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MUZEUM SZKOLNE W SZADKU 
(JUBILEUSZ 30-LECIA) 

 
Historia muzeum szadkowskiego obejmuje okres 30 lat. Jego 

rola, zwłaszcza w przekazywaniu wiedzy o regionie i wychowaniu 
uczniów w duchu patriotyzmu lokalnego, trudna jest do 
przecenienia – dlatego te  warto po wi ci  mu wi cej uwagi. 
Przygotowana publikacja opisuje genez  tej placówki, a tak e 
przedstawia jej działalno  i zbiory, które udało si  zgromadzi  
staraniem opiekunów muzeum i miejscowej społeczno ci.  

 
Rys historyczny 

Pocz tki szadkowskiego muzeum szkolnego si gaj  1974 r., 
kiedy Halina Szefli ska, nauczycielka historii w szkole 
podstawowej, wykorzystuj c sprzyjaj c  sytuacj  polityczn , 
postanowiła zało y  Izb  Pami ci Narodowej. Zgromadziła dary i 
depozyty od uczniów, a tak e innych osób prywatnych. Otwarcie 
Izby – w obecno ci go ci, przedstawicieli władz samorz dowych i 
o wiatowych – nast piło 27 marca 1974 r. Kulminacyjnym 
momentem uroczysto ci było odsłoni cie popiersia gen. Karola 

wierczewskiego „Waltera”1, którego imi  szkoła nosiła od marca 
1962 r. (fot. 1). 

 

                                                           
* Dorota Stefa ska od 1979 r. jest nauczycielk  historii; od 1999 r. pracuje w 
gimnazjum w Szadku (wcze niej w szkole podstawowej). Jest równie  opiekunk  
muzeum szkolnego (od 1979 r.). 
1 Gen. K. wierczewski (ur. 1897), pseudonim Walter, od 1918 r. w Armii 
Czerwonej, od 1944 r. w Armii Polskiej w ZSRR (dowódca II Armii WP), od  
1944 r. członek Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, od 1946 r. 
wiceminister obrony narodowej. Znany z „utrwalania władzy ludowej” na 
ziemiach polskich; współodpowiedzialny za represje wobec ołnierzy Armii 
Krajowej po zako czeniu II wojny wiatowej. Zgin ł w 1947 r. pod Białogrodem. 
W okresie władzy komunistycznej patron wielu szkół w Polsce. 
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Fot. 1. Muzeum szkolne w Szadku – fragment wystawy Mój region moj  
ojczyzn  z 1988 r. z popiersiem gen. Karola wierczewskiego 

 
Zbiory, które zgromadziła młodzie  w latach 

siedemdziesi tych w ogromnej wi kszo ci zachowały si  do dzi , 
natomiast kolekcja muzeum w kolejnych dziesi cioleciach uległa 
istotnemu wzbogaceniu dzi ki pasji historycznej młodzie y 
szkolnej pozostaj cej pod opiek  autorki tego opracowania. 

W kwietniu 1991 r. szkole w Szadku nadano imi  Tadeusza 
Ko ciuszki,2 co stanowiło powrót do dawnego patronatu jeszcze z 
1918 r. Podstaw  do podj cia takiej decyzji stanowiło, znajduj ce 
si  w zbiorach muzeum, zdj cie szkoły podstawowej w Szadku  
z 22 kwietnia 1918 r. (mieszcz cej si  wówczas przy  
ul. Warszawskiej) z napisem „szkoła T. Ko ciuszki” (fot. 2). 
Zdj cie to jest cennym ródłem ikonograficznym, dokumentuj cym 
patronat szkoły w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

                                                           
2 Decyzja o zmianie patrona szkoły została podj ta decyzj  rady pedagogicznej na 
wniosek opiekunki muzeum – Doroty Stefa skiej. Nauczyciele wraz z Rad  
Szkoły uznali, e ycie i działalno  Tadeusza Ko ciuszki mo e by  wła ciwym 
przykładem do na ladowania i kształtowania postaw patriotycznych w ród 
młodzie y. 
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Fot. 2. Zdj cie Szkoły Podstawowej w Szadku im. Tadeusza Ko ciuszki z 
1918 r.  

ródło: zbiory muzeum szkolnego w Szadku 
 
 W 2002 r. w 40 rocznic  oddania do u ytku nowego 

budynku szkolnego, decyzj  Rady Pedagogicznej, został urz dzony 
salonik Tadeusza Ko ciuszki, którego wyposa enie stanowi kilka 
jednostek inwentarzowych, pochodz cych z darowizn, m. in. 
klasycystyczna biblioteczka z kryształowymi szybami, w której 
zgromadzono zabytki bibliofilskie, fragmenty porcelany, a tak e 
samowar i cytra (fot. 3). Mebel pochodzi ze szkoły podstawowej w 
Rzepiszewie, która w latach 1945–1999 funkcjonowała w dworku 
Leopoldów. Z darowizn pochodzi tak e stół i eta erka z 
kryształowym lustrem (z pierwszej połowy XX w.) obok którego 
stoj  wieczniki z łapek sarnich, obrazuj ce zainteresowania 
my liwskie wła ciciela saloniku.3 Okna zdobi zabytkowa firanka z 
pocz tku XX w.4 Salonik jest miejscem prezentacji uczniowskich 
prac plastycznych zwi zanych tematycznie z patronem szkoły (np. 
repliki Panoramy Racławickiej czy portretów Tadeusza Ko ciuszki) 

                                                           
3 Dar Aleksandry Bulzackiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Szadku. 
4 Dar Barbary Staszewskiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Szadku. 
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oraz wystaw historycznych, organizowanych z okazji wi t 
pa stwowych i jubileuszy szkoły; odbywaj  si  tu równie  liczne 
lekcje muzealne. 

 

 
 

Fot. 3. Muzeum szkolne w Szadku – fragment ekspozycji w saloniku 
Tadeusza Ko ciuszki. 

 
Baza lokalowa 

Stał  bol czk  muzeum jest brak odpowiedniego lokalu. Od 
pocz tku swego istnienia mie ci si  ono w klasopracowni 
historycznej. Zbiory s  gromadzone i eksponowane w kilkunastu 
oszklonych gablotach drewnianych. Drug  cz  muzeum stanowi 
wn ka korytarzowa (o powierzchni podobnej do tej, jak  zajmuje 
klaso-pracownia), oddzielona od ruchliwej przestrzeni korytarza 
krat  metalow . Krata ta została zamontowan  w 1990 r., natomiast 
przy opracowaniu jej projektu nawi zano do tradycji gotyckiej 
architektury w Szadku – w metalowej konstrukcji zastosowano 
elementy łuku. Szczupło  tego wn trza oraz nara enie eksponatów 
na zagini cie lub zniszczenie zmuszaj  do okresowego 
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przechowywania ich w zamykanych szafkach5. Trudne warunki 
lokalowe utrudniaj  nale yt  trosk  o zgromadzone zbiory i 
odpowiednie ich eksponowanie, a tak e ograniczaj  mo liwo ci 
dalszego rozwoju tej placówki, tote  nale y doło y  stara  by w 
nowym, buduj cym si  gmachu gimnazjum znalazły si  
odpowiednie pomieszczenia na stał  ekspozycj  i pracowni  
konserwatorsk  oraz magazyn. 

 
Działalno  wystawiennicza i o wiatowa 

Od pocz tku swego istnienia muzeum uczestniczyło, poprzez 
popularyzacj  dziejów miasta, w yciu społecznym lokalnego 
rodowiska. Tradycj  stało si  eksponowanie pami tek szadkowian 

na wystawach organizowanych z okazji wi t narodowych, wi ta 
edukacji narodowej oraz kolejnych rocznic wybuchu II wojny 
wiatowej. Muzeum było organizatorem szeregu imprez o zasi gu 

ogólnoszkolnym i rodowiskowym.  
Szczególnym wydarzeniem była wystawa, zorganizowana w 

1995 r. przy współpracy z Muzeum Okr gowym w Sieradzu oraz z 
udziałem senatora Andrzeja Tomaszewicza z okazji 700-lecia 
nadania Szadkowi praw miejskich (z uwagi na rozmiary tej 
wystawy zbiory eksponowano w szkolnej sali gimnastycznej).  

W 1996 r. muzeum szadkowskie, wspólnie z OSP w Szadku i 
Centralnym Muzeum Po arnictwa w Mysłowicach, zorganizowało 
wystaw  z okazji 100 rocznicy powołania Ochotniczej Stra y 
Po arnej w Szadku.  

Muzeum było równie  współorganizatorem rodowiskowych 
uroczysto ci wmurowania i po wi cenia tablicy pami tkowej w 
hołdzie ołnierzom Armii Krajowej w ko ciele parafialnym w. 
Jakuba w Szadku oraz uroczysto ci w 140 rocznic  powstania 
styczniowego (fot. 4) i 64 rocznic  utworzenia Słu by Zwyci stwu 
Polski. 

 

                                                           
5 W kronice muzeum znajduj  si  wzmianki o zagini ciu eksponatów 
numizmatycznych (w 1975 r.), bagnetu z 1939 r. (w 1985 r.) oraz hełmu 
ołnierskiego z 1939 r. (podczas remontu szkoły w 2002 r.). 
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Fot. 4. Prezentacja zbiorów muzeum szkolnego w Szadku – scenka 
historyczna o powstaniu styczniowym (pa dziernik 2003 r.) 

 
Zestawienie działalno ci wystawienniczej i pokrewnej 

muzeum szkolnego w Szadku w okresie ostatnich 20 lat 
przedstawia si  nast puj co: 
 Patron szkoły; jego ycie i działalno  – wystawa (1986); 
 Historia i tradycja szkoły – jubileusz 25-lecia szkoły; wystawa 

poł czona z konkursem (1987); 
 Mój region moj  ojczyzn  - wystawa (1988); 
 Polska Odrodzona, siedemdziesi ta rocznica odzyskania 

niepodległo ci – X Wojewódzki Konkurs Izb Pami ci 
Narodowej (1988–1989); 

 Metodyka scenariuszy szkolnych Izb Pami ci Narodowej – 
szadkowskie seminarium muzealne, zorganizowane przez 
Kuratorium O wiaty i Wychowania oraz Wojewódzki O rodek 
Metodyczny przy współudziale Ministerstwa Edukacji 
Narodowej (1991); 

 Tradycje rzemie lnicze Szadku – lekcja muzealna (1991); 
 Stary Szadek – wystawa z okazji 700-lecia nadania praw 

miejskich, zorganizowana we współpracy z Muzeum 
Okr gowym w Sieradzu (1995); 
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 Wystawa historyczno-filatelistyczna z okazji 100-lecia OSP w 
Szadku, zorganizowana we współpracy z Centralnym Muzeum 
Po arnictwa w Mysłowicach (1996); 

 Zwi zek Walki Zbrojnej AK na ziemi szadkowskiej – wystawa z 
okazji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 
Szadkowskiego koła wiatowego Zwi zku ołnierzy AK 
(1996); 

 Konkurs wiedzy o Szadku – prezentacja zbiorów (1996); 
 Dzieje szkoły i Szadku – wystaw  zwiedzali uczestnicy narady 

dyrektorów szkół powiatu zdu skowolskiego (1996); 
 Wolny my naród – wystawa zorganizowana w lokalu 

Ochotniczej Stra y Po arnej w Szadku przy współpracy z 
Miejsko-Gminnym O rodkiem Kultury (1996); 

 Odzyskanie niepodległo ci przez Szadek – go cinna wystawa 
zorganizowana w Buczku (1996); 

 Historia i dzieje szkoły; mój ulubiony nauczyciel – wystaw  
zwiedzali dziennikarze Radia Łód , TV Łód  i Wiadomo ci 
Dnia (1996); 

 Armia Krajowa na ziemi szadkowskiej – spotkanie z udziałem 
prezesa Zarz du Okr gu l skiego wiatowego Zwi zku 

ołnierzy AK, Marianem Piotrowiczem Kometa (1997); 
 Kapliczki i krzy e przydro ne Szadku i okolic – wystawa z 

udziałem konsultanta Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 
Sieradzu, dr. A. Dyło (1998); 

 Golgota Wschodu – wystawa zorganizowana w rocznic  
zbrodnii katy skiej (2000); 

 Droga szadkowian do niepodległo ci – wystawa z okazji 83 
rocznicy odzyskania niepodległo ci (2001); 

 Dzieje szkoły i miasta – wystawa towarzysz ca uroczysto ciom 
wmurowania kamienia w gielnego pod budow  gmachu 
gimnazjum w Szadku (2002); 

 ołnierze Szarych Szeregów w walce z okupantem – wystawa 
po wi cona 61 rocznicy powstania AK z udziałem harcerza 
batalionu „Zo ka”, Wiktora Matulewicza (2003); 

 wi to patrona szkoły – prezentacja zbiorów muzeum uczniom 
gimnazjum nr 1 w Zdu skiej Woli (2003); 
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 Warszawa lat okupacji 1939–1945 – ekspozycja zorganizowana 
w Miejsko-Gminnym O rodku Kultury (2003); 

 140 rocznica Powstania Styczniowego – ekspozycja 
zorganizowana w Miejsko-Gminnym O rodku Kultury (2003);  

 Staropolski zwyczaj parzenia kawy – prezentacja zbiorów 
podczas konferencji dyrektorów szkół (2003); 

 Wymodlili j  poeci i prorocy – wystawa z okazji 85 rocznicy 
odzyskania niepodległo ci, zorganizowana w budynku OSP w 
Szadku (2003); 

 Dzieje Szadku – prezentacja zbiorów delegacji miasta Omiš z 
Chorwacji (2004); 

 Ruch oporu w Szadku i Zdu skiej Woli – wystawa 
zorganizowana w 62 rocznic  powstania AK (2004); 

 Kr  si , kr  wrzeciono – prezentacja zbiorów podczas 
uroczysto ci z okazji 30-lecia muzeum (2004); 

 Co o niepodległo ci opowiadaj  ksi ki – prezentacja zbiorów 
bibliofilskich w obecno ci dowódcy sieradzkich 
ł czno ciowców pełni cych słu b  w Iraku (2004); 

 zbiory muzeum zwiedzali poszukuj c ródeł do prac 
badawczych dr L. Wróbel z Katedry Historii Sztuki oraz  
dr M. Adamczewski z Zakładu Nauk Pomocniczych Historii 
Uniwersytetu Łódzkiego (2004); 

 zbiory muzeum zwiedzała poszukuj c informacji do swojej 
ksi ki Tak w druj c, literatka klubu „Topola” R. Alvarado-
Łagunionok (2005). 

 
Zbiory muzeum 

Zbiory muzeum prezentowane s  w formie kilku stałych ekspozycji 
tematycznych, a mianowicie: 
 rzemiosło Szadku na przełomie XIX–XX w.; 
 w cesarskiej niewoli 1815–1915; 
 powstanie styczniowe; 
 droga szadkowian do niepodległo ci 1915–1918;  
 ycie społeczno-gospodarcze szadkowian w II RP; 
 Szadek lat terroru i zbrodni; 
 dzieje szkoły; 
 w chłopskiej zagrodzie. 
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W sceneri  wsi i zaj  gospodarskich wprowadzaj  nas 
narz dzia do obróbki wełny i lnu: kołowrotki, wrzeciona, cierlica, 
łomek, grzebienie do rozszarpywania włókna lnu, magiel 
drewniany, drewniany kuzoj słu cy kosiarzowi do trzymania 
osełki oraz narz dzia rolnicze takie jak: sierp, drzewce do kosy, a 
tak e uprz  ko ska. 6  

Sprz t domowy reprezentuj : łopata do wyjmowania chleba, 
koszyczki i formy słomiane, w których dojrzewało ciasto chlebowe, 
kwe ki drewniane do przegniatania ziemniaków i praska do sera 
(fot. 5). 

 

 
 

Fot. 5. Muzeum szkolne w Szadku – fragment ekspozycji po wi conej 
chłopskiej zagrodzie 

 
W zdobnictwie chaty stosowane były paj ki z fasoli, słomy i 

bibuły, bukiety z farbowanych traw i bibuły – dzi  wykonuj  je 
uczniowie na wystaw  z okazji wi t wielkanocnych. Muzeum 
posiada kolekcj  makatek, które stanowiły wystrój chłopskiej chaty 
w XX w.; s  to wyroby lniane lub bawełniane z wyszywanymi b d  
drukowanymi tekstami moralizatorskimi, jak cho by „ wie a woda 

                                                           
6 Zbiory te znalazły praktyczne zastosowanie, w czasie uroczysto ci Kr  si , kr  
wrzeciono i „o yły” podczas prezentacji pracy m. in. kosiarza i prz niczki.  
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zdrowia doda”, „gotuj zdrowo i smacznie” czy „ wie a woda 
najlepsza ochłoda”. W muzeum zgromadzono narz dzia rolnicze z 
przełomu XIX i XX w., pochodz ce z gospodarstw regionu 
szadkowskiego; wiele z nich nieprzydatnych dzi  w uprawie roli 
stanowi cenne eksponaty i wzbudza zaciekawienie i refleksj  nad 
zachodz cymi przemianami gospodarczymi.  

W zbiorach muzeum znajduj  si  tak e zabytki cechowe. 
Pomy lny rozwój gospodarczy w XV i XVI w. Szadek zawdzi cza 
rozwojowi rzemiosła. Ksi ga miejska z 1447 r. wymienia  
5 cechów.  

Jednym z nich był cech szewski. Funkcje społeczne i 
religijne cechu szewskiego dokumentuje sztandar składaj cy si  z 
drzewca, płata sztandaru i grotu – głowicy (fot. 6). W dobrym 
stanie zachowana jest cz  płata odrestaurowanego w 1958 r. Na 
czerwonym akardzie widnieje haftowany napis: „Cech Mistrzów 
Szewskich”, a pod nim haftowany orzeł biały w koronie. Pod orłem 
napis: „1925 w Szadku”, poni ej „1958”. Na awersie, w bardzo 
złym stanie, zielona atłasowa tkanina z wyhaftowanymi postaciami 
patronów. Nad nimi wyhaftowany napis „ -ci Kryspianie. Módlcie 
si  za Nami”. Pod stopami wi tych dwie wyhaftowane gał zki 
oliwne zł czone kokard . Skraj górny swobodny, dolny obszyty 
ółt  fr dzl . Grot sztandaru wykonany z mosi dzu, składa si  z 

tulei i umocowanego na niej wie ca laurowego zwie czonego 
pi cioramienn  gwiazd . Nad gwiazd  cyfra „8”. W wie cu nad 
tulej  przymocowany dwoma wkr tami but kawaleryjski. W dolnej 
cz ci tulei wyryty napis „1546 Cech Majstrów Szewskich w 
Szadku 1925”. Na rewersie tulei napis: „Stary majster Józef 
Jagiełło”. Na drzewcu liczne gwo dzie z herbami i nazwami 
organizacji wspieraj cych fundacj  sztandaru – „Stowarzyszenie 
Polskich Kupców w Szadku”, „Pami tka Dla Mistrzów  
Szewskich od Stowarzyszenia Spo ywców Szadkowianka w Szadku 
19 27/IX25 r.”, „Od Mistrzów Szewskich w Zdu skiej Woli 
1927/IX25”, „Na Pami tk  Po wi cenia Sztandaru Mistrzy 
Szewskich w Szadku Cech Rze ników w Szadku 1927/XI25”, 
„Szadkowskiemu Cechowi Szewskiemu na Pami tk  Po wi cenia 
Sztandaru Stra  Ochotnicza w Szadku 27 IX 1925”.7 
                                                           
7 Sztandar szewski w latach siedemdziesi tych XX w. przetrzymywała córka 
szewca – Zofia Ko czak z Szadku. W latach osiemdziesi tych sztandar przej li 
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Fot. 6. Sztandar cechu szewskiego w Szadku  
ródło: zbiory muzeum szkolnego w Szadku 

 
 Histori  krawiectwa przedstawia kolekcja elazek na dusz  

i w giel, eliwnych i mosi nych. Prac  stolarza dokumentuj  

                                                                                                                         
Sabina i Edward Mizerscy z ul. Warszawskiej w Szadku. Od 1994 r. znajduje si  w 
zbiorach muzeum szkolnego. 
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strugi (heble), k towniki i piły. Tradycje kowalskie przywołuj  
narz dzia: kowadło z pracowni kowala Kazimierz Rybaka (jeszcze 
w latach siedemdziesi tych XX w. działaj cej przy  
ul. Piotrkowskiej w Szadku)8. W gablotach zgromadzono podkowy 
letnie i zimowe, młotki, bijaki, przecinaki, pilniki, raszpel. Kolekcj  
uzupełniaj  fotografie najdłu ej istniej cego zakładu kowalskiego 
Władysława Nowaka przy ul. Kili skiego, a tak e fotografie 
zakładu lusarko-kowalskiego Ignacego Kobusiewicza z lat 
trzydziestych XX w.9  

Cennym eksponatem jest XV-wieczna, d bowa rura 
wodoci gowa, wykopana podczas prac ziemnych przy zakładaniu 
kanalizacji w Szadku. Rura obrazuje bogate tradycje rzemiosła 
piwowarskiego. Takimi wła nie rurami płyn ła do warzelni (a tak e 
domów mieszczan) czysta woda niezb dna do produkcji dobrej 
jako ci piwa. W XVI w. w rynku mie cił si  główny wodozbiór, 
natomiast wodoci g wiadczy nie tylko o ówczesnym stanie 
sanitarnym miasta i standardzie ycia mieszczan, ale tak e wiele 
mówi o rozwoju gospodarczym miasta.10  

Symbole i godła cechowe stanowi  wa n  inspiracj  dla 
uczniów szadkowskiej szkoły – korzystaj c ze starych wzorów, 
młodzie  wykonała technik  r kodzielnicz  gobeliny 
przedstawiaj ce herb miasta, a tak e herby kowali i piwowarów. 
Pami tki z przeszło ci: stare fotografie, banknoty, pisma urz dowe, 
elazko do zakr cania włosów, podstawki do szklanek, czarki do 

wódki, lampy naftowe, rondle czy czasopisma, przenosz  w odległy 
wiat i pobudzaj  do refleksji.  

Kolejn  grup  zabytków muzeum stanowi  zabytki 
bibliofilskie, przede wszystkim ksi ki i czasopisma. Wa n  
pami tk , eksponowan  podczas wi t odzyskania niepodległo ci, 
jest ksi eczka ukazuj ca działalno  POW i szlak bojowy 
Legionów (1920 r.), która trafiła do muzeum z makulatury 
zbieranej przez uczniów. Zbiór cennych informacji o regionie 

                                                           
8 Dar Antoniego Kolada z Szadku. 
9 Dar Anny Rybak z Szadku. 
10 Wielu bogatych mieszczan szadkowskich wysłało swoje dzieci na studia do 
Akademii Krakowskiej. Najsłynniejszym z nich był Jakób z Szadka – rektor 
uczelni, prawnik i dyplomata. 
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zawiera przewodnik po guberni kaliskiej, autorstwa Greivera.11 
W ród innych warto ciowych eksponatów szadkowskiego muzeum 
nale y wymieni  takie pozycje ksi kowe, jak: Biblioteka 
warszawska (1842), Listy z Krakowa (1840), Ksi dz Kordecki w 
obronie Cz stochowy (Warszawa 1860, w ksi ce adnotacja: „Na 
pami tk  Szadek 1918 r.”), Rys dziejów literatury polskiej, tom II 
(Wilno 1875), Ewangelie (Włocławek 1908), Dziewi  powiastek 
historycznych (1910), Przekupnie (Warszawa 1917), W rozterce 
(Kraków 1917), Gramatyka polska w wiczeniach (Warszawa 1920, 
wyd. Arcta), Przewodnik metodyczny do Elementarza dla klas 
pierwszych szkół powszechnych wiejskich (1937), Ksi ka 
Rezerwisty (1937, zawieraj ca zdj cie prezydenta RP i Naczelnego 
Zwierzchnika wojska prof. Ignacego Mo cickiego, Naczelnego 
Wodza RP Edwarda migłego-Rydza oraz twórcy RP i Naczelnika 
Pa stwa Polskiego Józefa Piłsudskiego). 

Pozycje te wykorzystywane s  jako cenna pomoc 
dydaktyczna na lekcjach historii, a tak e w przygotowaniu 
scenariuszy uroczysto ci rocznicowych.  

Okres cesarskiej niewoli dokumentuj  pisma notarialne, 
spisane w j zyku rosyjskim z lat 1882, 1893, 1898 oraz 1911, a 
dotycz ce spraw zwi zanych z zakupem ziemi czy spłat  długów. 
Wszystkie dokumenty, na których widniej  godła rosyjskie i znak 
cara Aleksandra II, spisane zostały w kancelarii notarialnej okr gu 
szdkowskiego. 

Rusyfikacj  urz dów po upadku powstania styczniowego 
potwierdza Ksi ga Ewidencji Guberni Kaliskiej Sieradzkiego 
Powiatu, gminy Krokocice, wsi: Je ew i Ruda Je ewska, jak 
równie  inne dokumenty oraz banknoty. Likwidacj  armii 
Królestwa Polskiego po 1831 r. i obowi zek słu by Polaków w 
armii rosyjskiej dokumentuj  zdj cia odznacze  wojskowych 
szadkowianina walcz cego w wojnie krymskiej w obronie 
Sewastopola w latach 1854-1855.  

wiadectwem zaci tych walk niemiecko-rosyjskich, 
prowadzonych w regionie szadkowskim w listopadzie i grudniu 
1914 r., jest pałasz pruski, przekazany do muzeum w 2004 r. przez 
wnuka owczarza mieszkaj cego w Rzepiszewie w budynku, w 

                                                           
11 Dar Romana Muzyki z Szadku, z okazji wystawy organizowanej w 1996 r. 



Dorota Stefa ska 202 

którym podczas wojny znajdowało si  stanowisko artylerii 
pruskiej.12  

Okres walk o niepodległo  Polski ilustruj  pami tki i 
odznaczenia wojskowe: Krzy  Walecznych, którym odznaczony 
został Franciszek Królak za walki na wschodzie w 1920 r., 
ksi eczka wojskowa Kazimierza Lenca, który walczył z wojskami 
radzieckimi i ukrai skimi w latach 1919–1920, legitymacja 
Odznaki Pami tkowej 3 Batalionu Strzelców nr 1863 z 12 kwietnia 
1933 r. Muzeum posiada równie  pami tk  zwi zan  z 
Marszałkiem Polski, Józefem Piłsudskim jest ni  album 
pami tkowy z uroczysto ci pogrzebowych J. Piłsudskiego z 1935 r. 
(fot. 7) 13. 

 

 
 
Fot. 7. Fragment ekspozycji prezentuj cej zdj cia z uroczysto ci 

pogrzebowych J.Piłsudskiego  
ródło: zbiory muzeum szkolnego w Szadku 

 
Kolekcj  pami tek szadkowian uzupełniaj  zdj cia ołnierzy 

28 i 31 Pułku Strzelców Kaniowskich „Dzieci Łodzi”. 
Kultywowanie tradycji patriotycznych i oddawanie czci Polakom 

                                                           
12 Dar Jarosława Kwiatkowskiego, mieszka ca Rzepiszewa. 
13 Dar Czesławy Ko kow z Szadku. 
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walcz cym o niepodległo  dokumentuj  zdj cia z uroczysto ci 70 
rocznicy powstania styczniowego, zorganizowanej w 1933 r. oraz 
zdj cie członków Polskiej Organizacji Wojskowej, zrobione przed 
mogił  powsta ców. Najstarsze zdj cie szkoły podstawowej  
z 22 kwietnia 1918 r. ma równie  zwi zek z działalno ci  
niepodległo ciow , gdy  w budynku szkoły mie cił si  sztab 
dowodzenia akcj  rozbrajania posterunku andarmerii niemieckiej 
w Szadku przeprowadzon  rankiem 12 listopada 1918 r. 

ycie społeczno-gospodarcze w Szadku w okresie  
II Rzeczypospoliej Polskiej dokumentuj  zdj cia członków 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Stronnictwa Narodowego, 
Stowarzyszenia Młodzie y Polskiej, Koła Ziemianek, Stra y 
Ogniowej Ochotniczej, Spółdzielni Spo ywczej „Szadkowianka”, 
posłów Sejmiku Sieradzkiego (1919–1923), a tak e takich 
obiektów jak młyn nale cy do Franciszka Cichorskiego (do 1940 
r., a nast pnie do jego syna Jana), Szkoła Powszechna czy stacja 
kolejowa PKP w trakcie budowy. 

Cennym dokumentem jest Ksi ga Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, godło pa stwowe II RP z urz du 
Gminnego Wielkiej Wsi koło Szadku (zabezpieczone podczas 
okupacji przez pracowników gminy Jankowskiego i Rybaka). 
Przedwojenn  zabudow  rynku obrazuje pocztówka z 1933 r. z 
kapliczk  w. Rocha14 oraz kilka zdj  z obchodów wi ta Bo ego 
Narodzenia z widoczn  na obrze ach rynku drewnian  zabudow  
oraz pomp . 

Kolejny fragment zbiorów obejmuje lata okupacji 
hitlerowskiej i terroru. 6 wrze nia 1939 r., po wyparciu przez 
wojska Wermachtu ołnierzy 31 Pułku Strzelców Kaniowskich 
(wchodz cego w skład armii Łód ) Szadek znalazł si  pod okupacj  
niemieck . W muzeum t  zmian  administracyjn  obrazuje 
niemiecka mapa Kraju Warty z 1940 r. (naklejona na materiał). 
„Najkrótsze drogi odwrotu oddziałów 10 dywizji w kierunku na 
Lutomiersk prowadziły przez Szadek. Tutaj zbiegały si  szlaki spod 
Belenia, Sieradza i Warty. W nieprzejrzanych tumanach kurzu 
ci gn ły tabory, wozy amunicyjne, artyleria, szli zaro ni ci i czarni 
od kurzu zm czeni ołnierze[...]. O zmierzchu dosi gły przed 
Szadkiem ci gn ce kolumny salwy ognia artylerii. Widocznie 
                                                           
14 Dar Mariana Łazuchiewicza z Szadku. 
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szpiedzy i dywersanci mieli dobr  ł czno  z oddziałami 
Wehrmachtu, bo milkły działa po przej ciu kolumny. Szczególnie 
dotkliwe straty poniósł drugi dywizjon 10 pułku artylerii lekkiej. 
Salwy artyleryjskie rozerwały kolumn . Przed artylerzystami 
stan ło widmo zagłady. Ale byli to do wiadczeni artylerzy ci, którzy 
bili si  od granicy i mieli poza sob  5 długich dni wojny. Szadek 5 i 
6 wrze nia 1939 roku sprawiał przygn biaj ce wra enie. Stłoczone 
wozy, konie i ludzie miotali si  we wszystkie strony. Zewsz d 
rozlegały si  krzyki, nawoływania i przekle stwa. Oficerowie 31 
pułku zbierali swoje oddziały i pospiesznie opuszczali miasto”15. 

ołnierzem 10 dywizji piechoty 31 Pułku Strzelców Kaniowskich 
broni cym pozycji nad Wart  w Sieradzu był szadkowianin 
Wojciech Nied wiecki. W muzeum znajduj  si  jego zdj cia 
wojskowe, korespondencja z obozu jenieckiego z Oterweddingen i 
robót przymusowych w Niemczech oraz kenkarta z 1942 r. (fot. 8). 

 

 
 

Fot. 8. Fragment ekspozycji obrazuj cy losy wojenne ołnierzy wrze nia  
1939 r. – Wojciecha Nied wieckiego i Zygmunta Karpi skiego  

ródło: zbiory muzeum szkolnego w Szadku 
 

Uczestnikiem wojny obronnej był równie  Zbigniew 
Karpi ski, nast pnie jeniec wojenny. T sknot  za bliskimi i rodzin  
dokumentuje korespondencja od osób wysiedlonych do III Rzeszy 

                                                           
15 P. A. Kukuła, Maszeruj  strzelcy, Łód  1972. 
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na przymusowe roboty: karta pocztowa z yczeniami 
noworocznymi wysłana 22 grudnia 1942 r. z Oberhausen-Osterfeld 
do Walerii Sowi skiej, a tak e pocztówka Marii Szkudlarek  
z 25 lipca 1944 r.  

Gehenn  lat wojny (1939–1945) obrazuj  pami tki, 
fotografie i dokumenty nale ce do ołnierzy wrze nia 1939 r.: 
Edwarda Zawieruchy z Wilamowa – orzełek z czapki ołnierza  
II RP, przechowywany w stalagu w Austrii, zdj cia z je cami w 
mundurach pozbawionych oznak wojskowych z widniej cym 
znakiem „P”, zdj cie obrazuj ce wyzwolenie miasta i obozu przez 
wojska ameryka skie oraz dokument prawa jazdy uzyskany po 
wyzwoleniu. 

Muzeum jest w posiadaniu kopii zdj  z muzeum 
o wi cimskiego zawiadowcy stacji PKP w Szadku – Mariana 
Fonta skiego (fot. 9). Był on wi niem obozu koncentracyjnego 
KL Auschwitz o numerze 35408, aresztowanym przez gestapo w 
marcu 1942 r. wraz z Wiktorem Rzymkowskim, równie  dy urnym 
ruchu PKP i rolnikiem Nawrockim z Glinianek. Aresztowaniami 
obj to wówczas cały okr g łódzki w zwi zku z zabójstwem przez 
sier anta WP Józefa Mierzy skiego dwóch gestapowców w 
Zgierzu. W powiecie sieradzkim aresztowano ok. 200 m czyzn, 
byłych oficerów i podoficerów Wojska Polskiego. Po pewnym 
czasie ok. 150 osób zostało zwolnionych, natomiast około 40 
wywieziono do O wi cimia i innych obozów. Spo ród tych, którzy 
trafili do obozów, ocalało zaledwie dziewi ciu, w ród nich tak e 
Marian Fonta ski. Natomiast Rzymkowski i Nawrocki zostali 
zamordowani. 

O wojennej tułaczce i prze ladowaniach w czasie okupacji 
Bronisława Muzyki przypomina znak „P” i numer wi nia z obozu 
koncentracyjnego we Flossenburgu – 27510. W bibliotece muzeum 
znajduj  si  wspomnienia B. Muzyki spisane dla potrzeb Komisji 
ds. Badania Zbrodni Hitlerowskich z 1978 r. Do obozu w 
Auschafenburgu (Bawaria) została wywieziona Helena Nawrocka, 
prowadz ca w czasie wojny tajne nauczanie w Szadku. 
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Fot. 9. Zdj cie Mariana Fonta skiego z KL Auschwitz i kartka do ony 
zamieszkałej w Szadku  

ródło: zbiory muzeum szkolnego w Szadku 
 
Wysiedlenia z Szadku do protektoratu b d  na roboty 

przymusowe do III Rzeszy dokumentuje pismo o przesiedleniu, 
przekazane do muzeum przez Mieczysława Mistrzaka  
z Karczówka. Akcja wysiedle cza w 1941 r. poł czona była  
z konfiskat  mienia (ziemi, mieszka , zabudowa  gospodarczych  
z inwentarzem), które przekazywano niemieckim osadnikom.  
W bibliotece muzeum znajduj  si  wywiady przeprowadzone przez 
uczniów z członkami rodzin, wysiedlonymi do kraju Warty, 
Generalnej Guberni b d  III Rzeszy. 
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Fot. 10. Korespondencja z III Rzeszy  
ródło: depozyt w muzeum szkolnym w Szadku 

 
 Jedna z fotografii przedstawia trzy Polki wysiedlone do III 

Rzeszy i zatrudnione u niemieckiego gospodarza (fot. 10). 
Nadawc  zdj cia-pocztówki była Maria Szkudlarek (pierwsza z 
prawej), która po zako czeniu wojny szcz liwie powróciła do 
kraju. 

Kostka mydła z napisem w j zyku niemieckim „czysty 
ydowski tłuszcz RIF” dokumentuje hitlerowsk  polityk  

ludobójstwa. W Szadku ydzi stanowili ok. 1/5 mieszka ców 
miasta. Władze hitlerowskie odizolowały t  grup  narodowo ciow  
obywateli polskich, tworz c na przełomie maja i czerwca 1940 r. 
getto obejmuj ce swym zasi giem obecne ulice Wilamowsk , 
Uniejowsk  oraz 3-go Maja. Getto szadkowskie zlikwidowano  
14 lipca 1942 r., wywo c jego mieszka ców do o rodka zagłady w 
Chełmnie nad Nerem. 

ycie i działalno  Czesława Kwieci skiego (pseudonim 
Bogumił Uzna ski) z lat wojny dokumentuj : kenkarta, legitymacja 
stra acka, ausweis (dowód osobisty) z 1940 r., Bescheininigung 
(za wiadczenie Komitetu Opieku czego w Tomaszowie 
Mazowieckim o wysiedleniu i pobycie w B dkowie w latach  
1940–1945) oraz za wiadczenie Pa stwowego Urz du 
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Repatriacyjnego w Szczecinie o prawie bezpłatnego powrotu do 
Szadku.  

W zbiorach muzeum szadkowskiego znajduje si  równie  
szereg innych dokumentów z lat wojny (fot. 11), wiele z nich 
ilustruje obowi zek przymusowej pracy na rzecz III Rzeszy 
(Arbeitsbuch, Arbeitkart).  

 

 
 

Fot. 11. Dokumenty z lat okupacji  
ródło: zbiory muzeum szkolnego w Szadku 

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze 

Muzeum inicjuje i prowadzi zaj cia o charakterze 
dydaktyczno-wychowawczym. Najcz ciej przeprowadzan  form  
dydaktyczn  s  lekcje muzealne, przygotowywane na podstawie 
obowi zuj cych programów nauczania. Do najpopularniejszych 
nale  zaj cia z historii, j zyka polskiego oraz w ramach godzin 
wychowawczych. Inn  form  pracy jest opracowanie ródeł na 
zaj ciach koła historycznego i udzielanie porad dydaktycznych dla 
absolwentów szkoły, co zaowocowało m. in. wieloma pracami 
dyplomowymi. Przy wykorzystaniu zbiorów muzeum 
szadkowskiego napisano szereg prac konkursowych i 
zorganizowano wiele wystaw.16 

                                                           
16 M. in. w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Kr g 2004/5”, 
Wojewódzkiego Konkursu „Odkrywamy i Poznajemy Region Łódzki 2003/2004”, 
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Muzeum współpracuje z szadkowskimi organizacjami 
pozao wiatowymi, co umo liwia organizowanie wystaw w 
pomieszczeniach Ochotniczej Stra y Po arnej i Miejsko-Gminnego 
O rodka Kultury. Takie wystawy dobrze słu  szerzeniu wiedzy o 
dziedzictwie przeszło ci, a w konsekwencji ułatwiaj  dalsze 
gromadzenie eksponatów. Trudno nie wspomnie  równie  o 
integracyjnej roli wspólnie podejmowanych działa .  

Ekspozycje muzeum szadkowskiego zwiedzali 
przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, radni 
Zdu skiej Woli i Szadku, a tak e przedstawiciele władz 
Ochotniczej Stra y Po arnej, wiatowego Zwi zku ołnierzy 
Armii Krajowej, ZBOWiD-u, członkowie rodzin „sławnych 
szadkowian”, przybysze z ró nych zak tków Polski i wiata.  
W muzeum go cili my członków Zdu skowolskiego Miejskiego 
Koła Filatelistów im. Ignacego Boemera. Podczas wystaw i w 
czasie pełnionych dy urów było wiele okazji do rozmów o pasji 
zbierania pami tek. Uczniowie zwiedzaj cy wystawy muzealne 
cz sto przyznaj , e dokumentowanie dziedzictwa kultury mo e 
stanowi  ciekaw  form  poznania wiata. Wpisy go ci do kroniki 
muzeum wiadcz  o u yteczno ci tej realizowanej od trzech 
dziesi cioleci inicjatywy i mobilizuj  do dalszych działa  na rzecz 
rozwoju placówki.  

Szkolne muzeum nie mogłoby istnie  bez pomocy uczniów. 
Zajmuj  si  oni pracami typowymi dla zawodowych muzealników: 
pomagaj  zdobywa  eksponaty, opisuj  je, sporz dzaj  metryczki 
(opisy uwzgl dniaj ce m. in. pochodzenie przedmiotu, autora, czas 
powstania, materiał i technik  powstania oraz sposób nabycia i stan 
zachowania), a gdzie to mo liwe przygotowuj  biografi  i 
dokumentacj  fotograficzn . 

Muzeum stwarza uczniom mo liwo ci zarówno poznania 
korzeni swoich przodków, jak i samego siebie – własnych 
mo liwo ci poznawczych i zainteresowa . Praca przy zbiorach 
muzealnych zmusza do postawienia sobie pytania, czy sta  mnie na 
cierpliwo  i dociekliwo , mudne poszukiwanie prawdy; uczy te  
pokory i uruchamia wyobra ni . Wa na jest rola nauczyciela.  
W szadkowskiej szkole udało si  zgromadzi  grup  zdolnych 
                                                                                                                         
IX Wojewódzkiego Konkursu IPN „Polska Odrodzona” (1989 r.),  
X Wojewódzkiego Konkursu IPN „Mój Region Moj  Ojczyzn ” (1990 r.). 
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młodych ludzi, pasjonatów, dla których muzeum stanowi miejsce 
czerpania siły, gdzie odkrywaj  histori  regionu i swoje korzenie 
oraz u wiadamiaj  sobie rol  dziedzictwa historycznego w 
kształtowaniu przyszło ci. Wa n  inspiracj  dla działa  
dydaktycznych, realizowanych na tym polu stanowiły słowa pani 
Marii Kalabi skiej17 „Nie wiecie kogo macie w swoich 
miasteczkach, wsiach”, z którymi zwróciła si  do autorki tego 
tekstu podczas obchodów 700-lecia miasta. Dowodem na słuszno  
wypowiedzianych wówczas słów mog  by  cho by liczne prace 
uczniowskie zgromadzone w muzealnej bibliotece.  

Zbiory muzeum stały si  tak e podstaw  do przygotowania 
kilku publikacji, m. in. jednodniówki Wymodlili j  poeci, prorocy18, 
artykułów w „Biuletynie Szadkowskim” czy Katalogu Wystaw 1995. 

Do tradycji i historii si gamy dzi  rzadko, a poniewa  ci gle 
gonimy za nowinkami, cz sto tracimy rzeczy najwarto ciowsze. 
Ludzie kreuj  rzeczywisto , odwołuj c si  do przekazów 
przeszło ci. Dlatego tak istotne staje si  u wiadomienie młodym 
ludziom, e pami  historyczna jest wa na tak dla nich, jak i tych, 
którzy przyjd  po nich. Cokolwiek człowiek robi dzi , robi tak e 
dla tych, którzy b d  y  jutro. Wa nym zadaniem nauczyciela, 
zwłaszcza historii, jest przekazanie tych warto ci, na które składa 
si  miło  do miejsca rodzinnego, do którego warto wraca , czerpa  
siły. Miejsca, z którym ł czy nas jaka  niedostrzegalna ni , które 
oddziałuje na całe nasze ycie i na sposób odczytywania wiata. 
Dla autorki i wielu jej wychowanków takim miejscem jest Szadek. 
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17 Maria Kalabi ska jest matk  znanego korespondenta Polski w Stanach 
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