że im sa• mym może się przydać, a dla dawniejszych wła
ścicieli widocznie już niepotrzebne. Sparzywszy
się na bliźni(_;h, wolą uprzedzić nierównie dotkliwszy zawód, jaki może ich przecież spotkać od
własnych dzieci, i urządzić sobie na resztę dni
schronisko, do którego się przeniósłs.zy, chwaliliby
spokojnie P. Boga, podtrzymując swe siły pobierabyć

m
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nyrn • od dzieci „alimentem". A urządzić go tern
łat~iej, że mamy · już dom od dwóch lat zapewmony dla celów użytecznoścl publicznej, ba, nawet częściovvo korzystąmy z. niego: na ochronę,
salę zajęć, kursy gotowania, a przytem-bezinteresownie, co nieraz Retkiniaków moich krępuje obawą, aby nie nadużyć tej łaski. I trudno im sie
dziwić nawet: wszak cały szereg lat byli na łase~
Pabia1~ic, dobijali się do Łodzi o tę łaskę, byli przez
ostatme 7 lat na łasce rozmaitego rodzaju dygnitarzy; więc mieli czas ocenić należycie wartość rzeczywistą łaski; a chociaż ta, z której teraz korzy~t~ją, raczej kryje się dyskretnie, niż afiszuje, alisc1 z~wsze pozostaje łaską tylko. A oni przecież
od kilku lat uczą się, i to dosyć . pilnie, dawać,
a ~ie brać; tworzyć o własnych siłach i śro dkach,
a me oglądać się na cudzą pomoc.
.
Mają zresztą przecież własną „Kasę"; a że ta do~iero na „dorobku", jak wszystkie pra~;ie tutejsze
mstytucye prócz starej ich kasyerki „Spółki",-więc
~de~za~ą w jej najczulszą stronę szlachetną ambicyę
i mowią: przy twojej pomocy na dawnem pustkowiu
pobudowaliśmy Dom Boży, który nas, członków
wszystkich naszych dotychczasowych instytucyj wraz
z „luzakami" skupia przy pracy nad dobrem duszy,_:___
chcielibyśmy teraz nie bez twego udziału na miejscu
sta~:go ,;karc_z~iska", po_d k~órem pozostały „murek słuzył c1 dotąd za siedzibę, pobudować, „Dorn
ludowy'', któryby znów nas wszystkich, bez względu
na przynależno ść , skupiał przy pracy na dobrem
c~ała. „~półka", dosyć dobrze już społecznie wyrob10na, me kazała sobie tego drugi raz powtarzać:
skorzystała ze swego rocznego zebrania w ten sposób, że, ~a ":'niosek przewodniczącego, wszyscy jej
członkowie Jednozgodnie uchwalili 2500 r. przelać

bezzwłocznie do „Kasy", na fundusz zaczątkowy
na pobudowanie wspomnianego „Domu", jako
ostatniego na teraz słupa granicznego w szeregu
projektów do zrealizowania w możliwie najbliższej
przyszłoścL

Kółko Ziemianek.

Clnvila obecna wymaga orgą,nizacyi nietylko
ale i niewiast. \i\Tychodząc z powyższego
założenia, zwróciłem sję do „Kółkowiczów" z wezwaniem, aby mi pomogli zorganizować i ich nie'viasty, a te ostatnie po jednern z kazań gorąco
zachęciłem do wzięcia udziału w trzydniowych pogadankach, urządzanych corocznie w Warszawie
przez „Kolo zjednoczonych Ziemianek". Słowa moje
widocznie trafiły do przekonania tych, do których
były skierowane, albowiem zgłosiły si ę do wyjażdu:
Helena Krasińska, Maryanna Witkowa, Elżbieta Kołaczowa, Magdalena Figlowa, Józefa Kołaczowa,
Franciszka Plackowa, Maryanna Muszyna i Anastastazya Szachogłuchowicz i wraz ze mną wzięły
udział w pogadankach Warszawskich dn. 15, 16
i 17 stycznia 1913 roku.
. Po powrocie z Warszawy uczestniczki pogadanek nie tylko gorąco Żachęcały, wywdzięczając
mi się za pomoc pieniężną i opiekę w wycieczce,
do zorganizowania tutaj „Kółka Ziemianek", a na zebranie, jakie zwołałem na dzień 26 stycznia
1913 r., przyszły w dodatku z gotowym projektem
Żorganizowania udziałowego skiepu bławatnego.
· Jakoż jedno i 'drugie udało im się i to dosyć
łatwo przeprowadzić, bo . do „Kółka" zapisało się
ódfazu 40. Z tych Ziółkowską Ą.nnę, jako .przewodniczącą i Franciszkę Plackową jako sekretarkę
wskazałem · „Kołu Ziemianek" · przy podaniu o zamęzczyzn
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iegalizowania naszego „Kółka". Poczem 39 człon
kili zgłosiły przeważnie pięci orublowe udziały na
sklep bławatny, który zaczął funkcyonować 20 lutego pod kierunkiem „Zarządu": Maryanny Wltkowej (przew), Franciszki Plackowej (zast.), ks. P. Z.
(skarb - sekr.) J. Borowiczowej, Magdaleny Figlowej i Maryanny Muszyny.
Powyższy
„Zarząd" rozpoczął swoje czynnośći 20 lutego 1913 r.,
m ając do rozporządzenia 234 rb. A jednak sklep
za 10 miesi ęcy t. j. do 20 grudnia 1913 r. miał
obrotu ze sprzedaży towarów 1556 rb. 99 1 /~ k.,
a w tern czystego zysku 171 r9,. po opłaceniu sklepowej. Bardziej tu naturalnie dziwić się wypada
cywilnej odwadze, zabiegliwości i rzutności „Zarządu", aniżeli powyższym cyfrom. Aliści to jeszcze
nie wszystko z rozmachu, jaki przywi ozły uczestniczki pogadanek w Warszawie, bo mają już nadto
Hetkiniankę akuszerkę prosto „z igiełki", oraz
ku końcowi zmierzające sześcio tygodniowe wędro
wn e kursy gotowania, zorganizowane przez Sekretarza od wszelkich tu stowarzyszeń i „Kółek.
Na zakończenie kursów uczenice ugotowały
nam wspólny obiad, do którego zasiadło około
60 osób, - poczem, ku ogólnemn zadowoleniu, odegrały ładnie i składn1e jednoaktówkę „Świt".
A co na to wszystko ich Matki'? Peł11 e macierzyl'1skiej dumy i radości, że ich córy czasu nie zmarnowały, mają im za to i w dowód swego uznania
dla ich gorliwej pracy „s prawić łaźnię z pralnią"
i to w niedalekiej - da Bóg przyszło ści, rzecz bowiem całą poważnie już omówiły we wszystkich
jej szczegółach.
I co byłoby charakterystyczne, to to, że tutejsze Ziemianki, jako niewiasty, więc z natury swojej gadatliwe, w ciągu 10 miesięcy miały tylko pięć

zebrań

w swoim kółku - gdyby nie fakt, ż e ich,
niewiasta, sekretarz jest równoc,,;eś nie przevvodniczącym od wszelakich tutejszych zrzeszef1
„obojga płci". A że uie może się niestety, troić ani
choćby i dwoić, przeto rade nie rade muszą do jakiegoś czasu „marynować" swoje języki.
Skoro
movva o języku, zaznaczam, że mówią tutaj
zupełnie poprawnie
po polsku, bez domieszki
wyrazów obcych; a to za tern większą zaletę pod
względem narodOwym poczytać im należy, skoro się
weźmie pod uwagę tak bliskie sąsiedztwo z Łodzią.
Niemasz tu socyalistów ni innych „mankietników"-to drugi rys charakterystyczny. „Chadzają kupą", bez wzglę du na stan, za >vód i pozycyę towarzyską
powołująceg o ich do pracy, byleby tylko ta nie była
przeciw religijną, przeciw narod ową lub przeciw
kulturalno- społeczną, i to trzeci rys znamienny
i, na ogół biorąc, bardzo rzadki w naszym kraju.
I nie jest to wcale „zabarwione na różowo'', i aby
się nie powtarzać, zaznaczam j edną na tern
miejscu nie notowaną dotąd próbkę tego chadzania
„kupą": W 1912 r. rzur;iłem w śród moich Retkiniaków proj ekt udania się do Łodzi na wystawę „Rzemieślniczo-przemysłową" 4 grupami: męźczyzn, kobiet, d,,;iewcząt, chłopaków. Cho dziłem z każdą
grupą dość lic,,;ną 1v pewnych odstępach czasu.
na

poły

Kasa p.ożyczkowo - oszczędnościowa.

Organizacyjne zebranie odbyło się 21 wrzesma 1913 r. Teren działalno ś ci obejmuje: Retkinię,
Lublinek, Smulsko, Srebrną, 8tary i Nowy Bruss.
Pożyczki do 300 rb., pod zastaw - do 1000
rb. Członków od początku liczyła: 30, obecnie
liczy 57. Udziały 2055 rb. Oszcz ędno ś ci 5768 rb.
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Procenty 38 rb. ·3 5 kop. Na administracyę złozono 25
Spłacono po ż. 228 rb. Zwrot oszcz. 300 rb. Lokata
2000 rb. Pożyczki · 5,470 rb. Wydatki na urŻądza
nie kasy 380 rb. 55 k op. W kasie 218 rb. 55 kop.
Zarząd : ks. P. Załuska (przew.); K. Poros (zastępca),
Ign. Placek (skarbnik), Ign. Klimek: (czt). Rada·:· '.
Ant. Krasiliski (przew.), St. Kołacz (zastępca), Ant.
Lech i Józ. Krawiec, Ign. Siejka, Józ. Śmiech (czl.).
Buchalter: 128. P. Z.
'11owarzystwo Pożyczk:owo -O szczędnościow e wobec zaufania, jakiem się cieszy, ma 'wielkie widoki
rozwoju na przyszło~ć ; będzie mogło odegrać poważną rolę
dalszym rozwoju Retkini.

'v

*

Na tern kończymy nasze spostrzeżenia i uwagi
tyczące się Retkini pisane głównie jako pamiętnik
prz eżytych zabiegów, kłopotów i stara1i przy tworzeniu nowego ogniska religijno - społecznego w tej
miejscowości.

Wydajemy je jako upominek: na życzenie parafian przy rozstaniu się z nimi po pięcioletniej
wspólnej pracy . .
J ako szkic monograficzny nie może rościć sobie
pretensyi do doskonałości pod względem formy,
a również nie przedstawiamy pracy naszej w przeprowadzaniu planów i zamiarów jako oryginalnej.
Bylibyśmy jednak niezmiernie szczęśliwi, gdyby ta skromna nasza praca pobudziła innych dla pożytku Kościoła j Qjczyzny do dzielenia się w opisach
m011ograficznych z szerszym ogółem swymi pomysłami i sposobami ich przeprowadzania.
Quod potui, fec1:;

t meliora potentes.
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