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Szanowni Czytelnicy! leci. Barwny język i ciekawie opowiedziana historia 
pozwalają mieć pewność, że będzie to debiut udany.

Wracamy w tym numerze również do historii bliż-
szej czasom współczesnym � do okresu II wojny świa-
towej. Piszą o niej Józef Korczak �Gerwazy� oraz 
Henryk Sikora, mieszkaniec Niedziałek. Pan Józef 
wspomina swe partyzanckie przygody, nie unikając 
jednak odwołań do obecnej rzeczywistości, zaś pan 
Henryk kontynuuje swą opowieść o wojnie widzianej z 
perspektywy cywila.

Na łamach �Zeszytów� promujemy także nasze naj-
nowsze wydawnictwo, książkę �Połanieckie smaki�, 
której autorką jest pani Jadwiga Bień, członek Zarządu 
Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu. Publiku-
jemy kilka fragmentów tej obszernej pracy, aby zachę-
cić Państwa do sięgnięcia po ową interesująca pozycję, 
w której � prócz bogatego zbioru przepisów kuchar-
skich � zapisana została historia rozwoju lokalnej 
kuchni. 

Czytelnicy �Zeszytów� mają również okazję poznać 
kolejnych połańczan, których niezwykłe losy wiążą się 
z najtragiczniejszymi chwilami z historii Polski. Pani 
Grażyna Wiącek wspomina w krótkim artykule swoich 
dziadków � Wawrzyńca Wiącka i Bolesława Okulskie-
go. 

Ostatnie strony wydawnictwa poświęcamy � jak 
zwykle � na teksty o bardziej współczesnym charakterze. 
Są więc dwa artykuły dotyczące turystyki � i tej pieszej, 
i rowerowej. Jest także wywiad z połanieckim astrono-
mem-amatorem, Tadeuszem Trybuszewskim. Nie bra-
kło też cyklu opowiadań mojego autorstwa, poświęco-
nego tematyce wędkarskiej. 

Oprócz tego w numerze wiele zdjęć, zarówno 
sprzed lat, jak i tych całkiem współczesnych, które 
uatrakcyjniają pismo i pozwalają ukazać zmiany, ja-
kie stale zachodzą w naszym mieście. 

Po raz kolejny zachęcamy do nadsyłania swoich 
prac na adres redakcji (maped78@gmail.com). Cie-
szymy się, że nasz stale ponawiany apel spotkał się 
już z odzewem, ale liczymy na jeszcze większe zaan-
gażowanie ze strony Czytelników. Poziom dotychczas 
nadesłanych artykułów utwierdza nas w przekonaniu, 
że wielu z Państwa potraÞ  pięknie opowiadać o histo-
riach często nieznanych lub znanych tylko wąskiemu 
gronu osób. Z prawdziwą przyjemnością opublikujemy 
więc kolejne wspomnienia, opowieści, ale też reporta-
że, kroniki rodzinne, fragmenty pamiętników etc. 

Niech �Zeszyty� nadal się rozwijają z pożytkiem 
dla lokalnej społeczności, czego sobie i Państwu ży-
czę. 

Marek Pedyński
  
 

Z przyjemnością prezentujemy piętnasty już numer 
�Zeszytów Połanieckich�. W tym �Zeszycie� znajdą 
Państwo materiał dość różnorodny, mamy zatem na-
dzieję, że pośród kilkunastu artykułów każdy wyszuka 
coś, co go szczególnie zainteresuje. Nie braknie więc 
tematów historycznych, ciekawostek, a także tekstów 
promujących różnorodne formy rekreacji.

Radosław Matusiewicz, prezes Towarzystwa Koś-
ciuszkowskiego w Połańcu, niezwykle ciekawie pisze 
o najstarszych dziejach naszego miasta. Artykuł szcze-
gólnie godny uwagi, gdyż autor odwołuje się w nim nie 
tylko do rzetelnych źródeł historycznych, ale również 
podejmuje próbę samodzielnej interpretacji wybra-
nych wydarzeń � i na tej podstawie stara się wyjaśnić, 
jak mogły wyglądać etapy rozwoju Połańca, które do 
dziś owiane są mgłą tajemnicy.

W innym artykule Radosław Matusiewicz przybliża 
historię Korpusu Inwalidów i Weteranów Królestwa 
Polskiego, który stacjonował w XIX w. na terenie wsi 
Zawada. Rzecz to  interesująca, co więcej � wymaga-
jąca ocalenia od zapomnienia � gdyż niewielu miesz-
kańców naszego miasta ma dziś o niej wiedzę.

Cieszy fakt, że na naszych łamach debiutuje kolej-
ny już autor � Łukasz Orłowski. Opisuje on historię 
unikatowego skarbu, odnalezionego w Połańcu, w po-
staci monet, rzymskich denarów, sprzed dwóch tysiąc-

.
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Ziemie nad Czarną i Wisłą zamieszkiwane były przez 
ludność różnych kultur od tysięcy lat. Dzięki prowadzo-
nym w latach 70-tych pracom wykopaliskowym można 
wiele powiedzieć na temat osadnictwa w tym regionie, 
nie można jednakże ustalić jednoznacznie miejsca i cza-
su powstania zalążka dzisiejszego Połańca. Niniejsze 
opracowanie zawiera w sobie tylko krótki okres w hi-
storii Połańca, zwany wczesnym średniowieczem. Pomi-
mo skromnej wiedzy na temat tego okresu w dziejach 
miasta, na podstawie dostępnych dziś materiałów i w 
oparciu o ogólną wiedzę historyczną, można pokusić się 
o przedstawienie początków powstania pierwszego, sta-
rego miasta.

Historia pierwszej osady o charakterze miejskim, bę-
dącej może zalążkiem dzisiejszego miasta, zaczyna się 
w VI � VII w. W tych właśnie latach ziemie te zostały 
opanowane przez wędrujące ze wschodu na zachód ludy 
słowiańskie. Zdominowały one tereny obecnego Połań-
ca, będące do tej pory pod wpływem kulturowym lu-
dów germańskich. Pierwsza osada znajdowała się wtedy 
w okolicach dzisiejszej wsi Łęg i należała niewątpliwie 
do najstarszych osad słowiańskich na terenach Polski. 
Położona była na łagodnym piaszczystym wzniesieniu, 
które tworzy wydłużony cypel między rzeką Czarną 
i niewielkim strumieniem. Zabudowa rozciągała się 
równolegle wzdłuż strumienia, a od wschodu zabudo-
wań przebiegała droga. Prace archeologiczne stwierdziły 
daleko idącą regularność rozplanowania przestrzennego 
osady, potwierdzając jej miejski charakter. Jej ludność 
oprócz rolnictwa, rybołówstwa i myślistwa zajmowała 
się metalurgią żelaza. Osada funkcjonowała w VI�VII w., 
jednakże następne ślady osadnictwa na terenach Połańca 
pochodzą dopiero z IX�X w. z wykopalisk na skarpie 
wiślanej. Nie możemy zatem jednoznacznie stwierdzić, 
czy osadnictwo na terenie Połańca trwało nieprzerwanie 
od VI w. Przy braku dowodów można więc jedynie do-
myślać się tego, co działo się do czasu powstania grodu 
w zakolu rzeki Czarnej.

W VIII � X w. ziemie połanieckie należały do państwa 
Wiślan, którego północną granicą wg niektórych history-
ków była rzeka Czarna. Czy w związku z powyższym 
władca nie zadbałby o umocnieniu tak ważnego węzła 
komunikacyjnego jak ujście Czarnej do Wisły? Bardzo 
prawdopodobne jest powstanie grodu strażniczego już 
w VIII w., kiedy to powstawały pierwsze tego typu obiek-
ty na tych ziemiach. Odkrycie na Winnej Górze śladów 
osadnictwa z IX�X w. nie przekreśla więc szans istnienia 
wcześniejszej osady, która mogła jednak ulec zniszcze-
niu. Według mnie mogło wyglądać to tak:

Około VII w. plemię Wiślan buduje na najwyższym 
wzniesieniu skarpy wiślanej gród warowny, sprawujący 
kontrolę nad lewym i prawym brzegiem Wisły oraz ru-
chem na Wiśle przy ujściu rzeki Czarnej. Powstające na 
wzgórzu miasto wraz z grodem przyjąć miało nazwę od 
legendarnego komesa � Polanka. Władcę grodu wybie-
rała ludność na wiecach, a funkcja ta była dożywotnia 
i dziedziczna. Ze względu na swoją specyÞ kę miejscem 
takich wieców mógł być teren obecnego kopca Koś-
ciuszki.

Gród połaniecki odgrywał bardzo ważną rolę w syste-
mie obronnym państwa Wiślan, gdyż był grodem straż-
niczym najbardziej wysuniętym na wschód. Zamieszku-
jący gród na Winnej Górze mieszkańcy utrzymywali się 
przede wszystkim z łowiectwa, rolnictwa i rybołówstwa. 
Sprzyjały temu liczne rozlewiska rzeczne i dziewicze 
lasy. Handel wymienny bazował przede wszystkim na 
skórach bobrów i znany był na tych terenach już w cza-
sach wpływów rzymskich ( ok. II w. p.n.e.). W czasach 
chrystianizacji ziem polskich Połaniec otrzymał kośció-
łek (pod wezwaniem św. Katarzyny Dziewicy Męczen-
nicy Aleksandryjskiej, patronki Þ lozofów i młynarzy). 
Według historyków ufundował go w 1000 r. Bolesław 
Chrobry.

Tak więc w X w., na łagodniejszym zachodnim stoku 
skarpy rozwijało się miasto Połaniec, posiadające gród 
warowny, kościół, cmentarz i plac targowy. Zabudowę 
osady tworzyły zapewne niewielkich rozmiarów półzie-
mianki (4 x 4 m), kurne chaty i kryte słomą lub trzci-
ną klecie. Nieregularna zabudowa skupiała się wzdłuż 
wąskich moszczonych faszyną uliczek, które służyły 
nie tylko jako ciągi komunikacyjne, ale stanowiły część 
systemu odwadniającego i ściekowego. Na placu targo-
wym, znajdującym się w pobliżu kościoła, kwitł handel 
i ściągał do Połańca licznych kupców nie tylko z okolic, 
ale również zagranicznych.

Miasto na Winnej Górze istniało do 1350 r., kiedy to 
Kazimierz Wielki przenosi je w obecne miejsce. Powo-
dem tego był zator na Wiśle, który doprowadził do zmia-
ny koryta rzeki i obsunięcia się skarpy z dużą częścią 
zabudowy. Zniszczone zostały wtedy 144 domy. Wcześ-
niej jednak, bo w połowie XI w. powstaje gród w zako-
lu rzeki Czarnej, przy jej ujściu do Wisły. W związku 
z tym należy przypuszczać, że podobne zdarzenie mogło 
doprowadzić do zniszczenia pierwszego grodu, a wraz 
z nim zabudowy najwcześniejszej z VIII i IX w., wysu-
niętej najbardziej ku Wiśle. Przypuszczalnie nastąpić to 
mogło między rokiem 1000 a 1030, kiedy to rozpoczęto 
budowę nowego grodu. Tak więc w XI w. miasto (lub 
jego część) wraz z kościółkiem św. Katarzyny funkcjo-

Radosław Matusiewicz

PO£ANIEC  NAJSTARSZY

agodnym piaszczystym wzniesieniu, .agodnym piaszczystym wzniesieniu, 
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nowało nadal na wzgórzu, a założenia obronne zostały 
przeniesione w dolinę rzeki Czarnej. Kiedyś na łamach 
Merkuriusza tak pisałem o �zaginionym mieście�, po-
dając mitologiczną przyczynę zniszczenia Połańca. Oto 
fragment:

��.Nadszedł czas chrystianizacji młodego Państwa 
Polskiego. Jak w całym kraju, tak i u nas, z nakazu miej-
scowego władcy niszczono pogańskie świątynie. Ludność 
ze strachem rąbała toporami drewniane posążki bożków 
i wrzucała je do Wisły. Jednak bóstwo czczone przez na-
szych przodków musiało mieć ogromną moc, skoro w od-
wecie tak wzburzyło wody Wisły, że na skutek podmycia 
skarpy gród wraz z miastem spoczęły na jego dnie�.

Nowy gród położony na kępie ponadzalewowej pełnił 
podobną funkcję jak jego poprzednik i był jednym z naj-
bardziej wysuniętych na wschód grodów strażniczych, 
blokującym ujście Czarnej i Wisłoki, i kontrolującym 
ruch na Wiśle w końcowym biegu tej rzeki, od ujścia 
Nidy do Sandomierza. Na północ i północny-zachód 
otoczony był przez potężne pasmo lasów ciągnących się 
od Turska wzdłuż Czarnej i Schodniej (Wschodniej), aż 
w Góry Świętokrzyskie. Lasy te poprzecinane były prze-
siekami, a potem duktami, których na poszczególnych 
odcinkach strzegły osady militarno � służebne. W pobli-
żu Połańca osadami takimi były: Zawada, Stróżki (Struż-
ki), Wysiek (dziś Osiek) i Strzegom. Gród kasztelański 
w Połańcu otoczony był wieńcem osad służebnych. Ry-
bitwy dostarczały ryb z Wisły, a Rudniki dawały sztaby 
żelaza wytapianego z rudy darniowej, a przerabianego 
w grodzie. O charakterze tych osad świadczą do dziś ich 
nazwy. Ponadto usługi na rzecz grodu świadczyły jeszcze 
Bydłowa, Strzelce, Mąki i Winnica, gdzie na słonecznej 
stronie wzgórza uprawiano winną latorośl do celów litur-
gicznych i spożycia w grodzie. Niedaleko Połańca osa-
dzeni też zostali jeńcy wzięci w czasie jednego z najaz-
dów na ziemie ruskie. Od jeńców ruskich, czyli miejsca, 

gdzie mieszkają ruscy, powstała nazwa Ruszczy.
Głównym elementem fortyÞ kacji �drugiego� grodu 

w Połańcu było zakole rzeki Czarnej, uzupełnione w 
części południowej fosą. Drugi element to wał otaczają-
cy całą osadę. Miał on u podstawy szerokość ok. 10 m. 
Od wewnętrznej strony tworzyły go izbice o wymiarach 
3 x 4 m, oddalone od siebie o 1 m i wypełnione madą 
i piaskiem rzecznym, czyli materiałem wydobytym pod-
czas kopania fosy. Konstrukcja izbicowa wzmocniona 
była wbitymi co 0,8�1 m palami i glinianą bermą. Szczyt 
bermy przykrywał pomost, ułatwiający dostęp do wału. 
Część zewnętrzna wału zbudowana była w konstrukcji 
drewniano-ziemnej, przekładkowej, wzmocnionej od 
strony fosy rzędem pali, rozmieszczonych co 1m. Obie 
konstrukcje, izbicową i przekładkową łączyły rzędy pali, 
wbitych co 40-50 cm. Gród miał jedną bramę i łączył się 
drewnianym pomostem niewielką osadą przygrodową.

Kształt grodu był owalny o wymiarach 105 x 70 m 
i ciągnął się wzdłuż linii NW � SE. Wnętrze jego zabu-
dowane było zarówno na majdanie jak i wzdłuż wałów. 
U podnóża wału i w jego pobliżu, usytuowane były maga-
zyny i pracownie rzemieślnicze. Na majdanie znajdowa-
ły się zabudowania mieszkalne, ciągnące się w kierunku 
z północy na południe. Były to przeważnie półziemianki, 
a największa z nich o wymiarach 3,2 x 6,5 znajdowała 
się w centralnej części majdanu i była zapewne siedzibą 
kasztelana.

Militarny charakter grodu poświadczony został 
w trakcie prac wykopaliskowych, kiedy to wydobyto 150 
grot strzał łuków, bełtów kusz, fragmenty kolczugi, ta-
saka bojowego i części oprzyrządowania jeździeckiego. 
W pomieszczeniach odkryto natomiast bogaty materiał 
związany z działalnością metalurgiczną, kowalstwem, 
produkcją uzbrojenia i obróbką ołowiu. Badania wyka-
zały, że gród funkcjonował od połowy XI w. do połowy 
XIII w. i był dwukrotnie spalony. Pierwszy pożar mu-
siał być niegroźny, gdyż umożliwił odbudowę konstruk-

cji, bez potrzeby poszerzania 
wału, natomiast drugi pożar 
doprowadził do całkowitego 
zniszczenia grodu. Daty poża-
rów pokrywają się mniej wię-
cej z datami najazdów Tatarów 
na ziemię sandomierską.

Datą narodzin historycz-
nego Połańca jest rok 1191. 
Z tego właśnie roku pochodzi 
dokument, w którym ksią-
żę krakowsko-sandomierski, 
Kazimierz Sprawiedliwy, naj-
młodszy syn Bolesława Krzy-
woustego, rezygnuje z kościo-
ła św. Katarzyny w Połańcu 

Gród kasztelański w XII w.

.
w trakcie prac wykopaliskowych, kiedy to wydobyto 150 
.
w trakcie prac wykopaliskowych, kiedy to wydobyto 150 
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(capella in Polanycz) i włącza go do nowo powstałej 
kolegiaty w Sandomierzu. Warto dodać, że diecezja kra-
kowska, do której należał Połaniec, powstała w 1000 r. 
w związku ze zjazdem gnieźnieńskim, obejmowała całą 
Małopolskę i była największa w Europie.

Prepozytura sandomierska była uposażona po więk-
szej części z dziesięcin kościołów w Połańcu i Opocz-
nie, dlatego też proboszcz kolegiaty sandomierskiej był 
jednocześnie kolatorem (patronem) w Połańcu. Bezpo-
średnio w zastępstwie proboszcza kościołem kierował 
wikariusz. Mniej więcej w tym czasie odjęto kościołowi 
w Połańcu folwark ze wsią Niekurza, będącą w jego upo-
sażeniu, i przyłączono do dóbr biskupa krakowskiego, 
leżących po drugiej stronie Wisły. W zamian za to biskup 
ustalił z królem ustąpienie części folwarku połanieckie-
go na uposażenie probostwa w Połańcu i grunta te pozo-
stały przy kościele � pod nazwą Mąki.

kasztelanów, z których znamy tylko kilku. Oprócz wyżej 
wymienionego Mirosława, który panował ok. 1224�28 
roku, znany nam jest jeszcze Dzierżykraj, który był 
komesem Leszka Białego i należał do rodu Rawitów. 
W latach 1270�73 funkcję kasztelana pełnił Marek Mar-
kowic, herbu Świeboda, a w roku 1284 Strzeżysław, herbu 
Sulima. W 1285 r. kasztelanem połanieckim był Markusz 
z Janiny, herbu Świeboda, a jego podpis: �comes Mar-
cussius castellanus de Polanc� Þ guruje na dokumencie, 
w którym Leszek Czarny książę krakowsko-sandomier-
ski, wieś Kłębów, nadaną Stanisławowi z Chrobrza, 
uwalnia spod jurysdykcji grodu połanieckiego.

Do najważniejszych wydarzeń w XIII w na ziemiach 
polskich należą najazdy tatarskie. Nie ominęły one rów-
nież ziemi sandomierskiej, na której doszło do kilku bi-
tew. W okolicach Połańca pod wsią Tursko Wielkie roze-
grała się jedna z nich.

Zimowy najazd tatarski na ziemie polskie 1240/41 
r. był atakiem pomocniczym, którego celem było zwią-
zanie sił Bolesława Wstydliwego tak, ażeby nie ruszył 
z pomocą swojemu zięciowi Beli IV, królowi Węgier. Po 
splądrowaniu Śląska zagony tatarskie udały się na Zie-
mię Sandomierską. Po rozesłaniu wici przez wojewodę 
krakowskiego, Włodzimierza, rycerstwo krakowskie ru-
szyło w pościg za Tatarami. Według Jana Długosza do 
bitwy doszło pod Turskiem Wielkim 13 lutego 1241 r., 
w środę popielcową. Była to pierwsza bitwa rycerstwa 
polskiego z Tatarami na otwartym polu. W bitwie udział 
brały również drużyny rycerstwa sandomierskiego pod 
wodzą Pakosława. Według Długosza bitwa miała dwie 
fazy. W pierwszej rycerstwo krakowskie, wykorzystując 
zaskoczenie zadało Tatarom ciężkie straty. Polacy zdo-
byli obóz mongolski, uwolnili wszystkich jeńców, któ-
rzy schronili się w lasach i zaniedbując pościg rozpoczęli 
grabież tatarskiego taboru. W tym czasie Tatarzy upo-
rządkowali szyki i uderzyli na rycerstwo krakowskie, 
pokonując je. Tatarzy ponieśli jednak tak duże straty, że 
natychmiast uciekli do Sieciechowa, nie wyrządzając 
po drodze nikomu żadnej krzywdy. Z powodu tej bitwy 
Tursko Wielkie zostało zapisane w rocznikach chińskich 
dynastii tatarskich.

Nieznane są jednak losy grodu połanieckiego pod-
czas tego najazdu. Nie wiadomo, czy gród nie został 
wtedy spalony, czy może bitwa pod Turskiem ocaliła go 
od zniszczenia.

W XIII w. pomimo licznych najazdów Litwinów, 
Rusinów i Jaćwingów, zakrojona była na szeroką ska-
lę akcja lokacji miast i wsi. Połaniec znajdował się 
w pierwszej dziesiątce miast Małopolski, które otrzyma-
ły przywilej lokacyjny. Nastąpiło to w 1264 r. i � jak się 
wydaje � prawo to mogło być nagrodą dla wójta połanie-
ckiego, Mikołaja, za zasługi w bitwie pod Zawichostem, 
w tymże roku.

Dokument został wydany przez kancelarię księcia 
krakowsko-sandomierskiego, Bolesława Wstydliwe-
go, w Osieku. Przywilej dla wójta Połańca sporządził 

Gród i widok na Skarpę

O dziejach Połańca w XIII w. nie wiemy niestety zbyt 
wiele. Zachowało się jednak kilka ciekawych wzmia-
nek. W dokumencie wystawionym przez księcia Leszka 
Białego w 1224 r. w Korytnicy koło Wiślicy, nadają-
cym klasztorowi cystersów z Jędrzejowa wieś Claczow 
(dziś Kliszów), widnieje podpis, jako świadka, Miro-
sława herbu Lubowla, kasztelana połanieckiego. Jest to 
pierwszy znany nam mieszkaniec Połańca. W okresie 
funkcjonowania grodu władzę w nim sprawowało wielu 

.
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podkanclerzy Twardosław 18 lipca 1264 roku. Akt ten 
wymienia adresata, wójta Mikołaja, i wspomina liczne 
zasługi jego ojca, Bartłomieja, który zapewne dzielnie 
walczył w drużynie księcia Bolesława Wstydliwego. 
Wójt Mikołaj uznany został za godnego następcę swo-
jego ojca i przekazuje mu się i jego potomkom wszystko 
w �wieczne posiadanie�. Otrzymuje on więc, wraz ze 
wszystkimi korzyściami, użytecznościami i przyległoś-
ciami, nieokreśloną obszarowo i liczbowo ilość łąk, pa-
stwisk, barci leśnych, lasów, wód rybnych, a nawet żere-
mi bobrów (prawo do polowania na bobry miał bowiem 
tylko książę).

Następnie omówione zostały świadczenia rzemieśl-
ników i kupców, które mają być płacone w denarach. 
I tak z każdego łanu mieszczańskiego mają płacić po 60 
denarów w terminie do 11 listopada, czyli na św. Mar-
cina (późniejszego patrona paraÞ i Połaniec), ze stołów 
mięsnych (jatek), kramów sukienniczych i obuwniczych, 
z kramów ratuszowych po 10 denarów, w tym samym 
terminie. Z tych książęcych dochodów wójt, a także jego 
spadkobiercy mieli otrzymywać trzecią część. Ponadto 
wójt dostaje na �wieczne używanie� cztery wolne łany 
(ok. 120 do 170 mórg ziemi). Książę daje także Miko-
łajowi i jego następcom pełną wolność i prawo budowy 
młyna nad rzeką Czarną oraz zapory w celu umieszcze-
nia więcierzy na ryby. Na mocy tego dokumentu miesz-
czanie połanieccy mogli użytkować lasy książęce, wypa-
sać w nich bydło i nierogaciznę, zbierać drzewo na opał 
i wycinać na budowę domów. Ważnym przywilejem dla 
kupców udających się w dalekie podróże było całkowi-
te ich zwolnienie z opłat celnych, zarówno wodnych jak 
i lądowych, na terenie księstwa krakowsko-sandomier-
skiego. W dokumencie wspomina się też o handlu solą 
spławianą Wisłą z książęcych żup w Bochni i Wieliczce. 
Kupcy połanieccy handlujący z Rusią mogli udawać się 
tam dowolną drogą, bez uiszczania opłat i cła. Sąd miej-

ski miał prawo wykonywania kary na mężobójcach, jed-
nakże kara ta mogła być zamieniona na karę pieniężną. 
Decyzja o zmianie kary należała nie tylko do księcia, ale 
i do mieszczan, którzy brali udział w procesie. W przy-
padku bowiem ciężkiego przestępstwa, jak zabójstwo, 
gwałt czy napad, podlegającego sądowi książęcemu, 
w procesie mieli prawo brać udział mieszczanie. Na 
mocy przywileju wójt Mikołaj i jego spadkobiercy, 
otrzymywali trzecią część wysokości wymierzonej kary, 
jak i innych opłat sądowych. W zakończeniu głównej 
części napisane jest: �... aby zaś temu naszemu nadaniu 
nie odważył się ktoś w przyszłości zaprzeczyć, obecną 
stronicę naszą pieczęcią umacniamy�.
Świadkami wystawianego dokumentu byli: komes 

Adam, kasztelan krakowski, komes Mikołaj Mstiga, wo-
jewoda krakowski, komes Boguta, kasztelan wiślicki, 
komes Segneus, wojewoda sandomierski, komes (brak 
imienia), kasztelan lubelski, Lassota, i jego brat, Skarbi-
mir, oraz wielu innych panów z dworu książęcego.

Z treści dokumentu nadania praw miejskich wynika, 
że miasto posiadało prawo średzkie jeszcze za poprzed-
niego wójta, a obecny akt tylko je potwierdza, odnawia 
i rozszerza. Potwierdza to fakt, że Połaniec posiadał pra-
wa miejskie polskie już pod koniec XII w., za panowania 
Kazimierza Sprawiedliwego (1177-1194 r). Są to jednak 
przypuszczenia, tak więc, datę 18 lipca 1264 r. uważa 
się za datę nadania praw miejskich dla Połańca. Powyż-
sze fakty stawiają więc Połaniec w rzędzie najstarszych 
miast Polski. Jego bogata historia tkwi jeszcze zapewne 
głęboko w ziemi lub na dnie Wisły. 

Niniejszą wizję początków Połańca opisałem, ukła-
dając w całość dane zawarte dziś w dokumentach i opi-
sach miasta i grodu w Połańcu, a także korzystając ze 
sprawozdań z prac archeologicznych na terenie gminy 
Połaniec oraz szukając analogii do podobnych ośrodków 
miejskich.

Monety � skarby zapomniane i schowane. Co jakiś 
czas w naszym kraju pojawiają się ciekawe informa-
cje odnośnie całkiem przypadkowych odkryć skarbów, 
czy to w postaci elementów architektonicznych, czy w 
postaci monet � miedzianych, srebrnych, złotych. Prze-
ważnie monety zakopywano w ziemi, gdyż na owe czasy 
wydawało się to w sposób naturalny najbezpieczniejszą 
i najodpowiedniejszą kryjówką, a zazwyczaj ukrywaniu 
skarbu towarzyszył niepokój, pośpiech i niebezpieczeń-
stwo. Jeden z takich przypadków miał miejsc w Połań-
cu. 

Pewnego jesiennego dnia, 9 listopada 1968 r., w Po-
łańcu wydarzyło się coś  niezwykłego. Dwóch mężczyzn 
kopiących piasek na terenie połanieckiego �Folwarku�1   

w piaszczystej ziemi natraÞ ło na gliniane naczynie, a w 
nim kilkadziesiąt srebrnych monet rzymskich. Właści-
cielem miejsca, w którym znaleziono naczynie, był Jó-
zef Pławski, natomiast szczęśliwymi znalazcami okazali 
się Mieczysław Marczewski i Władysław Kłosiński. Ro-
botnicy pracowali przy naprawie wału ochronnego rzeki 
Wschodniej.

Łukasz Orłowski

SKARB Z PO£AÑCA
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Rzymskie  monety znajdowa-
ły się w 15 cm naczyniu z gliny 
w kolorze czarnym. Niestety, żad-
ne fragmenty tego naczynia nie 
zachowały się do dzisiaj, ponie-
waż robotnicy w trakcie odkrywa-
nia skarbu doszczętnie rozbili je 
łopatą, a fragmenty wraz z ziemią 
wykorzystali do umocnienia wału 
ochronnego nad Wschodnią. Robot-
nicy następnie porozdzielali między 
sobą znalezione monety, a część  
rozdali innym współpracownikom. 
Mając świadomość sporej wartości 
owego skarbu, postanowili jednak 
poinformować o tym kielecką pra-
sę. Tydzień później w dzienniku 
�Słowo Ludu� ukazał się krótki 
artykuł opisujący to niecodzienne 
wydarzenie.2

Nie trzeba było długo czekać na przy-
jazd archeologów. Pod kierunkiem mgr 
Zygmunta Pyzika do Połańca zawitała 
grupa archeologów Muzeum Święto-
krzyskiego, w celu zabezpieczenia miej-
sca i jego zbadania.3 Znalezisko, łącznie 
z odzyskanymi  pojedynczo rozdanymi 
monetami, zostało w całości przeniesione 
do zbiorów Muzeum Świętokrzyskiego w 
Kielcach, gdzie następnie zostało zinwen-
taryzowane.4 Połaniecki skarb składał się 
ze 148 srebrnych monet (na zdjęciu znaj-
duje się denar L. Marciusa Censorinusa ze 
skarbu z Połańca). W jego skład wchodzą 
wyłącznie denary. Monety pochodzą z 
okresu, w którym denar rzymski wybijany 
był prawie z czystej jakości srebra; zawar-
tość tego kruszcu wynosiła mniej więcej 
95 � 99%. 

Szczegółowy spis monet znalezionych w Połańcu przedstawia się następująco:

Rzymskie denary znalezione w Połańcu

!
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Denary  z Połańca zostały odkryte w pasie nadwiślań-
skim, kilka kilometrów od rzeki Wisły. Pas nadwiślański 
jest miejscem, w którym można odszukać zarówno drob-
ne jak i zespołowe znaleziska monet z czasów rzymskich. 
Sam Połaniec zawiera dość istotne ślady osadnictwa 
z czasów rzymskich wpływów, ale nadmienić należy, że 
są to wyłącznie znaleziska powierzchniowe, ponieważ 
badania wykopaliskowe na szerszą skalę nigdy nie były 
tu przeprowadzane. 

Wracając do samych monet � jaka jest datacja na-
pływu na ziemie polskie denarów odkrytych w Połańcu, 
moment zakopania skarbu, jak dotarł on na nasze tere-
ny itp.? Niestety, na większość z tych pytań nie da się 
udzielić odpowiedzi z powodu braku wystarczających 
informacji. Przyczyną pozostawiania tego typu skarbów 
w ziemi przeważnie były  kataklizmy wojenne, klęski 
żywiołowe czy napady rabunkowe na kupców prze-
mierzających różne szlaki handlowe. Ktoś, przewidując 
nadchodzące niebezpieczeństwo ze strony wroga, ukrył 
swój majątek, a koleje losu nie pozwoliły mu go odzy-
skać? Możliwym jest, że skarb napłynął do Połańca po-
przez ruchy migracyjne i przemieszczenia większych lub 
mniejszych grup ludzi. 

A może znalezisko z Połańca powinno potraktować 
się jako zespół pierwotny, a więc że w całości napłynął 
on na ziemie polskie jednorazowo w takiej liczbie monet, 
jak w chwili znalezienia.  Może wskazywać na to chro-
nologia tego zespołu, ponieważ w I w. n.e., a szczególnie 
w I połowie, napływ denarów rzymskich na polskie te-
reny był mało prawdopodobny z uwagi na zrozumienie 
roli monety, które było wtedy niskie. Z tego też względu 
nie wydaje się możliwym, aby skarb ten mógł być tutaj 
stopniowo gromadzony w rękach któregoś z plemien-
nych naczelników drogą regularnej wymiany z obcymi 
kupcami7. Jak naprawdę jest, czy w Połańcu i okolicy 
znajdują się jakieś inne znaleziska � zapewne tak � ale 
w którym miejscu, tego nikt nie wie. Może niedługo ktoś, 
kopiąc ziemię pod budowę domu, znajdzie taki skarb?

Po dziś dzień denary rzymskie z Połańca są naj-
cenniejszym eksponatem Muzeum Świętokrzyskiego. 
Prawdopodobnie zaginęła 1 sztuka. Uczciwi znalazcy � 
M. Marczewski i W. Kłosiński � w podziękowaniu za 
społeczną postawę zostali nagrodzeni wysokimi nagro-
dami pieniężnymi przez Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Kielcach.  

Podsumowując � skarb z Połańca, jako jedyne takie 
znalezisko w pozalimesowej Europie8, jest unikatem na 
ziemiach polskich. Daje on historyczny obraz monety 
rzymskiej, począwszy od pierwszych anonimowych se-
rii. Najstarsze znaleziska z dotychczasowych pochodzą 
najwcześniej z drugiej ćwierci II w. n.e. (117 � 138), 
skarb z Połańca wyprzedza je więc o przeszło 100 lat. 
Dodatkowo wartość tego znaleziska potęguje również 
fakt, iż praktycznie całość dotarła do badań naukowych.  

Bez wątpienia Połaniec i okolice są bogate w ślady 
przeszłości, pozostaje tylko kwestią kiedy i co zostanie 
znalezione i podane do publicznej wiadomości.

1  Folwark �  w Połańcu było to  miejsce położone w odle-
głości ok. 100 m na północ od brzegu rzeki Wschodniej.

2  Dziennik �Słowo Ludu� z dn. 15 listopada 1968 r. - Cen-
ne znalezisko numizmatyczne koło Połańca.

3  Por. �Wiadomości Numizmatyczne�, t. XIII, Warszawa 
1969 r.

4  Monety zinwentaryzowano pod nr 2353 inwentarza, 
sygn. katalogowa 2963-3190.

5  Andrzej Kunisz, Skarb rzymskich denarów z Połańca, 
powiat Staszów.

6  Serratus - srebrna moneta rzymska bita w  II i I wieku 
p.n.e., równa 1 denarowi. Charakterystyczny dla tych monet 
był wycinany przed wybiciem ząbkowany rant.

7  Andrzej Kunisz , Skarb rzymskich denarów z Połańca, 
powiat Staszów, str. 126-127.

8 Pozalimesowej, czyli  poza granicami Imperium Rzym-
skiego.

.
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Dziś nikt już o tym nie pamięta, ale na terenie wsi 
Zawada, obok Składu Solnego na początku XIX w. 
rozmieszczony został korpus żołnierzy weteranów. 
Magazyny solne znajdowały się wówczas przy porcie, na 
terenie zajmowanym dziś przez połaniecką elektrownię. 
Przez czas funkcjonowania tej jednostki, żołnierze 
uczestniczyli w życiu gminy, utrzymywali coraz bliższe 
stosunki z mieszkańcami, wtapiając się powoli w to 
miejsce. Dzięki temu możemy dziś poznać ich nazwiska. 
Niektóre mogą dla nas brzmieć wyjątkowo znajomo.

rachując w to lat poprzednich.
Art. 32. Retreta nie będzie dana tylko tym wojskowym, 

którzy mając prawo być umieszczonymi u Inwalidów 
lub Weteranów, wolą powrócić do domów, lub też tym, 
którzy chociaż nie mają prawa żadnego do umieszczania 
w zwyż wspomnianych korpusach, nie są w stanie 
służenia dłużej przez nieszczęścia i wypadki pochodzące 
ze służby. Gdy jednak słuszność wymaga, aby nagrody 
stosowne były do zasług, Pensye zatem retretowe będą 
oddzielnem urządzeniem ustanowione w proporcji lat 
służby, kampanij odbytych i ran doniesionych. [Retreta 
(pensja retretowa) to pensja wypłacana po ustąpieniu ze 
służby]

Weterani nie mogli nosić wąsów, co było poważnym 
mankamentem dla wielu żołnierzy, którzy właśnie 
dlatego nie chcieli przechodzić do tej formacji. Jeden z 
naszych podchorążych opisuje, jak jadąc na spotkanie, 
a raczej lustracje ze strony Konstantego, spotkał 
jednego z byłych żołnierzy 16 pułku, a potem 4 pułku. 
Nie chciał on wstąpić do weteranów, bo �te szelmy 
co tam w sztabie wymyślili, żeby weteranom wąsy 
golić? Boże miłosierny! Wolałbym w szabas rabina na 
rożniu upiec i słoniną smarować, jak dotknąć brzytwą 
tych wąsów, przed którymi niejeden wróg zadrżał� 
(I.Komporowski, Wspomnienia podchorążego z czasów 
w. x. Konstantego)

Przepis Ubioru dla Korpusu Weteranów i Inwalidów 
(wg Przepis ubiorów dla woysk i administracyów 
wojennych Księstwa Warszawskiego): Mundur galowy, 
codzienny, surdut; różnica stopniów, broń, ekwipaż 
konny, tąż samą formą iak dla piechoty. Kolor zaś 
sukna na mundur iasno-niebieski, na kołnierz i łapki 
karmazynowy. Wyłogi takież iak mundur z wypustką 
karmazynową. Podszewka taka iak mundur. Guziki 
metalowe białe, na których wypukło wyrabiany napis W 
e t e r a n i, lub I n w a l i d y. - Epolety, Ryngraf, felcech 
i kordonki srebrne, toż samo się rozumie o szpadach 
pałaszach, tudzież galonach.

Ubiór weteranów (wg B. Gembarzewskiego): 
�Ubiór co do kroju był podobny w ogólności do ubioru 
strzelców pieszych, z ta różnicą, że kurtki mundurowe 
były niebieskie, zapinane na 9 guzików w jeden rząd, 
spodnie długie niebieskie z wypustką na ciżmy. Kaszkiet 
bez kordonów, wypustki i łapki u rękawów żółte 
weteranów czynnych, - amarantowe zaś w korpusie 
weteranów i inwalidów. Patronasze gładkie bez żadnych 
znaków, ledewerki czarne. Na tarczach na kaszkietach 
pod orłem była litera I. lub W. oznaczające - inwalidów 
lub weteranów. Naramienniki sukienne niebieskie, z 
wypustką wkoło żółtą lub amarantową i numerami 

Radosław Matusiewicz

KORPUS  WETERANÓW  W  ZAWADZIE

Korpus Inwalidów i Weteranów Królestwa Polskiego 
został powołany w 1815 r. Przyjęcie do Korpusu 
Inwalidów i Weteranów było przywilejem, a nie formą 
�emerytury� przysługującej wszystkim żołnierzom po 
ukończeniu służby. Do korpusu Inwalidów przyjmowani 
byli tylko okaleczeni w działaniach wojennych, a w 
drodze wyjątku w czasie pełnienia służby. Wstęp do 
korpusu Weteranów zapewniało natomiast pełnienie 
służby w wymiarze przekraczającym obowiązkowy � w 
Królestwie dwudziestoletnim wobec dziesięcioletniej 
służby poborowych. B. Gembarzewski w Armii 
Królestwa Polskiego, przybliża zasady przyjmowania do 
tychże korpusów:

Art. 30. Każdego stopnia wojskowy, okaleczony na 
wojnie, lub któryby dla odniesionych ran na polu chwały, 
utraciwszy zdrowie stał się niezdatnym do służby, będzie 
umieszczony w korpusie Inwalidów.

Art. 31. Dwudziestoletni nieprzerwany przeciąg 
służby daje prawo do Weteranów; wojskowy każdy 
jakiegokolwiekbądź stopnia, po otrzymanej raz dymisji, 
gdy wchodzi z powrotem do służby, te dwadzieścia lat 
nie będą mu liczone jak od powtórnego wejścia, nie 

Mapa okolic Zawady z pocz. XIX w. 
z zaznaczonym Składem Solnym

.
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kompanij lub batalionów; kompania Szpitalna nosiła na 
naramiennikach S karmazynowe, Robocza zaś kompania 
takiegoż koloru�.

Kompania 5 Weteranów 
(w Woiewództwie Sandomierskiem)
Kompania 6 Weteranów 
(w Woiewództwie Lubelskiem)
Kompania 7 Weteranów 
(w Woiewództwie Mazowieckiem)
Kompania 8 Weteranów 
(w Woiewództwie Augustowskiem)
Kompania 9 Weteranów 
(w Woiewództwie Krakowskiem)
Kompania 10 Weteranów 
(w Woiewództwie Podlaskiem)
Kompania 11 Weteranów 
(Przy Szpitalu Głównym w Warszawie)
Kompania 12 Weteranów 
(w Twierdzy Zamość)

Sztab Korpusu (w Warszawie) w roku 1817:
Bogusławski Ferdynand, Pk., 
Kawaler krzyża Woyskowego Polskiego.
Ossowski Jan, Ppk.
Janiszewski Kajetan, Pr. Kwl:, 
Kawaler Legii Honorowej
Zrzelski Nikodem, Pr: KSR., 
odznaczony Krzyżem złotym Polskim.
Grecz Bogusław, Kap: Audytor.
Wernery August, Sztabs Lekarz, ozd:kr:złot:p.
Brzuchański Jan, L Bat.
Gast Marcin, Pod-L.

Kompania 5. Weteranów (w Woiewództwie San-
domirskim)

Rok 1817
Dulfus Henryk, Ppk:, Kawaler Legii Honorowej
Kapitanowie: Karpiński Ignacy, Kawaler krzyża 

Woyskowego Polskiego; Rybałtowski Maciey, Kaw:
L.H.; Bogdanowicz Józef, Kaw:L.H.

Porucznicy: Wilczyński Tomasz; Kulczyki Jan.
Lekarz Batalionowy: Lipnicki Karol.
Rok 1818
Dulfus Henryk, Ppk:, Kaw:L.H.
Kapitanowie: Karpiński Ignacy, Kaw:kr:W.P.; Rybał-

towski Maciey, Kaw:kr:W.P, Kaw:L.H.; Bogdanowicz 
Józef, Kaw:L.H.

Porucznicy: Wilczyński Tomasz; Kulczyki Jan.
Lekarz Batalionowy: Lipnicki Karol.
Rok 1819
Dulfus Henryk, Ppk:, Kaw:L.H.
Kapitanowie: Karpiński Ignacy, Kaw:kr:W.P.; Rybał-

towski Maciey, Kaw:kr:W.P, Kaw:L.H.; Bogdanowicz 
Józef, Kaw:L.H.

Porucznicy: Wilczyński Tomasz; Kulczyki Jan.
Lekarz Batalionowy: Lipnicki Karol.
Rok 1820
Dulfus Henryk, Ppk:, Kaw:L.H.
Kapitanowie: Karpiński Ignacy, Kaw:kr:W.P.; Rybał-

Początkowo organizacja Korpusu była zbliżona do 
pułku piechoty, a od 1828 r. składał się on z dwóch 
kompanii inwalidów, dwunastu kompanii weteranów i 
dwóch kompanii poprawczych. Większość z kompanii 
rozmieszczonych było na terenie całego kraju. W 1830 
przeprowadzono reorganizację korpusu, wprowadzając 
podział na trzy bataliony, po cztery kompanie (wynikałoby 
z tego, że poprawcze znajdowały się poza strukturą 
batalionową). Powstała także kompania robocza do 
pracy przy Kanale Augustowskim.

Dzięki dostępowi do �Roczników Woyskowych 
Królestwa Polskiego na lata 1817-1829� mogę 
przedstawić skład Korpusu oraz dowództwa Kompanii 
stacjonującej w Zawadzie (www.pbi.edu.pl 28.01.2008)

KORPUS  INWALIDÓW  I  WETERANÓW
Sztab Korpusu (Warszawa)
Kompania 1 Inwalidów (Warszawa)
Kompania 2 Inwalidów (Warszawa)
Kompania 1 Weteranów (Warszawa)
Kompania 2 Weteranów (Warszawa)
Kompania 3 Weteranów 
(w Woiewództwie Kaliskiem)
Kompania 4 Weteranów 
(w Woiewództwie Płockiem)

Żołnierze jednostek inwalidów
.
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towski Maciey, Kaw:kr:W.P, Kaw:L.H.; Bogdanowicz 
Józef, Kaw:L.H.

Porucznik: Wilczyński Tomasz.
Podporucznik: Andruszkiewicz Józef.
Lekarz Batalionowy: Lipnicki Karol.
Rok 1822
Dulfus Henryk, Ppk:, Kaw:L.H.
Kapitanowie: Rybałtowski Maciey, Kaw:kr:W.P, 

Kaw:L.H.; Bogdanowicz Józef, Kaw:L.H.
Porucznicy: Wilczyński Tomasz, Karpisz Woyciech.
Podporucznicy: Andruszkiewicz Józef; Bazarewski 

Jan, Kaw:L.H.; Dąbrowski Jan.
Lekarz Batalionowy: Lipnicki Karol.
Rok 1823
Dulfus Henryk (Baron), Ppk:, Kaw:L.H.
Kapitan: Bogdanowicz Józef, Kaw:L.H.
Porucznik: Karpisz Woyciech.
Podporucznicy: Andruszkiewicz Józef; Pigulski An-

drzey; Ulanowski Jan; Olszewski Jakób; Stępkowski 
Karol; Dąbrowski Jan.

Lekarz Batalionowy: Lipnicki Karol.
Rok 1824
Dulfus Henryk (Baron), Ppk:, Kaw:L.H.
Kapitan: Bogdanowicz Józef, Kaw:L.H.
Porucznik: Karpisz Woyciech.
Podporucznicy: Andruszkiewicz Józef; Ulanowski Jan.
Lekarz Batalionowy: Lipnicki Karol.
Rok 1825
Dulfus Henryk (Baron), Ppk:, Kaw:L.H.
Kapitan: Bogdanowicz Józef, Kaw:L.H.
Porucznik: Karpisz Woyciech.
Podporucznicy: Andruszkiewicz Józef; Ulanowski 

Jan; Stępkowski Karol; Olszewski Jakób; Pigulski An-
drzej; Dąbrowski Jan.

Lekarz Batalionowy: Lipnicki Karol.
Rok 1826
Dulfus Henryk (Baron), Ppk:, Kaw:L.H.
Kapitan: Bogdanowicz Józef, Kaw:L.H.
Porucznik: Karpisz Woyciech.
Podporucznicy: Andruszkiewicz Józef; Bułhak Leon; 

Ulanowski Jan.
Lekarz Batalionowy: Lipnicki Karol.
Rok 1827
Dulfus Henryk (Baron), Ppk:, Kaw:L.H.
Kapitan: Bogdanowicz Józef, Kaw:L.H.
Porucznicy: Karpisz Wojciech; Pilatowski Franci-

szek, Kaw:L.H.
Podporucznicy: Andruszkiewicz Józef, Kaw:L.H.; 

Olszewski Jakób; Dąbrowski Jan; Ulanowski Jan; Hub-
ka Józef, Kaw:L.H.; Stępkowski Karol; Zdrodowski 
Woyciech; Pigulski Andrzey.

Lekarz Batalionowy: Lipnicki Karol.
Rok 1828
Kapitanowie: Karpiński Ignacy, Kawaler Krzyża 

srebrnego Polski.; Bogdanowicz Józef, Kaw:L.H.
Porucznik: Karpisz Wojciech.

Podporucznicy: Andruszkiewicz Józef, Kaw:L.H.; 
Olszewski Jakób; Dąbrowski Jan; Ulanowski Jan; Hub-
ka Józef, Kaw:L.H.; Zdrodowski Woyciech; Pigulski 
Andrzej; Żarski Kajetan, Kaw:L.H.; Majewski Jan.

Lekarz Batalionowy: Lipnicki Karol.
Rok 1829
Kapitanowie: Karpiński Ignacy, Kawaler Krzyża 

srebrnego Polski; Bogdanowicz Józef, Kaw:L.H.
Porucznik: Karpisz Wojciech.
Podporucznicy: Andruszkiewicz Józef, Kaw:L.H.; 

Olszewski Jakób; Dąbrowski Jan; Ulanowski Jan; Hub-
ka Józef, Kaw:L.H.; Zdrodowski Woyciech; Pigulski 
Andrzej; Żarski Kajetan, Kaw:L.H.; Majewski Jan; Duń-
kowski Jan; Żebrowski Wojciech.

Lekarz Batalionowy: Lipnicki Karol.

SKŁAD  SOLNY  W  ZAWADZIE
Kompania żołnierzy weteranów została ulokowana 

w Zawadzie koło istniejących tam magazynów Skła-
du Soli. Najbardziej znaną postacią związaną z tym 
miejscem był Stanisław Twardzikowski, Pisarz przy 
Składzie Solnym i Urzędnik Skarbowy w latach ok. 
1814-1830. Jego wspaniały pomnik został kilka lat 
temu odnowiony na starym cmentarzu (jest to najstar-
szy grobowiec w Połańcu). Stanisław był synem Wojcie-
cha Twardzikowskiego i ZoÞ i Kukorskiej. Mieszkając 
w Zawadzie z żoną Weroniką Osuchowską (pochodzącą 
z okolic Dąbrowy Tarnowskiej), doczekał się dzieci: Jana 
Kantego Leonarda (ur.1816) i Józefy Apollonii Filipiny 
(ur.1827). Zmarł tam też jego jedenastoletni syn Ignacy. 
Stanisław, jak się wydaje, miał jeszcze córkę Weronikę, 
która w 1826 wyszła za mąż za WM Józefa Krasnosiel-
skiego, dziedzica Winnicy, oraz syna, Jana Eustachego. 
Stanisław Twardzikowski zmarł w Zawadzie w 1830 r. 
w wieku 52 lat. Po Stanisławie Twardzikowskim funk-
cję tę pełnił WM Hipolit Białobłocki (ok.1830-1831). 
Był on synem Antoniego Białobłockiego i Elżbiety z Ra-
szewskich, mieszkających koło Konina. Jego żona Euge-
nia Raszkowska urodziła mu trzech synów, którzy dziel-
nie walczyli w późniejszych powstaniach narodowych. 
Ostatni z nich, Stanisław Ludwik Hipolit Białobłocki, 
urodził się w 1832 r., kilka miesięcy po śmierci ojca. 
W 1833 r. pisarzem przy składzie był WM Jan Karski, 
któremu w tymże roku żona WM Katarzyna z Kosków 
urodziła syna, Karola Franciszka. Jego chrzestnymi byli: 
WM Teodor Lipiński Komendant Korpusu Weteranów 
i WM  Magdalena Lipińska. Ostatnim znanym z na-
zwiska pisarzem w Zawadzie był Ludwik Piotrowski 
(ok.1869-70). Żonaty był z pochodzącą z Samsonowa 
Justyną Podrygalską, a po śmierci w 1870 r. zostawił po 
sobie w Tursku trzech synów: Michała, Borysława i Lu-
bomira.

MAGAZYNY  SOLNE
Magazyny Solne i port w Zawadzie musiały być przez 

cały czas strzeżone. Strażnicy i Stróże przy składzie po-

.
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chodzili z okolic Zawady i Turska, a ich rodziny miesz-
kają tu do dziś. Dzięki wpisom w XIX wiecznych księ-
gach paraÞ alnych mogę dziś podać kilka nazwisk osób, 
które zapewne oprócz rolnictwa, dorabiały jako strażnicy 
w magazynach. Byli to m.in.: Piotr Bonkowski (w 1848 
z Turska); Tadeusz Kozodój (w 1823); TeoÞ l Kulczyński 
(w 1865, 1867) mieszkający z żoną Marianną Mizińską 
w Zawadzie, oprócz funkcji Stróża Solnego był również 
bednarzem; Erazm Półgrabski (w 1862); Jan Strzał-
kowski (1833); Jan Sztofoski (1833), czy Paweł Żmuda 
(w 1852). Największą rodziną związaną z magazyna-
mi w Zawadzie była rodzina Machników, czy Machni-
ckich; Jakub Machnik vel Machnicki mieszkający z żoną 
Marianną Kossecką w Łęgu był Strażnikiem Solnym 
w 1819 i 1822; Łukasz Machniak; TeoÞ l Machniak 
(w 1827); Tomasz Machniak (w 1826) i Tomasz Machni-
cki bednarz, też stróż przy magazynie (w 1836).

ŻOŁNIERZE  WETERANI
Ulokowanie jednostki wojskowej koło Zawady oraz 

nowa zabudowa wsi sprawiła, że miejsce to nazywane 
było czasami �wsią weteranów� (villa weterani). Żoł-
nierze bowiem tam przebywający, prowadzili zwyczajne 
życie, zakładając rodziny i z czasem wtopili się w tu-
tejsze społeczeństwo. Najwyższym stopniem żołnierzem 
weteranem przebywającym w Kompanii był WM Józef 
Śnieżek, Porucznik Weteran Wojsk Polskich z Tur-
ska, który w 1817 r. jako ppor. przykomenderowany był 
do Pułku 2 Strzelców pieszych. Porucznik Śnieżek oraz 
Antonina Kożarska, żona wójta Turska, byli w 1829 r. 
chrzestnymi Ludwika Hipolita, syna Stanisława Pigłow-
skiego, Pisarza Browaru w Tursku oraz Marianny Wol-
skiej. Rodziną zapewne wspomnianego wyżej Lekarza 
Batalionowego, Karola Lipnickiego, byli: WM Teodor 
Lipnicki (w 1833 wymieniony jako Komendant Korpu-
su Weteranów), WM Magdalena Lipnicka, jak się wyda-
je, jego żona i być może Ludwika Lipińska, żona Fran-
ciszka Niedzielskiego z Luszycy. Jako PodoÞ cer przy 
Składzie Solnym wymieniony jest Antoni Byczkowski, 
któremu urodziła się córka Marianna, a jej chrzestnymi 
byli: WM Leopold Neumark, dziedzic Turska, oraz WM 
Eugenia Białobłocka. Ciekawym wpisem jest przedsta-
wienie zezwolenia na ślub wydane przez Dowódcę Kor-
pusu Inwalidów i Weteranów w Warszawie de Szydlitę 
dla Karola Iwanowicza (od aut. w 1820 Pułkownik Józef 
Seydlitz , Dowódca tymczasowy). Zezwolenie nr 11 ze-
zwala na ślub Karola Iwanowicza, syna Iwana i Pryszki 
Szkierniatow ze wsi Nosowice Gub. Czernichowskiej
z Ewą Jankierowną lat 25, córką Kazimierza i Agnieszki 
z Barańskich. W księgach paraÞ alnych spora część wpi-
sów dotyczy żołnierzy weteranów w stopniu sierżanta. 
Jedną z barwniejszych postaci, o której się z nich do-
wiadujemy, był utrzymujący szerokie kontakty z miej-
scowymi Sierżant Franciszek Biłłek. Z aktu jego ślubu 
z roku 1819 dowiadujemy się, że był synem Józefa i Jó-
zefy Biłłków, pochodził z miasta Wędrzyn w Morawii 

i jako 44 letni wdowiec żeni się z Franciszką Pacanowną, 
22 letnią córką Filipa i Wiktorii z Drzewicy, a świadkami 
na ślubie byli Tomasz Machniak, Stróż Solny, i Jakub 
Machniak, Strażnik Solny. W Zawadzie urodziło się ich 
dwóch synów: Franciszek Paweł Filip (w 1820) oraz Ka-
rol Konstanty (w 1823). Innymi znanymi Sierżantami 
tegoż Korpusu byli: Paweł Daciewicz (w 1825 i 1827 r. 
Marianna Daciewicz, �żołnierka�); Tomasz Sokołowski, 
Feldwebel przy Składzie Solnym konsystujący; Tomasz 
Sulikowski (1830); Maciej Tomasik (w 1833, w 1840 
Marianna Tomasik z Zawady). Ciekawym wpisem jest 
również pochodzący z 1817 r. akt urodzenia Franciszka 
Borgiasza syna Józefa Rystera, Feldwebla Korpusu We-
teranów i Filipiny Franciszki Deagore, której nazwisko 
wydaje się być pochodzenia francuskiego. Francuskie 
brzmienie ma także nazwisko chrzestnego Ignacego Do-
rantta, co odzwierciedla bliskie kontakty Polski z Fran-
cją w tamtym okresie. Odnalazłem także jedną rodzinę, 
której przedstawiciele posiadali rangę Kaprala Korpu-
su Weteranów. Byli to: Wojciech Filarskiego (w 1823, 
1824) Kapral Korpusu Weteranów i Piotra Filarskiego, 
który również był Kapralem Korpusu Weteranów, żo-
natym w Szczece z Antoniną Kuleszowną i któremu 
w 1843 r. urodziła się córka Stanisława Karolina. Naj-
częściej możemy jednak spotkać wpisy zawierające na-
zwiska zwykłych żołnierzy weteranów: Wojciech Bator 
(w 1824, któremu zmarła wtedy córka Rozalia); Antoni 
Dromirecki (w 1830 urodziła się mu córka Marianna); 
Hilary Garbaczewski (1834); Hieronim Gate (1827); 
Benedykt Kasperski (1827); Michał Markiewicz (1828); 
Cyprian Milanowski (1828, w 1829 jemu i żonie Magda-
lenie Stawiarskiej urodziła się córka Paulina Marianna); 
Ignacy Paluszkiewicz (1830); Tomasz Peska (1820); Mi-
chał Pinkiewicz (1818); Wincenty Przygodzki (1827); 
Marcin Sokołowski (1828); Tomasz Szarchalski (1828); 
Piotr Szmiderski (1828); Jan Warchmin (1831) i Franci-
szek Zachowicz (1830).

Dziś o tym, że w Zawadzie funkcjonował Korpus 
Żołnierzy Weteranów, mało kto słyszał. Co więcej, Za-
wada jako wieś przestała istnieć, wymazana z map przez 
połaniecką elektrownię. Może więc ten materiał pozwoli 
ocalić od zapomnienia ten ciekawy fragment historii.
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Pomysł zanotowania smaków połanieckiej kuchni 
zrodził się w Towarzystwie Kościuszkowskim już kilka 
lat temu. Podjęłam się tego tematu, ponieważ urodzi-
łam się w Połańcu, przeżyłam tu wiele lat oraz miałam 
możliwość uczestnictwa w zachodzących przemianach. 
W swej pracy skupiłam się najbardziej na XX wieku, po-
nieważ jest on najbliższy obecnej rzeczywistości.

Na początku XX wieku  przygotowywanie produk-
tów żywnościowych i posiłków było o wiele trudniej-
sze niż obecnie, gdyż własnoręcznie wykonywano wiele 
prac. Samo gotowanie odbywało się na kuchni opalanej 
drewnem, a dopiero w późniejszych czasach węglem. 
Do gotowania służyły najczęściej żeleźniaki, wpusz-
czane w fajerki kuchni po to, by szybciej zagotować po-
trawę. Garnki, talerze, garnuszki czy patelnie myło się 
w miednicy z ciepłą wodą ogrzewaną na kuchni. 

W gospodarstwach rolnych większość prac związa-
nych z przygotowaniem żywności spadało na kobiety. 
One piekły chleb i ciasta w piecu, wyrabiały masło, kisi-
ły ogórki i kapustę, zabezpieczały mięsa i wędliny przed 
zepsuciem, suszyły grzyby, jabłka, gruszki i śliwki. 

Mąkę przesiewano do dzieżki przez gęste sito, spe-
cjalnie przeznaczone do tego celu. Do przygotowania 
rozczynu należało wziąć część mąki, wodę i zakwas 
z poprzedniego pieczenia. Zakwas to mała porcja ciasta 
żytniego ważąca ok. 1 kg, którą przechowywano w mące 
do następnego pieczenia, aby mogła posłużyć do spulch-
nienia przygotowanego chleba. (W połowie XX w za-
kwas zastąpiono drożdżami.) Tak przygotowany rozczyn 
pozostawiano w ciepłym miejscu do wyrośnięcia na noc, 
w takiej ilości, aby ciasto nie było zbyt gęste. Wczesnym 
rankiem do podrośniętego rozczynu dodawano pozostałe 
części ogrzanej mąki znajdującej się w dzieżce.  Gospo-
dyni wyrabiała ciasto w dzieżce dotąd, aż odstawało od 
ręki. Była to bardzo ciężka praca, dlatego w niektórych 
domach pomagali w niej mężczyźni. Receptura chleba 
była tajemnicą gospodyni. Nawet sąsiadki nie mogły 
wiedzieć, co dokładano do wyrabianego ciasta, aby było 
smaczniejsze i dłużej świeże. Po wyrośnięciu ciasto było 
dzielone na części. Formowano z nich bochenki w nie-
ckach. Uformowany chleb rozkładano na białym płótnie 
na stole. Każdy bochenek podsypywano mąką, aby nie 
przylegał do płótna i dał się łatwo przenieść na łopacie 
do pieca. Bochenki pozostawiano do wyrośnięcia.

W czasie rośnięcia rozpalano w piecu chlebowym, 
który najczęściej znajdował się nad kuchnią z fajerka-
mi lub poniżej kuchni, aby łatwiej było usunąć z nie-
go resztki ze spalonego drewna. Po nagrzaniu klepisko 
w piecu wymiatano pomiotłem. W ostatniej fazie mo-
czono słomiane pomiotło, aby w piecu nie pozostawał 
popiół i drobne węgielki, które mogłyby przykleić się 
do pieczonego chleba. W późniejszych czasach chleby 
pieczono już w foremkach (blachach), których wcześniej 
używano do pieczenia drobnych ciastek, ciast kruchych 
i drożdżowych.

W oczekiwaniu na świeży chleb gospodynie piekły 
podpłomyki. Piekło się je na brzegu pieca z kawałka cia-
sta przeznaczonego na chleb lub z innego ciasta na so-
dzie. Gospodyni rozrabiała ciasto z mąki pszennej, mle-
ka, sody i soli. Dzieliła je na części i z każdej części for-
mowała krążek o średnicy ok. 20cm. Takie krążki można 
było upiec w piecu chlebowym lub na wyczyszczonych 
kuchennych fajerkach. Dobrze wypieczone miały słod-
kawy smak i były bardzo dobre ze świeżym mlekiem 
z południowego udoju. 

Chleb po wyjęciu z pieca studzono na ułożonych pa-
tykach, aby bochenki schłodziły się równomiernie ze 
wszystkich stron. Po wystudzeniu chleb był przenoszo-
ny do komory i tam w chłodzie, najczęściej na deskach 

Jadwiga Bień

PO£ANIECKIE SMAKI

Gospodynie tradycyjnie piekły chleb raz w tygodniu. 
Chleb pieczono najczęściej z mąki żytniej, w później-
szych latach dodawano już mąki pszennej. Pieczenie 
chleba odbywało się w domowych piecach i trwało 
najczęściej dwa dni. Wieczorem dnia poprzedzającego 
pieczenie przynoszono z komory mąkę, aby ogrzała się, 
oraz przygotowywano rozczyn.

Wykopki w Połańcu
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przybitych do belek, bochenki czekały na spożycie. Po-
zostające kawałki czerstwego chleba czasem odświeża-
no. Po zamoczeniu w wodzie wkładało się część pozo-
stałego bochenka do pieca u sąsiadki. Chleb odzyskiwał 
częściowo świeżość i dał się zużyć do końca.

Ciasta kruche i drożdżowe pieczone były po wyjęciu 
chleba z pieca, bo nie wymagały tak wysokiej tempera-
tury jak chleb. Gospodynie często po pieczeniu chleba 
piekły także �źmiocorze�. Było to coś w rodzaju obecnej 
babki ziemniaczanej. Przygotowywało się masę z tartych 
ziemniaków, cebuli i jajek. W czasie wyrabiania solono 
masę i wykładano potem do blaszki wysmarowanej ole-
jem lub smalcem, aby zapach blaszki nie przechodził do 
pieczeni. Pachnące jadło spożywano na gorąco, zanim 
wystygł chleb.

W piecach chlebowych pieczono również na blasz-
kach mięso, a szczególnie cielęcinę. W tym celu mięso 
przyprawiano, układano na blaszkach wysmarowanych 
grubą warstwą tłuszczu, najczęściej smalcu. Tak przygo-
towane mięso wsuwano do pieca. Gospodyni sprawdzała 
czy mięso się nie przypala i polewała je wtedy wywarem 
z blaszki, aby nie wysychało i po upieczeniu było nawil-
żone.

Ciasta kruche najczęściej były przekładane marmola-
dą z domowej spiżarni lub stanowiły podstawę do serni-
ków z domowego sera. Ciasta drożdżowe były pieczone 
z kruszonką lub przekładane powidłami, makiem albo 
posypywane jagodami. 

Gospodynie piekły ciastka z amoniakiem, który był 
używany jako spulchniacz. Z rozwałkowanego ciasta 
wycinano foremkami ciastka o różnych kształtach, któ-
re smarowano białkiem i posypywano grubym cukrem. 
Takie ciastka jadło się dopiero następnego dnia.  Były 
kruche i pachnące.

Masło wyrabiane było raz lub dwa razy w tygodniu 
w maśniczkach drewnianych, do których nalewano 
śmietanę, odciągniętą wcześniej w specjalnej bańce. Aby 
zebrać z mleka śmietanę i zachować jej świeżość przele-
wano przecedzone po udoju mleko do metalowej bańki 
zaopatrzonej w okienko i kranik. Po schłodzeniu bańki 
w zimnej wodzie, odlewano przez kranik odchudzone 

mleko, na którego górnej powierzchni była schłodzona 
śmietana. W chwili, kiedy w okienku pokazała się żół-
ciejsza niż mleko śmietana, wolniej odlewano mleko aż 
do czasu, gdy śmietana zeszła do dołu okienka. Wtedy 
zamykano kranik, bo w bańce została już tylko śmieta-
na. Chude mleko wylewano do pożywienia dla trzody 
chlewnej. Schłodzoną śmietanę zlewano do kamiennych 
garnków, aby była jej wystarczająca ilość, konieczna do 
wyrobienia masła, bo w maśniczce musiało być, co naj-
mniej 2 litry śmietany.

            Po przelaniu zebranej śmietany do maśniczki, 
wyrabiano w niej masło. Długość wyrabiania zależała od 
jakości śmietany i stopnia jej schłodzenia. Gdy w górnej 
części maśniczki wychodziła ze środka śmietana częś-
ciowo gruzełkowata, wlewało się do maśniczki przez 
szparkę wokół kijka trochę zimnej wody, dalej ubijając. 
W krótkim czasie pływające grudki masła zbijały się 
w jedną masę. Po otwarciu maśniczki przekładało się tę 
masę do miski z zimną wodą i tam przegniatało drew-
nianą łyżką, tworząc bryłę. W tym czasie woda zabiela-
ła się, bo przechodziły do niej resztki maślanki i masło 
stawało się czyste. Świeże masełko ze słodkiej śmietany 
było słodkawe i bardzo smaczne. Niektóre gospodynie 
wyrabiały masło z ukwaszonej śmietany. Miało ono 
smak bardziej dojrzały i było lekko kwaskowe. Maślan-
kę używano do spożywania szczególnie z chlebem

Latem częstym posiłkiem było zsiadłe mleko. Zle-
wało się świeże mleko z udoju do kamiennych garnków 
w kuchni, gdzie było najcieplej.  Mleko ukwaszało się 
najczęściej przez około dwa dni, potem wynoszono je do 
chłodnej komory lub piwnicy, bo schłodzone, z warstew-
ką śmietanki, podane z gorącymi gotowanymi w całości 
małymi ziemniaczkami � smakowało najlepiej.

Sianokosy

Jeżeli gospodyni zdecydowała się na zrobienie twa-
rogu lub sera, ukwaszała mleko w metalowym polewa-
nym garnku o szerokim dnie. Po ukwaszeniu stawiała 
garnek na kuchni w miejscu, gdzie nie dochodził ogień. 
Tam mleko ogrzewało się i wędrowało do górnej części 
garnka, pozostawiając na dole serwatkę. Średnio ścięte 

Na połanieckim rynku już za dawnych lat kwitł handel
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mleko przekładało się na durszlak (cedzidło), aby ocie-
kło z serwatki. Można było wtedy przełożyć je do miski 
lub do jakiegoś naczynia i robić z niego twarożki. Jeśli 
gospodyni chciała zrobić ser z cedzidła, przenosiła ścięte 
mleko do specjalnie wykonanego stożkowatego worecz-
ka płóciennego. Wieszała taki woreczek na jakiś czas 
do ocieknięcia serwatki, a potem zawiązała woreczek 
i składała do dalszego odsączania i nadania odpowied-
niego kształtu do praski do serów lub wkładała między 
dwie szerokie i krótkie deski i przyciskała dużym kamie-
niem. 

Ser był trwalszy od twarogu. Można było z niego 
zrobić również twarożek, ale po rozkruszeniu i dodaniu 
mleka lub śmietanki. Suchego sera używano do chleba. 
Posypywano nim również kluski. Z sera wyrabiane były 
również serniki.

Niektóre gospodynie obsuszały sery w słomiankach, 
w których ser wisiał na słońcu, tworząc na sobie tłustą 
żółtą warstewkę, zabezpieczającą przed szybkim psu-
ciem. Na wypieki świąteczne lub weselne sery ubijano 
z dodatkiem soli w garnkach emaliowanych. Wtedy dłu-
żej zachowywały świeżość. Masło przechowywano rów-
nież zawinięte w liście chrzanu lub kapusty, w naczy-
niach wpuszczonych do studni przydomowych.

Niektóre gospodynie potraÞ ły wyrabiać gomółki. 
Były to małe okrągłe placki, wyrabiane z twarogu i jaj. 
Masę należało osolić i posypać pieprzem do smaku. Ta-
kie placki pieczono też na palenisku pieca po chlebie. 
Nabierały one twardości, można je było utrzeć na tarce 
i posypać gotowane kluski, polane sklarowanym ma-
słem.

W okresie letnim zbierano w lasach jagody i grzyby, 
których część suszono na zimę. Suszono także jabłka, 
gruszki i śliwki. Jabłka i gruszki przekrawano na cienkie 
plasterki lub cząstki i suszono na słońcu. Śliwki do susze-
nia zrywano późną jesienią, gdy zaczęły się marszczyć. 
W tym celu należało przygotować wykop z paleniskiem. 
Nad prostokątnym wykopem umieszczono laskę, której 
boki zabudowane były deskami. Dno laski było ułożone 
z połączonych patyków leszczynowych.     

Na dno laski rozsypywano cienką warstwę śliwek 
i przykrywano je szmatami ze zużytych zimowych ubrań, 
które przepuszczały dym wydobywający się przez szpary 
laski, a jednocześnie zatrzymywały dłużej ciepło. Suszo-
ne śliwki przegarnywano od czasu do czasu po ostudze-
niu przez noc i suszono je dalej, aż owoce pomarszczyły 
się i wyschły, dając w dotyku poczucie miękkości. Tak 
suszone śliwki przechowywano w przewiewnych wo-
reczkach. Ze śliwek smażono również powidła, które 
w kamiennych garnkach zapiekano w piecach.

Specjalnym wydarzeniem było kiszenie kapusty. Je-
sienią szorowano drewnianą beczkę i zalewano ją wodą, 
aby namokła i była szczelna. Potem oczyszczono z ze-
wnętrznych liści główki kapusty, które przekrojone na 
połówki lub ćwiartki i pozbawione głąbów wędrowały 
na szatkownicę, ustawioną nad beczką. Poszatkowanej 

kapusty musiało być dużo więcej niż pojemność beczki, 
więc co jakiś czas przekładano poszatkowaną kapustę na 
stół lub do drewnianej balii. Po skończeniu szatkowa-
nia kapustę solono i układano w beczce, ubijając dużym 
tłuczkiem do chwili, aż pokazał się sok. Po zapełnieniu 
beczki do wysokości 4/5 przykrywano kapustę wygo-
towanym kawałkiem płótna i kładziono na niej rozpo-
łowiony krążek z drewna, najlepiej dębowego. Na to 
kładziono deseczkę i obciążano ogromnym kamieniem. 
Beczka pozostawała w sieni lub kuchni do czasu, aż ka-
pusta przestała się pienić. Wtedy wstawiano ją do chło-
du, najczęściej do komory, gdzie stała z tym kamieniem, 
osłonięta od góry, zabezpieczona przed zabrudzeniem. 
Gospodyni, co jakiś czas, przeważnie wtedy, gdy brała 
kapustę, myła drewniany krążek, deskę i kamień, płuka-
ła płótno, aby nie dopuścić do psucia się kapusty, która 
miała być spożywana do końca wiosny.

Dużym wydarzeniem w gospodarstwie było świnio-
bicie. Wczesnym rankiem przychodził masarz i zabijał 
przygotowaną do tego sztukę. Polewał ją wrzątkiem 
i oczyszczał ze szczeciny, potem wieszał na sznurach, 
rozcinał i patroszył. Gotował w kotle głowiznę na sal-
cesony, kaszankę, pasztetówkę. Największą część mięsa 
przerabiano na kiełbasy. Schab był zostawiany na kotle-
ty. Masarz wędził również boczki, a czasem nawet część 
słoniny. Robił też sadło. W tym celu zszywał dwie błony 
z tłuszczem nadając im okrągły kształt. Do środka wkła-
dał pozostałe kawałki tłuszczu i zaszywał. Układał taki 
bochenek na desce i przyciskał drugą deskę, obciążając 
ją kamieniem. Kiedy sadło się uformowało, wieszano je 
w przewiewnym miejscu i czekano, aż zastygnie. Miało 
wtedy kolor jasnego masła. Takiego sadła używano jako 
dodatek do kapusty. Można nim było posmarować chleb, 
bo dobrze się rozsmarowywało.

Pewną partię mięsa pochodzącego z uboju solono. 
Część kiełbas gospodynie zalewały w garnkach ka-
miennych rozgrzanym smalcem. Modna była wymiana 
sąsiedzka, sąsiedzi pożyczali część wyrobów, a potem 
oddawali po świniobiciu. W ten sposób częściej można 
było jadać świeże wyroby. Słoninę w okresie zimowym 
można było posolić. Nacinało się duży kawałek słoniny 
ukośnie w pasy, tak, aby się nie rozpadła, a potem każde 
nacięcie solono.

W gospodarstwach hodowano najczęściej krowy, gęsi 
i kaczki. Kwoki wysiadywały jaja wczesną wiosną. Mło-
de kurczęta nadawały się do zabicia w okolicach lata. 
Gospodynie wybijały stopniowo koguty, w zależności od 
potrzeb, zostawiają kokoszki. Na zimę zostawały prawie 
same kury na jaja. Stare kury wybijano na przedwioś-
niu, pozostawiając młode. Na zimę zostawały najczęś-
ciej tylko dwie gęsi i gąsior na wiosenne rozmnożenie. 
W ten sposób regulowano zużycie mięsa, które ciągle 
było świeże.

Mimo tych wszystkich zabiegów najtrudniejszy do 
przeżycia dla zwierząt i dla ludzi był przednówek. Nie 
zawsze wystarczało zboża i innych zapasów do zabez-

.
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pieczenia żywności domownikom. Były również czasem 
braki w stodołach. Kończyła się mąka, kasza, otręby dla 
świń.

W sytuacjach, gdy brakowało śruty dla zwierząt, go-
spodarze mielili resztki zboża w żarnach. Zboże sypa-
ło się w otwór w okrągłym kamieniu i obracając tycz-
ką unieruchomioną pod suÞ tem sieni poruszało się tym 
kamieniem ruchem obrotowym. Ziarno przecierało się 
na drugim kamieniu i przetarte wylatywało przez otwór 
w podstawie żaren. Przemielone dwukrotnie zboże moż-
na było użyć do pieczenia, ale rzadko z tego korzystano. 
Takiej mąki używano do kiszenia barszczu. W każdej 
kuchni był do tego celu przeznaczony specjalny garnek 
z jednym uchem i dzióbkiem, umożliwiającym odlewanie 
barszczu, zwany garcyną. Do garcyny nalewano wody 
i wsypywano mąkę, najczęściej żytnią. Aby przyspieszyć 
zakwaszanie, wrzucano skórkę z chleba. Garcynę usta-
wiano w ciepłym miejscu, najczęściej nad kuchnią. Po 
dwóch dniach można było gotować barszcz. Na następny 
barszcz gospodyni zostawiała trochę osadu na dnie garn-
ka i wtedy barszcz kisił się o wiele szybciej. 

Przygotowanie klusków krajanych zajmowało dużo 
czasu, więc przygotowywano je najczęściej na świeżo, 
w niedzielę, bezpośrednio przed gotowaniem rosołu. 
Kluski lane, zacierki, kluski drobione nie pochłaniały 
tyle czasu, więc były częściej stosowane. 

W latach sześćdziesiątych żeleźniaki zostały zastą-
pione przez garnki polewane, ponieważ w kuchni palo-
no węglem, który spalał się wolniej i mocniej ogrzewał 
płytę kuchenną. Instalowano także kuchnie nie związane 
z podłożem, wyposażone w piekarniki, zwane duchów-
kami. W takich piekarnikach można było na brytfance 
upiec ciasto czy mięso w czasie gotowania. W latach 
siedemdziesiątych rozpowszechniły się kuchnie gazowe, 
a potem elektryczne. Osiedle w Połańcu często wyposa-
żano w kuchnie elektryczne, korzystając z tańszej ener-
gii. Obecnie posiłki są przygotowywane na kuchniach 
elektrycznych i gazowych, które są ciągle modernizowa-
ne. Modne stały się mikrofalówki.

Piece chlebowe w latach siedemdziesiątych  traci-
ły swoją użyteczność, bo zostały zastąpione prodiżami 
i piekarnikami gazowymi lub elektrycznymi, w których 
można upiec mniejsze ilości wypieków. Powstały nawet 
specjalne automaty do pieczenia chleba w domu. Urzą-
dzenie to jest przystosowane do pieczenia chleba według 
wybranego programu. Można w nim piec bułki, kołacze 
i pizze, a nawet przyrządzać marmoladę i tosty.

Garnki do gotowania częściowo zostały zastąpione 
przez samowary, a nawet przez  parowary, w których po-
siłki można przygotowywać równocześnie na dwóch lub 
trzech poziomach.

Trudności w przechowywaniu żywności zostały po-
konane przez zastosowanie lodówek i zamrażarek. Wiele 
czynności związanych z przygotowaniem ciast wykonu-
ją miksery i roboty kuchenne.

Jeszcze w latach sześćdziesiątych soki z owoców 
jagodowych przygotowywało się w słojach, które dla 
lepszego wyklarowania soku były stawiane na słońcu, 
najczęściej w południowych oknach kuchni. W później-
szych latach, gdy wzrosła produkcja opakowań szkla-
nych, w słojach przygotowywano coraz więcej zapasów 
mięsnych i warzywnych. 

Wiele rodzin przygotowuje kompoty, sałatki czy soki 
na bazie owoców i warzyw pochodzących z miejsco-
wej produkcji w gospodarstwach rolnych, z pracowni-
czych ogródków działkowych i pobliskich lasów, jednak 
w ostatnich latach można zauważyć obniżenie zainte-
resowania gromadzeniem zapasów przez najmłodsze 
pokolenie, ponieważ jest coraz łatwiejszy dostęp do 
przetworów pochodzących fabryk i prywatnych gospo-
darstw agroturystycznych, które nie odbiegają smakiem 
od zapasów przygotowywanych we własnej kuchni i nie 
wymagają miejsca na dłuższe przechowywanie.

W latach pięćdziesiątych pieczono tylko ciasta kru-
che i drożdżowe oraz drobne ciastka. Dopiero w latach 
sześćdziesiątych, po zastosowaniu prodiża do pieczenia, 
rozpoczęto pieczenie ciast biszkoptowych, a więc i tor-
tów. Od tej pory pieczenie i przygotowywanie ciast było 
coraz bardziej urozmaicane, w latach siedemdziesiątych 
pieczono rolady z masą owocową lub kremową, babki 
biszkoptowe, potem pizze i tarty z owocami. Do wypie-
ku foremki metalowe zastępuje się teß onowymi i siliko-
nowymi, o różnym kształcie i głębokości.

Jeszcze w latach sześćdziesiątych do najczęściej sto-
sowanych przypraw należała sól, pieprz ziarnisty lub 
mielony w młynku, a przyprawy do ciast rozgniatane 
były w moździerzu. W późniejszych latach zaczęto uży-
wać majeranku, mielonej papryki i przypraw do ciast, 
kupowanych w sklepach spożywczych. Obecnie coraz 
chętniej stosowane są przyprawy ziołowe i różne ze-
stawy gotowych przypraw, od których uginają się pół-
ki sklepowe. Można także zaopatrzyć się w przyprawy 
pochodzące z różnych stron świata, a nadanie smaku 
przygotowywanym posiłkom zależy od pomysłowości 
gospodyni.Jeden z połanieckich sklepów 

podczas II wojny światowej

.
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�Rybołówstwo uprawiane było na Wiśle i większych 
jej dopływach jako zajęcie uboczne przy rolnictwie 
i rzemiośle. Łowią ryby starym sposobem na podrywkę 
w każdej wodzie bieżącej i mętnej, liny i szczupaki w 
bębny, w kasz gęsto pleciony z wykliny i chmielu zwany 
wirstką, w zaroślach i przy tamie sakiem, gdzie indziej 
drygą złożoną z trzech warstw sieci. Sieć robią z konop-
nych urządzonych nici� � pisał Aleksander Patkowski 
o rybakach żyjących w chwili rozbudowy Centralnego 
Okręgu Przemysłowego. 

W Połańcu w latach sześćdziesiątych można było 
kupić świeżą rybę najczęściej raz w tygodniu u osób 
trudniących się połowem ryb, były to najczęściej pło-
cie, rzadziej szczupaki czy sandacze. Sklepy spożywcze 
sprzedawały śledzie solone z beczki i wędzonego dor-
sza. Obecnie asortyment ryb bardzo się rozszerzył, ryby 
mrożone i wędzone oraz konserwy rybne i przetwory ze 
śledzi można kupić w sklepach spożywczych. Kilka lat 
temu otwarto sklep rybny, w którym można kupić różne 
gatunki ryb mrożonych i wędzonych, przetwory rybne 
i różne rodzaje sałatek rybnych. Od niedawna można 
zaopatrzyć się również w �owoce morza�, które  na sta-
łe zaczynają wchodzić w skład kuchni domów połanie-
ckich. Na bazarze można też kupić żywe ryby, pocho-
dzące z prywatnych hodowli. Są to najczęściej karpie, 
szczupaki, płocie czy sumy.
Łowiectwo na terenie połanieckiej gminy podlegało 

tym samym prawom, co w całej Polsce. W prywatnych 
lasach polowali ich właściciele. Po 1945 roku zaczęły 
powstawać grupy myśliwych, którzy wydzierżawiali 
tereny do polowań. Najstarsze Koło Łowieckie postało 
w 1948 r. jako pierwsze na terenie powiatu staszowskie-
go, należy ono do Okręgu Łowieckiego w Tarnobrzegu. 
Zajmuje się ono pozyskiwaniem i hodowlą zwierzyny 
łownej. Obecnie w połanieckim kole poluje około 50 
myśliwych. W Połańcu mieszkają też myśliwi z innych 
kół łowieckich. Upolowaną zwierzynę zabierają na włas-
ne potrzeby lub sprzedają w punktach skupu zwierzyny.  

Kuchnia połaniecka zawiera w sobie wiele produk-
tów wytwarzanych na bazie dziczyzny. Należą do nich 
bigosy myśliwskie, pasztety, różne wędzonki, pieczenie 
z dzika, jelenia czy sarny oraz gulasze. Można skoszto-
wać również wędzonego lub pieczonego udźca dziczego 
lub sarniego. 

           
Niniejsza praca stanowi krótki fragment książki 

�Połanieckie smaki�, autorstwa pani Jadwigi Bień. 
Książka ta ukaże się lada dzień jako kolejne wydaw-
nictwo Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu. 

Zachęcamy do jej lektury. (Redakcja)   

Zdjęcia do artykułu udostępniono dzięki uprzejmo-
ści: A. Łańki, K. Majki i N. Wołoszynowskiej

Opisuję moje cztery epizody partyzanckie, w takim 
małym zespole wspomnieniowym, pod oddzielnymi ty-
tułami, z wiosny i początku lata 1944, a więc z okresu 
początku akcji �Burza�. Czytelnikom mało wtajemni-
czonym w terminologię okupacyjną wyjaśniam, że akcja 
�Burza� to wzmożone różne formy � niekiedy już ujaw-
nionych � działań partyzanckich wobec wycofujących się 
Niemców i pewnej ich końcowej klęski. W takiej sytuacji 
rygory zaczepnych akcji bojowych z naszej strony stały 
się luźniejsze, ale nadal rozsądnie obowiązujące. Myśli 
władz Polskiego Państwa Podziemnego koncentrowały 
się już nad sposobami przejmowania przez nas władzy 
na odzyskanych terenach, po wyparciu Niemców. Pełne-
go stopnia zagrożenia ze strony Sowietów nikt jeszcze 
nie był w stanie przewidzieć, nawet pomimo napływają-
cych wiadomości ze zdarzeń na wschodzie Polski. 

Opisywana pod ww. tytułem �Akcja pod Słupią� 
miała miejsce 19 czerwca 1944 r., następnego dnia po 
uroczystościach zakończenia II Skoszarowanego Kursu 
Podchorążych Batalionów Chłopskich Obwodu San-
domierskiego, które miały miejsce w szkole w Tursku 
Małym. Komendant Podchorążówki Jan Kurkiewicz 
�Wyrwa� polecił mi ubezpieczać powrót Józefa Ozgi 
Michalskiego � ważnego konspiratora obwodu stopni-
ckiego � który swoją obecnością, przemówieniem oraz 
odczytaniem kilku własnych wierszy, zaszczycił tę uro-
czystość. W tym czasie na terenie obwodu stopnickie-
go zaznaczały się coraz silniej antagonizmy polityczne 
pomiędzy różnymi ugrupowaniami konspiracyjnymi, 
a było to już po licznych zrzutach skoczków sowieckich. 
Miało nawet miejsce jedno zabójstwo �polityczne� (?) na 
działaczu Podziemia, pod pseudonimem �Aleksander�. 
Z tego powodu �Wyrwa� polecił mi ubezpieczyć powrót 
Ozgi Michalskiego do majątku w Słupi koło Pacanowa, 
gdzie mieściła się ostatnia jego konspiracyjna siedziba. 
Ponieważ byłem już po ukończeniu I Skoszarowanego 
Kursu Podchorążych BCh z 5-tą lokatą i z 3-cią w kon-
kursie strzeleckim, a informację tę zamieszczam Czy-
telnikom, aby uświadomić, dlaczego �Wyrwa� obdarzał 
mnie zaufaniem i uznał, że jednoosobowe moje ubezpie-
czenie będzie wystarczające. Na zakończenie ww. uro-
czystości Ozga Michalski przybył bowiem z całą liczną 
grupą żołnierzy BCh i Ludowców, ponieważ czciliśmy 
równocześnie z zakończeniem Podchorążówki, połączo-
ne także obchody Święta Ludowego. Chociaż podczas 
okupacji obchodzone bardzo uroczyście z liczną grupą 
ludności cywilnej � z konspiracji i Ludowców, a także 

Połaniec, wrzesień 2008 r.

Józef Korczak �Gerwazy� 
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żołnierzy Batalionów Chłopskich i oczywiście kursan-
tów � II Kursu Podchorążych w liczbie 23 osób.  

Szczęśliwie, bez żadnych przeszkód odwiozłem ww. 
zaprzęgiem konnym z woźnicą, do majątku w Słupi 
k/Pacanowa, kończąc tym moją misję ubezpieczeniową. 

Podczas odpoczynku do drogi powrotnej dowiedzia-
łem się od tamtejszych konspiratorów � członków BCh, 
którzy nagle pojawili się obok mnie � że wkrótce bę-
dzie powracał tą drogą ze Szczucina do Buska ważny 
gestapowiec, znienawidzony przez ludność obszaru jego 
działania. Dwaj moi rozmówcy zapytani, czy chcą ze 
mną zrobić na powracającego gestapowca zasadzkę, od-
powiedzieli, że chętnie i że właśnie na taką propozycję 
czekali. Tylko jeden z nich był uzbrojony w pistolet. Ja 
byłem uzbrojony w pistolet �Lama� kal. 0.9 i kilka  gra-
natów obronnych � także ze zrzutu. Do posiadanej broni 
miałem więc już sprawdzone zupełne zaufanie. Do mo-
jego strzeleckiego oka też, po ostatnim � leśnym konkur-
sie strzeleckim. Teraz oceniam, że to moje zaufanie było 
może nadmiernie pewne, jak przekonało nas późniejsze 
doświadczenie, innych kolegów, z relacji ustnych. 

Z majątku wyjechaliśmy w godzinach obiadowych 
zaprzęgiem konnym z bronami rolniczymi. Zabrane ze 
sobą brony miały stanowić pułapkę i wyłożoną � kol-
cami do góry � przeszkodę na drodze przed przewidy-
wanym przejazdem samochodu. We wskazanym przez 
woźnicę � według jego uznania � miejscu (jako naj-
stosowniejsze) rozłożyliśmy brony w poprzek drogi, 
w dużym pośpiechu przed ewentualnym zaskoczeniem, 
a sami ulokowaliśmy się w odległości kilkunastu metrów. 
Podniecenie, napięcie, wyczekiwanie i wypatrywanie 
w stronę mostu przez Wisłę, czy już jadą. Dopiero te-
raz, po ułożeniu bron na drodze i obejrzeniu okolicy, za-
cząłem oceniać szanse akcji pod kątem jej powodzenia 
i naszego bezpieczeństwa. Ocena była bardzo, bardzo 
krytyczna. Nie mam broni długiej � skutecznej w takich 
sytuacjach, nie mówiąc o broni maszynowej, nie mam 
korzystnie ukształtowanego terenu, nie wiem nic o umie-
jętnościach przypadkowych przecież uczestników tej ak-
cji � z placówki miejscowej � a ponadto nasuwa się myśl, 
że przecież powrót nie musi być dwuosobowy, lecz może 
być wieloosobowy. A jeszcze, czego przewidzieć nie 
mogliśmy, gdyż nie mieliśmy żadnego rozpoznawczego 
ani sygnalizującego ubezpieczenia, przed oczekiwanym 
gestapowcem mógł jechać jakiś inny pojazd poprzedza-
jący, co bardzo zmieniłoby i skomplikowało sytuację, 
skazując ją na niepowodzenie i powodując tym samym 
nasze wielkie niebezpieczeństwo. Dotychczasową od-
wagę i zapał przygodnych współuczestników tej akcji 
oceniam nadal pozytywnie, ale teraz dopiero dostrzegam 
brak ich zdolności do realnych ocen i przewidywań (zły 
wybór miejsca zasadzki), być może, przymglonych, zbyt 
wielkim pragnieniem dokonania bohaterskiego czynu 
bez przewidywanych � możliwych � komplikacji. Widzę 
też dopiero teraz pochopność mojej decyzji. Głaskanie 
granatów na pasie, przykrytych marynarką, lub pistoletu 

wzmagało poczucie pewności, ale już osłabione i coraz 
bardziej malejące. Najbardziej krytycznie oceniłem te-
ren, który był płaski, bez jakiegoś fałdu, wzniesienia czy 
grubego drzewa, a więc bez żadnej zasłony lub ochro-
ny, tak że w przypadku ewentualnej walki i eksplozji 
granatów i my mogliśmy być rażeni. To oczekiwanie 
i rozważanie trwało około 2-ch godzin, gdy jeden z tych 
współuczestników głośno krzyknął � odtwarzam sens 
z pamięci: �Chyba dzisiaj nie będą wracać, gdyby dzi-
siaj mieli wracać, to już � jak zawsze dotąd � by wra-
cali�. Tę informację przyjąłem z wielką ulgą, dodając, 
że i ja tak myślę, ratując tym zawołaniem �zachowanie 
twarzy�, że to nie ja rezygnuję z podjętej akcji z utraty 
odwagi, lecz z napływu rozwagi. Zabieramy z drogi bro-
ny i wracamy do majątku jako rolnicy, nie partyzanci, 
z przerwanej zasadzki. Pożegnałem się z kolegami akcji 
i dopiero teraz oceniłem, jak oni poczuli się dumni z faktu 
akcji partyzanckiej na drodze w oczekiwaniu na jakiegoś 
znienawidzonego gestapowca, z którym mieli porachun-
ki z akcji nie dokończonej, a jednak wystarczającej do 
nabycia satysfakcji. Gdy na pożegnanie pokazałem im 
mój pistolet �Lamę� i granaty ich oczy zalśniły. Podczas 
okupacji panował bowiem pomiędzy nami � partyzanta-
mi � zwyczaj pokazywania sobie wzajemnie posiadanej 
broni, zwłaszcza pistoletów, dla oceny siły ognia, jakim 
dysponujemy i dla poznawania broni nieznanej. Tak i ja 
w początkach mojej konspiracji z zachwytem oglądałem 
pokazanego mi pierwszy raz �Visa� z oryginalnej kabury 
przez Piotra Pawlinę ps. �Piotr�, albo �Parabelkę sztur-
mówkę� z długą lufą, pokazaną mi przez ps. �Tarzana�,  
wspaniale zbudowanego i wyjątkowo sympatycznego  
�Jędrusia�. 

Do stacjonującej mojej grupy wracałem już piechotą, 
nie chcąc brać podwody w okresie intensywnych prac 
rolnych, ale wstąpiłem do Pacanowa, aby się ostrzyc, 
gdy nagle�

Zakład fryzjerski był usytuowany na rynku � w rogu 
� przy tej drodze wiodącej ze Szczucina do Buska. W po-
czekalni nikogo nie było, ale na fotelu siedział klient. Cze-
kając na wolny fotel, stałem przy oszklonych drzwiach, 
patrząc na tę drogę, i myślałem, jak to dobrze, że w 
okresie naszego oczekiwania w zasadzce nikt nie jechał. 
W tym właśnie momencie usłyszałem nagły warkot sil-
nika � w tamtych latach samochody osobowe z reguły 
jechały z dość dużym jeszcze warkotem � i przez okno 
spostrzegłem przejeżdżającą szybko czarną limuzynę 
z czterema lub pięcioma pasażerami, z których jeden, 
obok kierowcy, był w mundurze niemieckim. Odskoczy-
łem nagle od drzwi i odruchowo sięgnąłem po pistolet, 
szybko ponownie go chowając. Spostrzegł to fryzjer, 
który i tak przez cały czas bacznie mnie obserwował, 
baczniej niż strzyżoną głowę. W tej sytuacji zrezygno-
wałem z usługi fryzjerskiej, opuszczając natychmiast za-
kład i Pacanów, wiedząc, że zakłady usługowe tego typu, 
i szczególnie w takich punktach, często pełniły funkcje 
wywiadowcze dla wrogów � równie często dla nas sta-

przez Piotra Pawlin
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nowiły � punkty kontaktowe, niezmiernie rzadko, nawet 
dla obydwóch stron. Dalsza podróż powrotna do Turska 
Małego była już bezproblemowa. 

Tak zakończyła się moja � z inicjatywy osobistej 
przerwana zasadzka pod Słupią na znienawidzonego ge-
stapowca � za jego nienawistne zachowania w stosunku 
do Polaków i popełnione zbrodnie, celem dokonania na-
leżnej zapłaty.

NIEUDANA PRÓBA ROZBROJENIA 
POSTERUNKU SONDERDIENSTU 

W KIEŁCZYNIE K/BOGORII, 
JEDNAK Z ZAMIERZONYM 

SKUTKIEM

Akcja � którą obecnie opisuję � miała miejsce w koń-
cu kwietnia 1944 r. Do komendanta II Skoszarowanego 
Obwodowego Kursu Podchorążych Batalionów Chłop-
skich - Jana Kurkiewicza �Wyrwy� zgłosił się komen-
dant placówki i Oddziału Specjalnego (OS) Batalionów 
Chłopskich z Witowic � Józef Dziedzic �Rak�, z prośbą 
o wsparcie ogniowe karabinem maszynowym z obsługą 
� jego planowanej akcji bojowej w Kiełczynie, na poste-
runek niemiecki. 

przez Józefa Dziedzica �Raka�, przeprowadził nieudaną 
akcję na posterunek Sonderdienstu w Kiełczynie, obw. 
Opatów. W kilka dni później Niemcy zlikwidowali poste-
runek�. 

Podobnie jak Mieczysław Korczak �Chińczyk�, 
s. Franciszka, także i ja byłem absolwentem I Skosza-
rowanego Kursu Podchorążych Batalionów Chłopskich 
Obwodu Sandomierskiego, a na II-im identycznym Kur-
sie pełniliśmy funkcje instruktorów szkolenia i opieku-
nów. Nas właśnie dwóch i trzech kursantów przydzielił 
z pomocą �Rakowi� kom. Wyrwa, przydzielając też je-
den ręczny karabin maszynowy (RKM) i broń osobistą 
każdego z uczestników planowanej akcji. Kursantami 
byli: Ignacy Kucaj �Rola� ze Świniar, który był także 
oÞ arodawcą tego RKM-u dla swojej placówki, a po-
tem dla Kursu, Ignacy Rutkowski �Timor� � zawodowy 
podoÞ cer, najstarszy z tego Kursu, i Michał Morawie-
cki �Selim� � jeden z nielicznych ze Świadectwem Doj-
rzałości. Większość kursantów z tytułu swojego wieku 
i zakazu nauki przez Niemców, a realizowanej w kom-
pletach �tajnego nauczania�, miała tylko tzw. Małe Ma-
tury, tzn. ukończone Gimnazjum, bez Liceum, po któ-
rym otrzymywano Świadectwo Dojrzałości � inaczej 
� Wielką Maturę. 

Organizatorem i dowódcą tej akcji był �Rak�. Nasza 
piątka przydzielonych osób z karabinem maszynowym 
żadnego udziału w wywiadzie i przygotowaniach nie 
brała. Nie znaliśmy też terenu okolic planowanej akcji 
ani cech dowódczych �Raka�, słysząc jednakże kilka-
krotnie ten pseudonim podczas uczestnictwa w pierw-
szym Kursie, jako osoby znaczącej w konspiracji tego 
obszaru. Podobnież był bardzo dobrym � celnym strzel-
cem. Pamiętam, nawet jeden raz przebywaliśmy w jego 
mieszkaniu (nie cała grupa) i byliśmy poczęstowani 
bardzo smacznym posiłkiem przez żonę �Raka� � tak-
że aktywną konspiratorkę. Podziwialiśmy także pięknie 
utrzymany polski karabin kawaleryjski � porównawczo 
krótszy niż karabiny piechoty, stanowiący własność oso-
bistą �Raka�. Żadnych jednakże, powracając do tematu, 
wytycznych dla naszej piątki przed planowaną akcją nie 
mieliśmy, jako oddani pod rozkazy �Raka�. 

W uzgodnionym czasie miały miejsce: dojazd do 
punktu zbornego, połączenie się z grupą �Raka� późnym 
wieczorem i � z zachowaniem ciszy � wymarsz w stronę 
celu. Po zbliżeniu się do Kiełczyny jeszcze większe wy-
ciszenie, a już w bezpośrednim sąsiedztwie majątku od-
dzielenie się od całości kilku osób z karabinem maszy-
nowym, wśród nich dowódcy akcji, �Raka� oraz : �Ti-
mora� , �Chińczyka�, �Selima� i jednej lub dwóch osób 
z grupy �Raka�. Była to grupa szturmowa, która miała 
zbliżyć się maksymalnie małym wąwozem do bram ma-
jątku i wspólnie z konspiratorami tamtejszej placówki 
spowodować ich otwarcie lub rozbicie, dla reszty uczest-
ników. Ja i �Rola� ulokowaliśmy się po prawej stronie na 
skarpie, z której mieliśmy dokonać bocznego ataku na 
posterunek, w stosownym czasie. Byłem najbardziej wy-

Stanisław Kos w swojej książce pt. �Bataliony 
Chłopskie w Tarnobrzeskim 1940-1945� na stronie 182 
akcji tej poświęca przytoczone cztery wersety. �Kwie-
cień 1944. Rejonowy oddział specjalny BCh, dowodzony 

Tablica pamiątkowa na grobowcu ks. Józefa Witkowskiego, 
kapelana wojskowego z Kiełczyny
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suniętym na prawe skrzydło, mając dobrą widoczność, 
obok mnie po stronie lewej ulokował się �Rola�. Reszta 
grupy była nieco z tyłu i po lewej stronie. Oczekiwanie 
na rozwój akcji. Zupełna cisza i ciemności, nie licząc na-
turalnego zmieniającego się światła nocy księżycowej. 
Nie widziałem także świateł z zabudowań posterunku 
i majątku. Oczekiwanie wydłuża się. Liczyliśmy na zna-
jomość terenu i dokładny plan �Raka� wtargnięcia do 
wewnątrz majątku i posterunku z pomocą zakonspiro-
wanej obsługi majątku. Oczekiwanie na bieg akcji nadal 
się wydłuża. Wieczór ciepły, piękny, z przeplatanymi 
chmurkami na niebie. Dalsze wyczekiwanie staje się 
zupełnie niezrozumiałe. Spoglądamy na siebie z �Rolą� 
i wiemy, według ocen czasowych i odległości, że jest coś 
nie tak, jak powinno być. Dołącza się niepokój � co to 
znaczy? Nadal w ciszy wyczekujemy, aż nagle słyszy-
my z bardzo daleka serie z karabinu maszynowego, po 
krótkiej przerwie drugą, ale już z odpowiedzią ze strony 
Niemców z broni maszynowej długą serią. Akcja i walka 
rozpoczęta � tylko � strach pomyśleć, że tak źle i tak dale-
ko od bramy wejściowej do majątku i posterunku. Nagle 
też w naszą stronę błysnęła seria świateł lufowych przed 
naszymi oczami, po której �Rola� bezwiednie osunął się 
w dół do tyłu i znieruchomiał. Ja świadomie  uczyniłem 
to samo, mając pełne oczy i usta piasku od serii poci-
sków, jakie przemknęły przed naszymi głowami po skar-
pie. Dalsze strzelanie zamilkło. Leżący nieprzytomny do 
tej pory �Rola� po krótkim czasie unosi klatkę piersiową 
i głowę, otrząsnął się z ziemi i pyta przerażony: �Gerwa-
zy! Gerwazy! Czy ja jeszcze żyję � czy żyję?�. Tego py-
tania nigdy nie zapomnę � pytanie humoreska � ale nie 
w takiej sytuacji. Krzyknąłem do niego: �Opuść głowę 
i leż spokojnie!�. Wiedziałem, że jesteśmy na celowniku 
Niemców, którzy najprawdopodobniej mieli noktowizo-
ry i mieli nas w polu swojej obserwacji. W takim stanie 
czekaliśmy na rozwój wydarzeń � czas trudny do okre-
ślenia w takiej sytuacji � może 5, może 10 minut, gdy 
nagle z tyłu pojawił się snop światła i okrzyk wartow-
nika: �Niemcy na samochodach!�. Już bez żadnego do-
datkowego rozkazu wszyscy poderwali się do ucieczki 
w kierunku przeciwnym do świateł. Z boku pojawiła się 
też obsługa i grupa szturmowa z karabinem maszyno-
wym z �Timorem�, �Chińczykiem� i �Selimem�, a także 
z dowódcą akcji, �Rakiem�, teraz dopiero z ujawniony-
mi cechami działania alkoholu. Sytuacja stała się zrozu-
miała. Nasi koledzy, kursanci, byli podnieceni i wściekli. 
Tylko �Timor� jako strzelec RKM-u nieco spokojniej-
szy, bo rozładował się nieco swoimi seriami strzałów. 
Wkrótce też stało się wszystkim jasne, że to nie światła 
samochodu z Niemcami, lecz nagle odsłonięty księżyc 
i jego prawie pełnia dała tak ostry snop światła, suge-
rujący światła samochodu. Akcja została przerwana bez 
takiego rozkazu i bez żadnych wyjaśnień. Były zbytecz-
ne. 

W ciszy i przygnębieniu rozpoczął się powrót do me-
lin. �Chińczyk� wyrażał swoje oburzenie dowodzeniem 

�Raka� i jego stanem. Nie mniejsze �Selim� i �Timor�, 
wyraźnie spokojniejszy. W czasie dochodzenia do Kieł-
czyny u �Raka� następowało nasilanie się objawów dzia-
łania alkoholu, po ostatniej szklance � �musztardówce� 
na czczo � według zasłyszanych słów � tuż przed akcją. 
Alkohol, obok powszechnie znanych cech toksyczne-
go działania, ma jeszcze i tę � mniej znaną � że zabu-
rza ocenę odległości, a szczególnie ogranicza widzenie 
boczne � i daje widzenie takie,  jak przez lunetę, tak 
zwane widzenie lunetowe. To dlatego pijani kierowcy 
tak często najeżdżają na pobocza i przeszkody na nich, 
w tym na pieszych, gdyż ich zawężone pole widzenia 
tego nie ogarnia. Inne nakładające się zaburzenia pija-
nych dają tak często i tak tragiczne obrazy i wiadomości. 
Narastające wzmożone samopoczucie i odwaga, z utra-
tą krytycyzmu, oceną odległości i w ogóle racjonalnych 
zdolności dowodzenia, było powodem, że prowadzący 
grupę nie wykonał skrętu w prawo w stronę bramy ma-
jątku tunelowym dojściem, w umówione miejsce, lecz 
przeszedł stycznie obok, wyprowadzając ją poza obszar 
akcji, po utracie orientacji topograÞ cznej i sytuacyjnej. 
W tym stanie wydał rozkaz strzelania w najbardziej bez-
sensownym miejscu i czasie. Podwładni kursanci, nawet 
już po krytycznej ocenie dowódcy i jego bezsensownego 
rozkazu �ognia!� w tym miejscu, nie mieli odwagi nie 
wykonać go. Dalszy tok już opisałem wyżej. 

Nigdy potem tego miejsca nieudanej akcji nie oglą-
dałem, chociaż po powrocie w strony rodzinne, po kil-
kudziesięciu latach, do Połańca, byłem w Kiełczynie 
w 2005 roku na Mszy św. okolicznościowej � partyzan-
ckiej, ale miejsca opisywanej akcji wówczas obejrzeć nie 
mogłem, obiecując sobie jednak uczynić to w przyszło-
ści. Niestety, po wykonanej amputacji kończyny dolnej 

Pomnik z czerwonego piaskowca 
przy ul. Jędrusiów w Bogorii, 

w miejscu dawnej kwatery u Wiktorii i Wacława Górskich
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moja swoboda ruchów została znacząco ograniczona, 
i miejsca tego, gdzie seria pocisków od strony wroga, za-
miast po skarpie przed naszymi oczami, mogła przelecieć 
po naszych głowach, drugi raz nie oglądałem. �Rola�, 
który stracił na krótko przytomność od rykoszetu poci-
skiem lub kamieniem, miał dużego guza na głowie, ale 
tylko guza i żyje dotychczas, mając wtedy wątpliwości 
co do swego stanu.

Opisana akcja � pomimo że nieudana, a zakończona 
dla nas szczęśliwie � spełniła jednak swoje przeznacze-
nie likwidacją posterunku niemieckiego,  wprawdzie nie 
przez nas � ale z powodu naszej akcji � przez samych 
Niemców, obawiających się skutecznego już powtó-
rzenia napadu. Niemcy byli uprzedzeni o planowanym 
ataku na posterunek (zdrada?), a także o skłonności do 
alkoholu planującego ten napad dowódcy grupy par-
tyzanckiej i oczekiwali przygotowani w zmienionych 
punktach obrony. Dlatego nastąpiła ich natychmiastowa 
odpowiedź serią długą z broni maszynowej tuż przed na-
szymi głowami. Być może dalsze serie byłyby bardziej 
celne, ale obserwujący wszystko � z Góry � odsłonił z 
chmur nagle księżyc, który swoim blaskiem przyszedł 
nam ze zbawczym przerwaniem napadu, pozorując 
�Niemców jadących z odsieczą na samochodach�. To 
zakończyło ucieczką naszą nieudaną akcję. Gdyby nie 
ta spontaniczna ucieczka, pijany �Rak� chciałby zapew-
ne nadal dowodzić akcją, licząc na pomoc z wewnątrz 
majątku, co w tej sytuacji musiałoby zakończyć się nie 
tylko niepowodzeniem, lecz klęską z oÞ arami. 

Opatrzność � przybyła nam z pomocą. 

***

Na kanwie tej akcji pod Kiełczyną opisuję jedyne 
w moim życiu upojenie alkoholowe w wymuszonej sy-
tuacji przez enkawudystę � pijąc szybko i dużo � koniak 
� bez zakąski  i bez płynów, będąc w okresie głodu.

Wiosną roku 1945 w Opalenicy (poznańskie) jadą-
cy prostą ulicą czołgista wykonał nagły skręt w moją 
stronę po zobaczeniu mnie stojącego na chodniku obok 
motocykla, w mundurze polskiego oÞ cera. Widząc to, 
zdążyłem odskoczyć w bok, ale gąsienica czołgu zaha-
czyła o pedał motocykla wywracając go, bez istotnego 
uszkodzenia. Czołgista pojechał dalej, już bez zygza-
ków. Ja udałem się natychmiast do komendy radzieckiej 
celem zgłoszenia, ze pijany czołgista jeździ po mieście. 
Twarz słuchającego mnie o tym fakcie oÞ cera NKWD 
z normalnej, stopniowo stawała się coraz bardziej groźna. 
Zbliżając się do mnie bardzo powoli mówił � odtwarzam 
sens z pamięci bez cudzysłowu. Ty mówisz, że pijany 
czołgista � czołgista radziecki chciał ciebie przejechać 
na chodniku. I ty wiesz, że był pijany. Zbliżając się do 
mnie, stawał się coraz bardziej jeszcze srogi. Oczy jego 
straciły normalny wzrok, przybierając charakter �dzi-
kich�, a cała postawa stała się podobna do postawy skra-

dających się zwierząt, przed atakiem na upatrzoną oÞ arę. 
Zrozumiałem, że czołgista radziecki jest ich świętością 
i nikt krytykować go nie może. Nikt i niczego � dog-
mat tych czasów � co sowieckie, krytykować nie może, 
a powinien jedynie wyrażać swój zachwyt. Dopiero po 
pełnym zbliżeniu się do mnie z długiego pokoju � gdy 
miałem przekonanie, że za chwile rzuci się na mnie, za-
uważył wystającą lufę zza mojego ramienia. Zdziwiony 
i zaskoczony tym widokiem pyta, co to jest, wskazując 
palcem. Odpowiadam � to broń myśliwska, sztucer an-
gielski. Pokaż! Zdjąłem z ramienia sztucer i wręczyłem 
mu do obejrzenia. Jego twarz zmienia się i przybiera 
znów ludzkie oblicze, z narastającym zachwytem nad 
tym, co ukazało się jego oczom. Nie odrywa wzroku od 
tej broni i głaszcze ją, mrucząc coś pod nosem. Zapewne 
był to myśliwy, wielbiciel broni myśliwskiej. Tak wiel-
kie � wrogie � napięcie  sytuacyjne � ulega stopniowemu 
rozładowaniu i zamianie w wielki zachwyt nad ogląda-
ną bronią. Wreszcie eleganckim i łagodnym już tonem 
mówi � sprzedaj mi! Przed chwilą byłem w tragicznej 
sytuacji i przewidywałem, że zakończenie mojej inter-
wencji będzie dla mnie złe. Wiele osób, które zgłasza-
ły się do komend radzieckich ze skargami na ich żoł-
nierzy, już nigdy stamtąd nie wychodziło. Wiele znów 
osób, pytających o los osób interweniujących, dzieliło 
los tych pierwszych. Niektórzy z tych spoczywali potem 
we wspólnych mogiłach lub przebywali w łagrach na 
Sybirze. W Polsce Zachodniej � ta wiedza, dotycząca za-
chowań enkawudystów i sposobów odpowiedzi na inter-
wencje, zaczęła dopiero funkcjonować w świadomości 
ludzi tego terenu � bo na Kresach Wschodnich już była 
powszechnie znana. Ja także o tym już wiedziałem, na 
moje szczęście. Po usłyszeniu słów sprzedaj mi � w mo-
jej głowie powstało błyskawicznie zbawienne olśnienie 
� aby uczynić z tego prezent. Biorę z jego dłoni sztucer 
� zaskoczonemu moim zachowaniem � i znów wręczam 
go w jego dłonie, mówiąc � w pozycji i słowami uroczy-
stymi: � to prezent ode mnie za to, że tak dzielnie bijecie 
naszych wrogów Niemców. Jego twarz stała się wprost 
�anielska�. Haroszy z tiebia mołodiec! Noooo � przecią-
gając to słowo � i nie durak! (Dobry z ciebie młodzie-
niec! No - i nie dureń). Poczułem się uratowany. Klasnął 
mocno w dłonie i w tym momencie uchyliły się bezsze-
lestnie boczne drzwi bez widocznej sylwetki, w stronę 
których krzyknął � kaniak!. Wkrótce pojawił się na stole 
koniak francuski � najprawdopodobniej wg mojej wie-
dzy z rozbitych wagonów niemieckich � podobnie jak 
mój sztucer myśliwski. Zaczęła się typowa ceremonia. 
Ja piję także, obawiając się odmowy, aby znów nie uznał 
to za obrazę i nie wpadł w irytację. Niewypicie przeze 
mnie pełnego kieliszka sprowadza na mnie jego pytają-
cy wzrok � i znów wzrok na kieliszek. Pijąc, widziałem 
jego �dzikie oczy� sprzed poprzedniej sytuacji. Zakąsek 
żadnych ani napojów jeszcze nie było. Po pewnym cza-
sie tej libacji krzyknął do mnie. Poczekaj! Zaraz będą 
dziewuszki � i wyszedł z pokoju. Druga zbawienna moja 

.
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myśl. Natychmiast zbiegłem po schodach do czekające-
go na dole mojego kierowcy, skoczyłem za kierownicę 
� kierowca siedział na siodełku z tyłu i ostro ruszyłem 
w stronę Nowego Tomyśla � kilkanaście kilometrów do 
siedziby mojego plutonu. U celu zatrzymałem się, stu-
kając już lekko w ścianę budynku komendy, sądząc że 
mam jeszcze szerokość chodnika przed sobą. Wszedłem 
do swojego pokoju, oddałem strzał z pistoletu w suÞ t 
i w pełnym ubiorze położyłem się z pistoletem w dło-
ni i natychmiast zasnąłem. Kiedy obudziłem się pisto-
let leżał przy mojej głowie. Poczułem wielki głód, ale 
jeszcze większą radość, uświadamiając sobie zdarzenie 
w komendzie NKWD i moje szczęśliwe wycofanie się 
z tej dramatycznej sytuacji.

Ten opis przytoczyłem, odtwarzając okoliczności, 
w jakich w tym czasie często znajdowaliśmy się � niektó-
rzy z własnej woli � niektórzy wbrew  woli, jeszcze inni 
z tajnego rozkazu � nigdzie nie pisanego � już �drugiej 
konspiracji� � w oczekiwaniu na dalszy rozwój wyda-
rzeń i nowe zadania. W tej grupie osób byłem ja i wielu 
moich kolegów z obydwóch Kursów Podchorążych. 

Następnego dnia kierowca, który siedział z tyłu, opo-
wiadał mi, �że nie mógł uwierzyć, że ja byłem pijany, 
i że nie oddałem mu kierownicy, wiedząc o tym. Z duszą 
na ramieniu patrzył, jak przejeżdżam przez tory kolejo-
we za Opalenicą tuż przed lokomotywą, nie ustępując 
jej pierwszeństwa�. Zadziałał tu mechanizm �widze-
nia lunetowego�, o czym wspomniałem w poprzednim 
opisie. Po zatrzymaniu się w Nowym Tomyślu kierow-
ca sądził, �że będę próbował po schodach wjechać do 
mojego pokoju na pierwszym piętrze�. Nie wjechałem 
ani nie wszedłem, lecz wbiegłem do mojego pokoju, aby 
natychmiast położyć się i chociaż na chwilę przerwać 
myślenie o tym, co mogło się wydarzyć. Rzeczywiście 
natychmiast zasnąłem. Żadnych konsekwencji z powodu 
tego zdarzenia nie było.  

Uzupełniam jeszcze, że sztucer ja także otrzymałem 
w prezencie razem z ß owerem, które z rozbitego wagonu 
niemieckiego zawłaszczył sobie jakiś cywil, a po ostrze-
żeniach, że za posiadanie broni grozi kara śmierci, wolał 
go sprezentować � jak mówił �pierwszemu napotkanemu 
oÞ cerowi polskiemu�, którym okazałem się ja. W taki 
sposób wszedłem w posiadanie tej broni, o wyjątkowym 
uroku, która dla mnie okazała się zbawczą, a nie śmier-
cionośną � jak dla zwierzyny łownej � po uczynieniu 
z niej prezentu enkawudyście we właściwej formie i we 
właściwym czasie, jestem przekonany, że myśliwemu. 

Podobnie, mój starszy brat Edward � ps. �Lew�, czło-
nek ZWZ-AK miał przygodę z UB w Sandomierzu za 
posiadanie ww. ß oweru, który przywiozłem do domu 
rodzinnego w Połańcu podczas urlopu. Był to też an-
gielskiej produkcji nowy, piękny ß ower � nazwy nie pa-
miętam � zakonserwowany w tekturowym opakowaniu. 
Ponieważ odwiedziny rodziców i rodziny trwały tylko 
dwa dni, nawet bez rozpakowania zostawiłem go pomię-
dzy szafami w pokoju do dyspozycji Edwarda � jako mój 

prezent. Nie upłynęło dwie godziny po moim wyjeździe,  
a do domu moich rodziców przybyło kilku panów z UB, 
od razu kierując się do miejsca (dziwne wyczucie?), 
gdzie w opakowaniu stał mój ß ower i pytają ojca, co to 
jest.  Ojciec odpowiada, to broń sportowa, przygotowana 
przez syna, aby zawieźć ją do Sandomierza i zarejestro-
wać lub oddać. Taaak? Przeciągle zapytał jeden z nich. 
Tak, odpowiedział ojciec. To dobrze, zabieramy syna 
i broń i jedziemy do Sandomierza, już bez dalszej rewizji 
mieszkania. Przez kilka godzin trwało wzajemne przeko-
marzanie się w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa 
Publicznego. Brat twierdził i powtarzał, że przygotował 
broń do zdania UB lub jej zarejestrowania, a szef UB 
twierdził, że do ukrycia. Przez cały czas tej rozmowy 
szef UB oglądał i podziwiał ß ower. Wreszcie � nagle szef 
wstał i zdecydowanym już głosem do brata powiedział � 
powtarzam słowa Edwarda, bez cudzysłowu. Panie Kor-
czak! Wiecie dobrze, że za to grozi wam minimum dwa 
lata lub więcej, gdybyśmy chcieli jeszcze raz przeszukać 
dokładnie wasze mieszkanie, którego wtedy nie przeszu-
kiwaliśmy. Bywa tak, że ten drugi lub trzeci znajdzie to, 
czego nie widział pierwszy przeszukujący, bo tego jesz-
cze nie było � o czym obydwaj wiemy. A za to byłoby 
już więcej lat. Ale wiecie też, że aby was wsadzić, mu-
siałbym oddać ten ß ower prokuratorowi � jako dowód 
rzeczowy � a tym sk�om � takiej pięknej broni się nie 
daje � tylko zardzewiałą, a takiej w tej chwili nie mam, 
aby zamienić. Obydwaj bylibyśmy stratni. Rozumiecie? 
Ustalamy taką prawdę. Wy przynieśliście tę broń, aby ją 
zdać u nas na nasze wezwanie, że każdy, kto dobrowol-
nie odda broń, nie będzie karany. Ja tę broń przechowuję 
u siebie, a gdyby było jakieś gadanie � szemranie czy coś 
w tym stylu � to wiecie. Lepiej o tym milczeć. Rozumie-
my się? Brat odpowiedział: �Rozumiem � lepiej dla nas 
obydwóch być nie może�. I wolny powrócił do Połańca, 
z pamięcią już tylko o pięknym ß owerze. Oto przykład 
pojednania i zgody. Jeden zabrał drugiemu rzecz przez 
obydwóch podziwianą i obydwaj z tego powodu znajdo-
wali się w radosnym nastroju, że tak zakończyli sprawę. 
Cud zgody i pojednania, chociaż odmiennego myślenia, 
jednak �bez szemrania� . 

 Brat jednak wkrótce został aresztowany, skazany 
i �siedział� dwa lata w zamku sandomierskim. W tym 
czasie zamki pełniły funkcję więzień dla więźniów po-
litycznych. Edward został aresztowany za nakarmienie 
podczas odwiedzin w jego mieszkaniu ukrywającego 
się wówczas przed UB Władysława Pezdy - ps. �Gru-
bego Władka�, dzielnego partyzanta, okrutnie poszko-
dowanego przez Niemców morderstwem matki i żony 
w ostatnich tygodniach ciąży. Władysław Pezda znów � 
w sytuacji wymuszonej � znalazł się w konspiracji � już 
antykomunistycznej. Przesłuchujący w tej sprawie bra-
ta funkcjonariusz UB powiedział: �Grubego� należało 
zabić � czymkolwiek, dodał � lub zamknąć i nas o tym 
powiadomić, a nie karmić � za co posiedzicie�. Potwier-
dził to szybko �niezależny� Sąd Wojskowy �sprawiedli-
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wym� wyrokiem skazującym, za nakarmienie swojego 
przyjaciela � kolegi partyzanta.  

Przysłowie mówi �co ma wisieć nie utonie�, wspo-
magane innym, �kto chce psa uderzyć, zawsze kij znaj-
dzie�. 

Było to kilka opisów akcji z okresu �Burzy� i póź-
niejszych epizodów naszego � partyzanckiego życia 
z niewygasłych jeszcze � koszmarów okresu hitleryzmu 
� wzmocnionych i przedłużonych  nowymi -  potwornoś-
ciami � okresu stalinizmu.     

W następnym wspomnieniu dokończę opis mojego 
udziału w akcji �Burza� i przejścia z okupacji niemie-
ckiej pod �drugą okupację�, sowiecką. Z niej znów do 
form zachowań niepodległościowych � nieformalnych 
� i wreszcie do jawnej opozycji politycznej, w szeregach 
reaktywowanego przez Mikołajczyka Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego PSL � jedynej w tym czasie w całym 
bloku komunistycznym � jawnej opozycji politycznej. 
Jak wiemy, Mikołajczyk, po sfałszowanych wynikach 
wyborów do Sejmu zmuszony został do nielegalnego 
opuszczenia kraju z pomocą wywiadów zachodnich, dla 
ratunku przed aresztowaniem i procesem politycznym.

Terroru, jakiego doświadczyły ugrupowania poakow-
skie, doznały też Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość � 
WiN � i inne grupy niepodległościowe, w tym tak liczne 
młodzieżowe, a także ugrupowanie mikołajczykowskie 
� terror ten spotkał i mnie, ale łagodnie, z okolicznościo-
wym �kąsaniem�, �szczypaniem�. 

Ale o tym już w następnym �Zeszycie Połanieckim�. 

ROZBROJENIE 
DWÓCH NIEMCÓW 
W TURSKU MAŁYM

 
Po opisanych wyżej akcjach bez oczekiwanego suk-

cesu, ta trzecia okazała się szczęśliwie udana. Szczęśli-
wie, ponieważ i ta mogła zakończyć się inaczej, gdyby 
Niemcy nie poddali się. 

Działo się to wiosną 1944 r. Wracając do miejsca za-
kwaterowania grupy �Salernego�, której wówczas byłem 
członkiem, po wejściu do Turska Małego natychmiast 
podszedł do mnie � z widzenia znajomy � konspirator 
tutejszy, a wkrótce dołączył też do nas drugi, mówiąc, że 
trochę dalej błąkają się dwaj żołnierze niemieccy, którzy 
po jakiejś walce z drugiej strony Wisły przedostali się na 
naszą stronę. Była to � jak wówczas mówiono � a później 
potwierdził zapis historyczny, akcja grupy partyzanckiej 
�Czernika�, Stanisława Ordyka, który stoczył zwycięską 
� spotkaniową potyczkę z małym oddziałem żołnierzy 
niemieckich z drugiej strony Wisły. Zapytani, czy chcą 
mnie prowadzić do tego miejsca, odpowiedzieli chętnie, 
i wkrótce po zakończeniu zabudowań ukazał się przed 
nami widok dwóch żołnierzy niemieckich, oddalonych 

od zabudowań około 80-100 metrów. Pomiędzy nimi 
była odległość około 20 metrów. Jeden z nich posiadał 
karabin trzymany w dłoniach w pozycji ukośnej, a drugi 
na pasie widoczną kaburę pistoletu. Ja byłem uzbrojony, 
jak w poprzednich akcjach, w pistolet �Lama� kal. 09 
i w kilka granatów zrzutowych � obronnych. Przez 
chwilę oceniałem spostrzeżoną  sytuację i zachowanie 
się Niemców. Żołnierzy niemieckich było dwóch � jeden 
z karabinem, drugi tylko z pistoletem w kaburze na pa-
sie. Nas � trzy osoby � tylko ja uzbrojony, ale przecież 
Niemcy o tym nie wiedzieli. Jeden z naszej trójki był tro-
chę oddalony w bok, jak gdyby chciał otoczyć Niemców 
z tyłu i boku, albo wycofać się w niebezpiecznej sytuacji, 
gdyby taka zaistniała. Po tej wstępnej ocenie zdecydo-
wałem się na próbę rozbrojenia, licząc bardziej na sku-
teczność posiadanych granatów, gdyby ten z karabinem 
nie chciał się poddać. Zacząłem powoli zbliżać się do 
nich, bez żadnej z ich strony reakcji. Po ujściu około 20-
30 metrów przyśpieszyłem krok, a po pewnej odległości 
nabrałem dużej szybkości i po wyjęciu pistoletu w unie-
sionej dłoni krzyknąłem: �hände hoch!�, powtarzając 
dwukrotnie. Na to wezwanie bliższy Niemiec, ten z bro-
nią krótką, uniósł ręce do góry. Natomiast ten z karabi-
nem znieruchomiał, patrząc w naszą stronę i zastanawiał 
się nad swoją decyzją. Niemiec poddający się zwrócił się 
w stronę niezdecydowanego, krzycząc głośno do niego 
i własnymi rękoma nakazując mu poddanie się. W tym 
czasie ja zbliżyłem się do rozbrajanych na odległość już 
skutecznego strzału z pistoletu. Wahający się dotychczas 
żołnierz, zdecydował się ostatecznie na poddanie i rzucił 
na ziemię karabin. Rozbrojonemu pierwszemu zabrałem 
pistolet hiszpański �Astra�  kal. 07, a drugiemu tylko 
karabin. Obydwóch jeńców doprowadziliśmy do miej-
sca stacjonowania grupy �Salernego� � i z odpowiednią 
relacją przekazałem ich komendantowi Podchorążówki 
�Wyrwie�, który w tym czasie przebywał także z tą gru-
pą i stanowił władzę najwyższą. 

Jako dwie ciekawostki tego rozbrojenia pamiętam 
doskonale fakt, że w okresie tego wahania się jednego 
z żołnierzy � poddać się czy nie � w pewnym momen-
cie uniósł on nieco karabin do góry, jakby przyjmując 
postawę strzelecką. W tym momencie przyśpieszyłem 
bardzo moje zbliżanie się do niego, aby ewentualnie 
z bliższej odległości oddać strzały, gdyby się nie poddał. 
To moje przyśpieszenie było tak gwałtowne, że spadł mi 
z głowy beret z naszywką � mini ß agą biało-czerwoną, 
który otrzymałem od kursantki � kursu pielęgniarskiego, 
w czasie spotkania z nimi naszej Podchorążówki. Bere-
tu tego już nie odnalazłem, gdyż zapomniałem o nim, 
w tym podnieceniu związanym z rozbrajaniem Niem-
ców, a natychmiast potem opuściłem Tursko. 

Drugi incydent � natury już jak humoreska to fakt, że 
gdy rewidowałem tego drugiego rozbrajanego żołnierza, 
jeden z moich współuczestników w akcji zrewidował 
moją kieszeń i  wyjął z niej ten zdobyty pistolet �Astra�. 
Nie zareagowałem na to, biorąc pod uwagę jego udział 

.
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i zaangażowanie, i � nie da się ukryć � odwagę, gdyż 
on dotychczas był bezbronny i skazany na los zdarzeń. 
Pistolet i tak otrzymałby ode mnie w prezencie za swój 
niechybnie odważny udział w rozbrajaniu, z bezpośred-
nim przecież zagrożeniem życia.  

Tak zakończyła się skutecznie i szczęśliwie akcja 
rozbrojenia dwóch żołnierzy niemieckich � Wermachtu, 
przy posiadaniu z naszej strony tylko jednego pistoletu 
i granatów. Zdobyty karabin wzbogacił uzbrojenie na-
szej grupy, a pistolet uzbroił � bezbronnego dotychczas 
� odważnego współuczestnika tej akcji z Turska Małe-
go, o nieznanym mi pseudonimie czy imieniu. Może po 
tym artykule sam się przypomni? A może ktoś, znający 
z opowiadania to zdarzenie, uzupełni szczegóły, lub 
ujawni nazwisko współuczestników tego rozbrojenia?

NAPAD NA WAGON POCZTOWY 
KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ 

W SZTOMBERGACH 
KOŁO STASZOWA

 
Było to w końcu czerwca, może w początkach lipca 

1944 r., a więc w okresie tych nastrojów, kiedy wiedzie-
liśmy, że zbliża się już nieuchronnie klęska Niemiec, 
nie mając jeszcze potwierdzonych wiadomości, że idzie 
nowa okupacja, tym razem komunistyczna. Akcja �Bu-
rza� już się rozwinęła i w jej ramach pojawiło się wie-
le akcji spontanicznych � sytuacyjnych � bez rozkazów 
wyższego szczebla. Drugą już taką pod wyżej wymie-
nionym tytułem niżej opisuję. 

Byłem wówczas członkiem grupy �Mariana Wielkie-
go� � Lecha Mariana. �Marian Wielki� � inny pseudo-
nim �Jaskiniowiec�, oddzielił się od grupy �Jędrusiów�, 
gdzie był znaczącą osobą i stworzył własną � oddziel-
ną grupę � podporządkowując się strukturom militar-
nym Batalionów Chłopskich. W grupie �Jędrusiów� od 
pewnego czasu toczyły się rozważania i dyskusje, do 
jakiej formacji włączyć się z dotychczasowego bytu sa-
modzielnego i podporządkować się � Związkowi Walki 
Zbrojnej czy Batalionom Chłopskim. Ponieważ dotarła 
już informacja, że zjednoczenie organizacji militarnych 
stało się faktem dokonanym rozkazem Wodza Naczel-
nego gen. Władysława Sikorskiego, przejściowe wstę-
powanie ewentualnie do BCh straciło sens, skoro wszy-
scy walczący o wyzwolenie Ojczyzny zostali połączeni 
w jedną � Armię Krajową. Warto tu dodać, że Józef Wią-
cek �Sowa� � dowódca grupy �Jędrusiów� po śmierci 
Władysława Jasińskiego � był także Ludowcem i zwo-
lennikiem ewentualnego połączenia się z BCh, ale wo-
bec wyżej wymienionego rozkazu o �scaleniu�, ta kwe-
stia została rozwiązana. �Marian Wielki�, jak już wyżej 
wspomniałem, znacznie wcześniej uznał zwierzchnictwo 
Batalionów Chłopskich. Do tej właśnie nowo powstałej 

grupy partyzanckiej skierował mnie � jako absolwenta 
Podchorążówki BCh jej komendant � Jan Kurkiewicz 
�Wyrwa�, mianując mnie jego zastępcą. Z tego też tytułu 
zakres i moja swoboda działania były dużo większe. 

Przystępuję do opisu samej akcji � napadu na wagon 
pocztowy kolejki. Jak już we wstępie wspomniałem, 
w końcu czerwca lub w początkach lipca 1944 r. udałem 
się z Turska Małego samotnie na rowerze w pewnej mi-
sji do leśniczówki w kompleksie lasów za Staszowem, 
gdzie leśniczym był Markowski. Kilkadziesiąt metrów 
przed przejazdem drogi łączącej Staszów z Bogorią, 
idąc od strony Wiśniowej w stronę kompleksu leśnego, 
napotkałem wędrującego samotnie Kazimierza Jarzynę 
ps. �Sokół�z grupy �Jędrusiów�. Znaliśmy się dobrze 
z rodzinnych stron i przeprowadziliśmy na drodze krótką 
wymianę informacji, głównie odnośnie bezpieczeństwa 
miejsc, do których zmierzaliśmy. �Sokół� zapytał mnie, 
kiedy wracam do Turska � odpowiedziałem, że dzisiaj 
po kilku godzinach pobytu w leśniczówce. Wówczas 
�Sokół� zaproponował mi � to daj mi swój rower, a ty 
wrócisz na naszym koniu pozostawionym w leśniczów-
ce. Oczywiście wyraziłem zgodę i dalszą część podróży 
do leśniczówki odbyłem piechotą, oddając mu rower, 
na którym jechałem. Do Turska powróciłem na koniu 
�Jędrusiów�, ale dopiero po uprzedniej akcji na wagon 
pocztowy, i późniejszej przygodzie przed przejazdem 
drogą Bogoria-Staszów. 

Podczas mojego pobytu w leśniczówce jakiś party-
zant przebywający tam � może nawet jakiś nowo przy-
jęty �Jędruś�, dotychczas mi nieznany, w wieku około 
20-stu kilku lat, uzbrojony w pistolet, podszedł do mnie, 
mówiąc, że ktoś z konspiracji kolejowej przekazał wia-
domość, że w wagonie pocztowym kolejki z Bogorii do 
Staszowa dzisiaj będzie przewożona jakaś �grubsza ilość 
pieniędzy�. �Może zrobimy �skok�? � zapytał. Ja odpo-
wiedziałem, bardzo chętnie, ale tu jestem sam. On odpo-
wiada � jest nas dwóch i wystarczy, bo kolejka składa się 
tylko z dwóch lub trzech wagonów bez żadnej ochrony. 
Wkrótce byliśmy już na stacji � Sztombergi, udając pa-
sażerów i oczekując na przyjazd kolejki z Bogorii. Po 
około 30-tu minutach rzeczywiście wjechała kolejka 
na stację od strony Bogorii. Obejrzeliśmy z dala skład, 
nie spostrzegając niczego niepokojącego, a szczególnie 
Niemców lub umundurowanych kolejarzy. Po okazaniu 
pistoletu maszyniście powiedzieliśmy, że to akcja party-
zancka, i aby nie ośmielił się ruszyć przed wyrażeniem 
naszej zgody. Wchodzimy do wagonu z przedziałem 
pocztowym i penetrujemy całą jego zawartość. Kolejarz 
� obsługujący przedział pocztowy � zapewnia nas, że 
żadnych pieniędzy ani żadnej wartościowej przesyłki nie 
przewozi. Całą zawartość przedziału pocztowego chęt-
nie nam pokazał i udzielał stosownych informacji. Spo-
kojnie odchodzimy od splądrowanego przedziału pocz-
towego, oceniamy jeszcze sytuację na peronie i dajemy 
maszyniście znak do odjazdu. Kolejka rusza, a w nas 
� uczestników tego napadu � �wlepionych jest� kilka par 
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oczu podróżnych tego składu. Na tym cała akcja zosta-
ła zakończona. Nie znam późniejszych reperkusji, a do 
tego tematu powracam dopiero z pamięci, po 64 latach. 

Czytelnik może różnie myśleć o tym zdarzeniu, ale 
my � uczestnicy tej akcji, kolejarze z obsługi kolejki 
i kilku pasażerów ocenią to najtrafniej, gdyż w tym wy-
darzeniu biernie uczestniczyli i wszyscy odczuwali już 
to nieokreślone podniecenie wobec wiadomości, jakie 
docierały do nas o zbliżającej się linii frontu i wydanego 
hasła do akcji �Burza�. 

Z kolegą z akcji � nieznanym mi dotychczas ani nie 
spotkanym nigdy później �pożegnaliśmy się serdecznie, 
zadowoleni z przeprowadzonej akcji � chociaż bez ocze-
kiwanego sukcesu, ale z samego śmiałego faktu napadu 
wystarczająco nas satysfakcjonującego. Nie mogliśmy 
przecież zdobyć pieniędzy, których w wagonie nie było, 
a gdyby były, z zakamuß owaną ochroną, nasz los móg-
łby być inny. 

cy, wprowadziłem go do zatoki wjazdowej na podwórko 
jakiegoś gospodarza, a sam zbliżyłem się do drogi Bogo-
ria-Staszów i usłyszałem z pobliża stukot licznych kopyt 
końskich po drodze z turkotem wozów i głośne okrzyki 
w języku niemieckim. Natychmiast wycofałem się, aż 
na skraj zabudowań i tam, na brzegu lasu, z bezpiecznej 
odległości obserwowałem drogę. Pomiędzy zabudowa-
niami widziałem przejeżdżające dwa lub trzy konne za-
przęgi z grupą mundurowych Niemców z widocznymi 
karabinami. Po odczekaniu około pół godziny i upew-
nieniu się, że już innych pojazdów nie widać wróciłem 
do pozostawionego konia, jeszcze raz obejrzałem drogę 
i dalej już na koniu pojechałem w stronę Turska Małego. 
Gdybym nie wykonał tego zejścia z konia i rozpoznania 
sytuacji, wjeżdżając na drogę, stałbym się natychmiast 
celem strzeleckim Niemców z doskonałą dla nich wi-
docznością i koniecznością ucieczki około 100 metrów 
do najbliższej zasłony lub ochrony, i zjazdem z tej drogi 
głównej w drogę podporządkowaną z lewej strony w kie-

runku Wiśniowej. Niemcy 
bowiem osoby jadące na 
koniu lub rowerze zawsze 
legitymowali, a do ucieka-
jących natychmiast strze-
lali, bez strzałów ostrze-
gawczych. Jako uzbrojony 
i nie z tych okolic miałem 
zapewniony wyrok śmier-
ci, niezależnie od poprze-
dzających tortur śledczych, 
gdybym wpadł żywy w ich 
ręce.         

Zabierając konia do dal-
szej podróży, gospodarz, 
który obserwował moje 
zachowanie � najpraw-
dopodobniej konspirator 
pragnący mi ewentualnie 
pomóc, powiedział: cytuję 
z pamięci, odtwarzając 
treść: �Dobrze, że pan 

W drogę powrotną do Turska Małego udałem się na 
koniu �Jędrusiów�, który już powrócił do leśniczówki 
z jakiegoś wypadu. 

Wracając, szczęśliwie uniknąłem śmiertelnego zagro-
żenia. Dojeżdżając bowiem do drogi Bogoria-Staszów 
na około 20 metrów przed wjazdem na tę trasę, niezależ-
nie od wiedzy wynikającej ze szkolenia wojskowego na 
Podchorążówce � coś wewnętrznie? jakby mi nakazało 
� sprawdź drogę! Zszedłem z konia po lewej stronie uli-

Pomnik upamiętniający śmierć mieszkańców 
wioski Strużki, która stanowiła zaplecze 
Oddziału Partyzanckiego AK �Jędrusie�

ukrył konia w tym wjeździe, a nie zostawił go na drodze, 
bo gdyby spostrzegli go Niemcy, zechcieliby na pewno 
wyjaśnić jego nietypowe miejsce pobytu. Gdyby nie uczy-
nił tego pan, zrobiłbym to ja dla bezpieczeństwa pana 
i własnego. Dobrze też, że w tej sytuacji oddalił się pan 
poza obszar zabudowań�. 

Wtedy, nie znając się lub nie wiedząc nic o sobie, 
pragnęliśmy się wzajemnie ostrzegać, ubezpieczać 
i ewentualnie pomagać. Obecnie często dzieje się od-
wrotnie. Ach! Gdzie te czasy, gdzie? Mając oczywiście 
na uwadze tylko stan świadomości społecznej, tak celnej 
rozpoznawczo i tak powszechnej.     

.
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U schyłku wojny

Tymczasem już w nocy z 30-31 lipca w Chodkowie 
i Przewłoce przez Wisłę przeprawiają się wojska radzie-
ckie i 1 sierpnia przez okolice przechodzi rozpoznanie 
tzw. razwiedka. A więc jesteśmy w streÞ e frontu. Zatło-
czył się teren wojskiem rosyjskim. Lasy, pola, wioski 
pełne wojska, stanowisk artylerii, dołów strzeleckich. 
Cekaemy i różne bronie maskują snopami zbóż, czysz-
czą lufy, a w naszym narodzie strach. Pytają, czy tu bę-
dzie bój? My nie znaju! � odpowiadają frontowcy, bo 
gdzie radziecki żołnierz stanął, tam natychmiast kopał 
dół ochronny. Pod niebem uganiają się radzieckie szyb-
kie myśliwce, dając piękne widowiska w pogoni i walce 
z samolotami Luftwaffe. Wieczorem przy zasłoniętych 
oknach przebywamy w domach, gdyż po wybudowaniu 
następnych mostów na Wiśle drogi zajęte na całej sze-
rokości przez maszerującą piechotą. Szło tego tyle, że 
tylko chrzęst manierek i menażek wypełniał ciszę wie-
czorną. Dowódcy szli rowami, bo nie mieli już miejsca. 
To już front naprawdę. 

Nastała niedziela. Za mostem, w cieniu wierzb przed 
wieczorem wojsko urządza zabawę. Spraszają nasze 
dziewczyny sztoby poguliać. Ciekawe dziewczyny za-
chwycają się ruskim tańcem, graniem na harmoszce 
i śpiewem Kozaka. 

Razcwietali jabłoni i gruszy,
Popłyli tumany nad riekoj�

Proszą dziewczyny do tańca, zaczyna się przyjaźń, 
przymilanie. Głupiutkie dziewczyny podają swoje imio-
na, a nawet numer domu i tańczą ochoczo. Mało lub nic 
nie wiedzą, że żołnierzowi na froncie nie zależy na ni-
czym. Jutro może zginie, a natura biologicznie domaga 
się pozostawić gdziekolwiek potomstwo. Póki więc żyją 
tańczą i śpiewają z przysiadami: 

Dwie barysznie maładyje zachatieli małaka. 
Adna siedla pod karową a drugaja pod byka
Hej-ho rukawica Katia Wańki nie boitsa.
 
A Rosjanie potraÞ ą śpiewać. Ho-ho!, naszym pa-

nienkom to właśnie się podoba. Jakaś kobieta z wysied-
lonych, co była świadkiem takich zabaw na Kresach 
w 1939, kiedy wojska rosyjskie zajęły Kresy, szepnęła 
którejś do ucha, że za chwilę zobaczą panienki, co się 
będzie działo. Skontaktowały się dziewczyny i jakby 
piorun strzelił, rozbiegły się do domów. Zapadał zmrok. 

Pijane żołdactwo znało imiona a nawet numery domów, 
a jeszcze znalazł się ktoś podły z naszych chłopaków, 
co wskazywał domy, pogarszając sytuację. Panika we 
wsi. Pozamykane domy. Sołdat, dobijając się do drzwi 
Jakuba Anioła, wołał: Adkroj, skaży swaju doćku. Jakub, 
stary żołnierz carski, znał rosyjski, więc krzyczał: Pa-
szoł won ot mienia! Sołdat strzelił przez drzwi, raniąc 
śmiertelnie Jakuba. I były wypadki, że sołdaci wyciągali 
dziewczyny za stodoły. Nikt się później nawet do tego 
nie przyznawał. Brat, broniąc siostrę, byłby zginął, gdy-
by ta nie powiedziała: �Odejdź, zastrzelą cię! Ja tu może 
przeżyję�. Mogła potem dziękować losowi, że nie zgi-
nęła. Niewiele wiemy, że w przyrodzie seks i śmierć idą 
jak siostry blisko siebie. Mówiono, że na wojnie kochać 
jest grzech mniejszy.

Na drugi dzień samolot zniżył lot i z broni pokłado-
wej sieje do bydła, pastuchów, ludzi w polu. Popłoch. 
W lesie na ugorach zatrzymało się wojsko. Wypatrzył 
to samolot �Rama� (Focke Wolf) . Nadleciały messers-
chmitty, a że wojsko odmaszerowało, dopadły je w wą-
wozie za Szczeką, zabijając 4 konie, bo wojsko schroniło 
się za nierówności terenu. Dzień i noc wojska walą na 
zachód. Samoloty nękają uparcie. Atakują przeprawę 
pod Baranowem, gdzie artyleria broni. Bomby padają 
w nocy nawet na Połaniec, zabijają 2 sowietów i Wła-
dysławę Kubik. Nad przeprawą w nocy wiszą na spa-
dochronach jakieś potężne lampy, od których widno że 
tu można czytać gazetę. Potężne reß ektory zamiatają 
świetlistymi smugami przestworza, oślepiając niemie-
ckich przybyszów, do których mierzyły zenitówki. Wał 
wiślany z jednej i drugiej strony jakby szafa, pełen wnęk 
strzeleckich, bo tylko wał dzieli walczących. Jest już 
most na Maśniku w Połańcu, a wojska wciąż walą. Stra-
na maja, Maskwa maja to pieśń, która wypełniała drogi 
i lasy z wojskowym marszem. Ja wtaroj takoj stranu nie 
znaju. Na pojazdach poprzyklejany towarzysz Stalin. Do 
niego wzdychał ruski sołdat. Baćko Stalin. Nas mnogo. 
Pobijem ludojedu Gitleru. 

Potem:

Wstawaj strana ogromnaja
wstawaj na smiertnyj boj 
S faszizma siłoj tiomnoju
S proklatoju ordoj.
Pust� jarost� błagorodnaja
Wskipajet kak wołna
Idiot wojna narodnaja
Swiaszczennaja wojna.
Strana ogromnaja, a wojna narodnaja itd.

Henryk Sikora

Z DZIEJÓW NIEDZIA£EK I OKOLIC CZ. VI
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Ze wsi Brzozowa zebrali chłopów do grzebania po-
ległych w przeprawie pod Baranowem. Aleksander Ka-
miński dostał od ruskich grabarzy lanie, bo nie chciał ich 
słuchać. Matko Boska Sulisławska � co tam trupów! Na-
zawieszane na tamach, krzakach i gdzie spojrzeć. Musie-
li zdzierać z nich odzież, składać na stosy, lać benzyną 
i palić. Takie były pogrzeby bohaterów przeprawy, tak 
Ruskich jak i Niemców. Wśród tych frontowych wojsk 
zdarzało się spotkać Polaka. Nasza zagroda obsadzona 
była wierzbami, które czyniąc gęsty kwadrat, uniemożli-
wiały widok z góry. Toteż na podwórku ustawili cekaem 
na trójnogu, by w razie nalotu razić nieprzyjaciela. Na-
zywali to maszyniwer. Dowódcą załogi okazał się Polak. 
Świetnie mówił po polsku, ciesząc się, że w swym życiu 
gdzieś w świecie usłyszał polską mowę, którą znał od 
rodziców. Bał się ujawnić swojego pochodzenia. Że to 
w Rosji temat taki nie jest zdrowy. To deportowany 
w głąb Rosji z terenów wschodniej Polski. Ojciec mój 
rozmawiał z nim dyskretnie, częstował obiadem, pro-
sząc, aby zanocował u nas w domu. 

- Chętnie skorzystałbym z zaproszenia, ale się wsty-
dzę. Ja mam wszy i miałbyś później kłopot. Przywykłem 
do życia na froncie, a jedyna uciecha jest, że jeśli przyj-
dzie mi zginąć, to może w ojczyźnie moich przodków. 

Na drugi dzień przenieśli się gdzieś bez śladu. Kie-
dy zdawało, się, że front odsunął się od nas, bo trzeci 
atak Rosjan na Staszów odrzucił Niemców o kilka km 
na zachód, tam Niemcy od Buska wzięli się w garść 
i ruszyli czołgami, które na swych gąsienicach (o zgro-
zo!) majdały trupami i wnętrznościami Rosjan. Tak więc 
po tygodniu znów w niedzielę cofają się Ruscy. Pojazdy 
wojenne jedne na wschód, drugie w odwrocie, taraso-
wały sobie drogi. Na każdej krzyżówce żołnierki cho-
rągiewkami regulują ruchem. Ze smutkiem patrzymy na 
rannych idących sznurem w milczeniu od Pacanowa. Nie 
idą grupami. Nie wolno im rozmawiać z towarzyszami 
niedoli. Ludzie poprawiają im bandaże, wiążą sznurów-
ki. Odbywa się to bez słowa. Ranni przeważnie w ręce, 
czoła, skronie. W lesie na Wzorach mają szpital i grzebią 
tam umarłych. To samo dzieje się w Połańcu, o czym 
świadczą cmentarze. Później ekshumowano ich do par-
ku w Staszowie, gdzie wzniesiony obelisk głosi: CЛABA 
ΓEPOЯM 1944-1945. Ruch w odwrocie. Z Niemcami 
żartów nie ma. Utonęliśmy w morzu sowieckim. Czło-
wiek przechodzi obok znajomego bez słowa. Na domiar 
złego od linii frontu, od Stopnicy i z tamtych miejsco-
wości pojawiają się ewakuowani. Jadąc wozami całymi 
drogami z całym dobytkiem, końmi, krowami itd. Tam 
właśnie front się zatrzymał. Jadą całe karawany z dzieć-
mi, chorymi, starcami, ciężarne kobiety. Skóra cierpnie 
na sam widok. Wojsko z pomocą sołtysów lokuje to na 
kwaterach, stodołach, stajniach, gdzie się da. Mieszkają 
razem z bydłem, aby się ogrzać, jak już nadeszły chło-
dy. Wymyślają różne piecyki, karbidowe lampy. Nocami 

jeżdżą do swych domów po siano itp. Powszechnym zja-
wiskiem było bimbrownictwo. Służyło jako wymiennik 
w handlu. Za bimber po cichu kupiłeś konserwy, cukier, 
gimnaściorke, kufajkę. Pędzono bimber ze zboża, bura-
ków, ziemniaków, z czego się dało, bo ruski nie wymagał 
luksusu, sztoby tolko krepkie. Ponieważ ewakuowanym 
brak paszy, dokonują uboju i obdarowują swoich gospo-
darzy, ale ci też są w podobnej sytuacji, więc żywność 
psuje się z gorąca

Samoloty niemieckie usłały pola ulotkami w języku 
polskim, że w Warszawie wybuchło powstanie, a Stalin 
nie kwapi się z pomocą. Czeka aż powstanie się wykrwa-
wi. I naprawdę tam gdzieś, choć to nie w naszej okolicy, 
nie sposób pominąć milczeniem, co później śpiewano: 
�1 sierpnia dzień krwawy, powstał naród Warszawy�. 
No bo wtedy warszawiacy zatknęli na dachy, barykady 
i gmachy las biało-czerwonych sztandarów. Jak w 1939 
liczono na odparcie wroga nie tyle uzbrojeniem, strategią, 
co duchem walki i brawurą, tak i teraz propaganda war-
szawskich i londyńskich polskich przywódców liczyła, 
że bohaterski zryw przestraszy cofających się Niemców, 
a wolne miasto przywita wschodniego sojusznika. Bę-
dzie deÞ lada! Tryumf ze zwycięstwa. Ta myśl tak opa-
nowała umysły londyńskich dygnitarzy na uchodźstwie, 
że ani im było pojąć inaczej. A tymczasem niemiecki 
garnizon stały liczył w Warszawie 20-40 tysięcy ludzi. 
Ponadto przez Warszawę przetaczały się na wschód do-
borowe dywizje pancerne SS �Hermann Goering�, �Wi-
king�, które w rejonie Radzymina rozgromiły pancerne 
jednostki Armii Czerwonej. To nie były słabe siły wroga, 
przeciw którym nierówną walkę nasza partyzantka pod 
kryptonimem �Burza� śpieszyła na pomoc Warszawie. 
To mijało się z celem, bo frontowe wojska przewyższały 
wszystkimi rodzajami broni powstańców broniących się 
w kotle od pierwszych dni. Bez zapasów żywności, amu-
nicji, uzupełnienia liczbowego, osobowego, bez pomocy 
z zewnątrz. Takie powstanie nie miało szans.

Codziennie padały setki, 
bano się pytać ile,
z mroków pamięci wypełzło:
Warszawa? Czy Termopile?

Nie udało się uwolnić stolicy na 12 godzin przed 
wkroczeniem Armii Czerwonej. W wyniku walk prze-
stała istnieć budowana w patriotyzmie podczas okupacji 
zbrojna AK. Niektóre walki toczyły się przeciągle. Noce 
były polskie, dni należały do wroga.

Z tęsknotą i wielka potrzebą, pełni nadziei ufności,
Spoglądano w niebo, by witać alianckich gości.

Ale gościom nie zezwolił Stalin lądować na radzie-
ckich lotniskach. Zmuszało to do zmniejszenia bagażu 
na rzecz paliwa. Piloci po odbyciu dalekich podróży tra-
cili orientację, więc zrzuty w dużej mierze przejmowali 

.
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Niemcy. Mieszkańcy niektórych kamienic wywieszali 
białe ß agi, poddając się już 3 września 1944, Naczelny 
dowódca �Bór� Komorowski przyznał, że przez dwa 
miesiące rozpaczliwej walki Rosjanie nie podjęli parcia 
na miasto. Manifestacja woli bicia Niemców na tyłach 
ich frontu sprecyzowana przez niego 20 września 1943 
wyjaśniła się w rozmiarach i błędach. Zaniedbano wy-
wiadu o sytuacji tak frontowej, jak i politycznej. Zaczęto 
więc myśleć o rozmowach. 

7 września przekroczyła barierę obronną odważna 
delegacja, którą przyjął gen. Ehrlich. Podziwiał Pola-
ków, ich bohaterstwo. Żałował, że giną tak marnie i nie-
potrzebnie. Wspominał nawet, że Polacy powinni razem 
z Niemcami bić Rosjan. Z łatwością wynegocjowano na 
8 i 9 września, by w godz. 9-14 można było opuścić War-
szawę bez broni. Opuszcza więc Warszawę kilka tysięcy 
zawstydzonych, uznanych przez AK za zdrajców, ale od 
tego momentu stanął problem zakończenia walki. Pozo-
stali w mieście poczuli się osamotnieni po opuszczeniu 
ludności, a przecież duża liczba opuściła miasto jeszcze 
przed wybuchem powstania. Teraz brak wody, żywności, 
amunicji, światła, pomocy i załamania ducha walki pod-
suwa myśl o kapitulacji.

Nie ma matki, rodziny, ni kochanej dziewczyny,
tylko oczy zachodzą ci łzą.
 
Toteż rokowania pisemne z Niemcami o kapitulacji 

trwały do 27 września, kiedy to Niemcy naprzeciw gma-
chu poczty wywiesili białą ß agę i po polsku chcieli roz-
mawiać z dowództwem powstania. Nastało natychmia-
stowe zawieszanie broni a polscy przedstawiciele zna-
leźli się u gen. Ericha von den Bacha. Witani uprzejmie, 
a gen. łłumaczy, że Rosjanie do Warszawy nie wkracza-
ją. Powstańcy, choć tacy dzielni, pogrzebani będą w gru-
zach i dalsza walka nie ma sensu. Ten dzielny żołnierz 
może już z honorem złożyć broń. Niemcy są przekonani, 
że wojnę przegrają, po cóż więc zabijać warszawiaków, 
kobiety, starców, dzieci. On nie chce uchodzić w historii 
za mordercę. Zadaje dwa pytania.

1. czy gen. �Bór� chce przerwać bój, czy walczyć da-
lej?

2. Jeżeli walka, to co proponuje, aby walka była hu-
manitarna?

 Za 3 dni rozpocznie się regularny głód. Byłoby dość 
przemieszczania się i krycia w kanałach, a Niemcy mo-
gli posądzać powstańców o złą wole. Teraz �Bór� chce 
ratować te 300 tys. ludności, przemilczając hekatombę 
cierpień i oÞ ar. Przyszła więc odpowiedź sprzed wybu-
chu powstania, że jakoś to będzie, że furia odwetu za-
stąpi uzbrojenie. Teraz znów � jak w Katyniu � kwiat 
inteligencji leżał w grobach lub będzie jęczał w obo-
zach i w taki to prosty sposób Stalin pomścił rok 1920. 
27 września  w Ożarowie k. Warszawy podpisano kapi-
tulację. Warszawę Stalin zdobędzie później. Tymczasem 

front zachodni zbliża się ku Polsce. Ciężkie walki wy-
krwawiają przeciwników i Stalin nie może czekać dłu-
żej. Musi zdobyć Warszawę zburzoną, lecz nie bardzo 
już strzeżoną. Gdyby Polacy byli mądrzejsi, cierpliwi, 
to czas pracowałby dla nich. Teraz nasi mistrzowie od 
polityki, co zawsze pewni powodzenia, opuścili uszy. 
Przestali bujać w obłokach. Maszerując ku Warsza-
wie, oddziały partyzantów zatrzymały się we wrześniu 
w pożegnalnym rozkazie. Rozejdźcie się! Wtapiają się, 
gdzie mogą, gdyż sowieckie NKWD węszy za nimi po 
obu stronach frontu.

Niniejszy tekst o powstaniu Warszawy w dużej mie-
rze oparty jest na podstawie ksiązki Adama Bienia �Dom 
dalej � Bóg wyżej� oraz na opowiadaniach naocznych 
świadków.

Powracając do naszych miejscowości to w Niedział-
kach kwatery zajmuje sztab frontowy. Ewakuowani 
muszą ustąpić. Wojsko instaluje telefony, w zagajni-
kach okopują samochody z wysokimi iglicami anten, 
na drogach szlabany. Budują drogę objazdową. Tylko 
stać i patrzeć. Podziwiać, co się wyrabia wśród dolatu-
jących detonacji z frontu. Warkot płynących pod niebem 
bombowców. Ludność zapędzają do kopania okopów 
w Sichowie i dalej przy froncie, budowy dróg, lotniska 
w Rytwianach. Niekiedy zatrzymują ludzi na noc: 
I sztoby zawtra toże worować. Na lotnisku bojcy usiłu-
ją zapędzić naszych robotników do ziemlanki, ale im to 
nie bardzo się udaje, bo co jednych wypchną, to drudzy 
uchodzą. Rozgniewany sołdat szturnął karabinem pana 
Kwiatkowskiego (wysiedlony z Łodzi). Kwiatkowski 
chwycił się za bok i mówi. Pytałeś się, czym dzisiaj 
jadł?! Daj mi jeść, a potem pogadamy. Niemiec tu 5 lat 
był i mnie nie uderzył, a ty za co mnie szturchasz? Roz-
wścieczony kacap poleciał do oÞ cera i zameldował. Eto 
ten muzyk gaworyt szto giermaniec łutszy od Sowieta. 
OÞ cer pyta, czy to prawda. Ja tak Niemca kocham jak 
i ciebie, draniu. Obaj wy jednakie. Spojrzał lejtnant na 
starego człowieka i oświadcza. Idi w czortu damoj. Tuda 
propaganda nie nada 

Po uruchomieniu lotniska ryk silników dawał się we 
znaki. Były to kukuruźniki, które miały cicho nadlecieć 
nad okopy i rzucać granaty. Tak to wszystko szykowało 
się na Niemców. W Rytwianach szacują, że na terenie 
przyczółka przebywało wojska i ludności około 500-600 
tysięcy. Już wtedy obawiamy się, że za frontem postępu-
je jakieś NKWD, które węszy i zabiera osoby, a nawet 
rodziny o sanacyjnym zaangażowaniu, a także AK-ow-
ców. W Sichowie był leśniczy, a robotnikiem od karpiny 
biedny dziadek, Piotr Piotrowski (przybłęda), któremu 
ten leśniczy nie wynagradzał należności. Był to człowiek 
biedny i nieświadomy, więc postępowano z nim wedle 
własnej woli. Stosunki pogorszyły się jeszcze bardziej, 
kiedy podczas żniw żeńcy sierpami dobili końca łanu, 
a wracając od nowa, całowali w rękę jaśnie panią leśni-
czyną. Dziadek okazał się na tyle ambitny, że pocałun-
ku nie złożył, czym sobie wielce zaszkodził w łaskach 

.



32

pana leśniczego. Teraz, po wejściu Armii Czerwonej, ten 
dziadek zjawia się u leśniczego w mundurze i w randze 
majora, żądając, aby leśniczy poszedł z nimi zobaczyć 
te sągi karpiny, przy których pracował. Okazało się, że 
był to szpieg radziecki pracujący ciężko w lesie, przy-
mierający głodem, aby tym sposobem zakonspirować 
nadawanie komunikatów przez ukryte nadajniki. Wiado-
mo teraz, dlaczego Niemcy co trochę jeździli samocho-
dem z anteną i węszyli. Choć, pokażę ci nie tyle pniaków. 
Podobno tyle widziano leśniczego Zajączkowskiego. 
W Niedziałkach ujawniła się Żydówka, Luzówna z Połań-
ca, który � gdy rodzice podzielili los wielu Żydów � ona 
z bratem wałęsała się po okolicy. Brat zmarł w polach na 
tyfus czy zapalenie, a ta żyła samotnie, chroniąc się jak 
szczur po stodołach i stajniach, nie pozwalając się niko-
mu zobaczyć. Żywiła się nocnym udojem krów, ziarnem, 
czasem jajkiem, paszą dla zwierząt. Że była biedna, nikt 
nie nastawał na jej życie. Teraz wyszła z ukrycia owrzo-
dzona, z popuchniętymi nogami, podobna do szkieletu. 
Miała jednak zdrowie i przeżyła. Towarzyszyli jej dwaj 
oÞ cerowie ruscy, prowadząc ją do przeprawy na Bara-
nów. Poszli w stronę lasu i wszelki ślad po nich zaginął, 
a przecież miał być świat zbawienny. Naprawdę szkoda 
było się męczyć, aby teraz gdzieś się podziać. Niektórym 
Żydom dane było przeżyć. Zawdzięczali to nie tylko pie-
niądzom, ale szczęściu i przychylności Polaków. Sowie-
ckie NKWD zdążyło już wywieźć na wschód takich, jak 
pan Karwacki, księgowy i kasjer szczeckiej leśniczówki, 
oddany Radziwiłłom. Z Połańca wywiezieni AK-owcy 
do łagru, w osobach: Bobrowski Jan, Bobrowski Marian, 
Bobrowski?, Pławski Feliks, Tadeusz Warchałowski, co 
po powrocie opowiadali o ruskich wszach, które potraÞ -
ły usztywnić koszule, że ta mogła przyjść do Polski.

Zgodnie z nastawieniem tych czasów wojsko przejęło 
młyny. Nowy kierownik, Żyd, bo ci zajmowali podobne 
stanowiska, pozwala zemleć tylko adin mieszok ziarna 
na adnoj familii. Kacprowa Sikora, że to rodzina liczna, 
uszyła wór z derek wielki i mocny, że synowie drągami 
regulowali go na wozie. No czort. Kakoj ja takoj miesz-
ka nie widał. Nu ale adin. Dawaj jesczio w mielnicu. Że 
za Niemców były kontyngenty, Ruscy starali się zebrać, 
czego tamci nie zdążyli. Żyd major od takich kontyn-
gentów kwaterował w Niedziałkach i mówił, że ja pan 
major na Germanca, więc oddać, co Gitler nie wzia-
li. A targował się z chłopami. Nu skolko wy mogu dać. 
A? Złożyli się mieszkańcy Niedziałek i kupili młodego 
byczka, dożywiali go z kolei, aż podrośnie, by zaspoko-
ić wojenne potrzeby aprowizacyjne. A że do Niedziałek 
przybył sztab frontowy i pan major gdzieś się wyniósł, 
więc bykowi dane było przeżyć zawieruchę i później zo-
stał sprzedany, a gotówka posłużyła gajowemu na nocne 
handle drewnem, o czym jeszcze będzie. Teraz wojsko, 
wysiedleni, ewakuowani, ludzie miejscowi żyją razem. 
Rosjanie obdarzeni urodą i talentem, a jeszcze obsługu-
jący jakiś magazyn, zauważeni zostali przez nasze ko-
biety lżejszych obyczajów. Pojawiają się panie z okolicy, 

zachodzą w gościnę, a nawet odbywają przejażdżki sa-
mochodem, aby zaspokoić nie tylko chuć, ale także zy-
skać coś z partnerstwa. Angielskie konserwy smakowały 
wybornie, a front zatrzymał się na dłużej. Przyszły je-
sienne deszcze. Mokro. Samochody wyżynają głębokie 
koleiny, stając w polach. Bienzynku niet. W lasach pełno 
ziemlanek i różnych dołów.

Ogromna dewastacja lasów. Niedawno przecież par-
tyzanci �Wiącki� łamały chłopom szprychy, którzy do-
puszczali się defraudacji leśnych. Teraz karne kompanie 
tną i noszą na plecach od cypla do Wisły. Budują wszę-
dzie drogi, tzw. maglownice. Głód w karnych kompa-
niach, że sołdat spotkawszy parowane ziemniaki, kła-
dzie do czapki i nakrywa nią głowę, by nikt nie widział. 
W kościołach kradną chorągwie, obrusy, świece, któ-
re ogryzają z głodu. Drogi zabezpieczone wierchami. 
Wszędzie reklamy: Śmierć liudojedu Gitleru! Sława 
Wielkomu Stalinu! Starzy żołnierze, Uzbeki, Kirgizi, 
Jakuci i kto tam wie ich jeszcze, pasą bydło po zbożach 
i wcale nie zależy im na zasiewach. To zwierzęta na ubój 
dla wojska w prymitywnych ubojniach. 

Rosjanie wcale nie są znów tacy dzicy, jak nam wpa-
jano. Nie widać analfabetów, przejeżdża ruchome kino, 
o którym tu dotąd nikt nie miał pojęcia. Pamiętam pew-
nego moskwicza, z którym spędzałem letnie wieczo-
ry do późna, ucząc się języków. Ten młodzieniec nie 
gnuśniał nawet na froncie. Teatry zadziwiały poziomem 
artystycznym, słowem � kultura, choć później okazało 
się, ze to tylko na froncie i w sztabie. Trwają mozolne 
przygotowania do ofensywy (nastuplenia), którego tak 
bardzo oczekujemy, bo sytuacja wydaje się nie do prze-
trwania. Najgorzej u ewakuowanych. Tam znów tyfus 
z zdarza się, ze umarlaków nocą wywożą na cmentarz 
i tak zostawiają na zmarzłej ziemi. 

Tak upłynął sierpień, wrzesień, październik, listopad, 
grudzień. Jakby na ironię od świąt Bożego Narodzenia 
uciszyło się w całej armii I Ukraińskiego Frontu. Ro-
sjanie jakby zapomnieli o wojnie. Na posesji Jana Hyli 
sroka usiadła na wierzbie. Coś Rusinom wpadło do gło-
wy aby ustrelić pticu. Że drudzy żałowali ptaka, więc 
po sprzeczce przylepili kartkę na pniu i trenowali strze-
lanie. Gospodarz Jan prosi, aby jemu tez dali strzelać. 
Nu pożałsta. Zgodzili się. Jan wymierzył i podał w sam 
środek punktu. Och, ty sukinsyn. Ty w dwadsat godu 
pod Warszawą naszych tak strelał. Ubijom tiebia sijc-
cias kak sobaku. Polecieli, ze skargą w komendantury. 
Jan ulotnił się z domu, aż im przeszło. Rosjanie żartują, 
śpiewają z nami kolędy. Że w Rudnikach ruska żołnierka 
urodziła rebionka, więc radości co niemiara. Nas mno-
go. My na froncie rodiłsa. I pomagali śpiewać: Oj dy-
naś, dynaś, narodziłaś dziecinaś. Zateizowani, nie czuli 
żadnej potrzeby duchowej. A jednak kiedy wspominali 
frontowe chwile, poważnieli, jakoby cos nieznane ist-
niało. Wania! Popadał ty kakda pod bambioszku? Bo 
ja nawierno pod Stalingradem leżit w jemu i smotrit 
w niebo. Wot ot samalottiet mnogo bombioszku i pra-
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mo w mienia. JA dumał, budu ja żyć ili niet. Baboszka 
maja! Kto zwarował bałabajki podiwanił patefon, kto 
obnowił nam chaździajkę, to wsie skaże eto on gaworiło 
szto Boh jest nad wsiem i komu dodut poginać to i bez 
bombioszka pogibnie. Och jej Bogu Ty nawierno jest. 
I choć nie umiał się modlić, to jednak do Boga wzdychał. 
Boh pomiłusja nad mienia. Te chwile grozy pozostawały 
na zawsze. Wot ty Kola ty budz durak i do żadnoj organi-
zacju nie kresliłsa a budziet z tiebie charoszyj ciełowiek 
i Boh na ciebie nie nastupatsa. Bywało nieraz, że starsi 
oÞ cerowie dawali ateistom lekcje światopoglądowe. 

Siergiej! Z ciebie to głupiec gorszy od sobaki.
Był sobie sobakoj, co przez całe noce szczekał na 

księdza, a że noce były pogodne, pies na dach, księżyc 
świecił dalej. Podumaj ty. Pies widział księżyc, a ty wi-
dział? A jeśli nie widział, toś durniejszy od sobaki, im 
mnago takich padochło jak ten pies, a Boh jest, nie lzia 
rugać. Jest niechaj budziet, ty padochniesz, a Boh jest. 

Zwykle po takim wykładzie ateista się zamknął. Ro-
sjanie zazdrościli, że cały świat zmaga się z Germańcem, 
a tu mężczyźni w wieku poborowym baraszkują w do-
mach. Polski rząd w Londynie uniemożliwia mobiliza-
cję Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego 
z Wandą Wasilewską? Nie mogli pojąć, że polityka gen. 
Sikorskiego i Stalina taki ułożyły porządek, że teraz Po-
lacy nie brali udziały w bitwach II wojny. Wystarczyła 
kampania wrześniowa, w której Polacy pierwsi zmie-
rzyli się z wrogiem i nikt nie przybył z pomocą. Armie 
Wehrmachtu i Armia Czerwona rozdeptały Polskę, a po-
tem Stalin nie utrzymał mobilizującej się armii polskiej 
w ZSRR i zgodził się na jej opuszczenie terytorium Ro-
sji. Sława spod Monte Cassino zwolniła Polaków. Cze-
kali na robienie porządku w kraju i gdyby po śmierci 
gen. Sikorskiego sanacyjny rząd na uchodźstwie nie wy-
wołał powstania w Warszawie, Stalin nie zemściłby się 
na Polakach. Rosjanie uśpieni propagandą o leniwych 
Polakach nie wiedzieli, że Polacy bili się na wszystkich 
frontach II wojny. Że ci chłopcy, których tu widzą, to 
niedawne junaki, bo Niemcy na podstawie konwencji 
genewskiej brali do pracy niewolniczej. A gdzie podziała 
się partyzantka, co pomagała wojskom radzieckim przy 
zajmowaniu polskich terenów?

Tak mijały zimowe dni. Do mieszkania Kozłowej 
wojsko ustawia od drogi snopy ze słomy, coś maskują. 
Warta czuwa, bo przybyli tu goście z Rytwian, Marsza-
łek I Ukraińskiego frontu, Iwan Koniew, Rokossowski. 
A więc coś się dzieje w wielkiej tajemnicy. Po tym zda-
rzeniu 12 stycznia 1945 silny wicher od wschodu nie 
pozwala usłyszeć, że tam na froncie wielka kanonada ar-
tylerii od której drżą okna. To każe przypuszczać, ze jest 
tam nareszcie natarcie � nastuplenie. Okazało się, że 
po tamtej stronie obrona była słaba. Na pozycjach były 
makiety dział, czołgów, sprawiające wrażenie silnych 

umocnień. Grzmi kanonada i przed południem uciszy-
ło się. Zrobił się ruch wśród wojsk. Opuszczają kwatery 
znajomi żołnierze. Nowi konwojenci sztabu okazują się 
już nie tacy grzeczni. Giną ludziom buty, ubrania i co tyl-
ko da się ukraść. Po wyprowadzeniu się sztabu kawaleria 
zalewa okolice. Teraz poznajemy prawdziwą wschodnią 
kulturę. Kradzieże, przymusowa wymiana koni, wypa-
sanie ze stodół siana, słomy i rabowanie wszystkiego, co 
wartościowe.Za dwa dni okolice nie do poznania. Żoł-
dactwo pije, dochodzi do bójek i strzelaniny. To szarań-
cza, mówili ludzie. Po paru dniach wojska usunęły się 
i zrobiło się dziwnie luźno. Od frontu prowadzą jeńców. 
Idą kolumny, jeńcy pookręcani w bandaże, idą smutni, 
a stojący ludzie przyglądają się z politowaniem, a także 
z chęcią zemsty za krzywdy od okupanta. 

Odeszły wojska, pozostawiając w narodzie ruską 
mowę. Ks. Stanisław Zbroja nawołuje z ambony, aby 
odwykać i zaprzestać mówić po rusku. Mamy przecież 
swój język i czas odsunąć się do ruskich pojęć. Głosi żar-
tem, jak chłop u spowiedzi bije się w piersi i mówi. Szto 
bolsze grechów niet. Tak doczekaliśmy oswobożdienia.

Pomnik w Łubnicach, 
opatrzony gwiazdą Armii Czerwonej, 

w miejscu zbiorowej mogiły żołnierzy polskich i radzieckich 

Pomoc Polakom 
na Wschodzie, 
BS Połaniec 

72 9425 0008 0000 1326 
2004 0001

.



34

W tym numerze �Zeszytów Połanieckich� chciałbym 
przedstawić wykaz najstarszych, znanych nam z nazwi-
ska, a czasem tylko z imienia mieszkańców Połańca 
i najbliższych okolic. Dane o nich pochodzą z prze-
różnych źródeł. Najwięcej informacji można znaleźć 
w opracowaniach F. Kiryka Dzieje Sandomierza, Ur-

Radosław Matusiewicz

WIELKA  KSIÊGA  PO£AÑCZAN

banizacja miast Małopolski, Polskim Słowniku Biogra-
Þ cznym, J. Zuba Tursko, J. Krzepeli Księga rozsiedlenia 
rodów ziemiańskich i dotychczasowych wydawnictwach 
Towarzystwa Kościuszkowskiego (najwięcej w wydaw-
nictwie Połaniec w Dokumencie Archiwalnym).
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Wawrzyniec Wiącek (syn Michała i Anny; brat: Win-
centego, Jana, Heleny, Adama, Józefy, Piotra, Andrzeja 
i Franciszka).  Ur. w 1882 r. w Maśniku.

Zamieszkał z rodziną na Winnicy. W 1902 r. został 
powołany do wojska carskiego (po III rozbiorze Pol-
ski Ziemia Sandomierska, a więc i Połaniec, i Winnica 
znalazły się w obszarze zaboru rosyjskiego). Początko-
wo służył w gwardii carskiej w Petersburgu. Był wtedy 
żonaty z Marianną Kuś. Miał z nią trzech synów : Ma-
riana, Michała i Bolesława. Brał udział w walkach na 
terenie Chin, Japonii i Finlandii. W czasie I wojny świa-
towej brał udział w walkach z Austriakami.  W 1917 r. 
w Chmielniku jego pułk (osłaniający wycofującą się 

z okrążenia armię rosyjską ) traÞ ł do niewoli. Waw-
rzyniec najpierw traÞ ł do obozu jenieckiego w Bawarii, 
a potem przydzielono go do pracy u bauerów (pracował 
w polu). 

W 1919 r. wrócił z niewoli do domu. Tak zakończył 
się okres jego życia związany ze służbą w armii car-
skiej. 

W 1920 r. wstąpił do Stronnictwa Ludowego i uczest-
niczył w jego zebraniach w Połańcu i na Winnicy. Pod-
czas jednego z zebrań gościł na własnym podwórku Win-
centego Witosa (który obiecał wtedy poprzeć wniosek 
o budowę wałów nad Wisłą).

W 1922 r. zmarła jego żona Marianna. W 1926 r. 
ożenił się z ZoÞ ą Wiącek z Kabkazu. Miał z nią synów: 
Stefana i Edwarda. W latach 30-stych był członkiem 
zarządu �Kasy Stefczyka� i radnym w gminie Połaniec 
(do wybuchu II wojny światowej). W czasie wojny na-
leżał do BCh (Bataliony Chłopskie) oraz  pełnił  funkcję 
gminnego agronoma w Połańcu. Często nękali go �gra-
natowi policjanci� (przez co był bardzo czujny i nie raz 
udało mu się ostrzec synów działających w konspiracji). 
�Szczęśliwie� przeżył czas wojenny�

Po wojnie należał do �PSL - Mikołajczykowskiego�  
i był prezesem na okręg połaniecki. W 1947 r. został 
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Był przesłu-
chiwany i torturowany w Sandomierzu � zarzucano mu 
przynależność do nielegalnej grupy pod przywództwem 
Pezdy (a prawdziwą przyczyną  były wybory do Sejmu 
PRL, chciano, aby PSL nie odniosła w nich sukcesu). 
Udało się go uratować dzięki wstawiennictwu syna Ma-
riana, który był (w tym czasie) milicjantem w Sando-
mierzu. Po uwolnieniu Wawrzyniec długo dochodził 
do siebie (Þ zycznie i psychicznie), przez pół roku miał 
problemy z chodzeniem. Resztę życia spędził, pracując 
w swoim gospodarstwie. Zmarł 12 stycznia 1963 roku, 
mając 81 lat (pochowany w Połańcu). 

Był człowiekiem bardzo pracowitym, gospodarnym, 
ale także bardzo gościnnym i towarzyskim. To dzięki 
niemu poznałam moją �wielką rodzinę�, nauczyłam się 
ją szanować oraz doceniać jej znaczenie w swoim ży-
ciu.

Grażyna Wiącek

WSPOMNIENIE O MOICH DZIADKACH

Wawrzyniec Wiącek z wnuczką

Odpoczynek przy żniwach 
(od lewej siedzą: X. Moryto, Edward Wiącek, 

ZoÞ a i Stanisław Sekuła; stoi Wawrzyniec Wiącek)

Bolesław Okulski (syn Wincentego � organisty 
w kościele pod wezwaniem Św. Marcina � i Marii 
z Pawlaków; brat: Jana, Heleny, Eufrozyny, Sabiny, Jani-
ny i Eleonory).Ur. W 1899 r. w Połańcu.

W 1915 r. �uciekł� (wysłany przez rodziców na na-
ukę zawodu masarza do Staszowa) przez Wisłę, Łoniów, 
do Krakowa, do Legionów Piłsudskiego. Brał udział 

.



38

w walkach I wojny światowej, a następnie w walkach 
o niepodległość Polski. Ranny (pod Kijowem) w twarz. 

W listopadzie 1924 r. 1-sze oddziały KOP-u (Korpus 
Ochrony Pogranicza) rozpoczęły obsadzanie wschodniej 
granicy Polski. Został oddelegowany do Wołożyna (Zie-
mia Nowogródzka � obecnie Białoruś) i awansował do 
stopnia starszego sierżanta. W 1927 r. ożenił się z Julią 
TraÞ kowską, pochodzącą z tzw. �polskiej inteligencji 
kresowej�. Mieli trzy córki: Teresę, Alinę i Zdzisławę. 
W marcu 1939 r. następuje mobilizacja i wymarsz więk-
szości wojsk na zachód. Bierze udział w �kampanii 
wrześniowej� i traÞ a do niewoli. 

W listopadzie 1939 r. udaje mu się zbiec i przenosi się 
z rodziną do Stanisławowa, starając się uniknąć zsyłki 
w głąb Rosji. Pracuje w międzyczasie Þ zycznie, przy na-
prawie dróg i mostów. W 1943 r. wyjeżdża (powraca) 
z rodziną do Połańca, do domu rodzinnego na ul. Koś-

u góry po lewej: 
Bolesław Okulski � portret z 1917 r.

u góry po prawej: 
Bolesław Okulski w mundurze legionisty z 1918 r.

na dole po prawej:
Bolesław Okulski z żołnierzami w koszarach

.
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cielnej. W maju 1944 r. zostaje aresztowany razem 
z żoną oraz wieloma ludźmi z Połańca (była to akcja od-
wetowa za zabicie Szostakowej � żony policjanta, dono-
sicielki). Ostatecznie ponad 100 osób zostało wysłanych 
na roboty. Tych, do których przyszły dzieci, udało się 
ocalić (m.in. Julia i Bolesław wrócili do domu). Bolesła-
wowi udało się znaleźć pracę w �prezydium� w Połań-
cu. W międzyczasie współpracował z AK i BCh (szkolił 
młodych partyzantów). Po wojnie pracował w dalszym 
ciągu w gminie. Po śmierci żony Julii (w 1950 r.) ożenił 
się ponownie (w 1953 r.) z Pelagią Pietrzykowską (dawną 
nauczycielką na Kresach); w czasie okupacji przebywała 
w poznańskim, skąd za tajne nauczanie traÞ ła do niewo-
li; w latach  1953-63 była kierowniczką szkoły podst. 
w Połańcu). W 1963 r., gdy córki  się już usamodzielniły, 
wyjechali do Sycowa (wrocławskie), gdzie podjęli pracę 
(Bolesław w prezydium, Pelagia w szkole).

Bolesław Okulski zmarł 8 lipca 1970 roku w Sycowie 
(obecnie pochowany z żoną Pelagią w Poznaniu). 

Był cichym, spokojnym, pracowitym człowiekiem, 
szanowanym i mile wspominanym przez rodzinę i zna-
jomych. Taki pozostanie w naszej pamięci. 

Bolesław Okulski z żoną Julią i córką Teresą rok 1933

Fragment reportażu Tomasza Kammela dla czaso-
pisma �Fokus� (�Fokus Historia� 5/2007, www.focus.
pl)

Ten odnaleziony w Internecie materiał jest pokłosiem 
programu emitowanego przez TVP1 w listopadzie 2006 
r., pt. �Sekrety rodzinne�. Materiały do odcinka o przod-
kach Krzysztofa Cugowskiego były zbierane przez Þ r-
mę ROCHSTAR m.in. w Połańcu.

[�] Najpierw zabieram Państwa śladem szlacheckich 
korzeni wokalisty Budki Suß era do Końskich. Buch-
nęła tam wiadomość, że córka Jacentego i Konstancji 
z Tellurów (Barbara Widulska przyp. autora) wycho-
dzi za mąż za �Jaśnie Pana� Franciszka Murczkiewicza 
z Połańca. Plotkowało się, że do Murczkiewiczów na-
leży pół Połańca, że rodzina gościła samego Naczelni-
ka Kościuszkę, że ród to znamienity i wydał już wiele 
zacnych postaci. Murczkiewiczowie rzeczywiście od lat 
sprawowali ważne urzędy w Połańcu, a Kościuszko stał 
w czasie oblężenia w majątku na Żapniowie. To u nich 

powstał uniwersał, zwany później Połanieckim. Na ślub 
w 1811 roku zjechał cały ówczesny establishment. Cza-
sy to były wspaniałe � czasy Księstwa Warszawskiego. 
Galowe mundury, suknie prosto z Paryża, wokół słysza-
ło się rozmowy w języku francuskim, ale � żeby było 
jasne � toasty wznoszono po dawnemu. Zabawa trwała 
tydzień. Gdy ucichły echa wesela, zaczęło się normalne 
mieszczańskie życie. Murczkiewiczowie dochowali się 
licznego potomstwa. Wśród nich bohatera tej opowie-
ści. Urodził się w 1812 roku, nadano mu imię Jacenty 
� wymieniony jest w Herbarzu Szlachty Polskiej (Ro-
dzina Seweryna Uruskiego, t. XI s. 344). Chłopak roz-
począł karierę wojskową � w 1825 roku wstąpił do Kor-
pusu Kadetów w Kaliszu na miejsce funduszowe, czyli 
bezpłatne, do którego mieli dostęp synowie oÞ cerów 
i urzędników. Jego brat Stanisław z kolei, po skończeniu 
studiów został aptekarzem i ożenił się z córką wysokiego 
oÞ cera rosyjskiego. 

Radosław Matusiewicz

POBUDKA  KADETA

.
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Korpus Kadetów był elitarną szkołą założoną jeszcze 
w 1765 roku. Szkoła miała za zadanie dostarczać świat-
łych, wychowanych w duchu miłości Ojczyzny kandy-
datów na oÞ cerów armii polskiej, a to wymagało potu 
i łez. Zajęcia szkolne rozpoczynały się, w zależno-
ści od pory roku, od godziny siódmej lub ósmej rano i 
trwały do jedenastej � dwunastej. Po południu zajęcia 
trwały od czternastej do siedemnastej. Każde półrocze 
kończyło się złożeniem przez kadetów egzaminu z po-
siadanych wiadomości: półrocze zimowe � egzaminem 
prywatnym, a letnie � uroczystym egzaminem publicz-
nym, na który zapraszano gości spoza szkoły. Nazywano 
go �popisem publicznym�. Trwał kilka dni. Ci, którzy 
go przeszli, uzyskując najlepsze wyniki, dostawali na-
grody. Od 1815 roku duży nacisk położono na naukę ję-
zyków: polskiego, łaciny, francuskiego i niemieckiego. 
A że uczyć się języka i nauczyć się go to dwie różne 
sprawy, włodarze zaordynowali podopiecznym lingwi-
styczną ścieżkę zdrowia. Na wzór Szkoły Rycerskiej, 
w określone dni tygodnia można było rozmawiać ze sobą 
tylko w jednym wyznaczonym języku obcym. Ogółem 
program nauczania obejmował dwadzieścia przedmio-
tów, włącznie z obowiązkową nauką pływania. Szcze-
gólnie dużą rolę w korpusie odgrywali oÞ cerowie. Byli 
to ludzie z charyzmą i autorytetem. Najlepszym dowo-
dem jest fakt, że nie stosowano w korpusie kar cieles-
nych. Zamiast tego posługiwano się metodą: napomnie-
nie, areszt, wydalenie. System nagród przewidywał od-
znaczenia, umieszczanie nazwisk najlepszych uczniów 
na specjalnych tablicach. W momencie, gdy kadet po 
ukończeniu uczelni opuszczał jej mury, pozostali, ści-
skając mu dłoń, wymawiali następującą maksymę: �Pa-
miętaj, żeś miał honor być kadetem, żyj i umieraj dla 
Ojczyzny�. Kolegą Jacentego Murczkiewicza w szkole 

kadetów był Ludwik Mierosławski, późniejszy gene-
rał, uczestnik trzech powstań i działacz emigracyjny. 
Wstąpił do korpusu w tym samym, co Jacenty, roku. Już 
w 1830 roku po wybuchu powstania przeniesiony został 
do służby czynnej w 5. Pułku Piechoty. Tu drogi przyja-
ciół się rozeszły. Pisywali później do siebie, ale Ludwik 
zajęty sprawami wojskowymi ciągle zmieniał miejsce 
pobytu, co znacznie utrudniało kontakty. Mierosławski 
prosił kolegę, aby ten darował sobie egzaminy i przyłą-
czył się z nim do wojsk sprzyjających powstaniu. Jednak 
Jacenty stwierdził, że chce skończyć szkołę i jako oÞ cer 
z patentem bardziej się przysłuży sprawie, wierząc, że 
powstanie się powiedzie.

Jacenty Murczkiewicz �odbębnił� więc cały sześcio-
letni cykl nauki, zakończony egzaminem. Do powstania 
traÞ ł początkowo jako kadet, dopiero 8 marca 1831 roku 
przydzielony został do nowo utworzonego 15 Pułku Pie-
choty Liniowej w stopniu podporucznika. Pod koniec 
powstania pułk skierowany został do obrony twierdzy 
Modlin. Gdy generał Rybiński z 20-tysięczną armią pod-
dał się Prusakom, 9 października obrońcy Modlina rów-
nież skapitulowali. Cała załoga składająca się z 7 tysięcy 
ludzi ruszyła do Warszawy, gdzie przed Komisją Rządo-
wą Wojny wszyscy żołnierze musieli ponowić przysięgę 
na wierność carowi. Powstańcze losy Jacentego potoczy-
ły się więc inaczej niż Ludwika Mierosławskiego, który 
zdołał zbiec na emigrację. Jacenty wprawdzie pozostał 
w służbie, jednak do końca życia wspominał okres po-
wstania jako czas największych nadziei i młodzieńczych 
uniesień. Po przejściu w stan spoczynku powraca do ro-
dzinnych Końskich i poślubia Bibiannę Bogucką. W 1859 
roku rodzi się syn Joachim Stanisław. Na jego chrzest 
przybywa z Warszawy i zostaje już w Końskich na stałe 
brat Jacentego, Stanisław Murczkiewicz. Ów Stanisław, 
jak już wspomniałem, ożenił się z córką rosyjskiego oÞ -

cera. Sam był katolikiem, ale żona była 
wyznania prawosławnego. Czwórkę 
ich córek, wśród nich Aleksandrę Le-
ontynę, ochrzczono w cerkwi. Dopóki 
brat Stanisława Jacenty był w czynnej 
służbie, a teść urzędował w Warsza-
wie, Stanisław nic na to nie mógł po-
radzić. Sytuacja uległa zmianie dopiero 
w 1859 roku, gdy Jacenty przeszedł 
już w stan spoczynku, a szanowny tato 
wrócił do Petersburga � w kościele św. 
Andrzeja odbył się poczwórny chrzest 
jego córek. Już następnego dnia cała 
rodzina Murczkiewiczów wyjechała do 
Końskich, gdzie Stanisław objął aptekę. 
Gdy mała Aleksandra podrosła, została 
wydana za znanego restauratora i ka-
mienicznika koneckiego Leopolda Świ-

talskiego. Po wielu latach ich prawnuk, Krzysztof Cu-
gowski, zasiądzie w ławach Senatu RP, a wcześniej ileż 
genialnych przebojów zaśpiewa!

Sala Musztry Korpusu Kadetów w Kaliszu.
Widok obecny

znaczenia, umieszczanie nazwisk najlepszych uczniów 
.

znaczenia, umieszczanie nazwisk najlepszych uczniów 
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Tadeusz Trybuszewski urodził się 5 sierpnia 
1944 roku. Wielokrotnie jego prognozy pogody dru-
kowano w tygodniku �Zielony Sztandar�. Jego pasją 
jest astronomia. Wszelkie pomiary oraz obserwa-
cje zapisuje codziennie, od 20 lat, w specjalnych 
zeszytach. Dzięki temu potraÞ  trafnie prognozować 
pogodę i jak nikt zna się na mapie nieba.

- Od jak dawna pasjonuje się Pan astronomią?
- Od dziecka. Kiedy byłem mały, w harcerskim cza-

sopiśmie �Świat Młodych� zaczytywałem się w artyku-
łach na temat astronomii. Niedługo potem kupiłem swoją 
pierwszą lornetkę. Odkąd pamiętam, interesowała mnie 
astronomia i prognozowanie pogody. Ta pasja pozostała 
do dziś.

- Tak, jest nim Polskie Towarzystwo Miłośników As-
tronomii w Krakowie.

 
- Z jakich przyrządów korzysta Pan przy obserwacji 

nieba?
- Z pomocą prenumerowanego od ponad dwudziestu 

lat miesięcznika �Urania�, wydawanego właśnie przez 
PTMA, własnoręcznie zbudowałem teleskop Newto-
na oraz lunetę, których obecnie używam do obserwacji 
nieba. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii 
użyczyło mi również soczewek oraz pewnych części, 
bez których nie byłbym w stanie zbudować tych przy-
rządów.

Katarzyna Łukaszek

WYWIAD Z TADEUSZEM TRYBUSZEWSKIM, 
ASTRONOMEM-AMATOREM Z PO£AÑCA

Tadeusz Trybuszewski astronom - amator z Połańca

-Należy Pan do jakiegoś stowarzyszenia astrono-
micznego? Sprzęt astronomiczny Tadeusza Trybuszewskiego

..
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- Ile czasu zajęła Panu ich budowa?
- Pochłonęła wiele czasu. Nad samym teleskopem 

pracowałem prawie pół roku. Jednak opłacało się. Obec-
ne przyrządy służą mi od wielu lat.

-  Czy w najbliższym czasie będziemy mogli zaob-
serwować jakieś szczególnie ciekawe zjawiska astrono-
miczne?

- Dziesiątego lutego rozpocznie się, jak co roku, opo-
zycja Saturna do Słońca. Znajdzie się on wtedy najbliżej 
Ziemi i będzie bardzo dobrze widoczny.

- Jak długo będziemy mogli go oglądać?
Przez około dwa miesiące Saturn będzie bardzo wy-

raźny. W pierwszych dniach występowania zjawiska po-
goda nie będzie sprzyjała obserwacji, ale już kilka dni 
później rozjaśni się. Zachęcam wszystkich do obserwa-
cji.

- Interesuje się Pan również prognozowaniem pogo-
dy. Często myli się Pan w swoich obliczeniach?

- Owszem, zdarzało mi się błędnie prognozować po-
godę, ale głównie przy opracowywaniu prognoz cało-
rocznych. Specjalizuję się w prognozach miesięcznych. 
Jak wiadomo, ciężko jest szczegółowo prognozować po-
godę z tak dużym wyprzedzeniem. Moimi osiągnięciami 
są głównie prognoza powodzi w 1997 roku, a także nie-
dawno występującej suszy.

-Zaskoczyły Pana obecne anomalie pogodowe i brak 
zimy w ostatnich latach?

- Nie. Zdarzały się już takie przypadki, kiedy styczeń 
i luty były ciepłe. Odbijało się to jednak w późniejszych 
miesiącach. Tak właśnie będzie i w tym roku. Czeka nas 
zimny marzec, choć na prawdziwe mrozy musimy po-
czekać do następnej zimy.

- Co Pan sądzi o postępującym ociepleniu naszego 
klimatu?

- To dla nas duże zagrożenie. Rosnące temperatury 
będą wciąż powodowały topnienie lodowców. Poziom 
wód wzrośnie. Ludzie mogą nie wytrzymać tak wyso-
kich temperatur.

Dziękuję za rozmowę. 

Wielu z nas ma miejsca, które są szczególnie bliskie. 
Nie inaczej jest ze mną. Dziś powędruję w jedno z takich 
miejsc. Mam nadzieję, Drogi Czytelniku, że wybierze-
my się tam wspólnie. Zapraszam...

Każdy mieszkaniec Połańca zna miejscowość zwa-
ną Winnicą. Nie każdy jednak wie, że nieopodal owej 
wioski znajduje się Winna Góra, znana też pod nazwą 
Podskale. To miejsce, które nie dość, że wiąże się niero-
zerwalnie z historią naszego miasta, to jeszcze jest nie-
zwykle urokliwe, więc choćby z tych powodów warto je 
odwiedzić.

Wycieczkę proponuję zacząć od strony ulicy Mie-
leckiej, gdzie znajduje się dobrze oznakowane skrzy-
żowanie prowadzące wprost do kopca Kościuszki, 
położonego tuż obok interesującej nas Winnej Góry. 
Przechodząc obok kopca, warto przez chwilę podumać 
o losach bohaterów insurekcji kościuszkowskiej. Wpraw-
dzie kopiec usypano w XX wieku, a więc stosunkowo 
niedawno, ale nie znaczy to wcale, że nie stanowi on cie-
kawego punktu wycieczki. Przecież przypomina o hero-
icznej walce naszych przodków, toteż � moim zdaniem 
� nie można przejść obok niego obojętnie. Szczególną 
uwagę proponuję zwrócić na głazy, na których wyryto 
słowa upamiętniające czyn powstańców. Sprawniejsi 
Þ zycznie mogą się pokusić o wspięcie się po stromych 
schodach na szczyt kopca. Nagrodą będzie wspaniały 
widok na rozciągające się w pobliżu lasy i meandrującą 
Wisłę.

Małgorzata Cichoń 
(Publiczne Gimnazjum nr 1 w Połańcu)

SPACER PO WINNICY

Kopiec Kościuszki w Połańcu

Pomoc Polakom 
na Wschodzie, 
BS Połaniec 
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No, ale zostawmy już kopiec. To przecież nie on 
jest celem naszej wyprawy. Kilka kroków na zachód 
od opisywanego wcześniej miejsca znajduje się poroś-
nięta roślinnością skarpa. To wreszcie interesujące nas 
Podskale. Warto choć przez kilka chwil zatrzymać się 
w tym miejscu. Widok przecudny. Błękitna wstęga rzeki 
wspaniale kontrastuje z głęboką zielenią nadbrzeży. Nic 
dziwnego, że ten widok upodobali sobie twórcy pocztó-
wek.

Katarzyny � pierwsza połaniecka świątynia. Do dziś nie 
pozostał po niej nawet ślad, jednak porośnięty mchem 
kamień i pochylone nad nim akacje powodują, że czuje-
my się tu jakoś tak uroczyście i niezwykle, jakby sama 
natura uczyniła z tego zakątka sacrum.

 Jeszcze kilkaset metrów i docieramy do ostatnie-
go punktu na trasie naszej wędrówki. To Orle Gniazdo, 
położone w najbardziej niedostępnym miejscu skarpy. 
Przed kilkunastu laty znajdowały się tu stanowiska orła 
bielika, dzisiaj � niestety � nie uda nam się ich odnaleźć. 
Orły wyniosły się z tego miejsca, a ich podniebne do-
mostwa uległy zniszczeniu. Warto jednak popodziwiać 
przez chwilę porośnięte pnączami zbocza i choć w my-
ślach wyobrazić sobie szybujący symbol naszego kraju. 

 Aby odsapnąć po natłoku wrażeń, proponu-
ję rozciągnąć się wygodnie na trawie, zamknąć oczy i 
wdychać rozgrzane letnim słońcem i przesycone zapa-
chem świeżo skoszonej trawy powietrze. Tu, na Winnej 
Górze, człowiekowi wydaje się, że jest jakby bliżej raju. 
Cisza, przerywana tylko śpiewem ptaków i delikatnym 
brzęczeniem owadów. Czy można gdzieś cudowniej wy-
poczywać?

Głaz upamiętniający pobyt Tadeusza Kościuszki w Połańcu

To jednak dopiero początek atrakcji. Przed nami 
kilkusetmetrowa wędrówka w kierunku wschodnim. 
Wprawdzie trzeba podczas niej uważać na kolce jeżyn 
porastających brzegi wąskiej ścieżki, ale ewentualne 
zadrapania umilać nam będą niespotykane gdzie indziej 
pejzaże. Proszę tylko się nie wystraszyć, gdy spod nóg 
wyskoczy nagle szarak albo wrzaskliwy bażant � to stali 
mieszkańcy wzgórza. Stanowią oni dowód, że cywiliza-
cja nie odniosła tu jeszcze ostatecznego zwycięstwa nad 
naturą.

Po kilku minutach naszym oczom ukazuje się kolejny 
głaz z zapisaną historią Połańca. Spoczywa on w miej-
scu, gdzie przed dziesięcioma wiekami stała kaplica św. 

Widok ze Skarpy na Wisłę

Wracamy do domu inną drogą. Najlepiej łagodnym 
zboczem, przez trawiaste miedze, przecinające rozgrza-
ną ziemię pól. Dzisiaj rosną tu zboża, ale kiedyś roz-
świetlony słońcem stok porastały winnice, po których 
ślad odnajdujemy dziś jedynie w nazwie tego urokliwe-
go wzgórza.

To już koniec naszej podróży, Czytelniku. Mam na-
dzieję, że od dziś Winna Góra i dla Ciebie stanie się 
miejscem niezwykłym.

Malowniczy pejzaż w okolicach Winnej Góry

..
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�Uroda świata to piękno przyrody i pięk-
no takich tworów rąk ludzkich, w których jest 
chociaż  ślad duchowego przeżycia�.

 prof. Tomasz Strzembosz

�Cudze chwalicie, swego nie znacie...�. 
Artykuł ten ma na celu zainteresowanie czy-
telnika okolicznymi �zabytkami� pod kątem 
turystyki rowerowej. 

Wakacje to najlepszy czas, żeby pomyśleć 
o wypoczynku dla siebie i swoich najbliż-
szych. Nie wszyscy mogą pozwolić sobie na 
wyjazdy zagraniczne, ale poznać dokładniej 
okoliczne ciekawe miejsca � może każdy. 
Zamiast siedzieć i nudzić się przed telewizo-
rem czy tracić czas przed ekranem kompu-

Łukasz Orłowski

ROWEREM PO GMINIE

tera, warto odetchnąć świeżym powietrzem, 
a przy okazji spalić kilka zbędnych kilogra-
mów. Wystarczy odrobina chęci, trochę cza-
su i sprawny rower... 

Szczegółowy wykaz krzyży oraz ich ana-
liza połączona z historią zostały bardzo cie-
kawie przedstawione przez panią Krystynę 
Mazur w �Zeszytach Połanieckich� nr 5. 

W krajobraz Miasta i Gminy Poła-
niec wpisuje wiele cennych obiektów 
tzw. małej architektury religijnej. Przy-
drożne kapliczki i krzyże � jako nieod-
łączny element katolickiej tradycji, naka-
zującej czcić i szanować wiarę naszych 
przodków � stanowią cenne dziedzictwo Kapliczka w miejscowości Rudniki

Pamiątkowy krzyż przy ul. Żapniowskiej

.
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i kulturowe zjawisko. Dominują tu przede wszyst-
kim kapliczki z wizerunkami Matki Boskiej, 
Chrystusa, oraz  świętych, np. Jana Nepomucena.

Zwiedzanie i poznawania historii w trakcie wy-
cieczki rowerowej pozwala na połączenie tego, co 
piękne i warte zapamiętania, z aktywną formą wy-
poczynku. Możemy zobaczyć ciekawe miejsca, na 
które nie zawsze zwracamy uwagę. Krzyże i ka-
pliczki położone z dala od domów mieszkalnych, 
te na polach i przy drogach polnych mają duże 
znaczenie dla właścicieli terenów, na których są 
usytuowane. Miejsca w pobliżu takich krzyży są 
zawsze uporządkowane i przyozdobione kwiata-
mi. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć wszystkie krzyże 
w gminie Połaniec, musiałby przygotować się na 
dłuższą wycieczkę. 

Warto jednak  podjąć odrobinę trudu i spróbo-
wać w ciągu jednego dnia, wiosną czy latem, do-
trzeć do kilkunastu okolicznych kapliczek i krzy-
ży. Umiejscowione są one w bardzo cichych, ka-

meralnych i często zapomnianych miejscach. 
Dlatego też bez wątpienia obiekty architek-
tury sakralnej mogą stać się znakomitym 
pretekstem do wypadów krajoznawczych.

Wybierając się na rowerową wyciecz-
kę, zawsze należy pamiętać o zachowaniu 
ostrożności (np. o wyposażeniu dzieci w ka-
ski) oraz o dobrym przygotowaniu rowerów. 

W następnym numerze �Zeszytów Poła-
nieckich� zostanie zaprezentowana fotore-
lacja z przykładowej rowerowej wycieczki. 
Obecnie pracuję nad mapą okolicznych krzy-
ży i kapliczek. Jednocześnie zachęcam Czy-
telników do dzielenia się swoimi wrażeniami 
z rowerowych wycieczek. Może wspólnie 
zaplanujemy interesujący szlak rowerowy, 
w oczekiwaniu na kolejny  sezon? Najcie-
kawsze listy, fotograÞ e i relacje z pewnością 
zostaną docenione i zaprezentowane przez 
redaktorów �Zeszytów Połanieckich�.

Kapliczka w miejscowości Zdzieci Stare

Figura Matki Boskiej w Rybitwach

.
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Ryba mojego Dziadka 
Rokrocznie, gdy spaceruję wśród odymionych gro-

bowców, staje mi przed oczami obraz starszego, siwego 
pana z nieodłącznym uśmiechem na ustach. To człowiek, 
który zaraził mnie nieuleczalną chorobą � wędkarstwem. 
Mój Dziadek.

Był wspaniałym wędkarzem i jeszcze lepszym gawę-
dziarzem. Godzinami mogłem słuchać jego opowieści 
o szczupakach-kanibalach, węgorzach-cmentarnikach 
czy choćby o  wzdręgach-krasnopiórych. I choć dziś 
wiem, że wiele z tych gawęd to czysta Þ kcja, chciał-
bym mieć szansę usłyszeć którąś z nich ponownie. Pew-
nie znowu siedziałbym  z zapartym tchem, wpatrzony 
w mojego mentora, a w nocy śniłbym o olbrzymiej rybie, 
która czai się pośrodku jeziora.

raźliwym piskiem zaczęła �uciekać� z dziadkowego ko-
łowrotka. Duża ryba, na delikatnym zestawie, nie pozo-
stawiała złudzeń, kto będzie dominującą stroną w pierw-
szych minutach walki. Na szczęście łowisko było dość 
przyjazne dla wędkarza, tzn. nie było w nim zbyt wiele 
zawad i ryba miała się gdzie �wyszaleć�. Po kilku minu-
tach walki i wzajemnym �przeciąganiu liny�, ujrzeliśmy 
przez chwilę duży, złocisty kształt tuż pod powierzchnią, 
po czym nastąpił kolejny kilkunastometrowy �odjazd�. 
Przez następnych kilka minut ryba trzymała się blisko 
dna, tak że mimo dużej przejrzystości wody nie udawa-
ło nam się jej zobaczyć. Kiedy ją wreszcie ujrzeliśmy, 
nogi ugięły się pode mną z przejęcia. Jak żywe stanęły 
mi przed oczami wszystkie ryby olbrzymy z opowieści 
Dziadka. Wspaniały karp sazan, bo to on skusił się na 
smakowitą pijawkę, dryfował przy dnie, niewiele robiąc 
sobie z wysiłków łowcy. Przy każdej próbie podciąg-
nięcia ryby pod powierzchnię wody następował gwał-
towny �odjazd� i kolejne długie minuty delikatnego 
holu. Wreszcie, po dobrym kwadransie, udało się zmę-
czonemu łowcy umieścić nie mniej zmęczoną zdobycz 
w dużym, własnej roboty podbieraku. Karp był napraw-
dę wspaniały. Pięknie ubarwiony i w znakomitej kondy-
cji. Prawdziwy pełnołuski król niewielkiego jeziorka.

Dzisiaj, po wielu latach od wyżej opisanego zdarze-
nia, choć sam mam na rozkładzie większe sztuki (jeśli się 
nie mylę, karp ważył około 4 kg), to ryba, jak i jej łowca, 
pozostają dla mnie wyjątkowe. I choć jestem zagorzałym 
spinningistą, to gdy znajdę się nad zagubionym w lesie 
jeziorkiem, z zapartym tchem i wypiekami na twarzy za-
rzucam wędkę z tajną przynętą mojego Dziadka...

Ech, te bolenie�
Współcześnie trudno odkryć jakiś genialny sposób na 

ryby. Wydaje się, że wszystko zostało już wynalezione, za-
nalizowane i opisane. Pozostaje więc zakupić sprzęt, zna-
leźć rybną wodę i wykorzystać wiedzę nabytą z książek, 
wędkarskiej prasy czy Internetu. Kiedyś było inaczej�

Każdy z nas, moczykijów, ma lub miał w przeszłości 
swoje wędkarskie eldorado. Dla mnie takim miejscem 
była wiślana wyspa, kilkuhektarowa zielona kępa � po-
rośnięta drzewami i krzakami � leżąca w okolicach Po-
łańca. Żeby się na nią dostać, należało dysponować pon-
tonem albo odrobiną odwagi, niezbędnej do pokonania 
kilkudziesięciu metrów brodu, z sięgającą powyżej pasa 
wodą. Jako że nie posiadałem wówczas środka pływają-
cego, pozostawało mi brodzenie. Jego trudy były jednak 
wynagradzane przez to, co dla wędkarza najważniejsze, 
przez wspaniałe ryby.

Gdy pierwszy raz wybrałem się na wyspę, zachęcony 

Marek Pedyński

OPOWIE�CI WÊDKARSKIE

Dziadek nie ograniczał się jednak do samych opo-
wieści. Często zabierał mnie na pobliskie jeziorko, abym 
mógł się przekonać, jak smakuje wędkarska codzienność. 
Zwykle montował mi lekki, uklejowy zestaw i cieszył 
się razem ze mną z każdej złowionej rybki. Sam zasiadał 
dostojnie nad brzegiem zbiornika i z uwagą wpatrywał 
się w dyndający na wodzie spławik. Na haczyk prawie 
zawsze zakładał swoją tajną przynętę � pijawkę. Z tego, 
co pamiętam, brania miewał niezwykle rzadko. Jeśli jed-
nak spławik zniknął pod wodą, to po chwili na brzegu 
lądował piękny, złocisty lin. Zawsze wyglądało to po-
dobnie. Spławik zanurzał się powoli, Dziadek pochylał 
się spokojnie do przodu, bambusówka (nie uznawał in-
nych wędzisk) po zacięciu mocno się wyginała i, po for-
sownym holu, uradowany łowca prezentował mi swoją 
zdobycz, ze słowami: �Tak, Marku, lin to najpiękniejsza 
ryba na świecie!�

Na jednej z kolejnych wypraw, po zanurzeniu wskaź-
nika i delikatnym zacięciu, Dziadek aż syknął z prze-
jęcia. Zamiast zwykłego rytuału (zacięcie, hol, lin), 
bambus wygiął się do granic możliwości, a żyłka z prze-

Mój Dziadek na wiślanym brzegu

.
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zresztą przez przyjaciela, oniemiałem z wrażenia. Po prze-
brnięciu kilkusetmetrowego odcinka chaszczy dotarłem 
do atrakcyjniejszego, północnego brzegu. Ujrzałem tam 
coś, co do dzisiaj mam przed oczyma. Stromą, piaszczy-
stą, pooraną korzeniami skarpę, podmywaną przez leniwy 
nurt ciemnej wody, poprzetykanej gdzieniegdzie konara-
mi starych drzew, sterczącymi nad powierzchnią niczym 
łapy pozatapianych olbrzymów. Już po pierwszym rzucie 
przyrdzewiałą wahadłówką wiedziałem, że to rybna woda. 
Nie mogło być inaczej � głęboko, niezbyt duży uciąg 
i mnóstwo zaczepów. Pamiętam, że złowiłem wtedy dwa 
niezłe szczupaki i zerwałem jednego, okazalszego, który 
wykorzystał jakąś podwodną przeszkodę.

Faktycznie, już pierwsze wyprawy pokazały, że na-
uka daje efekty. Chwytane bolki nie były może jakimiś 
kolosami, ale ich łowienie sprawiało niezwykłą frajdę. 
Któryż ze spinningistów nie kocha momentu, kiedy rapa 
atakuje prowadzoną tuż przed powierzchnią wody przy-
nętę? Po miesiącu udanych łowów postanowiłem zapo-
lować wreszcie na grubą rapę � prawdziwego wiślanego 
rekina�

Ze znalezieniem stanowisk rekordowych okazów bo-
leni miałem początkowo problemy, bowiem okazało się, 
że nie żerują one tak widowiskowo, jak ich młodsi po-
bratymcy. Pomógł � jak zwykle � przypadek. Któregoś 
gorącego popołudnia leżałem na brzegu skarpy, zmęczo-
ny wielogodzinnym machaniem spinnerem i wpatrywa-
łem się bezmyślnie w wodę płynącą poniżej. Nagle � zza 
spróchniałego pniaka � wyskoczyły spanikowane klenie. 
Sądziłem, że zaatakował je gruby szczupak, gdyż wiel-
kość pogonionej �drobnicy� była doprawdy imponująca. 
Jednak po chwili ujrzałem sprawcę zamieszania. Przez 
ułamek sekundy błysnęła pod powierzchnią rapa, której 
wielkość oceniłem ostrożnie na około pięć kilogramów. 
Właśnie o takiej zdobyczy marzyłem! Nogi drżały, a ser-
ce waliło niczym młot, gdy zjeżdżałem na czterech lite-
rach w dół skarpy, by zająć umożliwiające spinningowa-
nie stanowisko. Niestety � wykonałem chyba z pół setki 
rzutów, zmieniając co chwilę przynęty, ale bez oczekiwa-
nego efektu. Ryba przestała żerować po kilku minutach 
i biczowanie wody stało się bezsensowne. Postanowi-
łem, że wrócę po bolka nazajutrz.

Kolejne dni nie dały mi jednak kontaktu � choćby 
wzrokowego � z rybą. Zacząłem więc kombinować, 
modyÞ kując stosowane błystki. Zauważyłem wcześniej, 
że najlepsze efekty dawała wąska, długa obrotówka ze 
srebrno-miedzianym skrzydełkiem. Była skuteczna na 
mniejsze bolenie, jednak na tego kolosa nie oddziały-
wała. Mimo to zawsze na koniec wędkowania wracałem 
do niej z ufnością. Tak więc podczas kolejnych łowów, 
gdy słońce kryło się już za wysokim brzegiem, sięgną-
łem do pudełka po ulubioną obrotówkę. �Dwa, trzy rzuty 
i uciekam� � pomyślałem. Niestety, już po pierwszym 
zarzucie kotwica błystki utkwiła na dobre w jakimś ko-
rzeniu. Za wszelką cenę próbowałem uratować przynętę, 
bo � jak wspominałem � na mniejsze bolki była prawdzi-
wym killerem. Po kilkuminutowej zabawie stał się cud 
� odzyskałem błysk, ale nie w pełni sprawny � w zacze-
pie pozostała kotwiczka. Okazało się, że to zdarzenie to 
prawdziwy dar od losu�

Następnego dnia uzbroiłem obrotówkę w nową ko-
twiczkę, ale nie przymocowałem jej bezpośrednio do 
korpusu, lecz przywiązałem na centymetrowej dłu-
gości żyłce. Inspiracją tego wynalazku stało się zwy-
kłe, ludzkie lenistwo. Nie chciało mi się kombinować 
z wyciąganiem drucika spod koralików, więc uprościłem 
sobie sprawę. Powstała w ten sposób przynęta wydłużyła 
się trochę, a kotwiczka merdała tuż za błystką � niczym 
ogonek. Przedzierając się do mojej miejscówki, zauwa-

Odwiedzałem to miejsce wielokrotnie i schwyta-
łem tam mnóstwo wspaniałych ryb � wiele z nich do 
dziś pozostaje moimi �życiówkami�. Sumy, sandacze, 
a przede wszystkim szczupaki brały niesamowicie. Nie 
będzie przesadą, jeśli stwierdzę, że po pewnym cza-
sie ich łowienie stawało się po prostu nudne. Nic więc 
dziwnego, że poszukiwać zacząłem nowych wyzwań 
i coraz bardziej tęsknym wzrokiem spoglądałem na bu-
rzące wodę srebrne torpedy � wiślane bolenie. Wielo-
krotnie próbowałem je przechytrzyć, ale każdorazowo 
kończyło się to Þ askiem. Rapy przestawały żerować 
albo zmieniały miejsce swoich harców. Wahadłówki 
i wirówki, które z powodzeniem stosowałem przy okazji 
łowienia innych drapieżników, okazywały się niesku-
teczne. Doszło nawet do tego, że zniechęcony opuszcza-
łem wyspę po godzinie, dwóch łowienia � nie mogłem 
znieść goryczy ciągłych porażek.

Po sezonie pełnym niepowodzeń przyszła zima, 
a wraz z nią czas na czytanie fachowej literatury (wtedy 
były to prenumerowane przez ojca �Wiadomości Węd-
karskie�). Dowiedziałem się, jakie błędy popełniałem, 
poznałem najskuteczniejsze przynęty, a także techniki 
ich prowadzenia. Uzupełniłem swój ekwipunek, część 
sprzętu kupując, a część wykonując samodzielnie w 
przydomowym warsztacie. Wydawało się, że kolejny 
sezon musi przynieść sukcesy � przygotowany byłem 
wszak perfekcyjnie.

Takie miejsca ryby uwielbiają
.
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żyłem innego żerującego bolenia. Postanowiłem więc 
wypróbować mój wynalazek. Już pierwszy rzut przyniósł 
mi ładnego, dwukilowego kabana. W sercu pojawiła się 
nadzieja, ale zdawałem sobie sprawę, że jeden przypa-
dek nie świadczy jeszcze o wynalezieniu superprzynęty.

dnia, zmęczony i smutny udałem się do domu.
Przez następne dwa tygodnie złowiłem na tę obro-

tówkę z uwiązaną na żyłce kotwiczką kilkanaście wspa-
niałych boleni. Przyjrzałem się uważnie jej pracy i od-
kryłem � tak przynajmniej sadzę � powód jej skuteczno-
ści. Luźna kotwiczka ciekawie pracowała przy szybkim 
prowadzeniu, a kolebiąc i obracając się w różne strony, 
wytwarzała tunel pęcherzyków, który doprowadzał rapy 
do furii. Sprawdzałem � tego efektu nie było, gdy zakła-
dałem kotwicę klasycznie. Ta sama blaszka, gdy uzbroić 
ją w sposób nowatorski, stawała się diablo skuteczna.

Pod koniec sierpnia, jakiś miesiąc po mojej porażce, 
olbrzym wrócił na swoje stanowisko. Znowu zacząłem 
podchody i polowania. Ryba jednak nie dawała się już 
tak łatwo oszukać. Wychodziła wprawdzie do szybko 
prowadzonej wirówki, ale odprowadzała ją do brzegu 
lub zawracała tuż przed nią. Nie musze mówić, że te bo-
leniowe spacery doprowadzały mnie do palpitacji. 

Kiedy traciłem już nadzieję na złowienie giganta, 
stało się coś nieoczekiwanego. Wybrałem się na wyspę 
z kumplem, tym, który jako pierwszy pokazał mi wędkar-
skie eldorado. On z myślą o szczupłych, ja � jak zawsze 
� z marzeniami o �skaleczonym� boleniu. Po kilku godzi-
nach łowów kolega zbliżył się do miejsca, w którym spin-
ningowałem. Złowił ładnego zębacza i tryskał humorem. 
Obserwował chwilę moje wysiłki i zapytał uprzejmie, 
czy może bolkowi podrzucić swoją algę. Spojrzałem na 
niego z politowaniem i � jako specjalista � dałem wykład 
na temat łowienia boleni. Mimo wszystko towarzysz zde-
cydował się wykonać zarzut i� cóż tu dużo mówić � po 
chwili srebrzysty rekin leżał pod jego nogami, a ja czu-
łem się tak, jakby mnie ktoś w gębę zdzielił. �Na co te 
moje podchody?! Na co godziny czuwania w upale?! Na 
co ta cudowna przynęta?!� � zadawałem sobie pytania, 
w milczeniu trawiąc porażkę. 

Boleń ważył nieco ponad pięć kilogramów i przez 
kilka lat pozostawał rekordem naszego koła. Mimo że 
nie ja go złowiłem, to jednak wspominam wakacje z re-
kinem do dzisiaj � jako jedne z najpiękniejszych w ży-
ciu. To chyba wtedy przekonałem się, że tak naprawdę 
sól wędkarstwa stanowi jego nieprzewidywalność. Gdy-
by istniały cudowne recepty, niesamowite sposoby i su-
perprzynęty, łowienie ryb stałoby się dla wielu z nas po 
prostu nudne. Pewnie � ważne są metody połowu, istot-
na wiedza, a jeszcze istotniejsze doświadczenie, czasem 
jednak o sukcesie lub jego braku decyduje zwykły przy-
padek. I to chyba w wędkarstwie jest najpiękniejsze. Na-
wet nie �chyba�. Na pewno. 

Przyjaciel, którego nie poznałem
To było dawno... Nie pamiętam nawet, czy wiosną, 

czy może jesienią... Zaraz, hmm, żółte liście. Tak, liście 
były żółte, więc musiało się to wydarzyć w październi-
ku. Tego miesiąca zawsze jest ich tam pełno, spadają do 
wody i toną, powoli kolebiąc się na boki.

Gdy ujrzałem go pierwszy raz, nie byłem zadowolo-

Kiedy dotarłem na miejsce, podczołgałem się � jak 
zwykle � na urwisty brzeg. Miałem szczęście, rapa że-
rowała. Raz i drugi pokazała się strwożona drobnica. 
Spokojnie przedostałem się do podnóża skarpy i wy-
konałem rzut. Okazał się niezbyt udany, za krótki. Po-
kręciłem zdenerwowany korbką starej germiny i po-
czułem nagle potworne uderzenie, które poprzedził wir 
w miejscu, gdzie winna znajdować się przynęta. Nie 
zacinałem, nie było takiej potrzeby. Zaraz po uderzeniu 
wiślany rozbójnik zabrał mi kilkanaście metrów żyłki 
z kołowrotka � na szczęście hamulec był odpowiednio 
wyregulowany. Po krótkiej, ale energicznej walce pod-
prowadziłem rybę w pobliże brzegu. Boleń ułatwiał mi 
hol, gdyż ustawił się łbem w kierunku nurtu, przez co 
stosunkowo szybko tracił siły. Jeszcze dwa, trzy razy 
zajazgotał kołowrotek i rapa się uspokoiła. Postanowi-
łem podciągnąć ją pod powierzchnię. Kilka pompnięć 
sprawiło, że ujrzałem potężny bok srebrzystej torpedy. 
Niestety, to był początek nieszczęścia. Niedoszła zdo-
bycz jak gdyby zrozumiała, że zagraża jej niebezpie-
czeństwo i z całym impetem ruszyła z nurtem wzdłuż 
brzegu. Hamulec zapiszczał żałośnie, zacharczał, węd-
ka wygięła się w pałąk, a po chwili usłyszałem suchy 
trzask. Dopiero po chwili uświadomiłem sobie, co się 
stało. Ciszę, jaka wokół zapanowała, przerywał tyl-
ko złośliwy skrzekot jakiegoś ptaszyska. Pot płynął mi 
po skroniach, a ręce drżały z emocji. Miałem ochotę 
trzasnąć spinner do wody i dać sobie na dobre spokój 
z wędkarstwem. Usiadłem na piaszczystym brzegu 
i zachciało mi się płakać. Po kilku minutach zdecydo-
wałem się jednak sprawdzić zestaw. Ku mojemu zasko-
czeniu nie doszło do zerwania żyłki � wygięły się na-
tomiast ramiona nowej kotwiczki. �A niech to szlag!� 
� zakląłem, ale po chwili skonstatowałem, że gdyby nie 
to, z pewnością strzeliłaby żyłka. Nie łowiłem już tego 

Dwukilowa rapa
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ny. Nawet więcej � byłem wściekły. Cholera jasna! Nie 
po to brnąłem przez pół lasu, potykając się raz za razem 
o wystające z ziemi korzenie, aby okazało się, iż z tru-
dem wyszukane na wojskowej mapie bajorko ktoś już 
zagarnął! Nici z samotnego obcowania z dziewiczą na-
turą. 

On siedział spokojnie na drugim brzegu i ani jednym 
gestem nie dał po sobie poznać, czy mnie dostrzegł. 
W złości zapomniałem o zwyczajowym � �Dzień dobry, 
biorą?�. W pierwszej chwili chciałem wycofać się nie-
zauważenie, lecz po namyśle uznałem, że skoro już tu 
jestem, to wypada chociaż obejrzeć to niespełnione eldo-
rado. A miejsce przedstawiało się dosyć ponuro. Ciemna, 
prawie czarna kałuża okolona wysokimi drzewami, któ-
re nie przepuszczały słonecznych promieni. Powietrze 
wokół zbiornika pachniało torfem i bagienną pleśnią. Na 
dodatek co jakiś czas grobową ciszę przeszywał zaska-
kująco bliski krzyk niewidocznego ptaszyska. Na samą 
myśl o spędzeniu tu �nocki� wstrząsnęły mną dreszcze.

Z obserwacji wyrwał mnie głośny plusk. Wędzisko 
nieznajomego wygięło się znacznie i po chwili na brze-
gu wylądowała ryba. Nie byle jaka ryba! Zdobycz była 
pokaźnej wielkości, ale z kilkudziesięciu metrów nie 
zdołałem rozpoznać jej gatunku. Zauważyłem tylko, że 
miała czarną barwę, co przy kolorze wody nie powinno 
dziwić. Nie byłbym zaskoczony, gdyby okazało się, iż 
nawet ukleje są tu ustrojone pogrzebowo.

Gdy w ciągu kilku minut sytuacja wyżej opisana (tzn. 
wygięta wędka, plusk i ładna ryba na brzegu) powtórzy-
ła się kilkakrotnie, mój sceptycyzm zmienił się powoli 
w zainteresowanie. A może jednak zarzucę wędkę? Prze-
cież to, że on był tu pierwszy, nie czyni go właścicielem 
bajorka. Nie obrazi się chyba, jeśli i ja schwytam kilka 
rybek?

Rozkładając kije, rumieniłem się niczym uczniak, 
choć � na dobrą sprawę � nie było ku temu powodów. 
Uważałem się przecież za wytrawnego wędkarza, który 
z niejednego pieca chleb jadał i z niejednej wody okazy 
wyciągał. Mimo iż pierwsza złość już dawno minęła, to 
nie pisnąłem ni słówka do tkwiącej naprzeciwko persony, 
bo jakoś głupio było mi się po wcześniejszym milczeniu 

Portret bolenia

odezwać. A zresztą, co będę gadał, skoro i on milczy! 
Zarzuciłem dwie wędki, jedną na czerwonego roba-

ka, a drugą na pęczek białych. Taki zestaw okazywał się 
zwykle gwarancją sukcesu. Nie tym razem jednak! Spła-
wiki tkwiły nieruchomo, pomimo że kombinowałem 
z gruntem, miejscami zarzutów i co jakiś czas ciskałem 
do wody garść zanęty. A ryby żerowały, czego dowo-
dem były kolejne udane hole nieznajomego. Wypuszczał 
schwytane okazy, bo pewnie te, które złowił wcześniej, 
spokojnie wystarczą na solidną kolację. Ciekawe, jaką 
ma autochton przynętę � pomyślałem, lecz nie wyrazi-
łem swych dociekań werbalnie, gdyż okazałoby się to 
plamą upokorzenia na moim wędkarskim honorze. A on 
nagle wstał, złożył wędzisko i � ku mojemu ogromne-
mu zaskoczeniu � kiwnął głową na pożegnanie. Wyda-
wało mi się, że widzę na jego twarzy uśmiech i to nie 
uśmiech politowania, lecz zdrowy, wesoły, i jakiś taki... 
przyjacielski. Nie wiedzieć czemu, rozsierdziło mnie to 
na dobre. Zawziąłem się, spędziłem nad leśną sadzaw-
ką jeszcze kilka godzin, w wyniku czego wracałem do 
domu prawie po ciemku i boleśnie stłukłem sobie kolano 
o  przydrożny konar. Efektów pokrytych łuską oczywi-
ście nie było. 

Na drugi dzień (był to czas spóźnionego urlopu) by-
łem nad wodą skoro świt. On też już tam był!!! Cholera, 
nie śpi w ogóle, czy co!? Nie zarzucałem nawet wędek, 
żeby się po raz kolejny nie skompromitować. Wolałem 
obserwować jego technikę. Na pozór wszystko wyglą-

Dzikie jeziorko
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dało normalnie � zarzut, po krótszej lub dłuższej chwili 
zacięcie i ryba na brzegu. Tylko dlaczego jemu biorą, 
a mnie nie? Tak, to musi być jakaś skuteczna przynęta, tu 
jest pies pogrzebany. 

Nieznajomy wkrótce zakończył popisy i pożegnaw-
szy się w sposób identyczny jak wczoraj, podreptał raź-
nie w niewiadomym kierunku. Pewnie boi się, że go 
rozszyfruję � pomyślałem, stąd ten pośpiech. Nie ocią-
gając się zbytnio, udałem się tam, gdzie przed chwilą 
z takim powodzeniem uprawiane było wędkarstwo. Cóż, 
miejsce jak miejsce, trochę wygniecionej trawy i krótka 
wierzbowa podpórka. Widać, że wbita w miękkie podło-
że dość dawno, bo sterczało z niej kilka listków. Uwagę 
moją przykuł niewielki ptaszek, który wyskubywał coś 
z blaszanej puszki wciśniętej w trawę nieopodal. Cał-
kiem ładny, wielkości wróbla, ale barwniej upierzony. 
Nagle przyszło olśnienie � puszka... ptaszek... Bingo!!! 
Zapewne w żółtym dziobie znikają resztki superprzynę-
ty! Rzuciłem się w kierunku naczynia, odganiając tym 
samym skrzydlatego rywala. Szybkie spojrzenie do środ-
ka i... osłupiałem. Po podrdzewiałym dnie pełzały sobie 
spokojnie czerwone robale. Takie same jak te, na które 
ja zwykle łowię, no, może ociupinkę większe. To czemu, 
do pioruna, nie mam brań!? Nawlekłem zdobyczne kom-
pościaki na haczyk, zarzuciłem zestaw, ale o wynikach 
nie będę pisał, bo po prostu nie ma o czym. Klapa.

Nazajutrz obudziłem się z mocnym postanowieniem, 
że nadchodzące godziny spędzę w fotelu przed telewizo-
rem. Dość upokorzeń! Przecież urlop wziąłem po to, aby 
wypocząć, a nie dla bezowocnego siedzenia nad wodą. 
Wydumany plan okazał się jednak dość niestabilny 
i o 9:00 siedziałem, ale nie w fotelu, tylko na trawie po-
rastającej brzegi leśnego bajora. On też był, a jakże!

Nie szło mu jednak tym razem. Zaraz po moim przyj-
ściu zaczepił zestaw o gałęzie przybrzeżnego drzewa 
i zerwawszy go, uśmiechnął się z zażenowaniem, by po 
chwili zniknąć. Pewnie nie miał zapasowego spławika 
� pomyślałem. No cóż, gdyby poprosił, to niezawodnie 
bym mu użyczył, ale skoro nie raczył się odezwać, niech 
cierpi. Po godzinie łowów (efekty wiadome) zdrętwia-
ły mi kości, toteż postanowiłem je rozprostować, spa-
cerując wzdłuż brzegu. Rychło dotarłem do miejsca, 
w którym nieznajomy zerwał żyłkę. Okazało się, że ze-
staw tkwił w niewielkiej odległości. Bardziej z cieka-
wości niż z pożądania postanowiłem go odzyskać. Przy 
pomocy długiego, zakrzywionego patyka przyciągnąłem 
gałąź do siebie i odplątałem zeń żyłkę. To, co traÞ ło 
w moje ręce, wyglądało dziwacznie. Dociążony ołowia-
ną taśmą zaciśniętą na dolniku spławik i długi przypon 
z cienkiej żyłki, obarczony zaledwie jedną mikrosko-
pijną śruciną. Najciekawszy był jednak haczyk. Lekki, 
ostry druciak, na którym dyndały jeszcze trzy lekko już 
podsuszone robaki. Nie od razu dostrzegłem na nim bia-
łą kropkę; była to przekłuta drobinka styropianu. Wtedy 
zrozumiałem � te skurczybyki biorą z opadu. 

To, co stało się potem, było łatwe do przewidzenia. 

Po zamontowaniu wyżej opisanego zestawu i moje wę-
dzisko okazało się skuteczne. Ryby brały jak zaczarowa-
ne. Zarzut, spławik po chwili znika jak torpeda od wodą, 
zacięcie i ostrożny hol silnej sztuki. Wspaniałego, tłu-
stego garbusa. Okonie, bo to one okazały się głównymi 
mieszkańcami zbiornika, osiągały rozmiary imponujące. 
Największy z tych, które udało mi się schwytać, ważył 
prawie 80 deko. Czarny, poprzecinany ciemnozielonymi 
pręgami. 

Tajemnica skuteczności tkwiła w wyważeniu; przy-
nęta, aby była zaatakowana, musiała wolniutko opadać 
na dno. Wracając uszczęśliwiony do domu, pomyślałem, 
że sam nigdy nie wpadłbym na ten genialny w swej pro-
stocie pomysł. Gdyby nie szczęśliwy zbieg okoliczności, 
to zarzucane przeze mnie przynęty tkwiłyby nieruchomo 
w miękkim dnie, nie stanowiąc dla okoni żadnej atrakcji. 
Zrazu poczęły mną targać wątpliwości. Zaraz, zaraz, czy 
aby na pewno był to li tylko szczęśliwy zbieg okolicz-
ności? Przecież nieznajomy mógł odzyskać swój zestaw 
w sposób równie prosty jak ten zastosowany przeze mnie. 
Poza tym, czy możliwe byłoby oddanie tak potwornie 
niecelnego rzutu przez doświadczonego wędkarza? Cho-
lera jasna! Ten człowiek podsunął mi przepis na wielkie-
go okonia pod sam nos i zrobił to tak, abym myślał, iż 
sam do wszystkiego doszedłem. A ta puszka z robaka-
mi?! Celowo ją zostawił! Poczułem się nieswojo. Facet 
zdradza mi tajemnicę swoich skutecznych połowów, a ja 
traktuję go jak intruza. A przecież to ja wtargnąłem bez 
pytania na jego terytorium!

W nocy nie mogłem usnąć. Rozmyślałem, jak jutro 
rozpocząć rozmowę z nieznajomym. Niestety, gdy z rana 
dotarłem na łowisko, nikogo nie spotkałem. Podobnie 
było przez kolejne dni. Urlop się skończył, skończyły 
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się też wyprawy na zagubione w gąszczu oczko. W zi-
mie przemianowano teren lasu na poligon i zabroniono 
nań wstępu cywilom. Gdy po latach wspominam owe 
wydarzenia, żałuję jednego. Mianowicie tego, iż przez 
zarozumiałość i brak zwyczajnej, ludzkiej życzliwości 
straciłem szansę na poznanie znakomitego, bezintere-

Z okazji 90-tej rocznicy odzyskania niepodległości 
w skrócie i przelotem odnoszę się do niektórych naszych zda-
rzeń historycznych, klęsk i zwycięstw. Tekst ten jest poszerzo-
ny, w porównaniu do wygłoszonego na akademii ku tej czci 
w Połańcu.

Po tragicznym dla naszego Narodu i Państwa okresie 
osłabienia w XVIII w., w końcu doszło do całkowitej utraty 
niepodległości. Insurekcja Kościuszkowska � pierwsze po-
wstanie wyzwoleńcze � nie mogło zmienić tego stanu rzeczy. 
24 października 1795 roku Rosja, Prusy i Austria zawarły 
porozumienie dotyczące trzeciego rozbioru Polski, podpisując 
końcową konwencję 26 stycznia 1797 roku w Petersburgu z 
dodatkową tajną klauzulą o �wieczystym usunięciu Polski 
z mapy Europy�. 

Na mapach Polski � jako państwa � rzeczywiście nie było 
przez 123 lata. Na mapach � gdyż w sercach naszego Narodu 
Polska istniała ciągle, a także w pragnieniach, myślach i rea-
lizowanych czynach powstańczych, aby tę utraconą niepod-
ległość odzyskać, kiedy tylko powstawało przekonanie � lub 
nadzieja � takiej możliwości. 

Ponosiliśmy wiele klęsk powstańczych, gdyż droga do 
Wolności jest zawsze długa i zawsze usłana krzyżami. Ale 
droga ta, chociaż długa, krwawa i bolesna miała przed sobą 
wizję niepodległości i wolności, a więc dobra największego i 
niewymiernego. Dlatego przegrani � przekazywali swoją pa-
łeczkę � sztafety niepodległościowej � następnym pokoleniom, 
aż w korzystnej dla nas sytuacji ogólnoświatowej nadszedł 
upragniony dzień odzyskania tej utraconej, a tak oczekiwa-
nej niepodległości � 11 listopada 1918 roku, na mocy uchwał 
Traktatu Wersalskiego. Wymieniając nazwę � Wersal � niepo-
dobna pominąć i nie docenić wielkości zasług w ustaleniach 
dla Polski Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, 
tak błyskotliwie, uparcie i oÞ arnie działających na polu dyplo-
matycznym, jak Józef Piłsudski na polu militarnym. Ta trójka, 
walcząca każdy inną bronią � o niepodległość i o najkorzyst-
niejsze warunki, chociaż różniąca się w poglądach, w tej kwe-
stii była zgodna i jednomyślna.

Fakt 123-letniej niewoli z zachowaniem jednak wśród 
mijających pokoleń Ducha Polskiego tj. patriotyzmu, wia-

ry, języka, cech charakteru, całej kultury narodowej z 
jej obyczajami, to najlepszy dowód wartości, trwałości 
i siły naszych cech narodowych. To, chociaż tak boles-
ne, ale prawdziwe � a więc  i piękne dzieje naszej histo-
rii. �Ale Wolność nie jest dana na zawsze�, szczególnie 
w naszym geopolitycznym położeniu pomiędzy Rosją a 
Niemcami. To położenie skazało nas na ciągłą walkę o swój 
byt narodowy i państwowy, wobec nieustających dążeń tak 
potężnych sąsiadów � od wieków � do zaboru naszych ziem i 
zniewolenia Narodu. Ostanie dziesięciolecia przekonały nas, 
że chodzi już nie tylko o zabór naszych ziem i zniewolenie, 
lecz o całkowite wyniszczenie nas � o eksterminację. Po wie-
kowych walkach o niepodległość, pojawiła się więc nowa 
jakość historyczna � konieczność walki o zachowanie swo-
jego bytu biologicznego. Zostało to udowodnione aktami lu-
dobójstwa II wojny światowej, a przykładowo wymieniam tyl-
ko nazwy stanowiące wizytówki ideowe ówczesnych Niemiec 
� Auschwitz  (Oświęcim) � i Rosji � Katyń � traktowane tylko 
jako �zapowiedź� dalekosiężnych programów państwowych.

Już w niespełna dwa lata trwania naszej Niepodległości w 
1920 roku Polska znów nabrała cech Przedmurza Chrześci-
jaństwa i Europy. Podobnie jak w bitwie pod Wiedniem w 
1683 roku, kiedy to król Polski Jan III Sobieski � jako wódz 
naczelny sił Polski, Austrii i Niemiec pokonał nawałnicę ture-
cką, a przed tą Wiktorią Wiedeńską � w 1241 roku pohamo-
waliśmy podobną inwazję azjatycką Tatarów, staczając także 
bitwę, w naszych okolicach, pod Turskiem. 

W 1920 roku Polska znalazła się znów pod zalewem ar-
mii bolszewickiej maszerującej � według słów głównodowo-
dzącego, Tuchaczewskiego, cytuję: �Przez trupa Polski do 
serca Europy, aby zatopić w niej bagnet Armii Czerwo-
nej�. Było to wiodącym hasłem dla milionowej � najpotęż-
niejszej armii Europy, a jak później oceniono nawet �najbar-
dziej okrutnej machiny wojennej, jaką znały dzieje świata�. 
Ta wojna była więc nie tylko wojną zaborczą � terytorialną 
� materialną, ale bardziej duchową � ideologiczną. Na Pol-
skę � należącą do cywilizacji łacińskiej, agresji dokonał 
wróg o cywilizacji rosyjsko-azjatyckiej, z ateistyczną ideą 
i planami całkowitego zniszczenia kultury Zachodu, z zu-

 Połaniec, 11 listopada 2008 r.

Józef Korczak �Gerwazy�                                                     

KILKA REFLEKSJI Z OKAZJI 90 ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEG£O�CI 

11 LISTOPADA 1918 ROKU

sownego wędkarza. Wędkarza, który potraktował mnie 
jak przyjaciela.

Serdecznie dziękuję Norbertowi Jakubczykowi za 
udzielenie zgody na wykorzystanie fotograÞ i 

Jego autorstwa do artykułów 
o tematyce wędkarskiej � M. P.
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pełną anarchizacją bytów państwowych, życia społecznego 
i z planem rozpalenia ogólnoświatowej krwawej rewolucji. 
Tej milionowej armii, i niszczącej wszystko ideologii komu-
nistycznej, na przeszkodzie stanęła � zaledwie uformowana 
� Armia Polski Józefa Piłsudskiego, �z jego Polakami�, jak 
to określił Lenin. Armia Piłsudskiego składała się głównie z 
ochotniczego zaciągu, zwłaszcza młodzieży, w tym dziewczyn 
i kobiet bez dotychczasowego doświadczenia wojennego, ale 
z olbrzymią wolą i determinacją walki i obrony zaledwie co 
odzyskanej  niepodległości. Zwycięstwo w tej wojnie, szcze-
gólnie Bitwa Warszawska, okryły chwałą Polskę jako Państwo 
i Naród, a zwłaszcza jej młodego żołnierza. Józef Piłsudski 
stał się nie tylko bohaterem narodowym, ale okazał się geniu-
szem wojskowym i wizjonerem, według znawców tego przed-
miotu. 

Wrogowie Polski, natychmiast rozpoczęli �wściekłe ataki� 
na Piłsudskiego, kwestionując nawet jego talent wojskowy, 
pomimo tak wspaniałego zwycięstwa,  za ten przerwany ich 
marsz na Zachód, za zadaną im klęskę. Polska, zadając cios 
Armii Czerwonej, uratowała nie tylko byt własny � Polski � 
ale całej Europy Zachodniej, przed kroczącym okrucieństwem 
i ogromem zła niesionym przez  �czerwoną zarazę�, jak okre-
ślano komunizm. 

Nawet po tylu latach � Zachód ciągle nie może uznać 
wielkości naszego czynu obronnego Europy tego czasu oraz 
oÞ arowanego im daru pokoju, wolności i uratowania przed 
totalnym niszczeniem ich bytów i kultury, udając niewiedzę, 
odczuwając niechęć do tej prawdy historycznej, albo cierpiąc 
na rzeczywistą niemożność oceny faktów i zdarzeń o szcze-
gólnym ich znaczeniu. Niektórzy historycy nazywają to �in-
fantylizmem politycznym�, określeniem bardzo łagodnym i 
dalekim od trafności. 

Bitwa Warszawska i jej gwałtowność zmiany ról po roz-
poczęciu manewru obronnego przez Józefa Piłsudskiego wy-
dzieloną grupą operacyjną WP z tak wielkim sukcesem, w sy-
tuacji dla Polski beznadziejnej, uznana została za �Cud nad 
Wisłą�, z coraz szerszym takim jej traktowaniem, już bez od-
cienia ironii, nie znajdując innego uzasadnienia. Jeden z wer-
setów polskiej piosenki wyjątkowo trafnie, prosto i tylko w 
pięciu słowach określa fenomen tej bitwy, cytuję: �Pobiliśmy 
wroga przy pomocy Boga�. Dzisiaj bitwa ta została uznana 
już nie za 18-tą, lecz za 3-cią pod względem ważności dla do-
tychczasowych losów świata. 

Uratowana Europa Zachodnia cieszyła się pokojem 
i radością zakończenia wojny i wyciszyła rewolucyjne 
wrzenia komunistyczne, a Polska � powstrzymała marsz 
armii bolszewickiej na Zachód � zadając jej klęskę � 
i wykuwała dla odzyskanej suwerenności granice, znów w 
powstaniach: wielkopolskim, śląskich i w plebiscytach. Czas 
od odzyskania niepodległości w 1918 r. do chwili wybuchu 
II wojny światowej w 1939 r. to wymieniona już zwycięska 
wojna z Rosją Sowiecką i ustalenie granic Polski, a także 
okres intensywnego rozwoju i odbudowy suwerenności, pań-
stwowości i polskości, przemian społecznych i ujednolicenia 
wszystkich struktur państwowych � z dotychczasowych 3 róż-
nych form po  zaborcach. To między innymi budowa portu 
w Gdyni, �okna na świat� � najnowocześniejszego w basenie 
Bałtyku, Centralnego Okręgu Przemysłowego i ogólnego roz-
woju gospodarczego Polski. 

Ale � 30 stycznia 1933 r. w Niemczech władzę objął 
Hitler. Głoszone przez niego obłędne idee nie uświadomi-
ły Zachodowi zagrożenia dla Europy i Świata. Rozumiał 

to doskonale strateg i wizjoner Józef Piłsudski, proponu-
jąc Zachodowi prewencyjne rozbrojenie tworzonej hitle-
rowskiej armii, aby uratować pokój i ład społeczny Eu-
ropy, w tym czasie jeszcze możliwie bez rozlewu krwi 
i bez dużego wysiłku wojskowego. Politycy Zacho-
du tego zagrożenia nie zrozumieli, akceptując wkrótce 
aneksję Austrii, Sudetów czeskich i Kłajpedy litewskiej, 
a nawet zachęcając Polskę do ustępstw terytorialnych 
wobec żądań Hitlera. Jak wiemy, Polska kategorycz-
nie tym propozycjom polityków Zachodu i Hitlera � po-
wiedziała � nie! Zawarte przez Polskę umowy z Francją 
i Anglią o militarnej pomocy, w wypadku wojny, nie zo-
stały dotrzymane. Polska, walcząc samotnie we wrześ-
niu 1939 r., musiała ulec przemocy. Witos przewidywał 
i ostrzegał, że na Polskę równocześnie mogą napaść Hitler i 
Stalin. Tak się też stało i 1 września Niemcy, a 17 września 
1939 r. Sowieci, dokonali agresji na Polskę, zgodnie z paktem 
Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia tego roku. Po bohaterskiej 
obronie musieliśmy ulec tak wielkiej przemocy i znaleźliśmy 
się pod podwójną okupacją.

Nasz Naród znów zaznał niezawinionej goryczy klęski i 
zniewolenia oraz olbrzymiego zniszczenia gospodarczego 
państwa, ocenionego na 37 % ogólnego ówczesnego majątku 
narodowego. 

Okupacja niemiecka i sowiecka � obok ujawnionego nie-
wyobrażalnego dotychczas ich okrucieństwa wobec naszego 
Narodu, dała także powód do chwały i satysfakcji historycznej 
z powodu zachowania godności i wewnętrznej suwerenności 
w takiej sytuacji � odmiennie niż wiele państw podbitych � nie 
przystępując do jakiejkolwiek współpracy z okupantami. Pol-
ska � �pokonana, lecz nie uległa� � żyła własną konspiracyjną 
państwowością i suwerennością, niezależnie od ponoszenia 
rygorów okupacyjnych i aktów terroru. 

Już 27 września 1939 roku, a więc jeszcze podczas toczo-
nych walk frontowych � w Warszawie powołana została do 
istnienia Służba Zwycięstwu Polski (SZP), będąca zalążkiem 
Polskiego Państwa Podziemnego. 

Polskie Państwo Podziemne (PPP) � jako Delegatura Rzą-
du RP na Uchodźstwie, z całą strukturą konspiracyjnej państwo-
wości i z konspiracyjnym wojskiem,  po zjednoczeniu różnych 
ugrupowań � jako Armia Krajowa � to fenomen organizacyjny 
w warunkach okupacji w skali światowej. To � nie wyolbrzy-
miony powód do prawdziwej dumy i chwały dla patriotyzmu 
i oÞ arności całego Narodu, dla waleczności konspiracyjnego 
wojska, dla umiejętności organizacyjnych, jedności i spójności 
w stanach szczególnego zagrożenia i zdolności do tworzenia 
rzeczy wielkich i wzniosłych � chociaż niekiedy tragicznych 
w skutkach z uwarunkowań zewnętrznych. 

Powstanie Warszawskie �  godz. �W� � godz. 1700 1 
sierpnia 1944r. � to apogeum walk Armii Krajowej, walecz-
ności i heroizmu Powstańców i ludności cywilnej Stolicy, z 
około 200 000 oÞ ar śmiertelnych, w tym około 20 000 Po-
wstańców. Nasi wrogowie także wznieśli się na szczyty, ale 
okrucieństwa i odczłowieczenia, mordując bezlitośnie lud-
ność cywilną całego przekroju wiekowego opanowanych 
dzielnic, dobijając lub paląc Powstańców i cywilne oÞ ary, a 
nawet przenosząc swoją nienawiść i upodlenie na mury na-
szej Stolicy. Przytoczony fragment z rozkazu Himmlera 
nakazywał, cytuję: �każdego mieszkańca należy zabić, 
nie wolno brać żadnych jeńców�. Każdy dom wysadzić 
w powietrze, każdy dom spalić do reszty�. Powstanie War-
szawskie to czas i miejsce splotu bohaterstwa Powstańców 
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z okrucieństwem wrogów � armii zawodowej � frontowej 
ze wspomaganiem różnych grup pospolitych morderców 
i przestępców. To czas licznych podstępnych prowokacji, 
zakłamań i zdrad naszych pozorowanych sojuszników. To 
miejsce, kiedy walczące dotychczas zaciekle wojska sowie-
ckie przeciwko niemieckim, nagle �zasłabły� na przedpolach 
Warszawy oczekującej prawdziwego wyzwolenia, przyjmując 
formy walki pozycyjnej i jakby �wakacyjnej�, aby ułatwić 
wymordowanie Powstańców, ludności cywilnej i zniszcze-
nie miasta. Realizowało się jednocześnie � odwieczne w sto-
sunku do Polski pragnienie Niemiec i Rosji, nawet w okresie 
ich wzajemnych walk.  Elity Polski, skupione w tym czasie 
w Stolicy, miały utonąć w morzu polskiej krwi powstańczej, 
w płomieniach miotaczy ognia, lub zginąć pod gruzami świa-
domie i planowo burzonej Warszawy. Ból i rozpacz z powodu 
takiej sytuacji przeżywał cały Naród, a nasi wrogowie fetowali 
wspólną radość. 

Kiedy po wyparciu z Polski Niemców z udziałem naszych 
wojsk, jako 4-tej liczebnie potęgi militarnej koalicji antynie-
mieckiej, wydawać by się mogło, że jesteśmy wolni, spotka-
ło nas znów wyjątkowo nikczemne, bolesne, zdradzieckie 
i nieprzewidywalne rozczarowanie, tym razem ze strony 
Anglii i USA � naszych tradycyjnych sojuszników � wspól-
nie z naszym tradycyjnym wrogiem � Rosją. Sowieci, USA, 
Anglia i Polska stanowiły główne, wspólne siły militarne w 
koalicji antyniemieckiej. W chwili zwycięskiego zakończe-
nia tej wojny Polska �uprzednio w tajnej umowie (XI 1943 r.)  
w Teheranie i w Jałcie (II 1945 r.), a potem już w jawnej umo-
wie pokojowej w Poczdamie (VIII 1945 r.), została zdradzona 
przez USA, Anglię i Rosję � bez naszego � z tej strony � zdzi-
wienia. Polska, od tej koalicji została oddzielona i zakwaliÞ -
kowana do państw oddanych w jarzmo komunistycznej Rosji 
jako ich zdobycz wojenna. Polska została potraktowana przez 
sojuszników militarnych, gdy ustało zapotrzebowanie na pol-
ską krew, �gorzej niż sojusznicy Hitlera�. Tak ten fakt ocenił 
Norman Davis � sławny historyk brytyjski � przyjaciel Polski 
i prawdy historycznej. Tej zdrady, krzywd i strat biologicz-
nych � ponad 6.000.000 oÞ ar śmiertelnych � materialnych i 
moralnych � nikt i nigdy nam nie odda ani nie wynagrodzi. 
Zresztą � nawet prób takich nie było, poza planem pomocy 
Marshalla, nie przyjętym przez Polskę z powodu zakazu przez 
Sowietów. Za życie naszych żołnierzy poległych pod Nar-
vikiem czy Tobrukiem, pod Monte Cassino czy Lenino, nie 
wymieniając  innych chwalebnych miejsc ich walk, za krew 
i trudy żołnierskiego wysiłku, za wierność sojusznikom walki 
do czasu zwycięstwa � �wywalczyliśmy� � prawo do nowej 
�  półwiekowej, �drugiej okupacji�, już tylko komunistycznej. 
Przez dziesiątki lat byliśmy pod terrorem komunistycz-
nym, szczególnie uczestnicy walk niepodległościowych, b. 
żołnierze AK, BCh, NSZ � zjednoczeni w Armii Krajowej 
� potem z WiN, członkowie PSL � Mikołajczyka i polscy 
rolnicy, nie poddający się kolektywizacji komunistycznej, 
oraz inne nie wymienione ugrupowania, manifestujące 
swoją polskość � nie mówiąc o patriotyzmie.

Po latach unicestwiania, poniżania i ciemiężenia Narodu, 
grabieży naszych dóbr naturalnych i wytwarzanych � po tra-
gicznych wydarzeniach w Poznaniu, Radomiu, na Wybrzeżu 
i w innych, nie wymienionych miejscach tłumionych krwawo , 
nadszedł jednak czas zwycięstwa �Polskiej Solidarności�. 

Wszystkie grupy społeczne i zawodowe miast i wsi � �bez-
partyjni�, a także liczni �partyjni� � dojrzali w świadomo-
ści narodowej i społecznej, po krwawych doświadczeniach 

przeszłości � wszyscy członkowie �Solidarności� z aprobatą 
całego Narodu, wyłączając błądzących politycznie � uzbrojeni 
już nie w broń militarną, lecz w idee �  wolności, prawa i spra-
wiedliwości � �broń papierową�, w olbrzymią masę ludzką. 
Około 10 000 000 jej członków było siłą najbardziej twórczą 
w realizacji zmian. Na czele ze Stoczniowcami z Gdań-
ska, podjęliśmy walkę wyzwoleńczą spod tyranii. Zachę-
ceni słowami naszego Ojca Świętego Jana Pawła II 
� �Nie lękajcie się!� i wezwaniem: �Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi � tej ziemi�, z uwielokrot-
nioną swoją wolą, determinacją i odwagą odnieśliśmy suk-
ces � niezrozumiały przez tych, którzy zapominają lub nie 
akceptują uznania, że losami świata kieruje jednak jego 
Stwórca. Wybrani ludzie stali się  tylko wykonawcami 
i nośnikami takich planów Opatrzności Bożej, nawet je-
śli sami takiej świadomości nie mieli. Przypisywanie 
tych, tak niewyobrażalnych dla ogółu ludności zmian 
w tym czasie struktur stosunków ludzkich i dziejów świata, ja-
kiejś tajemnej organizacji o nie wypowiadanej nazwie, wyma-
ga przemyśleń i weryÞ kacji. Bez broni, bez jednego wystrzału 
z naszej strony, najsilniejsza armia Europy � Armia Czerwona 
opuściła Polskę po klęsce ideowej � �białej� � zadanej przez 
�Solidarność Polską�, podobnie, jak ta sama �Armia Czerwona 
� w 1920 roku � także najsilniejsza armia Europy tego czasu, 
po klęsce krwawej zadanej przez armię Józefa Piłsudskiego .               

Wprawdzie, jakieś tajemne siły (?) usiłowały podstęp-
nie pozostawić część wojsk sowieckich w dotychczasowych 
miejscach ich stacjonowania w Polsce, po zmianie mundurów 
� przemianowaniu ich i wymianie rozkazów na zasady �spó-
łek prawa handlowego�, ale czujny ówczesny premier Rządu 
RP Jan Olszewski � niewątpliwie patriota � w porę temu za-
pobiegł.

Zaczęliśmy odtwarzać i odbudowywać znów naszą su-
werenność oraz leczyć urazy. Tę suwerenność musimy my, i 
wszystkie następne pokolenia, oczyścić z nieprawidłowości i 
ustawicznie bronić, aby w słowach patriotycznej modlitwy 
nie było � jak przez wieki � powtarzanego błagania:

�Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!�
lecz radosne dziękczynienie: 
�Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!�.

Po obradach �Okrągłego Stołu� od 6. 02. 1989 roku 
� z ukrytymi �kantami�, i po wspaniałym zwycięstwie 
w wolnych wyborach 04. 06. 1989 roku trwały gwał-
towne zmiany ustrojowe, następowało zrzucanie jarz-
ma i odzyskiwanie suwerenności. 29. 12. 1990 roku 
Odrodzony Sejm wprowadził zmiany w konstytucji 
RP, m.in. zmienił nazwę Polskiej Rzeczpospolitej Lu-
dowej � PRL � na Rzeczypospolita Polska. 18. 09. 
1993 roku � a więc pierwszego symbolicznego dnia po 
17. 09. 1939 r. Polskę opuściły ostatnie wojska sowieckie. 
Chociaż nasza obecna suwerenność ma jeszcze ciągłe, i znów 
nowe, jej ograniczenia, to istotna dla oceny jest rzeczywista 
ocena stopnia bezpieczeństwa narodowego lub związków 
ekonomicznych � czy ich spójności, a nie fałszywie stwarzana 
taka potrzeba, jako metoda. My � normalni i zdrowi obywatele 
Polski � możemy mieć tylko takie wątpliwości i je wyrażać 
lub przemilczać z różnych przesłanek, jak to czyni większość. 
Niektórzy z tego powodu wyrażają jednak swój niepokój 
o losy Ojczyzny, aby nie przemilczeć nowego zagrożenia.

Niepodległość jest zawsze dobrem najwyższym � nie-
porównywalnym do żadnego innego. Dlatego nie wolno 

.pobieg.pobieg
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�nigdy więcej� jej utracić ani ograniczać pod żadnym 
pozorem, który może być tylko obłudną maską.

***
Z tytułu zamieszczenia tego artykułu w Zeszytach Po-

łanieckich (a � jak wiemy � Połaniec jest siedzibą �Ję-
drusiów�), w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Komba-
tantów �Jędrusiów� żołnierzy Armii Krajowej ich Rodzin 
i Sympatyków z siedzibą w Połańcu, z należną czcią i sza-
cunkiem przywołujemy pamięć wszystkich członków 
ugrupowania partyzanckiego �Jędrusiów�, szczegól-
nie ich twórcy i dowódcy Władysława Jasińskiego ps. 
�Jędruś� i następcy po jego tragicznej śmierci � Józefa 
Wiącka ps. �Sowa�.

�Jędrusie� jako pierwsi � po �Hubalczykach�, naj-
pierw jako �samodzielni�, a po �scaleniu� jako żołnierze 
Armii Krajowej, podjęli walkę partyzancką o odzyskanie 
utraconej niepodległości. 

Wszystkim uczestnikom walki zbrojnej i cywilnej 
o wyzwolenie Ojczyzny, z okazji 90 rocznicy odzyska-
nia Niepodległości � jako kombatanci � przekazujemy 
wyrazy naszej koleżeńskiej i żołnierskiej Czci, Hołdu 
i Pamięci.

To oni � i my jeszcze żyjący � walczyliśmy o to, aby 
w myśl �ostatniego rozkazu� � gen. Leopolda Okuli-
ckiego �Niedźwiadka� do swoich żołnierzy Armii Kra-
jowej z 19 stycznia 1945 r. Polska była Wolna � Nie-
podległa i Szczęśliwa.

Dzisiaj radośnie czcimy rocznicę odzyskania Niepod-
ległości � tego Dobra � niewymiernego i nieporówny-
walnego z żadnym innym. Dzisiaj czcimy także złączoną 
zawsze z Niepodległością Pamięć tych wszystkich poko-
leń, które walczyły o jej zachowanie lub odzyskanie po 
utracie, oddając im cześć i hołd, i przekazując ten miły 
obowiązek następnym pokoleniom i historii. 

Dzisiaj oddajemy im także ukłon, składamy wieńce 
i zapalamy znicze przed ich mogiłami, dyskutujemy 
i rozmyślamy o historii naszej Ojczyzny.
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