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P R O T O K Ó Ł   N R XIII/2019 
z trzynastej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 1 kwietnia 2019 roku 
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 

 
Porządek sesji: 
1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej przez Przewodniczącą. 
2. Wystąpienie dr Agaty Morgan pt.: „Maria Kelles – Krauz i jej koncepcja zarządzania  
     publicznego”. 
3. Wystąpienia zaproszonych gości. 
4. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie upamiętnienia Marii Kelles – Krauz.  
5. Dyskusja. 
6. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej przez Przewodniczącą.  
 
Ad. 1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej przez Przewodniczą-
cą. 
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ra-
domiu – radna Kinga Bogusz. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz na podstawie listy obecności stwierdziła prawomoc-
ność obrad. 
Na sesji obecni byli radni według listy obecności, która została dołączona do materia-
łów z sesji. Radni nieobecni: Karol Gutkowicz, Wioletta Kotkowska, Marcin Majewski, 
Marta Michalska – Wilk, Teresa Skoczek, Małgorzata Zając.  
 
Przewodnicząca poinformowała, że na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni: 
- pan Kazimierz Kelles – Krauz, którego reprezentuje pan Michał Kelles – Krauz, 
- pani Agata Morgan, 
- pan Piotr Sztuka, 
- parlamentarzyści.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że sesja została zwoła-
na na wniosek grupy radnych zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawców po-
rządkiem obrad. 
Wniosek o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad został dołączony 
do materiałów z sesji.  
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Roberta Chrobo-
towicza. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali 
wybrani jednogłośnie (18 za - głosowanie nr 1). 
 
Ad. 2. Wystąpienie dr Agaty Morgan pt.: „Maria Kelles – Krauz i jej koncepcja 
zarządzania publicznego”. 
Poniżej wystąpienie dr Agaty Morgan zatytułowane: „Maria Kelles-Krauzowa i jej 
koncepcja zarządzania publicznego – wystąpienie na nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Radomiu 1 kwietnia 2019 r.”: 
„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie! 
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Spotykamy się tu dzisiaj 1 kwietnia 2019 r. na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, 
poświęconej 100 rocznicy wyboru Marii Kelles-Krauzowej na Prezesa Rady Miejskiej   
w Radomiu. Cieszę się, że obecnej radzie miejskiej w Radomiu znów przewodniczy 
kobieta – pani Kinga Bogusz – tak więc po stu latach, wspominając Marię Kelles-Krauz, 
znów możemy świętować obecność kobiety na tym stanowisku.  
Proszę mi wybaczyć, że jeśli będę powtarzać rzeczy dla Państwa oczywiste, ale myślę, 
że  nigdy dość przypominania nam samym – radomianom, ale także osobom spoza Ra-
domia, że Radom jest wyjątkowym miastem.  A z pewnością był nim w 1919 r. Maria 
Kelles-Krauzowa była pierwszą kobietą w Polsce, a być może także w Europie,  która 
została wybrana by pełnić tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję po uzyskaniu przez 
kobiety praw wyborczych. Warto przypomnieć, że kobiety uzyskały, czy też raczej 
wywalczyły prawa wyborcze w listopadzie 1918 roku.  
Już sam fakt  wyboru kobiety do przewodniczenia radzie miejskiej w ówczesnej sytua-
cji społecznej wart jest upamiętnienia, ale byłoby niesprawiedliwością wobec Marii 
Kelles-Krauzowej, gdybyśmy nie przypomnieli jej osobistych zasług dla rozwoju Ra-
domia. Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki zarządzania 
publicznego,  które tym różni się od zarządzania w biznesie, że celem jego działania 
nie jest zysk (jak w przypadku zarządzania przedsiębiorstwem), ale człowiek i dobro 
wspólne. Państwo i jego struktury, samorząd i podległe mu organizacje takie jak szko-
ły czy biblioteki, nie przynoszą zysków, z założenia nie są nastawione na zysk. Są two-
rzone po to by społeczeństwu i lokalnym społecznościom żyło się lepiej, powstają po 
to, by lepiej zorganizować sferę publiczną, wspólną przestrzeń fizyczną i mentalną.  
Stąd też moje dzisiejsze wystąpienie dotyczy działalności Marii Kelles-Krauzowej 
związanej z pełnionymi przez nią funkcjami w samorządzie miejskim, choć oczywiście 
postaram się przedstawić także tło historyczne i społeczne, które Maria musiała brać 
pod uwagę przy podejmowaniu różnych decyzji. Sam życiorys Marii Kelles-Krauz jest 
bardzo ciekawy ale jednocześnie jest powszechnie dostępny, zainteresowanym pro-
ponuję sięgnąć  do internetowej Wikipedii czy publikacji autorstwa Władysława Ma-
cherzyńskiego, który jest dziś z nami, Grażyny Łuszkiewicz –Dzierżawskiej czy Heleny 
Kisiel. Nie mogę też nie wspomnieć o tekście mojego autorstwa, opublikowanym                
w książce „Ich ślady. Kobiety w historii Radomia”. Natomiast w tym wystąpieniu chcia-
łabym skupić się na działalności Marii Kelles-Krauz w radomskim samorządzie w okre-
sie dwudziestolecia międzywojennego, na zarządzaniu przez nią pracami Rady Miej-
skiej, a następnie pracą Wydziału Oświatowego radomskiego Magistratu. 
Zarządzanie jest młodą dyscypliną naukową (liczy około 150 lat – co sprawia, że przy 
filozofii uprawianej od kilku tysięcy lat wydaje się być w wieku niemowlęcym). Zarzą-
dzanie jest też dyscypliną specyficzną. Prekursorami nowych dyscyplin naukowych 
bywają zazwyczaj znani profesorowie, podczas gdy pierwszymi autorami opracowań 
w zakresie zarządzania byli praktycy: Frederic Winslow Taylor,  Henri Fayol, Elton 
Mayo, czy kobieta  (skoro mówimy o kobietach) Mary Parker Follet, wśród nich był  
także nasz rodak Karol Adamiecki). Podjęli się oni trudu uogólnienia praktyki,  głównie 
praktyki przemysłowej w oparciu o własne przemyślenia. Podobny schemat postępo-
wania możemy zaobserwować w przypadku Marii Kelles-Krauzowej, która pracując               
w samorządzie, pisała o swoich doświadczeniach i publikowała  teksty w formie arty-
kułów. Nie mamy więc do czynienia ze zwartą publikacją, swoistym Opus Magnum jej 
autorstwa, a jedynie z krótkimi tekstami rozproszonymi w różnych czasopismach. Po-
zwolicie Państwo, że podam kilka przykładowych tytułów artykułów autorstwa Marii 
Kelles-Krauzowej: „Samorząd w Radomiu dla szkół powszechnych” opublikowany          
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w numerze jubileuszowym „Naszych Dróg”, poświęconym 10 –leciu szkolnictwa po-
wszechnego Ziemi Radomskiej, który ukazał się w roku 1928, czy też „Przymus den-
tystyczny w szkołach powszechnych w Radomiu”, który zamieściła w piśmie „Opieka 
nad Dzieckiem” w roku 1926, albo „Ze wspomnień kobiety – Prezesa Rady Miejskiej”, 
opublikowany we Współczesności w roku 1959.  
Już tych kilka tytułów daje nam pewne wyobrażenie o obszarach działalności Marii 
Kelles-Krauzowej w okresie jej pracy w samorządzie miejskim – były edukacja, opieka 
nad dziećmi i sytuacja kobiet.  
Mówiąc o zarządzaniu mówimy zwykle o dwóch procesach: o organizowaniu i zarzą-
dzaniu. Chciałabym przybliżyć Państwu wybrane przeze mnie definicje tych procesów, 
które wydają mi się najbardziej odpowiednie w kontekście dzisiejszego spotkania: 
Organizacja (organizowanie) to: 
powodowanie, by właściwe osoby znajdowały się we właściwym miejscu i właściwym 
czasie, robiąc właściwe rzeczy (Barbara Czarniawska, 2000) .    
Zarządzanie to: 
szczególny przypadek organizowania, polegający na tym, ze jednostki i zasoby łączo-
ne są ze sobą w skoordynowany sposób po to, by coś osiągnąć (Sjöstrand, 1998) . Ko-
ordynacja może przybierać formy tak zindywidualizowane, jak i zbiorowe. Zarządzać 
może zespół, albo jedna osoba. Punktem wyjścia dla powstania zarządzania jest po-
strzegana niepewność, ponieważ zarządzanie jest radzeniem sobie z niepewnością. 
Innymi słowy -  osoby te nie wiedzą, co się wydarzy ale spodziewają się, że nadejdą 
nieprzewidziane wydarzenia. Zadaniem osób zarządzających nie jest zapobieganie 
takim wydarzeniom ale zapewnienie, że w sytuacji gdy się one pojawią organizacja        
i jej poszczególni członkowie zachowają zdolność współdziałania lub też spowodują, 
że organizacja podejmie inne ale wspólne i skoordynowane działania  (Monika Kostera, 
2003) .  
Hm, przeczytajmy raz jeszcze definicję organizowania. Powodowanie, by właściwe 
osoby znajdowały się we właściwym miejscu i właściwym czasie, robiąc właściwe rze-
czy. Nie wiem, co Państwo o tym sądzą, ale mnie wydaje się to ogromnie trudne. 
Zwłaszcza ta ostatnia część, spowodowanie, by wszystkie te osoby robiły właściwe 
rzeczy.  
Czasem, gdy mamy szczęście, zdarza się, że różne osoby robią właściwe rzeczy we 
właściwym czasie i miejscu bez kogoś kto nimi zarządza. Mówimy wówczas o samoor-
ganizacji czy samoorganizowaniu się jakiejś społeczności. Takie doświadczenia miała 
Maria Kelles-Krauz zanim została Przewodniczącą Rady Miejskiej – działała w różnych 
organizacjach kobiecych, głównie w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego w okresie I 
wojny światowej, której to organizacji zresztą przewodniczyła w latach 1915-1919. 
Radomskie koło liczyło wówczas ponad 100 kobiet, z których większość stanowiły 
młode, pracujące zawodowo nauczycielki i urzędniczki. Maria Kelles-Krauz odnosiła 
wówczas sukcesy – to  z jej inicjatywy radomska Liga Kobiet Pogotowia Wojennego 
wydała w październiku 1918 roku ulotkę o oczekiwaniach kobiet w sprawie praw poli-
tycznych, którą zredagowały wspólnie z Marią Walewską. Z jej inicjatywy 9 organizacji 
kobiecych, skupiających kobiety z różnych warstw społecznych i o różnych poglądach  
zorganizowało 3 listopada 1918 roku w radomskim kinie Corso „Wiec kobiet polskich 
w sprawie udziału w sejmie ustawodawczym i uzyskania przez nie praw obywatel-
skich”.  Na wiecu padły następujące słowa:  
„Musimy wszystkie na równi z mężczyznami wybierać posłów do konstytuanty i wśród 
tych posłów mieć swoje przedstawicielki. Nam także leży na sercu, jaka będzie Polska, 
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jaka w niej władza, jaka gospodarka, jakie szkoły, jakie podatki. A prócz tego, musimy 
także znaleźć się w sejmie, aby upomnieć się o swoje prawa, o swoje krzywdy. Tego 
za nas mężczyźni nie zrobią. Nie zmienią nam choćby Kodeksu Napoleona, który tak 
nas krzywdzi i stawia kobiety na równi z wariatami i zbrodniarzami. Nie zmienili go 
mężczyźni przez sto lat, jakąż mamy gwarancję, że go nam zmienią dziś.”   
Można powiedzieć, że na wiecu kobiet w radomskim kinie Corso właściwe osoby zna-
lazły się we właściwym miejscu i właściwym czasie, robiąc właściwe rzeczy. Bowiem 
już  28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, podpisał 
dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. W art. 1 tego dekretu okre-
ślono, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci. W art. 7 
stwierdzono, że wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa po-
siadający czynne prawo wyborcze.  
Możemy powiedzieć, że Maria Kelles-Krauz umiała odczytywać nastroje społeczne                  
i nadawać im formy organizacyjne. To bardzo ważny talent w szeroko pojmowanym 
przywództwie.  
Kobietom, biorącym udział w radomskim wiecu chodziło też o nowy model życia                      
w wolnej Polsce, o wyzwolenie się kobiet spod kurateli mężczyzn, gdyż, według obo-
wiązującego wówczas na ziemiach polskich prawa, kobieta nie mogła decydować                     
o swoim życiu (kobiety nie mogły studiować na uniwersytetach, po zamążpójściu mo-
gły pracować tylko za przyzwoleniem męża), nie mogły decydować o swoim majątku 
(włączając w to samodzielnie zarobione pieniądze, które mogły podjąć z banku tylko   
w obecności i przy aprobacie męża). Nie mogły też decydować o życiu i majątku swo-
ich dzieci bez zgody mężczyzny, pod opieką którego się znajdowały – ojca, męża,                      
a w przypadku wdowieństwa lub rozwodu- bez zgody innego męskiego krewnego.  
I oto w takiej sytuacji prawnej i społeczno-obyczajowej w Polsce, u nas, w Radomiu 
pojawiła się  kobieta – polityk Maria Kelles-Krauzowa. Tuż po uzyskaniu przez kobiety 
praw wyborczych, w  marcu 1919 roku, zdobyła w wyborach samorządowych mandat 
radnej w  radomskiej radzie miejskiej. Rada  liczyła  wówczas  38 osób (Maria Kelles-
Krauzowa była jedną z trzech wybranych kobiet-radnych, wraz z Jadwigą Rudnicką                 
i Stanisławą Wroncką). 1 kwietnia 1919 roku została wybrana przez większość rad-
nych Prezesem Rady Miejskiej w Radomiu, jako pierwsza kobieta w Polsce i prawdo-
podobnie pierwsza w Europie. W rękopisie znajdującym się w radomskim Muzeum                       
im. Jacka Malczewskiego Maria Kelles-Krauz wyznała: 
Mnie ogarnęło przerażenie, mało jeszcze orientowałam się w sprawach samorządo-
wych i sztuce prowadzenia obrad. Mąż (to tak dla przypomnienia mąż Marii Kelles-
Krauzowej – Stanisław Kelles-Krauz był bardzo znanym radomskim lekarzem, działa-
czem politycznym, wówczas szefem radomskiej PPS) Mąż ofiarował mi nazajutrz Lu-
tosławskiego: Sztukę prowadzenia obrad, prócz tego musiałam kuć ustawy samorzą-
dowe.   
W zredagowanej wersji wspomnień i opublikowanej we „Współczesności”  znalazła się 
nieco inna narracja:  
Jeśli Radom był zaskoczony moim wyborem, to ja byłam po prostu przerażona. Czy 
dam sobie radę, czy nie skompromituję kobiet? Studiowałam ustawę o samorządach, 
książkę Lutosławskiego  „O sztuce prowadzenia obrad” (tu tytuł został już poprawiony 
przez czujnego redaktora), czekałam z niepokojem na pierwsze posiedzenie. Jeśli opa-
nowałam tremę, to tylko dlatego, że dostrzegłam na galerii trupio blade twarze moich 
przyjaciółek.  
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W tej wersji Maria już nie kuje ale studiuje ustawę o samorządach. Zapewne nie ona 
jedna studiowała wówczas tę ustawę, zapewne czytali ją wszyscy radni, także męż-
czyźni, gdyż tworzyła się nowa Polska, z nowym ustrojem i  nowymi prawami.  Była to 
tymczasowa ustawa o samorządzie miejskim, zaledwie kilka tygodni wcześniej (4 lu-
tego 1919 r.) nadana w formie dekretu Tymczasowego Naczelnika Państwa, w ocze-
kiwaniu na ustawę, którą miał przygotować parlament, wybrany zaledwie w styczniu 
1919 r. Ustawa ta uprawniała zupełnie nowe grupy społeczne do udziału w życiu poli-
tycznym, w podejmowaniu decyzji o wyborze władz i w sprawowaniu władzy.  
Samorządność w miastach (we współczesnym rozumieniu tego słowa) pojawiła się na 
terenie Królestwa Polskiego w czasie I wojny światowej i została wprowadzona przez 
okupantów niemieckich i austriackich. W Radomiu samorządność wprowadzili Austria-
cy, którzy okupowali wówczas miasto. Nie wchodząc  w zawiłości historyczne, chcia-
łabym uzmysłowić Państwu jaka to była samorządność. Po raz pierwszy władze miej-
skie były wybierane przez mieszkańców miasta w 1916 roku, choć ordynacja wybor-
cza oparta o system kurialny nie dawała praw wyborczych wszystkim obywatelom 
(między innymi kobiety nie posiadały praw wyborczych), a oddane głosy nie były re-
prezentatywne (na około 54.000 mieszkańców Radomia prawo głosu uzyskało tylko 
6.343 mężczyzn, podzielonych na 5 kurii, według cenzusu majątkowego lub zawodo-
wego; każdej z pięciu kurii przyznano po 10 mandatów, choć ilość wyborców, należą-
cych do danej kurii, wahała się od kilkudziesięciu do kilku tysięcy).   Tak więc mieliśmy 
50 radnych wybieranych przez 6.343 mężczyzn. Kurialna Rada Miejska miasta Rado-
mia, wybrana w grudniu 1916 roku, działała do 23 marca 1919 roku i była, pomimo 
niepełnej reprezentatywności, pierwszym polskim organem władzy w mieście i forum 
dyskusji politycznych, w tym także dotyczących roli samorządu miejskiego po odzy-
skaniu niepodległości.  
W wyborach w 1919 roku osób uprawnionych do głosowania było w Radomiu 33 378 
osób. W wyborach lokalnych frekwencja wyniosła 53%, czyli głos oddało 17.683 osób, 
wybierając 38 radnych. 
Wybory lokalne z dnia 9 marca 1919 roku w Radomiu wygrała Polska Partia Socjali-
styczna, uzyskując 35,3% poparcia tj. 6.233 głosy. Zwycięska lista PPS (lista nr 4) li-
czyła 33 kandydatów, w tym 4 kobiety. Wśród kandydatów było 27 robotników                     
i 6 przedstawicieli inteligencji (podaję za Władysławem Macherzyńskim) . PPS zdobyła 
15 mandatów. Tylko dwóch kandydatów z tej listy miało wcześniejsze doświadczenie 
z pracy w radzie, byli radnymi w radzie kurialnej w latach 1916-1919.  
Drugi najlepszy wynik w tych wyborach uzyskał Narodowy Komitet Wyborczy – 33,4% 
poparcia (5.904 głosy) i 14 mandatów. 8 mandatów zdobyła mniejszość żydowska:                
3 mandaty Komitet Wyborczy Żydowskiej Socjal-Demokratycznej Partii Robotniczej 
Poalej Syjon, 2 mandaty Ogólnożydowski Związek Robotniczy Bund, 2 mandaty Klub 
Związku Rzemieślników Żydów i Drobnych Kupców, 1 mandat Klub Wyborczy Organi-
zacji Syjonistycznej, 1 mandat Klub Wyborczy Inteligencji Zawodowej. Zwycięska PPS 
zawiązała koalicję wyborczą z żydowskimi ugrupowaniami robotniczymi  Poalejem 
Syjonem i Bundem. Już na pierwszej sesji nowej rady 1 kwietnia 1919 rada wybrała 
Prezydenta miasta dr Franciszka Forysia – dziennikarza i nauczyciela historii, z klubu 
PPS. I oczywiście  wybrano naszą dzisiejszą bohaterkę, Marię Kelles-Krauz, na Prezesa 
Rady. Pokazuje to, że już na pierwszym posiedzeniu rady istniała większość zdolna do 
sprawowania władzy.  
Myślę, że mamy tu do czynienia z sytuacją zarządzania i to w bardzo specyficznej 
formie. Powstawała nowa państwowość, nowa samorządność. Zupełnie nowe grupy 
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społeczne zostały włączone do udziału we władzy. Niewątpliwie mieszkańcy Radomia 
byli wówczas w awangardzie zmian społecznych, rzeczywiście włączyli w proces po-
dejmowania decyzji politycznych grupy uprzednio wykluczone –robotników, kobiety, 
mniejszości narodowe (które w Radomiu w 1919 roku stanowiły prawie 40, z najlicz-
niejszą mniejszością żydowską), oddając im w wolnych wyborach większość manda-
tów w radzie miejskiej. Możemy tylko domniemywać, że grupom tym nie było łatwo 
sprostać oczekiwaniom, wiele ważnych umiejętności nabywa się przez obserwację czy 
socjalizację w jakimś otoczeniu, organizacji. Czasem jednak stają przed nami zadania, 
do których nie sposób się właściwie przygotować – to owa  niepewność - kluczowe 
pojęcie w wybranej przez mnie definicji zarządzania. Takim zadaniem obarczonym 
wielką niepewnością było tworzenie nowej, lepszej Polski, w której głos w sprawach 
publicznych miały także kobiety, po wielu wiekach milczenia. 
Tu chciałabym jeszcze wrócić do sprawy męża Marii Kelles-Krauz. Jak Państwo pewnie 
czytali w prasie, choćby ostatnio przypominały o tym panie redaktorki Magdalena Cie-
pielak i  Iwona Kaczmarska,  Maria Kelles-Krauzowa została wybrana prezesem rady 
miejskiej niejako w zastępstwie swojego męża Stanisława Kelles-Krauza, który także 
zdobył mandat radnego i był przewodniczącym radomskiej struktury Polskiej Partii 
Socjalistycznej. Zdecydował się jednak nie zasiadać za stołem prezydialnym i pozostać 
na sali obrad, by móc zabierać głos w imieniu klubu radnych PPS, gdyż, jak napisała 
Maria Kelles-Krauz we wspomnieniach „poziom rady był dość niski” . W tej sytuacji je-
den z młodych robotników, także radny,  zaproponował kandydaturę Marii. Nie wiado-
mo, czy było  to dość przypadkowe zastępstwo, czy też raczej znak czasów. Może był 
to wyraz  pewnych ogólniejszych tendencji, manifestujących się w tamtym okresie, 
tendencji wolnościowych, równościowych, emancypacyjnych. Bez względu na motywy 
jej wyboru, Maria mogła się nie zgodzić, schować, za wygodną wymówką, której czę-
sto używają kobiety – nie dziękuję, ja sobie nie poradzę. Nikt by jej nie winił. A jednak 
znalazła w sobie dość odwagi i determinacji, by podjąć  wyzwanie i przez 2 kadencje 
pracowała jako Prezes Rady Miejskiej, w latach 1919-1926. W tym okresie przewod-
niczyła ponad 170 posiedzeniom Rady Miejskiej. Skład rady w ponad 90 % stanowili 
mężczyźni z różnych opcji politycznych, z różnych klas społecznych, o różnych posta-
wach religijnych i światopoglądowych.  Jednym słowem wiele otwartych pól konflik-
tów. Radni nie pobierali wówczas diet, pracowali nieopłatnie, wynagradzani byli jedy-
nie członkowie władz wykonawczych czyli prezydent, wiceprezydent i ławnicy, ale nie 
mogli łączyć tych funkcji z mandatem radnych. Posiedzenia rady odbywały się                      
o 9 wieczorem i trwały do późnych godzin nocnych, co było często trudne do pogo-
dzenia z pracą zawodową.   
Jednocześnie Rada Miejska pierwszej kadencji podejmowała bardzo wiele decyzji,                   
z jednej strony próbując budować samorządność w mieście po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości, z drugiej strony próbując uporać się ze skutkami wojny, głównie                 
z problemami z aprowizacją oraz brakiem mieszkań. Pomysły na rozwiązanie najważ-
niejszych kwestii były bardzo zróżnicowane. Oczekiwania robotniczych ugrupowań 
żydowskich były dość radykalne. Na przykład Bund, który tworzył koalicje rządząca 
miastem stwierdzał, że  „Ideałem robotników żydowskich jest socjalizm – zniesienie 
wszelkiej własności prywatnej środków produkcji. (…) Miasto winno zapewnić klasie 
robotniczej pracę, chleb i dach nad głową. A więc niezależnie od akcji państwowej bę-
dziemy żądali od Rady Miejskiej organizacji robót publicznych, zakładania przedsię-
biorstw przemysłowych miejskich oraz pomocy materialnej tym bezrobotnym, których 
miasto nie potrafi zatrudnić” . Kolejne postulaty  dotyczyły języka żydowskiego                     
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w szkole, w publikacjach miejskich (oczekiwano, że będą zrozumiałe dla mniejszości 
żydowskiej) oraz możliwości wyboru dnia odpoczynku między sobotą a niedzielą. 
Radni skupieni w Poalej Syjon żądali uspołecznienia środków produkcji słowami                    
„W zakresie gospodarki miejskiej żądamy umiastowienia wszystkich tych gałęzi prze-
mysłu i handlu, które służą dla celów masowego zapotrzebowania” , a ponadto bez-
płatnych, jednolitych szkół świeckich z autonomią Żydów w szkolnictwie. Inne było 
podejście radomskiego PPS, na którego czele stał Stanisław Kelles-Krauz. PPS odpo-
wiadał na mniej radykalne, „rozsądne” oczekiwania swoich robotniczych wyborców, 
oczekiwania, które nie naruszały istniejącego „status quo”. Było to widoczne na przy-
kład w odniesieniu do wniosku jednego z radnych z klubu PPS – Władysława Pacwy-
Jamiołkowskiego, który oczekiwał od rady „sprawiedliwego uregulowania sprawy 
mieszkaniowej” w postaci ograniczenia wielkości lokalu, który może zajmować jeden 
mieszkaniec oraz jedna rodzina. Postulował możliwość dobrowolnego dokwaterowa-
nia lokatorów do większych lokali w terminie do 1 czerwca 1919 r., a po tym terminie 
obowiązek przymusowego zajęcia tych lokali przez Magistrat. Takiego radykalnego 
rozwiązania rada nie wprowadziła, wniosek został oddalony, natomiast  na wniosku 
radnego Pacwy-Jamiołkowskiego widnieje odręczny dopisek Marii Kelles-Krauz postu-
lujący utworzenie Urzędu Mieszkaniowego przy Magistracie. Taki urząd został rze-
czywiście utworzony, miał za zadanie nadzór nad stosunkami mieszkaniowymi                            
i ochronę lokatorów przed lichwą mieszkaniową, rozpoczął działalność 1 kwietnia 
1920 roku i działał do 1923 r.   
Jednocześnie jednak systematycznie organizowano roboty publiczne dla bezrobot-
nych, które były finansowane z pożyczek zaciąganych przez miasto za zgodą rady. Już 
w kwietniu 1919 roku rada jednogłośnie przyjęła pierwszy wniosek o zaciągnięcie 
pożyczki w kwocie 1,5 miliona koron na „sfinansowanie robót publicznych”   Postała 
Komisja Robót Publicznych, w której skład weszli radni. Rada miała za zadanie apro-
bować plan robót inwestycyjnych wykonywanych w ramach robót publicznych.  
Spory dotyczyły także święta pracy, symbolicznego 1 maja, które rada ustanowiła                  
w kwietniu 1919r.  
Jak radziła sobie z zarządzaniem pracami rady Maria Kelles-Krauz?   
Otóż prowadziła obrady w sposób bardzo rygorystyczny. Próby zmiany porządku 
dziennego w trakcie obrad uznawała za „obrażające Prezydium” , karała radnych za 
nieusprawiedliwione nieobecności karą grzywny i energicznie egzekwowała kary, co 
budziło znaczne kontrowersje, gdyż radni pełnili swoje funkcje honorowo, nie otrzy-
mując za to wynagrodzenia. Na przykład za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji 
w dniu 9 marca 1920 aż dziewięciu radnych zostało ukaranych karą grzywny.  Maria 
Kelles-Krauz potrafiła wchodzić w konflikty polityczne, zresztą z różnym skutkiem.  
Najbardziej znanym jest jej konflikt z prezydentem Franciszkiem Forysiem, który za-
kończył się rezygnacją Forysia w kwietniu 1921 roku. Oficjalnym powodem rezygnacji 
była niemożność osiągniecia porozumienia z radnymi prawicowymi w sprawie budowy 
łaźni miejskiej na ulicy Żeromskiego, nieoficjalnym powodem, wskazywanym między 
innymi przez Grażynę Łuszkiewicz, był natomiast silny konflikt prezydenta z radomską 
strukturą PPS, a szczególnie  z Marią Kelles-Krauzową. 27 maja 1921 roku, a więc już 
po rezygnacji Forysia z funkcji prezydenta, Centralny Komitet Wykonawczy PPS po-
stanowił zawiesić go w prawach członka i oddać pod sąd partyjny za działanie na 
szkodę partii i niestosowanie się do uchwał radomskiej PPS. W październiku 1926 ro-
ku, w trakcie drugiej kadencji Maria Kelles-Krauz została odwołana ze stanowiska Pre-
zesa Rady, przegrywając głosowanie o wotum nieufności. Było to związane z konflik-
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tem pomiędzy PPS a prawicą polsko-żydowską, w związku z wykorzystaniem pożyczki 
z amerykańskiej firmy Ulen. Rada Miejska większością głosów odrzuciła wniosek klubu 
radnych PPS o przeznaczeniu kredytów inwestycyjnych na budowę mieszkań robotni-
czych. Radni z ugrupowań żydowskich, w tym także z lewicowego Poalej-Syjonu za-
warli porozumienie polityczne z przedstawicielami prawicy, którego częścią była 
obietnica przyznania subwencji dla kahału czyli gminy żydowskiej (formy organizacji 
społeczności żydowskiej). 
Jeśli można podsumować ten okres  przewodniczenia radzie przez Marię Kelles-Krauz, 
to był to okres przygotowywania się do funkcji wykonawczych. Taką funkcję we wła-
dzach wykonawczych pełniła w latach 1927-1930 i 1934-1939, gdy pracowała jako 
ławnik magistratu odpowiedzialny za szkolnictwo (Wydział Oświatowy). Już wcześniej, 
pracując jako Prezes Rady Miejskiej, Maria Kelles-Krauzowa w sposób szczególny inte-
resowała się oświatą, była członkiem Rady Szkolnej. Przy okazji nie mogę nie wspo-
mnieć, że była też jedną z inicjatorek utworzenia miejskiej biblioteki publicznej w roku 
1922.  
Pracując jako ławnik od 1927 roku wprowadzała w praktyce, w oparciu o łódzkie do-
świadczenia dr Stefana Kopcińskiego, przymus szkolny. Jak sama pisała, niełatwo było 
poradzić sobie z brakiem lokali i z oporem rodziców. By dać państwu wyobrażenie                   
o skali problemu, z jakim należało się uporać podam dwie liczby: w 1914 roku w szko-
łach powszechnych w Radomiu uczyło się 980 dzieci, natomiast w 1939 było ich oko-
ło 13 tysięcy. Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 o obowiązku 
szkolnym, wszystkie dzieci w wieku 7-14 lat, bez względu na narodowość i wyznanie, 
zostały zobowiązane do zrealizowania programu nauczania na poziomie powszech-
nym (podstawowym), ustalonego przez władze państwowe. W odniesieniu do wielu 
miejscowości była to martwa litera prawa, co pokazuje dyskusja na forum Rady Miej-
skiej w Radomiu, w dniu 6 marca 1920, gdzie radny Stanisław Kelles-Krauz w imieniu 
klubu radnych PPS wnioskował o wprowadzenie w Radomiu uchwałą Rady „po-
wszechnego, obowiązkowego nauczania elementarnego” w roku szkolnym 
1920/1921. Oponowała przedstawicielka ugrupowań prawicowych, radna Stanisława 
Wroncka, która, przypominając o dekrecie Naczelnika z 7 lutego 1919 roku, argumen-
towała, że decyzje tego rodzaju należą do władz państwowych a nie lokalnych i nale-
ży poczekać na wprowadzenie w życie tego dekretu. Radni PPS odrzucili argumenta-
cję radnej, podejmując decyzję o obowiązkowym nauczaniu na terenie Radomia. Dziś 
wydaje się, że chyba słusznie. Jednak jeszcze w czerwcu 1927 roku, po objęciu przez 
nią funkcji ławnika odpowiedzialnego za oświatę, w wywiadzie udzielonym redakcji 
„Życia Robotniczego” Maria Kelles-Krauzowa martwiła się zaledwie 50% frekwencją   
w szkołach. Jak zapowiedziała wówczas „Tak dalej być nie może. Kto nie będzie posy-
łać dziecka do szkoły na tego będziemy „łupić kary” (określenie Marii Kelles-Krauz), 
albo pójdzie do kozy albo też zapłaci grzywnę, którą się przeznaczy dla najbiedniejszej 
dziatwy szkolnej.”  Jak wspomina: „Rodziców zmusiło się przez wprowadzenie Sądów 
Komisji Powszechnego Nauczania. W skład Komisji wchodził prawnik wyznaczony 
przez Prezesa Sądu Powiatowego jako przewodniczący, oraz przedstawiciele nauczy-
cieli i rodziców.” Za nieposyłanie dzieci do szkoły karano rodziców karą grzywny lub 
aresztem. Stanowcze działania Marii Kelles-Krauzowej doprowadziły do znacznego 
wzrostu  frekwencji do 95% w 1939 roku. 
Polityce tej towarzyszyła szeroka opieka nad dziećmi szkolnymi. Rozdawano odzież 
(głównie ciepłą odzież zimową i buty) oraz podręczniki. Maria Kelles-Krauzowa po-
strzegała te działania jako część umowy między władzą a rodzicami, uważała, że trud-
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no oczekiwać przychodzenia dzieci do szkoły, zwłaszcza zimą, jeśli nie mają butów                   
i ciepłej odzieży. Szkoły nie miały dobrych warunków lokalowych, jednak Maria Kelles-
Krauz uważała, że istotniejsze są dzieci i opieka nad nimi niż inwestowanie w budynki. 
Jak pisała: „Niewątpliwie szybciej dostarczyćby można lepszych i lepiej urządzonych 
pomieszczeń, gdyby Magistrat mógł ograniczyć się do świadczeń przewidzianych 
ustawą. Jednak pierwsze nasze zetknięcie się ze szkolnictwem powszechnym skiero-
wać musiało wysiłek samorządu na drogę opieki nad dzieckiem szkolnym, bo, gdy                    
z jednej strony prawo nakazuje każdemu, bez wyjątku, dziecku chodzenie do szkoły, 
Samorząd usiłuje umożliwić wykonanie tego prawa.”  
Z jej inicjatyw zorganizowano specjalne klasy dla dzieci wątłych (głównie dla dzieci 
chorujących na gruźlicę), które  dokarmiano i otaczano opieką lekarską. Wprowadziła 
także przymusowe, bezpłatne leczenie zębów. Imponujące są tu liczby i sposób roz-
wiązania tego problemu. Na przykład w roku 1925 w radomskich szkołach elementar-
nych uczyło się ponad 7.000 dzieci, u których założono 2.222 plomby, 2.984 opatrun-
ki, usunięto 207 zębów, z czego ze znieczuleniem 104. Jak pisała: „Dziecko, kończące 
szkołę powszechną musi mieć zupełnie uporządkowaną jamę ustną” . Bez tego nie 
otrzymywało świadectwa.  
 Zorganizowała  specjalną szkołę dla dzieci chorych na jaglicę (bardzo poważna zakaź-
na choroba oczu, która nieleczona prowadzi do utraty wzroku, czy ślepoty jak wów-
czas mówiono. Dziś ta choroba jest nieznana). Organizowała także  kolonie letnie.  
Podsumowując, Maria Kelles-Krauzowa angażując się w politykę nie zrezygnowała                  
z typowo kobiecej roli, czyli roli osoby, która troszczy się o innych, głównie o dzieci. 
Nadała tylko inny wymiar tej swojej roli, rozszerzając ją na sprawy publiczne, otacza-
jąc opieką wszystkie dzieci w Radomiu. Sprawiła, że problemy istotne dla kobiet, lub 
też tak postrzegane, stały się istotne dla wszystkich. Zarządzając radomską oświatą 
potrafiła sprawić, że sprawy dla niej ważne stały się ważne dla innych osób podejmu-
jących decyzje publiczne. Poszerzyła spektrum spraw, które są istotne dla lokalnej 
społeczności, a co ważniejsze nadała temu praktyczny wymiar nie tylko deklaratywny, 
zapisany w dokumentach. Potrafiła też o nie walczyć. Niewątpliwie w swoich działa-
niach kierowała się troską o dobro wspólne, nie zaś doraźnym interesem politycznym. 
Można przypuszczać, że wprowadzenie przymusu szkolnego nie zjednywało jej zwo-
lenników. A jednak miała odwagę i wyobraźnię, wiedziała, że nasze działania mają 
wieloletnie konsekwencje.  
Takich spraw, spraw istotnych dla kobiet  jest nadal bardzo dużo, także i dzisiaj. Mam 
nadzieję, że staną się ważne dla radomskiej rady miejskiej i prezydenta miasta wybra-
nych na tę kadencję. Wybór kobiety na przewodniczącą Rady Miejskiej budzi moje 
wielkie nadzieje. Dziękuję za Państwa uwagę.”   
 
Ad. 3. Wystąpienia zaproszonych gości. 
Prezes fundacji „Dom Wschodni w Radomiu” Piotr Sztuka poinformował, że grupa ini-
cjatywna w składzie: przewodnicząca Rady Miejskiej – pani Kinga Bogusz, dr Agata 
Morgan – przedstawiciel stowarzyszenia „Miasto Twórczości” oraz prezes fundacji  
„Dom Wschodni w Radomiu” postanowiła uczcić tak wielką radomiankę jaką była Maria 
Kelles – Krauz. W tym celu została zaprojektowana tablica przez prof. Zbigniewa Ka-
mieńskiego i wykonana przy wspólnym udziale zakładów kamieniarskich rodziny Sta-
niszewskich oraz zakładu fotograficznego rodziny Wykrota. Tablica został sfinanso-
wana przez fundację „Dom Wschodni w Radomiu”. Jako jeden z inicjatorów poprosił 
koleżanki z grupy, pana prezydenta oraz pana Michała Kelles – Krauza o wspólne do-
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konanie symbolicznego odsłonięcia. Końcowe wmurowanie i oficjalne odsłonięcie ta-
blicy nastąpi w dniu 4 września w pięćdziesiątą rocznicę śmierci wybitnej radomianki. 
Tablica zawiśnie na budynku ratusza, gdzie powraca siedziba Rady Miejskiej w Rado-
miu, do miejsca, gdzie przed stu laty obrady prowadziła pani Maria Kelles – Krauz. Po-
informował, że otrzymali zgodę od konserwatora zabytków na wmurowanie tablicy na 
radomskim ratuszu.  
 
Nastąpiło symboliczne odsłonięcie tablicy. 
 
Przedstawiciel rodziny - pan Michał Kelles – Krauz w imieniu rodziny złożył podzięko-
wania, w szczególności na ręce pani Agaty Morgan, która tak pieczołowicie pielęgnuje 
pamięć o Marii Kelles – Krauz w Radomiu i poza nim. Złożył również podziękowania na 
ręce pani przewodniczącej Kingi Bogusz, która również przyłożyła się do tej wspania-
łej inicjatywy oraz całej Radzie i wszystkim innym osobom, które swoją życzliwością 
wspomagają tak piękne inicjatywy. Maria Kelles – Krauz to postać niebywała, z której 
Radom może być dumny i w dzisiejszym świecie takiej rywalizacji między miastami, 
kiedy każde z miast szuka pewnego rodzaju wyróżnika Maria Kelles – Krauz może peł-
nić rolę ambasadora, kogoś, kto powoduje, że wizerunek Radomia jest lepszy. Radom 
już 100 lat temu pokazał jak może być postępowy. Przypomniał historię rodziny. Pod-
kreślił, że rola Marii w edukacji jest szczególnie ważna. Piękną wizją byłoby kiedyś 
nadanie jakiejś szkole imienia Marii Kelles – Krauz dlatego, żeby młodzież, która się 
tam uczy, pamiętała o tych społecznych ideach, które Marii przyświecały, również po 
to, żeby ta młodzież nabierała wiary w siebie.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz ogłosiła 5 minut przerwy do godz. 16.50. 
 
Ad. 4. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie upamiętnienia Marii Kel-
les – Krauz.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz odczytała projekt stanowiska w sprawie 
nadania Sali Obrad Rady Miejskiej w Radomiu imienia Marii Kelles – Krauz:  

W setną rocznicę powołania na funkcję Prezesa Rady Miejskiej w Rado-
miu kobiety Marii Kelles – Krauz Radni Rady Miejskiej w Radomiu stoją na sta-
nowisku, że należy w godny sposób upamiętnić postać kobiety, która w tych 
niełatwych czasach działała w szczególny sposób na rzecz radomskiej społecz-
ności oraz wybitnie wpisała się w historię naszego miasta. Tym samym posta-
nawiają, że Sala Obrad w radomskim Ratuszu, do którego przeniesiona zosta-
nie Rada Miejska będzie nosić imię Marii Kelles – Krauz.  
 W 2018 roku obchodziliśmy 100 – Lecie odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Była to rocznica szczególna, gdyż w Polsce kobiety uzyskały prawa 
wyborcze właśnie po odzyskaniu przez nasz kraj suwerenności. W praktyce do 
pierwszych wyborów doszło wiosną 1919 roku.  
W Radomiu w wyborach do Rady Miejskiej, mandat zdobyła Maria Kelles – 
Krauz, która została pierwszą w Polsce Przewodniczącą Rady Miejskiej.  
 Radni Rady Miejskiej w Radomiu, zwracają się do Prezydenta Miasta Ra-
domia Pana Radosława Witkowskiego z prośbą o podjęcie stosownych działań 
mających na celu dopełnienie formalności, będących w kompetencji Pana Pre-
zydenta, w celu nadania Sali Obrad Rady Miejskiej w Radomiu imienia Marii 
Kelles – Krauz. 
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Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (16 za – głosowanie nr 2) przyjęła stanowisko 
o powyższej treści.  
Stanowisko zostało przekazane do Prezydenta Miasta Radomia.  
Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Ad. 5. Dyskusja. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński stwierdził, że w poprzednich 
wiekach, ale również dzisiaj nieobce są nam pewne kompleksy wobec możnych tego 
świata, państw bogatych, państw Zachodniej Europy. Przypomniał, że dekretem tym-
czasowego naczelnika państwa - Józefa Piłsudskiego zostały zagwarantowane prawa 
wyborcze kobiet czynne i bierne. Oczywiście było kilka państw, gdzie wcześniej kobie-
ty uzyskały te prawa. Radny poinformował, że w Polsce był to rok 1918, również 
Niemcy. W 1919 – Belgia, Luksemburg, Węgry, 1920r. – Stany Zjednoczone, Szwecja – 
1921, Irlandia 1922, Wielka Brytania w 1918, ale tylko czynne prawa wyborcze, bier-
ne dopiero w 1928r., Francja – 1944, Włochy – 1946, Szwajcaria – 1971r., a jeden                  
z kantonów 1990r. Podkreślił, że jesteśmy dumni ze swojej historii. Powinniśmy pa-
miętać o korzeniach, o tradycji, a nie jest to dzisiaj w naszych czasach wcale tak 
oczywiste. Zakończył cytatem marszałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, który traci pa-
mięć, przestaje być narodem”.  
 
Prezydent miasta Radosław Witkowski stwierdził, że Maria Kelles – Krauz to na pewno 
postać, z której my jako radomianie możemy być bardzo dumni. To niewątpliwie przy-
kład wyjątkowej patriotki, społeczniczki i przede wszystkim intelektualistki. Myśli, że 
zdajemy sobie sprawę jak w trudnych warunkach, dużo trudniejszych jak dzisiaj, sku-
tecznie walczyła o prawa kobiet. Uważa, że nie ma lepszej patronki dla sali obrad Rady 
Miejskiej w odnowionym ratuszu. Podziękował wszystkim inicjatorom tego przedsię-
wzięcia, rodzinie, pani dr Agacie Morgan, panu Piotrowi, ale przede wszystkim również 
radnym Rady Miejskiej, że dziś jednogłośnie, ale co najważniejsze ponad wszelkimi 
możliwymi podziałami podjęli tę uchwałę. Prezydent zadeklarował, że tę uchwałę 
przyjmuje i myśli, że wspólnie ją zrealizują.  
 
Ad. 6. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej przez Przewodni-
czącą.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknęła XIII. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 
17.10. 
 
                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

              Kinga Bogusz 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Chrobotowicz Robert  …………………………………………………… 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 


