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Cz stochowskie Towarzystwo Naukowe  

Wizyta prezydenta Stanis awa Wojciechowskiego  

z 15 sierpnia 1923 roku w Cz stochowie w wietle 

relacji „Go ca Cz stochowskiego” 

Wiele informacji zwi zanych z miastem zawartych zosta o na stronach 

„Go ca Cz stochowskiego”, ukazuj cego si  od 1906 r. do czasu wybuchu  

II wojny wiatowej. Redaktorem i wydawc  gazety by  Franciszek Dionizy Wil-

koszewski. Obecnie na stronach internetowych Biblioteka Publiczna im. dr. 

W adys awa Biega skiego w Cz stochowie udost pnia ten bogaty zbiór.  

W zbiorze cz stochowskiej biblioteki mo na odnotowa  brak numerów 

„Go ca Cz stochowskiego” z roku 1923, który to prawdopodobnie w wyniku li-

kwidacji archiwum dziennika w latach powojennych zosta  przeznaczony na 

makulatur . 

Cierpliwe poszukiwania dokumentów dotycz cych Cz stochowy doprowa-

dzi y do odnalezienia dziesi ciu numerów tej gazety z brakuj cego rocznika  

w jednym ze l skich antykwariatów. Zawarte w znalezisku relacje s  ciekawe  

i wa ne dla historii miasta. 

Uznajemy zatem relacje naocznych wiadków wizyty prezydenta Polski, 

Stanis awa Wojciechowskiego, za istotne i godne przedstawienia. 

Zwiastunem wizyty z 15 sierpnia 1923 roku, która to upami tnia a trzeci  

rocznic  bitwy warszawskiej, by a informacja zawarta w 136 numerze „Go ca 

Cz stochowskiego” z 21 czerwca 1923 roku o pobycie prezydenta Wojciechow-

skiego na l sku. Wizytowa  on szyb „Wyzwolenie” kopalni Skarboferm w Kró-

lewskiej Hucie (od 1934 roku Chorzów). Po spotkaniu z dyrekcj  i przedstawi-

cielem za ogi oraz zwiedzeniu kopalni uda  si  do Ratusza, gdzie by  witany 

przez liczne delegacje, a uroczyste niadanie zako czy o jego pobyt w tym mie-

cie. Nast pnie samochodami przez Tarnowskie Góry prezydent i towarzysz ce 

mu osoby udali si  do Lubli ca. Zostali tam powitani przez burmistrza Orlickie-
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go, stoj cego na czele licznych delegacji. Honory wojskowe pe ni a kompania  

z 74. pu ku piechoty. 

Uroczysto ci z udzia em delegacji spo ecze stwa zako czone zosta y ban-

kietem wydanym przez starost  Kazimierza Niegolewskiego. 

Prasa odnotowa a spotkanie z ziemia stwem niemieckim. W trakcie jego 

trwania mia a miejsce krótka rozmowa w j zyku angielskim z ksi ciem Karolem 

Hohenlohe. 

Z elit wojskowych w spotkaniu uczestniczyli: zast pca dowódcy korpusu, 

genera  Józef Lewszycki, dowódca VII Dywizji Piechoty, pu kownik Emil Pro-

haska oraz pu kownik Emanuel Herman z Cz stochowy. 

Wieczorem oko o godziny dziewi tej prezydent uda  si  na dworzec, gdzie ocze-

kiwa  na niego specjalny poci g, z o ony z dziewi ciu wagonów pulmanowskich. 

Do poci gu wsiedli z nim trzej adiutanci wraz z adiutantem generalnym, 

pu kownikiem Mariuszem Zaruskim, szefem kancelarii cywilnej Leuzem, ksi -

dzem pra atem Józefem Niewiarowskim, genera em Józefem Lewszyckim. 

Ponadto towarzyszyli im dowódca garnizonu cz stochowskiego, pu kownik 

Emil Prohaska i pu kownik Emanuel Herman. Dostojny go  by  owacyjnie e-

gnany przez mieszka ców Lubli ca. 

 

Fot. 1. Rycina powy sza przedstawia Prezydenta Wojciechowskiego w rozmowie z genera em Le 

Rond, przyjacielem Polaków, który przyczyni  si  do po czenia Górnego l ska z Macierz . Fo-

tografia ta jest jedn  z lepszych, ukazuj cych podobizn  Prezydenta Rzeczypospolitej 
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Po pi dziesi ciu minutach podró nicy przybyli do Cz stochowy. Z poci gu 

wysiedli pu kownik E. Prohaska i pu kownik E. Herman, a zgromadzeni na 

dworcu oczekuj cy liczyli na kilkugodzinn  wizyt  prezydenta. Jednak do tego 

nie dosz o, nie pokaza  si  on nawet w oknie wagonu, gdy  uda  si  na spoczy-

nek, a adiutant, pu kownik M. Zaruski, zapewni , e planowana jest osobna wi-

zyta w Cz stochowie w sierpniu lub we wrze niu po wizytach w Wilnie i Lwo-

wie. Poci g odjecha  i zatrzyma  si  na sze  godzin na bocznicy w Teklinowie, 

po to, by prezydent móg  spokojnie si  wyspa  przed przybyciem rano do War-

szawy. W mie cie kr y y pog oski, e g owa pa stwa odb dzie wizyt  w Kru-

szynie u ksi cia Stefana Lubomirskiego. Do spotkania jednak prawdopodobnie 

nie dosz o. Tak wygl da a zapowied  wizyty prezydenta pa stwa w Cz stochowie. 

„Goniec Cz stochowski” nr 177 z 15 sierpnia 1923 roku przedstawia ramo-

wy plan wizyty. Na pierwszej stronie pisma znalaz o si  du e zdj cie prezydenta 

podczas jego rozmowy z genera em francuskim Le Rondem. Planowany przy-

jazd mia  nast pi  o godzinie dziewi tej rano. Wizyta mia a trwa  do godziny 

osiemnastej tego samego dnia. Prezydentowi towarzyszy  mia  ks. kardyna  

Aleksander Kakowski, a wszystkie uroczysto ci mia y mie  charakter piel-

grzymkowy. Droga z dworca na Jasn  Gór  mia a odby  si  pieszo, pa stwowi 

dygnitarze – witani w udekorowanym flagami mie cie, w specjalnym szpalerze 

utworzonym przez cz onków licznych organizacji, przedstawicieli w adz oraz 

uczniów szkó  – mieli przej  uroczy cie do cz stochowskiego sanktuarium. 

Na placu magistrackim zaplanowano uroczysto  „ wi to o nierza” z defi-

lad  wojska. O godzinie szesnastej – wed ug zapisów w planie wizyty Prezyden-

ta – zamierzone by o pod szczytem pontyfikalne nabo e stwo dzi kczynne za 

ocalenie przed nawa  bolszewick . niadaniem i obiadem prezydenta podej-

mowa  mieli ojcowie paulini. „Goniec Cz stochowski” zamie ci  kilka og osze  

wzywaj cych do udekorowania miasta oraz uczestnictwa w uroczysto ciach. By-

y to odezwy wystosowane przez zarz d gniazda I Towarzystwa Gimnastyczne-

go „Sokó ” w Cz stochowie oraz przez Narodow  Organizacj  Kobiet. 

Kolejny numer „Go ca” (178) ukaza  si  17 sierpnia 1923 roku i zawiera ju  

szczegó owy opis wizyty g owy pa stwa. 

Na udekorowanym dworcu kolejowym o godzinie 8.30 zgromadzili si  

przedstawiciele duchowie stwa, w adz urz dowych, samorz dowych, wojska, 

prasy oraz spo ecze stwo. Obecni byli ks. biskup Stanis aw Zdzitowiecki, ks. bi-

skup W adys aw Krynicki, ks. pra at W adys aw Mirecki, ks. pra at Marian Nas-

salski, ks. kanonik Boles aw Wróblewski, w otoczeniu licznego duchowie stwa. 

W adze reprezentowali: zast pca wojewody kieleckiego, dr Adam Kroebl, za-

st pca starosty cz stochowskiego, Sypek, prezydent miasta Cz stochowy, dr Jó-

zef Marczewski, awnicy Magistratu, prezes Rady Miejskiej oraz Rada. Elit  

wojskow  stanowili Zast pca Dowódcy DOK ód , genera  Leon Pachucki, 

dowódca garnizonu i VII Dywizji Piechoty, pu kownik Prohaska, pu kownik 

Herman, wy si oficerowie miejscowego garnizonu wraz z kompani  honorow  
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27. pu ku piechoty. Reprezentantami policji byli komendant nadkomisarz Jan 

Kuczy ski i nadkomisarz Wójcik, a Stra y Ogniowej – komendant Edward Brül. 

W celu bezpiecze stwa i sprawnego przemieszczania si  zbudowano pomost nad 

torem numer jeden (w kierunku Warszawy), umo liwiaj cy przej cie do pocze-

kalni dworcowej pierwszej klasy. Punktualnie o godzinie dziewi tej od strony 

Warszawy przyby  poci g z oczekiwanymi go mi. W drzwiach wagonu ukaza  

si  Prezydent Rzeczpospolitej. Orkiestra wojskowa gra a hymn pa stwowy,  

a kompania honorowa prezentowa a bro , sztandar pu ku pochylono nisko. 

Ze Stanis awem Wojciechowskim z poci gu wysiedli ks. kardyna  Aleksan-

der Kakowski oraz trzej adiutanci. Pierwsze s owa, jakie wymówi  prezydent, 

brzmia y: „Niech b dzie pochwalony Jezus Chrystus”, na co zgromadzeni od-

powiedzieli: „Na wieki wieków amen”. Nast pnie go  przywitany zosta  przez 

ks. biskupa Stanis awa Zdzitowieckiego. W powitaniu jako przedstawiciel lud-

no ci Cz stochowy uczestniczy  dr Stanis aw Nowak, prezes Rady Miejskiej. 

Kolejnym witaj cym by  prezydent miasta Cz stochowy, dr Józef Marczewski. 

Po s owach powitania staropolskim zwyczajem wr czy  prezydentowi chleb i sól 

(poda  je na r cznie rze bionym talerzu z herbem miasta wykonanym ze srebra  

i z ota oraz napisem „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”). Prezy-

dent odebra  chleb i odda  go adiutantowi. Ka dy z witaj cych us ysza  podzi -

kowanie i wymieni  u cisk d oni z prezydentem. W poczekalni pierwszej klasy 

panie z Narodowej Organizacji Kobiet, z Zofi  Wasilewsk  na czele, wr czy y 

go ciowi okaza y bukiet kwiatów. 

Prezydent wyszed  przed dworzec, gdzie uformowa a si  procesja na Jasn  Gó-

r . Na jej czele kroczyli Stanis aw Wojciechowski, kardyna  Aleksander Kakowski, 

dalej przedstawiciele w adz rz dowych, komunalnych, wojskowych, duchowie -

stwo, cz onkowie Rady Miejskiej oraz mieszka cy miasta. Orkiestra Stra y Ognio-

wej pod batut  Edwarda M koszy zagra a Bo e, co  Polsk  oraz Serdeczna Matko. 

Procesja na Jasn  Gór  uda a si  ulicami Pi sudskiego i Alejami. Droga by a 

zasypywana kwiatami, a przemarsz trwa  oko o godziny. Przed bram  Lubomir-

skich pielgrzymka powitana zosta a przez przeora klasztoru, ojca Piotra Mar-

kiewicza. Dostojny go  uda  si  nast pnie do kaplicy Matki Boskiej Cz sto-

chowskiej, gdzie przed Cudownym Obrazem kardyna  Kakowski odprawi  cich  

msz , po której udzieli  b ogos awie stwa i po wi ci  wizerunek Matki Boskiej 

Cz stochowskiej, b d cy prezentem dla Stanis awa Wojciechowskiego. Po mszy 

wi tej prezydent uda  si  do zakrystii, gdzie przedstawiono mu wybitniejsze 

osobisto ci miasta. W ród nich znalaz  si  wydawca „Go ca Cz stochowskiego” 

Ferdynand D. Wilkoszewski wraz z swoim dziesi cioletnim synem, Janem, któ-

ry to wr czy  prezydentowi pami tkowy numer gazety i us ysza  od dostojnego 

go cia: „Ucz si  dziecko na pociech  rodzicom i na po ytek Ojczy nie”, a na-

st pnie podan  do u cisku d o  ch opiec z zapa em uca owa . 

Delegacja opu ci a klasztor i uda a si  samochodami na plac magistracki, 

gdzie prezydent jako zwierzchnik armii odebra  defilad  wojskow . Przy d wi -
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kach orkiestry przemaszerowa  27. pu k, nast pnie artyleria ci ka i polowa, 

przemarsz zamyka a defilada Stra y Ogniowej. Po przyj ciu defilady prezydent 

powróci  na Jasn  Gór , gdzie spo y  skromne niadanie w celi numer siedem,  

a nast pnie uda  si  przed szczyt do specjalnie przygotowanej lo y. Po przeciw-

nej stronie pod podobnym baldachimem zasiad  ks. kardyna  A. Kakowski. Msz  

wi t  celebrowa  ks. biskup S. Zdzitowiecki, podczas kazania zaznaczy  on, e 

dostojny go  przyby  na uroczysto ci Wniebowzi cia Maryi Panny, które to 

wi to jest wi tem Narodowym, gdy  w a nie up ywa trzecia rocznica „Cudu 

nad Wis ”. Po nabo e stwie delegacja uda a si  na krótki wypoczynek, a o go-

dzinie 12.45 przyst piono do zwiedzania skarbca. Udano si  na wa y, nast pnie na 

obiad do refektarza. W posi ku uczestniczyli wszyscy go cie witaj cy prezydenta. 

Po posi ku delegacja uda a si  do biblioteki, gdzie prezydent dokona  wpisu 

do ksi gi pami tkowej – „S. Wojciechowski 15/8 23 r.”, na pro b , aby dopisa  

dodatkowo „Prezydent Rzeczpospolitej”, odpowiedzia : „Ja si  tak podpisuj ”.  

Z zaciekawieniem ogl da  podpisy Wilhelma II, Hindenburga, marsza ka Focha, 

genera a Hallera, marsza ka Pi sudskiego. W ksi dze poni ej podpisu prezydenta 

z o yli podpisy wszyscy obecni. 

Przed szczytem o 16.30 rozpocz o si  nabo e stwo dzi kczynne za ocale-

nie przed nawa  bolszewick . Prezydent i ks. kardyna  zaj li uprzednio przygo-

towane miejsca. Nabo e stwo celebrowa  ks. biskup Krynicki, a pi kne, patrio-

tyczne kazanie wyg osi  ks. kanonik Boles aw Wróblewski. 

Po nabo e stwie prezydent i kardyna  opu cili Jasn  Gór  i samochodami,  

w asy cie licznych go ci, udali si  na dworzec kolejowy. O godzinie „siedemna-

stej minut cztery” (tak podaje w relacji „Goniec”, ale najprawdopodobniej cho-

dzi o godzin  siedemnast  czterdzie ci) pan prezydent wsiad  do poci gu udaj -

cego si  do Warszawy. 

Przytaczamy relacj  „Go ca” z ostatnich chwil g owy pa stwa w Cz stochowie: 

Na gromkie okrzyki „Niech yje” p. Prezydent wychyla  si  z okna wagonu i u miechaj c 

si  mile, przesy a  r k  po egnanie. W ko cu p. Prezydent wypowiedzia  dono nym g osem 

„Niech b dzie pochwalony Jezus Chrystus” i z temi s owy opu ci  gród Podjasnogórski. 

Tak relacjonowa  „Goniec Cz stochowski” zako czenie wizyty prezydenta 

Stanis awa Wojciechowskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku w Cz stochowie. 

Odwiedziny trwa y nieca e dziewi  godzin. Stanis aw Wojciechowski pe ni  

funkcj  prezydenta Rzeczpospolitej do przewrotu majowego w 1926 roku. 

Zmar  w Go bkach (obecnie dzielnica Warszawy, Ursus) 9 kwietnia 1953 roku. 

W Cz stochowie nie ma jednak widocznych znaków upami tniaj cych wizyt  

dostojnego go cia. 
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Streszczenie 

Przedstawiono przebieg uroczysto ci w relacji wiadków. Rocznik 1921 „Go ca Cz stochow-

skiego” jako jedyny nie znajduje si  w zbiorach biblioteki w Cz stochowie. Opracowanie oparto 

na egzemplarzu pozyskanym przez autorów w jednym z antykwariatów. 

S owa kluczowe: Stanis awa Wojciechowski, „Goniec Cz stochowski. 

The visit of President Stanislaw Wojciechowski August 15th, 

1923 in Cz stochowa in relation reproduced in “Goniec 

Cz stochowski” 

Summary 

Presents the course of events in the accounts of witnesses. Yearbook of 1921 “Goniec 

Cz stochowski” the only one does not exist in the collections of libraries in Czestochowa. The 

study was based on a copy acquired by the authors in one of the antique shop. 
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