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Drodzy Czytelnicy!

Przed Wami kolejny, szesnasty już numer „Zeszytów 
Połanieckich”. Zanim jednak przejdę do prezentowania 
jego treści, pozwolę sobie na krótką opowieść 
o zdarzeniu, które sprawiło mi niedawno dużą radość 
i takież zakłopotanie.

Otóż przed kilkoma dniami odwiedzili moją rodzi-
nę mieszkańcy Irkucka, o których pisałem w 13 nume-
rze „Zeszytów”. Po gorącym powitaniu i paru chwilach 
rozmowy potomkowie Władysława Dalmaty sięgnęli do 
swych bagaży i wydobyli z nich plik kartek, skopiowa-
nych z jakiegoś czasopisma. Jakież było me zdziwienie, 
gdy okazało się, że owe kartki zawierają artykuł mojego 
autorstwa, dotyczący mieszkańców Syberii! Przyznam, 
ze przez roztargnienie nie wysłałem go do Irkucka, 
a mimo to dotarł on do opisywanych w nim ludzi. Oka-
zało się, że „Zeszyty Połanieckie” trafi ły do Irkucka dzię-
ki polskiemu księdzu z Radomia, który rozpoznał na 
zdjęciach swoich syberyjskich znajomych. Jak nasze pi-
smo dostało się w ręce duchownego? Przyznam szczerze, 
że nie mam pojęcia. Cóż, całą historię można skwitować 
zwyczajowym powiedzeniem – jaki ten świat jest mały!

Pokazuje ona jednakże również to, ze nasze pismo 
znane jest nie tylko w Połańcu, ale i daleko poza jego 
obrębem, co na pewno powinno cieszyć, bo to znak, że 
żmudna redakcyjna praca naprawdę ma sens. 

Wracając do „Zeszytów” – w numerze, który Pań-
stwo w tej chwili przeglądają, znalazło się miejsce dla 
kilu artykułów o tematyce związanej z życiem Kościo-

ła. Aby uczcić dziesięciolecie istnienia połanieckiego 
chóru „Kantata”, prezentujemy tekst Pana Mieczysła-
wa Adamowskiego, który przybliża historię powstania 
i rozwoju tej zasłużonej dla Połańca grupy. 

W innym artykule, autorstwa Pani Teresy Switek, 
odnajdą Czytelnicy pamiątkę po Nawiedzeniu po-
łanieckiej parafi i św. Marcina przez cudowny obraz 
Maryi. Ten obszerny tekst szczegółowo przybliża, jak 
wielkim przedsięwzięciem była praca nad godnym 
przyjęciem Matki Bożej w Połańcu.

Nie zabrakło też tekstów traktujących o historii – 
zarówno tej dawnej, jak i najnowszej. Radosław Ma-
tusiewicz, prezes Towarzystwa Kościuszkowskiego 
w Połańcu, pisze o dziejach kolejki wąskotorowej w Sie-
ragach; Ryszard Lewalski o połanieckich macewach; zaś 
Michalina Kurgan, uczennica miejscowego gimnazjum, 
w krótkim artykule przybliża postać naszego Patrona.

Jest też artykuł dotyczący projektu „Integracja wo-
kół tradycji”, jaki nasze stowarzyszenie zrealizowało 
w tym roku. 

Pan Mieczysław Machulak barwnie opisuje dzie-
wiąte już kolonie wileńskie, które dzięki jego zaanga-
żowaniu, a także poświeceniu ludzi o wielkich sercach 
stały się połaniecką tradycją. 

Prezentujemy też krótki wywiad z ś.p. Józefem Ciej-
ką, połanieckim rzemieślnikiem - artystą, któremu 
przedwczesna śmierć nie pozwoliła na realizację dal-
szych, ambitnych planów.

Nasz stały współpracownik, Pan Józef Korczak, 
w artykule wspomnieniowym opisuje tragiczne dzieje 
swego kolegi – Kazimierza Czuby, zaś młodzież z Ze-
społu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędru-
sie” w Połańcu prezentuje swą pracę dotyczącą osoby 
Pana Józefa.

Ostatnie strony „Zeszytów” poświęcone zostały – jak 
zwykle – opowieściom wędkarskim mojego autorstwa; 
mam nadzieję, że Czytelnicy uznają je za godne uwagi.

Tak więc materiał w tych „Zeszytach” urozmaicony, 
pozostaje tylko wierzyć, że okaże się on interesujący dla 
naszych Czytelników, którym przekazuję – w imieniu 

własnym i całej redakcji – serdeczne pozdrowienia. 

Marek Pedyński
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Radosław Matusiewicz

CIUCHCIA W SIERAGACH

W przededniu wybuchu I wojny światowej na te-
renie guberni radomskiej istniała tylko jedna linia do 
użytku publicznego. Działania wojenne przyczyniły, 
się do gwałtownego rozwoju sieci kolejowej, idącej 
głównie w kierunku frontu. Spowodowane to było 
wzmożonymi przewozami żywności, sprzętu i ludzi 
dla potrzeb wojska. W 1915 roku Austriackie Mini-
sterstwo Kolei Żelaznych zdecydowało o budowie 
dwóch tras kolejowych Szczucin - Bogoria - Ostro-
wiec Świętokrzyski i z Bogorii do Jędrzejowa. Rok 
później oddano do użytku linię Jędrzejów - Bogoria 
o długości 86 kilometrów i 18-kilometrową Bogoria 
- Iwaniska. Powstała też w Bogorii parowozownia. 
Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji Austria-
cy przesiedlili kolejarzy. Lata powojenne to dalszy 
rozwój kolei. W 1923 roku oddano do użytku od-
cinki Staszów - Rytwiany oraz Rytwiany - Sichów 
- Sieragi - Łubnice - Zborówek - Komorów - Rata-
je. Rok później kolej wąskotorową doprowadzono 
do Wisły. Wykorzystywano ją głównie dla potrzeb 
przemysłu. Jednym z poważniejszych klientów stała 
się cukrownia Włostów. Dzięki temu przy stacjach 
powstały punkty skupu buraków, m.in. w Łopatnie, 
Przyborowicach, Dobrej-Sztombergach, Staszowie, 
Rytwianach, Sichowie i Łubnicach. Kolejka z roku 
na rok była coraz częściej wykorzystywana do prze-
mieszczania się ludzi.

Opisując dalszy zarys historii należy zaznaczyć, 
że w roku 1926 roku kolejka dotarła do Szczucina. 
Z Rataj do końcowego przystanku Szczucin Wąski 
przejeżdżała przez wielki drewniany most kołowo-
kolejowy nad rzeką Wisłą. W Szczucinie odbywała 
się przesiadka pasażerów i przeładunek towarów 
na kolej normalnotorową o prześwicie 1435 mm w 
kierunku Tarnowa. Zarząd wąskotorówki w Jędrze-
jowie podlegał wtedy DOKP Lublin.

Swój udział w budowie sieci wąskotorowej miały 
też koleje państwowe, które były zmuszone zsyn-
chronizować i scalić wszystkie odcinki w jeden or-
ganizm. I tak w 1927 roku wąskotorówki: miechow-
ska, jędrzejowska, pińczowska, kocmyrzowska zo-
stały przejęte przez PKP. Kolejka wąskotorowa na 
odcinku Jędrzejów - Bogoria - Szczucin Wąski stała 
się jedynym środkiem transportu dla przewozów 
pasażerskich i towarowych. W Bogorii oddalonej 
85 km od Jędrzejowa ustanowiono stację węzłową 

Niedawno, zwiedzając zapomniane zakątki na-
szej pięknej gminy, dotarłem do Sierag. Do tej pory 
Sieragi kojarzyły mi się głównie ze stawami, ale 
przy okazji postanowiłem sprawdzić, co pozostało 
z dawnej stacyjki kolejowej, gdzie – będąc dziec-
kiem – przyjeżdżałem na kuligi. Niestety po stacyj-
ce nie zostało nic, a tylko w lesie odnaleźć można 
ślady nasypu i resztki podkładów kolejowych. Je-
dynym pozostałym trwałym śladem są przyczółki 
mostowe na rzece Czarnej.

Starsi mieszkańcy Połańca pamiętają zapewne 
podróże wąskotorówką z Sierag do Staszowa. Sie-
ragi były wtedy dla Połańca kolejowym oknem na 
świat. Poszukałem więc kilku informacji dotyczą-
cych tej kolejki. Może niektórzy z Was przypomną 
sobie, jak to się kiedyś podróżowało.

„Ogólny zarys historii jędrzejowsko – bogo-
ryjskiej Ciuchci”.

Podczas pierwszej wojny światowej w galicyj-
skiej strefi e Polski dominowała armia austriacka. 
Trwały zatargi i przepychanki zaborców na ziemiach 
polskich, a o tym, kto kogo przechytrzy i będzie 
panował, decydowały armie. Na początku 1915 r. 
wojska austriackie rozpoczęły budowę kolejki po-
lowej o szerokości 600 mm. Linia prowadząca z Ję-
drzejowa do Motkowic nad Nidą, o długości 18 km, 
służyła do transportowania materiałów dla potrzeb 
wojskowych na front. Następnie przedłużono ją do 
Chmielnika i przez Raków do Bogorii. Dalsze szla-
ki o tej samej szerokości budowali Radziwiłłowie: 
z Bogorii do Staszowa, Rytwian, Sierag, Łubnic, 
Zborówka i Rataj, ponieważ na tych terenach mieli 
duże majątki rolne i ogromne obszary lasów, w tym 
tartaki, młyny i gorzelnie. 

Radziwiłłowie lubili nowinki techniczne i wpro-
wadzali je w przemyśle i rolnictwie: Sprowadzili 
i zainstalowali w swoich zakładach maszyny paro-
we, budowali kolejki, które wykorzystywali do do-
starczania buraków z nadwiślańskich plantacji do 
cukrowni oraz opału – drewna z Wiązownicy i tor-
fu z Golejowa. Po zamknięciu cukrowni 1924 roku 
część torów rozebrano pozostawiając jedynie linię 
leśną. System kolejek wykorzystano także w miej-
scowej gorzelni i cegielni.
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z parowozownią i dużym ilostanem parowozów do 
pociągów osobowych, mieszanych i towarowych. 
Bogoryjski węzeł miał budynek stacyjny z zawia-
dowcą stacji i dyżurnym ruchu, parowozownię, 
w której mieściły się warsztaty, zawiadowca i dys-
pozytor oraz własny skład opału i wieże ciśnień. 
Budynek stacyjny, wieża ciśnień i znacznie znisz-
czona hala parowozowni przetrwały do dziś.

Odcinki od Umianowic do Bogorii i Szczucina 
przez Staszów, do Włostowa przez Iwaniska i z Bo-
gorii do Koprzywnicy już nie istnieją. Szczególną 
usługę ciuchcia pełniła dla społeczności i ruchu 
oporu podczas okupacji hitlerowskiej. W lipcu 1944 
roku wysadzony został most PKP na rzece Czar-
nej między stacją Rytwiany i Sieragi w celu unie-
możliwienia Niemcom wywiezienia parowozów 
i wagonów do Niemiec przez Szczucin. Po zajęciu 
terenów Sandomierskiego Przyczółka Mostowego 
przez wojska radzieckie i zatrzymaniu się frontu na 
linii Sieragi, w stronę Szczucina i Rakowa w stronę 
Jędrzejowa przez 6 miesięcy wąskotorówką dowo-
żono amunicję i zaopatrzenie do frontu dla wojska 
radzieckiego, z Bogorii do zerwanego mostu przed 
Sieragami i do Rakowa na linii Jędrzejów. W dwóch 
gniazdach parowozów: w Jędrzejowie (na owe cza-
sy parowozownia główna) i Bogorii (parowozownia 
pomocnicza, ale samodzielna) ilostany parowozów 
składały się z na-
stępujących serii 
- Tx4 nazwany 
Ojciec produkcji 
austriackiej, Tx3 
Matka produkcji 
jak wyżej, Tx4 
Warszawianka, 
Tx23 Hanomag, 
Tx2 Henschel, 
Px48 i Px49 pro-
dukcji Chrzanów 
i inne m.in. Tyyl - 
6-osiowy 4-ro cy-
lindrowy. Wszyst-
kie zostały zezło-
mowane. Pozostał 
jeden sprawny 
oczekujący na roz-
ruch Px48 - 1324 
/1724?/ i spalino-
wy Lxd2 - 258. 

W czasie II wojny światowej Niemcy ograni-
czyli ruch pasażerski. Mimo to nasi kolejarze od-
grywali bardzo ważną rolę w systemie łączności; 
przewozu ładunków i przesyłek dla partyzantów 
z Kielecczyzny. Po II wojnie światowej Jędrzejow-
ska Kolej Wąskotorowa wiernie służyła dalej spo-
łeczności. Do końca lat siedemdziesiątych, jak po-
daje informator, „ciuchcią” przez Polskę, kursował 
pociąg planowy o najdłuższej wąskotorowej trasie 
w Polsce, 137 kilometrów, z Jędrzejowa do Szczuci-
na, pokonując trasę w ciągu 7 godzin i 57 minut. To 
była najwspanialsza trasa, bo pokonywała wszelkie 
zakręty, omijając wzniesienia i doliny. Legendy gło-
szą, że wojskowy architekt armii austriackiej jeździł 
na koniu i na podstawie konfi guracji terenu wyzna-
czał szlak wąskotorówki, stawiając dla budowni-
czych nawierzchni torów znaki chorągiewkami. Tak 
było zapewne i z budową pozostałych odcinków 
byłej „ciuchci”.

Na przełomie 1950-51 rozpoczęto przebudowę 
linii wąskotorowej z szerokości 60 na 75 centyme-
trów. W związku z górzystym ukształtowaniem te-
renu prace nie objęły odcinka Bogoria - Iwaniska, 
który zamknięto w 1959 roku. Jędrzejowska kolejka 
przeżywała wtedy okres świetności. W tym okresie 
przewoziła ponad półtora miliona ton ładunków 
netto a kasy biletowe tylko na kolejce sprzedawa-

Wycieczka do Wieliczki (ok. 1936)
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ły ponad milion sześćset tysięcy biletów. Specyfi ka 
JKD polegała na tym, że posiadała kilka parowo-
zowni, tj. wiodącą z dużym zapleczem maszyno-
wym w Jędrzejowie oraz z mniejszym zapleczem 
w Bogorii, Kazimierzy Wielkiej i Charsznicy. Po-
siadała też punkty styczne z koleją normalnotorową 
w Jędrzejowie, Stawianach Pińczowskich, Charsz-
nicy, Kocmyrzowie i Szczucinie. W Polsce odcinek 
Jędrzejów - Szczucin i z powrotem, był najdłuższą 
trasą pociągu osobowego. Co do ilości pociągów, to 
na odcinku Bogoria - Szczucin kursowało sześć par 
planowych, z Jędrzejowa dziewięć par plus pocią-
gi dodatkowe. Poszczególne odcinki obsługiwały 
różne parowozownie Jędrzejów jeździł do Bogorii 
i Kazimierzy, Kazimierza do Charsznicy i Kocmy-
rzowa, a Bogoria do Szczucina i Jacimowic.

W latach 60. i 70. kolej wąskotorowa osiągnęła 
szczyt swych możliwości przewozowych. Rozbudo-
wano stację w Staszowie i zainstalowano specjalne 
urządzenia do wyładunku węgla przywożonego dla 
potrzeb grzybowskiego „Siarkopolu”. Została roz-
budowana bocznica w kopalni kamienia w Jurkowi-
cach, modernizacji uległa Unia Bogoria - Koprzyw-
nica, którą dowożono buraki do cukrowni Włostów. 

W komunikacji pasażerskiej zostały wprowadzone 
wagony motorowe i lokomotywy spalinowe.

W 1972 roku oddano do użytku linię normalno-
torową Włoszczowice - Chmielów i otwarto na niej 
stację w Staszowie. Zapoczątkowało to upadek wą-
skotorówki na tym terenie. Zresztą korzystało z niej 
coraz mniej pasażerów. Podróżni zamienili twarde 
ławki w wagonach ciuchci na wygodniejsze siedze-
nia w autobusach. Rozbierane były poszczególne 
odcinki: w 1978 roku Szczucin - Rataje, w 1990 
Rataje - Staszów - Dobra-Sztonbergów, w 1991 Bo-
goria - Koprzywnica i w 1992 Dobra-Sztombergów 
-Bogoria – Jędrzejów.

Obecnie pozostał odcinek 31 km, z Jędrzejowa 
do Pińczowa, po którym kursował pociąg o nazwie 
„Ciuchcia Ekspres Ponidzie” z szybkością 17 km 
na godzinę. Część trasy wąskotorówki wpisał do 
swojego rejestru Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków w Kielcach. 

1. http://www.expres-ponidzie.k-ow.net/
2. Echo Powiśla 25.10.2002r. Szymon Basiński
3. http://free4web.pl/

W niniejszym artykule pragniemy przedstawić 
reportaż dotyczący zrealizowanego przez nasze 
stowarzyszenie projektu – „Integracja wokół trady-
cji” – który przez ostatnie kilka miesięcy zajmował 
członkom Zarządu TK niemal cały wolny czas i wy-
magał od nich dużego poświęcenia. Czy cale pro-
jektu zostały zrealizowane? Czy osiągnięte zostały 
zadowalające efekty? Czy Towarzystwo Kościusz-
kowskie dobrze wykorzystało unijne środki? Jeśli 
pragną Państwo poznać odpowiedzi na powyższe 
pytania, zapraszamy do lektury. 

Pomysł
Na pomysł sięgnięcia po unijne fundusze wpadł 

pod koniec 2008 r. prezes TK, Radosław Matusie-
wicz, podczas spotkania z Rafałem Graczkowskim, 
dyrektorem fi rmy Pro-Inspiracja.pl , który zachęcał 
organizacje pozarządowe z gminy Połaniec do roz-

woju w oparciu o wykorzystanie środków płynących 
z Unii Europejskiej.  Po ofi cjalnym spotkaniu Prezes 
TK i pan Rafał usiedli do wspólnej rozmowy, podczas 
której zrodził się pomysł i wstępny zarys projektu.

Pierwsze kroki
Po owej rozmowie prezes TK „zaraził” pomy-

słem Marka Pedyńskiego, swego zastępcę, który 
również uznał pomysł sięgnięcia po unijne środki 
za interesujący. Od tego momentu zaczęła się praca 
nad tworzeniem projektu, którą koordynował Rafał 
Graczkowski. Projekt powstał dość szybko, a jego 
głównymi założeniami były: organizacja wystawy 
„Tradycje kościuszkowskie w Połańcu”, zjazd śro-
dowisk kościuszkowskich w Połańcu, organizacja 
konkursu wiedzy o T. Kościuszce, wyjazd studyjny 
uczestników do Sosnowicy oraz szereg warsztatów 
z udziałem młodzieży i dorosłych. Kiedy projekt 

Radosław Matusiewicz
Marek Pedyński

INTEGRACJA WOKÓŁ TRADYCJI
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był gotowy, został złożony w Świętokrzyskim Biu-
rze Rozwoju Regionalnego, w ramach konkursów 
PO KL, dotyczących Działania 7.3 – „Inicjatywy 
lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Ruszamy!
13 lutego 2009 roku Zarząd TK w Połańcu otrzy-

mał informację, że projekt został pozytywnie oce-
niony przez komisję ŚBRR, w związku z czym za-
proszono też prezesa TK na negocjacje przed pod-
pisaniem umowy na realizację projektu. Zarząd TK 
wybrał na koordynatora projektu panią Justynę Go-
liat, która uczestniczyła – wspólnie z Radosławem 
Matusiewiczem – w negocjacjach w Świętokrzy-
skim Biurze Rozwoju Regionalnego. Po negocja-
cjach wiedzieliśmy już, jak ostatecznie będzie wy-
glądał nasz plan działania. Towarzystwu Kościusz-
kowskiemu przyznano dofi nansowanie w wysokości 
50 tys. złotych na realizację projektu „Integracja wo-
kół tradycji”, która rozpocznie się 1 maja 2009 roku 
i potrwa 4 miesiące – do 31 sierpnia 2009 r.

Na dobry początek – Zjazd Środowisk 
Kościuszkowskich

Pierwsze działanie projektu, odbywające się tuż 
po spotkaniu rozpoczynającym jego realizację, było 
jednocześnie jednym z najbardziej pracochłonnych. 
Zjazd Środowisk Kościuszkowskich, bo o nim mowa, 
zorganizowany został 9 maja 2009 r. z okazji 215. 
rocznicy ogłoszenia Uniwersału połanieckiego. 

Nasi członkowie mieli okazję poznać się bliżej 
z sympatykami idei Naczelnika z całej Polski. 
Oprócz burmistrza Jacka Tarnowskiego i zastęp-
cy Jarosława Kądzieli, przedstawicieli placówek 
oświatowych (dyrektorów ZS „Jędrusie” Stanisła-
wa Rogali i PSP Anny Kosowicz, WTZ Bogumiły 
Pasek) i kulturalnych (Joanny Juszczyńskiej – dy-
rektor CKiSz) w spotkaniu wzięli udział: z Komi-
tetu Kopca Kościuszki – prof. Mieczysław Rokosz 

i Leszek Cierpiałowski, z Fundacji Kościuszkow-
skiej w Krakowie – Tomasz Otrębski, z Muzeum 
AK w Krakowie – Robert Springwald i kpt. Stefan 
Wierzba z Krakowa, z Towarzystwa Miłośników 

Maciejowic – dr Leszek Marek Krześniak, Longi-
na Ordon z Zespołu Szkół nr 2 im. T.Kościuszki 
w Stalowej Woli, środowisko Racławickie repre-
zentowali – Eugeniusz Skoczeń i Janusz Król, 
a Szczekociny – Czesław Orliński, Andrzej Herman 
oraz Burmistrz Stanisław Wójcik. Na spotkanie 
przybyli też licznie członkowie Staszowskiego To-
warzystwa Kulturalnego, z Lucjanem Zaczkowskim 
na czele, którzy serdecznie zaprosili nas na imprezy 
organizowane przez STK. Na ofi cjalnej części spo-
tkania, oprócz wzajemnych zaproszeń na organizo-
wane imprezy, poruszono temat reaktywacji Unii 
Kościuszkowskiej. Po wspomnieniach związanych 
z jej zakładaniem oraz problemami, które powstały, 
postanowiono spróbować po raz drugi. Ustalono, że 
pierwszym krokiem będzie założenie wspólnej stro-
ny internetowej, sieciującej wszystkie stowarzysze-
nia i upraszczającej wzajemną komunikację.

Po części ofi cjalnej goście mogli spokojnie po-
rozmawiać w pięknym miejscu i przy pięknej pogo-
dzie. W tle można było przeglądać prezentację sta-
rych zdjęć, pokazujących tradycje kościuszkowskie 
w Połańcu.

Drugiego dnia Zjazdu, w niedzielę, jego uczest-
nicy wzięli udział w uroczystej Sesji Rady Miasta, 
po której w korowodzie udali się pod pomnik Tade-
usza Kościuszki, by tam złożyć kwiaty. Wzięli też 
udział w uroczystościach Dni Połańca, które wte-
dy trwały, m. in. we Mszy św. odprawionej przez 
biskupa Frankowskiego i oprawionej inscenizacją 
historyczną poprowadzoną przez Chorągiew Ziemi 
Sandomierskiej, z odczytem Uniwersału oraz tańca-
mi zespołu Racławice.

Ruszamy!
13 lutego 2009 roku Zarząd TK w Połańcu otrzy

M
na

aciejowic – dr Leszek Marek Krześniak, Longi-
Ordon z Zespołu Szkół nr 2 im T Kościuszki

a
a

Spotkanie rozpoczynające projekt

Zjazd Środowisk Kościuszkowskich 
w Połańcu
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Wystawa fotografi i
Kolejnym z działań projektu była letnia wystawa 

„Tradycje kościuszkowskie w Połańcu”. Ekspozy-
cja liczyła prawie 300 zdjęć, a jej celem było przed-
stawienie najciekawszych fotografi i wykonanych 
podczas obchodów uroczystości kościuszkowskich 
w naszym mieście. Stanowiła ona  również swoistą 
podróż sentymentalną dla obecnych i byłych miesz-
kańców Połańca (nie tylko dla starszego pokolenia), 
którym historia naszego miasta nie jest obojętna. 

Wystawa zakończyła się pełnym sukcesem. Sala 
kawiarniana połanieckiego CKiSz pękała w szwach. 
Ponad 80 osób, które odwiedziły wystawę, przenio-
sło się w czasie, wspominając dawne dzieje, przy-
pominając sobie, jak kiedyś wyglądały Dni Połańca, 
msze na Kopcu, przyjazdy Biskupów i mniejsze lub 
większe kłopoty związane z organizacją Rocznic In-
surekcji Kościuszkowskiej. Wystawa obudziła sze-
reg wspomnień wśród gości. Atmosfera była wspa-
niała, gdyż tak naprawdę mieli okazję porozmawiać 
ze sobą ludzie, którym naprawdę zależy na tym, żeby 
nasze miasto kontynuowało wspaniałe tradycje i któ-
rzy zaangażowani są w życie kulturalne Połańca.

Z uwagi na duże zainteresowanie wystawą re-
alizatorzy projektu postanowili część zdjęć zapre-
zentować na placu pod Pomnikiem Tadeusza Ko-
ściuszki 10 czerwca 2009 r., przygotowując impre-

zę plenerową. Kosztowało to sporo pracy, ale dzięki 
zaangażowaniu kilku sympatyków TK, organizacja 
wystawy pod pomnikiem przebiegła bardzo spraw-
nie, a połańczanie jak zwykle nie zawiedli i okazali 
spore zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. 

Wystawę pomogły nam zorganizować Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, przygotowując nam wszystkie 
materiały, oraz Centrum Kultury i Sztuki, dbające 
jak zwykle o dobry smak i klimat, jaki nasza wysta-
wa stwarzać powinna.

Konkurs wiedzy
Innym działaniem w ramach projektu „Integracja 

wokół tradycji” był konkurs wiedzy pod hasłem: 
„Tadeusz Kościuszko – naczelnik w sukmanie”. 
Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu zorgani-
zowało go przy współpracy z partnerem projektu, 
Zespołem Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK 
„Jędrusie” w Połańcu. 

Konkurs miał na celu zachęcenie młodzieży do 
zdobywania i pogłębiania wiedzy o najsympatycz-
niejszym ze wszystkich bohaterów polskich – Tade-
uszu Kościuszce. Przeprowadzony został 3 czerwca 
2009 r. o godz. 10:00 w każdej ze szkół biorących 
w nim udział (Zespół Szkół im Oddziału Partyzanc-
kiego AK „Jędrusie” w Połańcu, I Liceum Ogólno-
kształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku Zdroju, 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościusz-
ki w Starachowicach, II Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu, Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Po-
łańcu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tade-
usza Kościuszki w Staszowie). 

Szkoły, które wzięły udział w konkursie, łączy 
osoba Naczelnika Insurekcji. Zespół Szkół im. Od-
działu Partyzanckiego AK „Jędrusie” znajduje się 
w mieście na zawsze związanym z Tadeuszem Ko-
ściuszką, który ogłosił tam słynny Uniwersał poła-
niecki, natomiast szkołom z Buska-Zdroju, Sando-

wa fotografi i
ym z działań projektu była letnia wystawa

zę plenerową. Kosztowało to sporo pracy, ale dzięk
zaangażowaniu kilku sympatyków TK organizacja
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Podczas wernisażu wystawy

Pamiątkowe zdjęcie w plenerze
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mierza, Starachowic, Staszowa oraz Szkole Podsta-
wowej z Połańca patronuje Wielki Polak. 

Konkurs miał charakter jednoetapowy (pisemny test 
o różnej skali trudności dla szkół ponadgimnazjalnych 
i podstawowych). W konkursie wykazać należało się 
znajomością wiedzy faktografi cznej o życiu i działal-
ności Tadeusza Kościuszki. Zadania konkursowe wy-
magały jednokrotnego wyboru odpowiedzi, podkre-
ślenia, przyporządkowania, zaznaczenia, wstawienia 
w miejsce wykropkowane prawidłowej odpowiedzi 
lub udzielenia krótkiej odpowiedzi pisemnej. Za pra-
widłowy przebieg konkursu odpowiadał koordynator 
ds. konkursu powołany przez dyrektora w każdej ze 
szkół.W konkursie wzięło udział ponad 100 uczniów, 
którzy osiągnęli następujące wyniki:

Zespół Szkół im Oddziału Partyzanckiego 
AK „Jędrusie” w Połańcu
1. Górska Izabela
2. Jarkowska Katarzyna
3. Świszcz Aleksandra

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki w Busku Zdroju
1. Makowska Monika
2. Żelichowska Anna
3. Grzegorczyk Kalina

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach
1. Rolicz Sara 
2. Adamczyk Bogumiła 
3. Kryzińska Aleksandra

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu
1. Bidas Renata 
2. Wrzesień Ewa 
3. Nyrnberg Magdalena  

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu
1. Motyka Mateusz
2. Wnuk Aleksandra
3. Forc Magdalena

Publiczna Szkoła Podstawowa nr.1 
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
1. Gajek Bartosz
2. Strojna Marta
3. Uklejewska Ola

Ogromnie pomocne przy organizacji konkursu 
okazały się koleżanki z TK – panie Halina Guła, Ali-
na Grabowska i Dominika Mikoda, za których cięż-
ką pracę pragniemy w tym miejscu podziękować. 

Warsztaty szkoleniowe
Ważnym zadaniem, zrealizowanym w czasie 

trwania projektu, były również warsztaty szkolenio-
we, obejmujące zagadnienia dotyczące budowania 
partnerstwa i promocji gminy Połaniec. Odbywały 
się one w dniach 10 i 11 lipca 2009 r. oraz 12 i 13 
sierpnia 2009 r. Wzięło w nich udział w sumie kil-
kadziesiąt osób, głównie młodzież z połanieckich 
szkół, choć nie zabrakło również osób dorosłych. 
Warsztaty odbywały się w stołówce Zespołu Szkół 
w Połańcu, a prowadził je trener Rafał Graczkow-
ski. Uczestnicy byli niezwykle aktywni i nie brako-
wało im ciekawych pomysłów. Z pewnością wielu 
uczestników warsztatów wykorzysta owe pomysły 
w przyszłości, pracując dla dobra naszej gminy. 

Wycieczka do Sosnowicy
W dniach 15-16 sierpnia 2009 odbył się wyjazd 

studyjny do Sosnowicy. Był to ostatni punkt projek-
tu „Integracja wokół tradycji”, realizowanego przez 
TK. W wyjeździe wzięli udział członkowie TK, jego 
sympatycy oraz młodzież zaangażowana w projekt. 
Wycieczka rozpoczęła się w sobotę rano wyjazdem 
do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce koło Lublina. 
Tam, oprócz sal pałacowych i ogrodu, zwiedziliśmy 
powozownię i wystawę dotyczącą socrealizmu.

Kolejnym punktem był Ośrodek Edukacji Regio-
nalnej w Hołownie – Krainie Rumianku. Pani Ewa 
Bilkiewicz oprowadziła nas po Ośrodku, prezentu-
jąc historię jego powstania, jego misję i plany na 
przyszłość. 

Wieczorem zakwaterowani zostaliśmy w Dworku 
w Sosnowicy, który był świadkiem nieszczęśliwej mi-
łości Tadeusza Kościuszki i wojewodzianki Ludwiki 

mierza Starachowic Staszowa oraz Szkole Podsta
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Sosnowskiej. W tym malowniczym miejscu spędzili-
śmy wieczór na opowieściach o historii, kresach oraz 
żartach. Dla niektórych to była dłuuuga noc.

Niedzielę rozpoczęliśmy od odwiedzenia „Dębu 
i Sosny”, symbolizujących Tadeusza i Ludwikę. 
Stamtąd udaliśmy się do Lublina, gdzie resztę dnia 
spędziliśmy na odbywającym się tam „Jarmarku 
jagiellońskim”. Do Połańca wróciliśmy o godz. 
19.00. Podczas podróży w historię Lubelszczyzny 
wprowadził nas pochodzący stamtąd Mieczysław 
Machulak. Przez cały czas mieliśmy świetną pogo-
dę i takież humory...

Podsumowanie
Projekt zakończył się spotkaniem w Zespole 

Szkół w Połańcu, gdzie zebrali się jego uczestnicy. 
Projekt podsumowali prezes TK, Radosław Matu-
siewicz, oraz koordynator projektu, Justyna Goliat. 

Nie zabrakło wspomnień z tych czterech miesię-
cy ciężkiej pracy, sprawiającej jednak wiele radości 
wszystkim zaangażowanym w projekt. Na pew-
no ta praca się opłacała, mimo że członkowie TK 

wykonywali ją społecznie, nie pobierając żadnych 
pieniędzy za realizację poszczególnych zadań. O 
Towarzystwie Kościuszkowskim było głośno przez 
ostatnie miesiące w Połańcu, pojawiły się też nowe 
osoby, które chcą wstąpić do naszej organizacji. 

W ramach projektu objęliśmy wsparciem ponad 
100 osób, sądzimy, że większość z nich jest zado-
wolona z możliwości uczestniczenia w poszczegól-
nych działaniach. Nawiązaliśmy też nowe znajo-
mości, kontakty, przyjaźnie – to wszystko stanowi 
ogromną wartość. 

Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym 
w projekt. Bez Was nie bylibyśmy w stanie podołać 
tak ambitnemu zadaniu. Szczególne wyrazy podzię-
kowania składamy na ręce Dyrektora Zespołu Szkół 
w Połańcu, Pana Stanisława Rogali, który okazywał 
nam dużo zrozumienia. Dziękujemy też wspaniałej 
połanieckiej młodzieży. 

Ryszard Lewalski 

MILCZĄCE MACEWY

Sosnowskiej W tym malowniczym miejscu spędzili
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W Polsce znajduje się wiele małych miejscowości, 
takich jak Połaniec, w których istnieją zapomniane za-
bytki i związane z nimi losy mieszkających tam nie-
gdyś Żydów.

Odkrywanie śladów przeszłości dotyczących poła-
nieckiej gminy żydowskiej i przywra canie ich ponow-
nie do „życia” jest niczym innym jak nawią zaniem 
do wielowiekowej wspólnej historii. W konse kwencji 
może to przyczynić się do ubogacenia życia kul-
turalnego lokalnej społeczno ści oraz do zmiany wciąż 
pa nującego negatywnego stereo typu Żyda. Wydaje 
się, że jed nym ze sposobów przełamy wania antyse-

mityzmu jest edukacja przez poznanie reli gii, kultury 
i zwyczajów żydowskich, Pogłębienie wiedzy w tej 
dziedzinie może otwo rzyć młodych ludzi na wielokul-
turowość i przyczynić się do zmiany postaw niechęt-
nych w stosunku do innych religii i kultur.  Powyższa 
problematyka zachęca do podjęcia działań, mających 
na celu odtworzenie i zachowanie wielowiekowe go 
dziedzictwa kulturalnego narodu żydowskiego, za-
mieszkującego od stuleci w Połańcu. W wyniku tra-
gicznych wydarzeń II wojny światowej dorobek ten 
został zniszczo ny i zapomniany. Dlatego jego przypo-
mnienie i przekazanie następnym pokoleniom posiada 

Pod legendarnymi drzewami

Uczestnicy wycieczki do Sosnowicy pod pałacem 
Zamoyskich w Kozłówce
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wymiar nie tylko historyczny, ale przede wszystkim 
edukacyjno-kulturalny. W Połańcu znajdują się miejsca 
związane z nieistniejącą już gminą żydowską. Dzisiaj 
jednym z mate rialnych dowodów jej istnienia jest kir-
kut, a właściwie to, co z niego pozostało. Wprawdzie 
część macew ocalała, ale nie znajduje się w miej scu 
pierwotnego ich przeznaczenia. Stan obecny cmen-
tarza żydowskie go wymaga odtworzenia jego gra nic 
i przywrócenia temu miejscu sa kralnego charakteru. 
Poprzez zaangażowanie się lokalnej spo łeczności, 
w tym młodzieży, w prace porządkowe oraz podjęcie 
niezbędnych zabiegów re nowacyjnych i konserwator-
skich można będzie zatrzymać proces jego degrada-
cji. W tej kwestii problem dotyczy nie tylko ratowania 
materialnych dowodów obecności Żydów na ziemi 
połanieckiej, niemniej ważne jest podjęcie dyskusji 
w szkołach, na łamach lokalnej prasy, na temat wspól-
nego dziedzictwa kulturowego oraz wielowiekowej 
historii zgod nego współżycia dwóch naro dów: pol-
skiego i żydowskiego. Połaniecki kirkut jest jed nym 
z wielu cmentarzy żydow skich w Polsce. Warto w tym 
miejscu poświęcić kilka słów na temat symboliki ma-
cew i kirku tu. Ogólna wiedza na ich temat jest ważna 
dla zrozumienia kul tury i religii Żydów.

Cmentarz żydowski nazwa ny jest w języku jidisz 
„kierkow” lub „kirkut”, nazwa ta pochodzi od nie-
mieckiego zwrotu – „kirche hof”, co tłumaczone jest 
jako dziedziniec kościoła. W języku hebrajskim kir-
kut zwany jest też jako „bet olam”, „bet cha-jirr” czy 
„bet kwarot”. Nazwy te ozna czają: „dom wieczności”, 
„dom życia”, „dom grobów”. Położenie cmentarza nie 
było przypadkowe. Regulowały je przepisy prawa, 
według których powinien on znajdować się w odle-
głości co najmniej 25 m od najbliż szych zabudowań. 
Ponadto powinien być ogrodzony lub położony na 
wzgórzu, co miało go chronić przed profanacją. Często 
zdarzało się, że kirkuty były lokalizowane poza mia-
stem lub w pobliżu synagogi. Nieprzypadkowe było 
ułożenie macew na osi wschód-zachód, tak aby gło wa 
zmarłego zwrócona była ku wschodowi, po to aby w 
dniu sądu ostatecznego zmartwychwstał twa rzą zwró-
coną ku Jerozolimie. Na przestrzeni wieków kształ-
towały się znane nam dzisiaj macewy, czyli pionowe 
tablice na grobne zakończone półkoli ście, prostokątnie 
lub trójkąt nie. W górnej części mace wy znajduje się 
płaskorzeź ba o wyrazistej symbolice, pod nią umiesz-
czony jest na pis w języku hebrajskim z in formacją 
o imieniu zmarłe go, dacie śmierci, a także krótki tekst 
sławiący jego ży cie czy wykonywany zawód.

Bardzo bogata i wymow na jest symbolika rzeźb 
i pła skorzeźb pokrywających macewy. Jednym 

z rzadkich i zarazem oryginalnym dla żydowskiej 
sztuki nagrobnej w Polsce jest tzw. „oko opatrzności”, 
umieszczane w trójkącie, od którego odchodzą pro-
mienie. Jest to niezwykły symbol i obraz przenikania 

się kultury ży dowskiej i chrześcijańskiej. Świadczy on 
o wspólnych losach i historii dwóch narodów oraz jest 
po mnikiem i dowodem na to, że Żydzi i chrześcijanie 
żyli w jednym pań stwie, a ich światy przenikały się 
i oddziaływały na siebie przez wiele wieków.

W Połańcu naprawdę mieszkali Żydzi, mieli swo-
je rodziny, domy, nad każdym z grobów odmawiano 
Kadisz, ktoś kiedyś kopał tu grób swojej matce czy 
ojcu. Połaniecki kirkut jest i czeka na odmianę swo-
jego losu. Połanieckie macewy wciąż oczekują na 
to, by ktoś jej ponownie „ożywił”.

Zainteresowanie dawnymi mieszkańcami Po-
łańca ma już swój precedens. W 2002 r. młodzież 
z Publicznego Gimnazjum uczestni czyła w konkur-
sie pt: „Historia i kultura Żydów polskich”. Wydarze-
nie to jest dowodem zainteresowa nia powyższą pro-
blematyką i do brym początkiem do zorganizowa nia 
„Dni Kultury Żydowskiej” w Połańcu.

Dzieląc się z czytelnikami swo imi spostrzeże-
niami, mam nadzieję, że zainteresuję szersze grono 
osób, instytucji czy organizacji realiza cją tego pro-
jektu. Jednocześnie kie ruję swoją prośbę do wszyst-
kich, którzy posiadają jakiekolwiek pa miątki doty-
czące Żydów mieszka jących w Połańcu, o kontakt 
ze mną. Przede wszyst kim chodzi o fotografi e, zagi-
nione macewy czy ich fragmenty. Obok rzeczy ma-
terialnych bezcenne są też wspomnienia i relacje na-
ocznych świadków życia społeczności ży dowskiej. 
Za wszelkie informacje serdecznie dziękuję.

Zniszczone i zapomniane macewy  



12

Mieczysław Adamowski

JUBILEUSZ DZIESIĘCIOLECIA DZIAŁALNOŚCI 
POŁANIECKIEGO CHÓRU „KANTATA”

Obchodzący w tym roku swój jubileusz chór 
„KANTATA” powstał w czerwcu 1999 roku przy pa-
rafi i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu 
z inicjatywy kościelnego organisty Mieczysława Ada-
mowskiego, pełniącego funkcję dyrygenta jak i akom-
paniatora. Za swą patronkę chór obrał św. Cecylię. 

Członkami czterogłosowego chóru mieszanego 
są głównie parafi anie z Parafi i MBWW w Połańcu, 
czterech jest z Parafi i św. Marcina w Połańcu, zaś 
jedna pani z Parafi i św. apostołów Piotra i Pawła 
w Beszowej. Obecnie do chóru należy 29 osób 
w tym 18 kobiet i 11 mężczyzn. 9 pań w sopranie, 
9 w alcie, 6 panów w tenorze i 5 w basie. Inaugura-
cyjny występ chórzystów odbył się 14. sierpnia 1999 
r. z okazji poświęcenia ołtarza św. Maksymiliana 
Marii Kolbego, drugiego patrona naszej parafi i.

Bardzo szybko chór stał się znany w mieście. Po-
pularność zdobywał dzięki uczestniczeniu w życiu 
miasta, głównie z okazji okolicznościowych wyda-
rzeń, świąt, a szczególnie uświetniając parafi alne 
uroczystości liturgiczne. Chórzyści z wielkim zaan-
gażowaniem uczestniczą od dekady w cotygodnio-
wych mozolnych próbach i występach. Potrafi ą też 
połączyć przyjemne z pożytecznym, organizując 
wyjazdy pielgrzymkowe, połączone często z kon-
certowaniem . Byli już w Licheniu, Warszawie, Nie-
pokalanowie, Zduńkiej Woli, Łagiewnikach, Kal-
warii Zebrzydowskiej, Sulisławicach, Zakopanem, 
Sandomierzu, na Świętym Krzyżu oraz w Krakowie 

cyjny
r. z o
Marii

Bar
pularn
miast
rzeń, 
urocz
gażow
wych
połąc
wyjaz
certow
pokal
warii 
Sando

Pan Mieczysław Adamowski podczas pracy z chórem 

Połanieccy chórzyści podczas uroczystości kościelnej 
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i Kielcach na koncertach. „KANTATA” koncerto-
wała też w okolicznych parafi ach, m.in. w Ruszczy, 
Rytwianach, w Zofi ówce, Beszowej, Osieku, a na-
wet za Rzeszowem – w Połomii. 

Od początku działalności chóru największym 
mankamentem przy akompaniamencie utworów 
był brak profesjonalnych organów kościelnych. 
Z inicjatywy członków chóru  26 listopada 2002 r. 
został powołany Parafi alny Społeczny Komitet dla 
gromadzenia środków pieniężnych na zakup elek-
tronicznych organów do naszego nowego kościoła. 
Za zgodą ks. Dziekana - Witolda Dobrzańskiego, 
Proboszcza naszej parafi i, zostało założone konto 
w Banku Spółdzielczym, na które ofi arę w pierwszej 
kolejności złożyli członkowie chóru, a później para-
fi anie dobrowolnie wpłacali pieniądze . Członkowie 
chóru również kwestowali na ten cel oraz rozesłali 
pisma z prośbą o dotację do miejscowych przedsię-
biorców. Już na początku lipca 2003 roku nowe or-
gany zagrały po raz pierwszy w naszym kościele. 
Za zgromadzone środki udało się  zakupić organy 
fi rmy YISCOUNT ORGANS, typu JUBŁATE 332 
(trzy klawiatury + pedał radialny) 2x42 głosy. Uro-
czystego poświęcenia instrumentu dokonał ordyna-

riusz diecezji sandomierskiej, ks. biskup Andrzej 
Dzięga.

Na dosyć bogaty już repertuar „Kantaty” składa-
ją się kompozycje o tematyce religijnej z akompa-
niamentem organowym, nawiązujące do poszcze-
gólnych okresów roku kościelnego, a także wiele 
utworów świeckich. 

Już od dziesięciu lat brzmi radosna pieśń wzbija-
jąc się do bram niebios. Dziękujemy Bogu, że mo-
gliśmy wspólnie – z chwilami radości, jak i smutku 
– dotrwać do jubileuszu dziesięciolecia. Z tej okazji 
założyciel i dyrygent chóru, Mieczysław Adamow-
ski, składa gorące podziękowanie wszystkim chó-
rzystkom i chórzystom za zaangażowanie, trud i po-
święcenie tak cennego dla każdego czasu na próby 
i koncerty.
Życzę wszystkim dobrego zdrowia, abyśmy mo-

gli jeszcze przez wiele lat razem rozwijać tę jakże 
piękną działalność. Zapraszam także do współpracy 
wszystkich chętnych mieszkańców Połańca i oko-
lic mających dobry słuch muzyczny, głos, pamięć 
muzyczną oraz poczucie rytmu, aby spróbowali 
swoich zdolności i wspólnie z nami radowali się, 
wyśpiewując chwałę Bogu i uświetniając kościelne 
uroczystości. 

„Kantata” w pełnej krasie  
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Już po raz 9. tradycyjnie w pierwszej połowie 
czerwca odbyły się kolonie dla dzieci z Wileńsz-
czyzny. Pomysł rzucony kilka lat temu jest jednym 
z nielicznych, który przetrwał i jest realizowany. 
W tym roku do Połańca przyjechało 36 osób: 4 dzie-
ci + 1 opiekunka z Polskiej Ludwikowskiej szkoły 
Miasta Wilna w Ludwinowie, 9 dzieci + opiekun 
z Polskiego Domu Dziecka Solecznikach, 18 dzie-
ci + 2 opiekunki z Polskiego Gimnazjum im. Jana 
Śniadeckiego w Solecznikach. Dzieci w wieku 
9 -14 lat, przewaga chłopców.

Zanim przyjadą
W tym roku zaproszenie podpisane przez Burmi-

strza Jacka Tarnowskiego zostało wysłane pod ko-
niec lutego. Zaproszenie zawierało termin kolonii, 
liczbę dzieci zapraszanych i ogólne warunki przed-
sięwzięcia. Aby przygotować tę imprezę, przepro-
wadzono szereg rozmów, wysłano dziesiątki listów. 
Po pierwsze sponsorzy: Burmistrz Połańca (koszty 
wynajmu autokaru), środki fi nansowe na inne wy-
datki (posiłki w trasie) – tu zawsze można liczyć 
na Elektrownię Połaniec, ponadto kolonię wspar-
li: Elpologistyka sp. z o. o., AJKO Staszów – Ar-
tur Kręcisz, ZRB Mieczysław Dudek z Połańca, 
Marian Sochacki ze Staszowa, Tadeusz Ratusznik 
z Połańca, ZIE Wiesław Kopeć z Połańca, Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego, Dyrekcja Święto-
krzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, Pan 
Jan Marcin Popiel, Kopalnia Soli w Wieliczce Pod-

ziemna Trasa Turystyczna. Kolonie nie mogły się 
obejść bez sponsoringu ze strony Fundacji Wspo-
magania Oświaty – darmowe karnety na pływalnię 
– bo pływalnia jest jedną największych atrakcji dla 
uczestników. Jak zawsze angażuje się Towarzystwo 
Kościuszkowskie i księża z Połańca i Ruszczy. 

No i oczywiście udział rodzin: dobrowolny, bez 
jakikolwiek gratyfi kacji ze strony organizatorów. 
Tak z potrzeby serca. I dobrze, że co roku znajduje 
się około 25 rodzin, dla których nie jest problemem 
podzielenie się z bliźnim przysłowiową miską zupy 
i dachem nad głową przez okres 10 dni. Patrząc na 
akcję kolonijną, powraca wiara w człowieka w tym 
zmaterializowanym, skomercjalizowanym świecie. 
W tym roku przyjechało dziewięcioro dzieci z domu 
dziecka. Dzieci poszkodowane przez los i przez... 
swoich najbliższych. Tych dzieci w Solecznic-
kim Domu Dziecka jest około 40. Placówka działa 
w trudnych warunkach, w skomplikowanej tam-
tejszej rzeczywistości. Podobnie dzielna czwórka 
dzieci z Ludwinowa. Pochodzą z rodzin asocjal-
nych (tak się to określa na Litwie). Żeby wyjecha-
ły, potrzebny był wcześniejszy udział darczyńców, 
w tym roku ten problem został rozwiązany przy 

No i oczywiście udział rodzin: dobrowolny, bez

Mieczysław Machulak (Połaniec)

KOLONIE WILEŃSKIE

To już po raz dziewiąty!!!

Uczestnicy kolonii przed UMiG w Połańcu 
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kolonie to tylko jedna interwencja lekarska. Stłu-
czenie nogi podczas rozgrywek na kręgielni. W po-
przednich latach było gorzej, w ub. roku kilkanaście 
infekcji gardła (zbyt dużo pływania na basenie), 
a jeszcze dwa lata temu ostre zapalenie wyrost-
ka robaczkowego (konieczność operacji szpitalu 
w Staszowie). Były też oczywiście osoby z obja-

wami choroby lokomocyjnej, ale 
tego nie tratujemy w kategoriach 
choroby. Wszystko dobre, co się 
dobrze kończy…

Program kolonii został zreali-
zowany 

Pierwszy dzień wycieczkowy 
to Kielce i Góry Świętokrzyskie. 
Spotkanie z Lechem Janiszew-
skim, członkiem Zarządu Woj. 
Świętokrzyskiego. Marszałek 
opowiada o kontaktach ze Wscho-
dem w czasach, kiedy był prezy-
dentem Ostrowca. Jest tradycyjnie 
prezentacja fi lmu promującego 
nasz region. Corocznie inna. Miło 
i sympatycznie. Potem jedziemy 
do Doliny Gadów /zwiedzanie 

egzotarium z przewodnikiem, warsztaty edukacyj-
ne: zabawa i edukacja wśród gadów (www.dolina-
gadow.pl). Położona jest ona na obrzeżach Kielc, na 
terenie dawnej jednostki wojskowej. Jestem zasko-
czony, ale widok tarantuli, kameleonów, gekonów, 
węży i jaszczurek wzbudza ogromne zainteresowa-
nie u dzieci. Oczywiście wszystko pod troskliwym 
okiem przewodnika. Potem warsztaty edukacyjne – 

zainteresowanie jeszcze więk-
sze. Obiad w sympatycznej 
scenerii, na nasze życzenie do 
zupy podawany jest koniecznie 
chleb. Nawet do tradycyjnego 
rosołu z makaronem… To też 
taki kresowy zwyczaj, może 
drugiego dania nie podadzą?

Po obiedzie jedziemy w góry. 
Co prawda Świętokrzyskie, ale 
góry. Dla nas to niespełna 600 
m (Łysa Góra), ale dla naszych 
gości to niesamowite przeżycie. 
Na Wileńszczyźnie, która jest 
krainą płaską i nizinną, najwyż-
sze wzniesienie sięga zaledwie 
274 m nad poziom morza. 

udziale dwóch połanieckich biznesmenów. No 
i wreszcie dzieci z Gimnazjum w Solecznikach. To 
największa szkoła w rejonie. Tutaj jest ostra rywa-
lizacja, kto pojedzie do Połańca. W tym roku byli 
to najlepsi uczniowie z kilku klas – do gimnazjum 
uczęszcza około 700 uczniów.

Dotarli do Połańca
Przyjazd do Połańca poprzedza 

12-godzinna jazda autokarem, pra-
wie 800 km, dzieci odbierane są 
w dwóch miejscach: w Soleczni-
kach i Ludwinowie. W godzinach 
wieczornych kolonia dociera do 
Połańca. Tu, pod budynkiem urzę-
du, rozdzielane są do połanieckich 
rodzin. Z punktu widzenia proble-
mów logistycznych najlepiej jest, 
jeśli trafi ą do Połańca. Nie zawsze 
tak jest, w tym roku na Maśnik 
trafi ły dwie dziewczynki, a dwóch 
chłopców do Ruszczy. Były też 
zmiany na liście kolonistów – co 
prawda drobne, ale wymusiły 
podjęcie natychmiastowej decyzji 
co do ulokowania w danej rodzi-
nie. W trakcie kolonii też były pewne zmiany miejsc 
zakwaterowania i np. u Pani Grażyny Obierak pod 
koniec kolonii przebywało aż czterech chłopców. 
Duża gromadka dzieci, sporo spośród nich po raz 
pierwszy w Polsce, wyróżniają się śpiewnym, kre-
sowym akcentem. Są zdyscyplinowani, punktualni 
– wielu połańczan życzyłoby sobie, aby własne ich 
pociechy miały takie cechy charakteru. Tegoroczne 
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Uczestnicy kolonii są zdyscyplinowani i zapra-
wieni w marszach. Bez problemów osiągamy Świę-
ty Krzyż. Tu wejście do kościoła, potem pamiątko-
we zdjęcia, w drodze do Huty Szklanej zachodzimy 
na taras nad gołoborzem. Pogoda piękna a widoki 
jeszcze piękniejsze. 

Była też wycieczka do Kurozwęk i Szydłowa. 
Tradycyjnie nieodpłatnie gościny udzielił Jan Mar-
cin Popiel. Atrakcje Kurozwęk są zawsze miłym 
akcentem: safari do bizonów, huśtawki, pieczenie 
kiełbasek. Pan Popiel zawsze znajduje czas, żeby 
spotkać się z uczestnikami kolonii. Wręczamy upo-
minki, słynny wileński chleb, częstujemy połaniec-
ką kaszanką, pieczoną na ognisku. Pan Marcin to 
obywatel świata i wzór biznesmena. Nie zapomi-
najmy, że jest ojcem ośmiorga dzieci – już doro-
słych i przebywających w świecie. Po raz pierwszy 
jest na takim spotkaniu jego żona – Karen. Miło, 
sympatycznie... Potem Szydłów zmieniający się 
z roku na rok. Zwiedzamy zabytki tego urokliwe-
go miasteczka, spotykamy się z dobrymi znajo-
mymi: Aleksandrą Stachniak, dyrektorką Domu 
Kultury, potem z Janem Klamczyńskim – wójtem. 
Na odchodne życzymy, aby został Burmistrzem. 
W Szydłowie trwa plener rzeźbiarski. Kilku artystów 
z uporem tworzyw drewnie potężne postaci różnych 
świętych oraz postaci z przeszłości. To giganci na-
szych czasów. Rzeźby ozdobią piękniejący z roku 
na rok Szydłów.

W środę 10 czerwca  wyjazd do Wieliczki na 

zwiedzanie Kopalni Soli. 
Godzina wejścia do kopalni, czyli 1300, uniemoż-

liwia zajechanie do Krakowa. W Polsce rozpoczyna 
się weekend i nie ryzykujemy długotrwałego stania 
w korkach. Poza tym grupa musi być nakarmiona, 
co ostatecznie – z żalem – zmusza nas do rezygnacji 

z przejechania chociaż przez fragment Starego Mia-
sta. Taka zmiana nastąpiła po raz pierwszy – niestety 
– wymuszona problemami komunikacyjnymi. Wie-
liczka to duża gratka dla uczestników kolonii. Słyszy 
się tu prawie wszystkie języki świata. Ruch ogrom-
ny. Mimo że rezerwacji dokonywaliśmy w połowie 
marca dostała na się dopiero godzina trzynasta… 

Zwiedzanie kopalni soli jest darmowe. To efekt 
wcześniejszych zabiegów organizatora. Dyrektor 
przedsiębiorstwa, pan Marian Leśny, jak zawsze, 
znajduje dla nas chwilkę czasu. Na korytarzu, bo 
u siebie ma kontrolę z UKS-u. Wręczamy upomin-
ki, słynny wileński chleb. Dyrektor przynosi praw-
dziwą górniczą czapkę, taką z piórami i pozuje do 
wspólnej fotografi i. Do zobaczenia za rok. W tym 
roku wyjątkowo odwiedziliśmy go przed wejściem 
do Kopalni. W kopalni kolonia jest podzielona na 
dwie grupy. Przewodnicy są wolontariuszami, tzn. 
nie pobierają wynagrodzenia za oprowadzanie po 
kopalni. Przewodnicy dobrego serca. Z nami jest 
pani Basia z Alwerni, absolwentka Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, kulturoznawstwo, kierunek rosjo-
znawstwo. 

Zwiedzanie kopalni to ponad dwie i pół godziny, 
krócej się nie da. Pobyt w Kopalni Soli w Wielicz-
ce to zawsze duże przeżycie. W drodze powrotnej 
doświadczamy korków. Potem jeszcze spóźnienie 
na rezerwowany obiad „Pod Świerkami”. Ale tu jak 
zawsze obsługa staje na wysokości zadania. Trochę 
czekamy, ale po godzinie już jesteśmy po obiedzie. 
Na drogach i w zajeździe ruch coraz większy…

Boże Ciało, wielkie katolickie święto. Uczestnicy 
kolonii biorą również w nim udział, ale indywidu-
alnie... 

W piątek spotkanie z władzami Połańca, Burmistrz 
Jacek Tarnowski, Stanisław Lolo, Przewodniczący 
Rady Miejskiej witają Wilniuków już po raz trzeci. 
Są upominki i prezenty z obydwu stron, śpiewnie Są up

Humory dopisywały
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wileńskich piosenek. Opowiadanie wrażeń z pobytu 
– bo to już tydzień.  Miło, sympatycznie, wspólna 
fotografi a. Potem zwiedzanie Połańca i kręgielnia. 
Tu dochodzi do wspomnianego już stłuczenia nogi. 
Młodsza koleżanka upuściła bowlingową kulę na 
nogę drugiej. Jedziemy do przychodni, a potem 
do szpitala w Staszowie. Koloniści wyposażeni są 
w europejskie karty ubezpieczenia zdrowotnego. 
Tu wykonane są badania, w tym prześwietlenie pal-
ców stopy. Po to, aby wykluczyć cokolwiek złego. 
Przecież za te dzieci też odpowiadamy. Diagnoza 
lekarska jest ok. Wracamy do Połańca. Połaniec jest 
nieco opustoszały, to efekt długiego weekendu. Ale 
targ jest jak zawsze...

W niedzielę jedziemy na święto bajki do Paca-
nowa. Chcemy iść w korowodzie, ale organiza-
torzy ustawiają nas na końcu – bo nie zgłosiliśmy 
się wcześniej. Ustawiamy się na rynku, uzbrojeni 
w tablicę z napisem Wilno (Ludwinowo) Soleczni-
ki. Jesteśmy łakomym kąskiem dla fotoreporterów 
i ekipy telewizyjnej. Potem przemarsz na stadion, 
kolorowy tłum dzieci w czasie konkursowego prze-
marszu. Po kilku godzinach pobytu wracamy w nie-
dzielne popołudnie do Połańca. Spokojnie, zgodnie 
z planem. Okazuje się, że zwykłe polne maki, które 
wbrew ustawie sobie rosną gdzieś tam na miedzach 
czy niekoszonych łąkach, są widokiem charakte-
rystycznym tylko dla tej części Polski. Nie ma ich 
zupełnie na Wileńszczyźnie. Kwiaty te wzbudzają 
zachwyt u opiekunek, na co dzień nauczycielek pol-
skich szkół na Wileńszczyźnie. W tym roku przy-
padło to Marii, Irenie i Indze. Jest też rodzynek: 
z dziećmi z Domu Dziecka przyjechał Jerzy. Za kie-
rownicą autokaru jest Marian, już chyba trzeci raz 
z koloniami w Połańcu. 

Czas pożegnania 
Wieczorem pożegnalne spotkanie. Przychodzą 

uczestnicy kolonii z rodzinami i ich dziećmi. To 
forma podziękowania. Są lody i pizza. Przemowy 
i podziękowania. Kolonie przechodzą do historii.

W poniedziałek rano pożegnanie. Wzruszenie, 
łzy…  Do zobaczenia Połańcowi. Jak co roku na 
Wileńszczyznę trafi  dwa – trzy rowery i pewnie też 
trochę innych prezentów. Pojedzie też kilkadziesiąt 
łubianek świeżych truskawek – prosto z ruszczań-
skich plantacji. Połanieckie rodziny stanęły na wy-
sokości zadania…

W nocy uczestnicy dotrą do swoich domów. Na 
tych z Ludwinowa i gimnazjum solecznickiego 
czekać będą rodzice. Tym z Domu Dziecka drzwi 
otworzy zaspany portier...

Czy będą dziesiąte?
Dziewiąte kolonie! Czy będą dziesiąte? – pew-

nie tak! Gmina stanie na wysokości zadania, znajdą 
się rodziny i kilku sponsorów. Pewnie powtórzymy 
scenariusz, bo za każdym rokiem zmienia się skład 
osobowy uczestników. Są oczywiście przypadki po-
nownych przyjazdów, ale to pewna prawidłowość. 
Koszty przedsięwzięcia to około 16 tys. polskich 
złotych. Dużo i mało. Niepodważalną wartością 
połanieckich kolonii jest to, że dzieci mieszkają 
u rodzin. Pewnie można by je skoszarować w jakimś 
hotelu czy internacie. Pozostałyby jak te z domu 
dziecka – w swoim gettcie. Tu, w Połańcu, mogą 
mieszkać w rodzinach, uczestniczyć w codziennych 
zajęciach i czynnościach. Tu mówią i słuchają pol-
skiego języka. Mają dobrą opiekę. Niektórzy, pod-
czas dni wolnych a – takich jest kilka – jadą ze swo-
imi opiekunami do innych polskich miast i miejsc. 
Myślę, że uczestnicy kolonii wywiozą pozytywne 
wrażenia. Innych być nie może. Malkontentom od-
powiem: Za przyjęcie do domu udzielenie gościny 
i dachu nad głową na te dziesięć dni Gmina nie płaci 
nic. Zresztą żadna z rodzin tego nie oczekuje… 

W 2009 roku dzieci i opiekunów do siebie przyjęli:
Grażyna Obierak i Jan Potoczny, Agnieszka 

i Wiesław Jakubas, Ewa i Jacek Kutz, Zofi a i Ste-
fan Iwańscy, Alicja i Antoni Cabanowie, Aleksandra 
i Józef Cichoń, Anna i Andrzej Kaniszewscy, Alicja 
i Kazimierz Sowa, Anna i Wojciech Grzybowscy, 
Agnieszka i Tomasz Fiutko, Barbara Chrzanowska, 
Barbara i Edmund Kaczmarczykowie, Ewa Wanat-
ko, Jadwiga Pruska, Małgorzata Bąk-Opielińska 
i Przemysław Opieliński, Regina i Mieczysław 
Gromni, Ryszarda Janczyk, Renata i Jan Szewc, 
Maria i Tadeusz Ratusznik.
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Fotografie z Konkursu 
w szufladzie 
i na strychu

Ilona Kociel – Otwarcie kina w Połańcu

Ilona Kociel – Koło Kościoła

Teresa Włostowska 
- Aniela Czołba 

i Wiktoria Pedyńska 
(1925 r.)

Teresa Włostowska 
- Kawalerowie z Ruszczy: 

Władysław Bielat, Marian Czoł-
ba, Marcin Glica (1932)
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Katarzyna Gzyl – Grobla na rzece 
Czarnej (Marian Brzdękiewicz, 

Marian Łowicki)

Katarzyna Gzyl - W czasie wojny na polu 
Kubika (z wąsami)

Katarzyna Gzyl - Most na rzece Czarnej, 
w czasie wojny

Kazimiera Majka 
- Pani Iwińska (zd. Machnicka)

Jan Spychała – Straż rzymska
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Fotografie z Konkursu 
w szufladzie 
i na strychu

Teresa Włostowska 
- Żołnierze 

- Pierwszy od lewej 
Czołba Jan (1932)

Teresa Włostowska - 
Mieszkańcy Ruszczy

Teresa 
Włostowska 
- Ochotnicza 

Straż 
Pożarna 

w Ruszczy 
z lat 30-tych 

Teresa Włostowska - Mieszkańcy Ruszczy 
z lat 20-tych

resaTer
Włost
- Ocho
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Poż
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z lat 3
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Teresa Włostowska - Aniela 
Czołba z Ruszczy (1930 r.)

Teresa Włostowska - Józefa 
Czołba, kucharz J. Nazar, 

Maria Nazar, Aurelia Dufaj

Teresa Włostowska - Józe-
fa Frącówna - Nauczycielka 

z Ruszczy (1934 r.)
Teresa Włostowska - Józefa 

Czołba z Ruszczy

Teresa Włostowska - Panny z Ruszczy - lata 20.
Teresa Włostowska 

- Józefa Czołba, Maria Nazar
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Marek Pedyński

WYWIAD Z JÓZEFEM CIEJKĄ, 
RZEMIEŚLNIKIEM - ARTYSTĄ Z POŁAŃCA

Pana Józefa Ciejkę poznałem dzięki temu, że dzia-
łam w Towarzystwie Kościuszkowskim. Otóż pew-
nego dnia przyjechał do mnie starszy mężczyzna, 
który chciał porozmawiać na temat swego pomysłu. 
Okazało się, że pragnie on wykonać dla naszego 
stowarzyszenia makietę kościuszkowców z roku 
1794. Zainteresowała mnie osobowość tego pogod-
nego człowieka, dlatego też kilka miesięcy później 
odbyłem z nim rozmowę, która stała się podstawą 
do napisania poniższego wywiadu. 

- Czy pochodzi Pan z Połańca, tzn. czy jest pan 
rdzennym jego mieszkańcem?

- Nie, urodziłem się w Ostrówku, miejscowości 
położonej na wysokości Elektrowni Połaniec, tyle 
że na przeciwległym brzegu Wisły, jak to się u nas 
mówi, w Galicji.

- Skąd więc zainteresowanie Połańcem i tematy-
ką kościuszkowską?

- Od wielu lat mieszkam w Połańcu, przeprowa-
dziłem się tu w 1980 roku, gdy zostałem oddelego-
wany z mieleckiej fi rmy, w której byłem zatrudnio-
ny jako elektromechanik, do pracy w miejscowej 
elektrowni. Wiadomo, że każdy, kto mieszka w Po-
łańcu, wcześniej czy później zetknie się z tematem 
Kościuszki. Mnie, jako że w szkole zawsze lubiłem 
historię, postać bohatera narodowego szczególnie 
zainteresowała. 

- A czy mógłby Pan wyjaśnić, co Pana skłoniło 
do wykonania makiety kościuszkowców dla nasze-
go stowarzyszenia?

- Cóż, od 1991 roku jestem człowiekiem dyspo-
nującym sporą ilością wolnego czasu, odszedłem 
z pracy na rentę inwalidzką, obecnie jestem eme-
rytem. Trzeba było jakoś ten wolny czas zorgani-
zować, zacząłem więc wykonywać różnego rodzaju 
rękodzieła.

- Rozumiem więc, że kościuszkowcy nie są pierw-
szą z Pana makiet?

- Jakiś czas temu wykonałem makietę dla poła-
nieckiej OSP, przedstawia ona historyczny wóz 
strażacki, przygotowany do akcji, oraz strażaków 
w „bojowych” strojach. Wcześniej oczywiście też 
wykonywałem inne rzeczy, ale dopiero praca wyko-
nana dla miejscowej jednostki straży pożarnej zo-
stała upubliczniona.

- Z jakich materiałów wykonuje Pan swoje 
dzieła?

- Oj, pomysłowości mi nie brakuje. Wykorzystu-
ję w swoich pracach różnorakie przedmioty i ma-
teriały, które poddaję obróbce, by przypominały te 
z dawnych czasów. Do wykonania fi gur kościusz-
kowców  posłużyły mi np. współczesne lalki, które 
jednak poprzebierałem w stroje z XVIII wieku. 

Dzieło Pana Józefa Pogodny i skromny – takiego Go zapamiętamy
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- Domyślam się, że zgromadzenie materiałów do  
wykonania takiej makiety pochłania wiele czasu 
i energii.

- Tak, to prawda. Jeśli chodzi o kościuszkowców, 
to najwięcej problemów miałem właśnie ze znale-
zieniem strojów. Na szczęście uszyła je moja siostra 
z Wrocławia. Wykonała dużą rzecz, bo fi gurek jest 
kilkanaście, a ja jestem wymagającym „klientem” 
i czuwałem nad precyzją szycia. Kosy dla kościusz-
kowców wykonałem własnoręcznie – z drewna 
i „nierdzewki”. Inne elementy to dary od kolegów 
i znajomych lub gotowe przedmioty, zakupione 
w sklepie.

Józef Korczak „Gerwazy”         Połaniec, kwiecień 2009 r. 

ŚMIERĆ KAZIMIERZA CZUBY PS. „TUŁACZ”
 I AKCJA ODWETOWA PRZECIWKO ŻANDARMERII 

I POLICJI W STASZOWIE 

- Przekazał Pan swoje dzieło Towarzystwu Ko-
ściuszkowskiemu w Połańcu. Dlaczego właśnie 
nam?

- Istniejecie już ponad dwadzieścia lat, więc to 
taki spóźniony prezent na dwudziestolecie. Myślę, 
że Towarzystwu ta makieta się przyda, chociażby 
jako ozdoba do siedziby. Pewnie zobaczy ją dzięki 
Wam kilka osób, jeśli komuś się spodoba, to będę 
bardzo szczęśliwy. 

- Na pewno się spodoba, znamy już reakcje 
pierwszych odbiorców dzieła, są bardzo pozytywne. 
Ze swej strony mogę tylko podziękować za Pana 
pracę, cieszę się, że pamiętał Pan o Towarzystwie 
Kościuszkowskim w Połańcu i zapraszam do dal-
szej współpracy. Dziękuję za rozmowę. 

PS. Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiado-
mość o śmierci Pana Józefa, która nastąpiła kilka 
dni po przeprowadzeniu powyższego wywiadu. 
Choć znaliśmy się krótko, to zapamiętamy Go 
jako osobę niezwykle pogodną, ciepłą i otwartą 
na innych ludzi. Rodzinie i znajomym Pana Józe-
fa składamy płynące z serca wyrazy współczucia. 
Redakcja.

W ostatnim numerze Zeszytów Połanieckich 
opisałem cztery epizody partyzanckie, w których 
uczestniczyłem w okresie zwiastunów poprzedza-
jących akcję „Burza”. Ten artykuł poświęcam zaś 
śmierci Kazimierza Czuby „Tułacza”, urodzonego 
w Grzybowie pow. Opatów w 1926 r., zastrzelonego 
w przypadkowym spotkaniu z policją i żandarmerią 
niemiecką w czerwcu 1944 r. w Podlesiu k/Bogorii. 
Opisuję też nasz odwet za tę śmierć.

Wiosną 1944 r. do grupy partyzanckiej „Lotnej” 
BCh, dowodzonej w tym czasie przez Mieczysława 
Wałka ps. „Salerno”, został przyjęty ww. Kazimierz 
Czuba. Jego starsi bracia: Bolesław, Józef i Tade-
usz już wcześniej należeli do konspiracji Władysła-
wa Jasińskiego ps. „Jędruś”, redagując, powielając 

i kolportując „Odwet”, a później także uczestnicząc 
w zbrojnej grupie partyzanckiej – „Jędrusie”. Kazi-
mierz, z powodu zbyt młodego wieku, do konspiracji 
nie mógł być przyjętym, aczkolwiek biernie w tych 
sprawach uczestniczył. Przeżył już tragiczną śmierć 
swojego brata Bolesława ps.„Antoni”, „Szary”, któ-
ry zginął 17.03.1942 r. w Wiśniówce – zaskoczony 
i otoczony z trzema innymi konspiratorami: Karo-
liną Stawiarz „Lala”, Longinem Zajączkowskim 
i Janem Sobierajem – łącznikami z Ostrowca, po 
beznadziejnej kilkugodzinnej obronie, próbując 
ostatecznie ucieczki z podpalonej przez Niemców 
konspiracyjnej kwatery. Wszyscy ponieśli śmierć 
od kul Niemców, oczekujących na ten akt rozpaczy 
konspiratorów w pobliskim zagajniku. W miejscu 



24

ich tragicznej śmierci stoi upamiętniający to zdarze-
nie symboliczny pomnik. 

Drugi z braci Kazimierza – Tadeusz ps. ”Inżynier” 
– zginął w maju 1943 r. podczas akcji „Jędrusiów” 
w Modliborzycach. Trzeci brat, Józef, pracował 
w konspiracji cywilnej (Walka Cywilna) i miał 
szczęście przeżyć okupację. Najmłodszy, o którym 
mowa, Kazimierz, po osiągnięciu kryterium wieko-
wego wstąpił do grupy partyzanckiej BCh dowodzo-
nej przez „Salernego”, której i ja w tym czasie byłem 
członkiem, stad moja znajomość z „Tułaczem”.

Był to koniec czerwca 1944 r. Część grupy kwa-
terowała w gajówce w Józefowie. „Tułacz”, pragnąc 
odwiedzić dom rodzinny w pobliskim Grzybowie, 
uzyskał zgodę od komendanta na jednodniowy urlop. 
Razem z „Tułaczem” w te same strony rodzinne udał 
się także drugi członek grupy – „Kmicic” Durlej Jó-
zef. Pamiętam radość „Tułacza” z powodu tych od-
wiedzin i jego odpowiedź na pytanie nauczycielki 
z tej gajówki: „Dlaczego nie wstąpił do „Jędrusiów”, 
do których należeli jego bracia”? – a którzy tragicz-
nie polegli. „Tułacz” odpowiedział: „Może u was 
poszczęści mi się lepiej”?. Pamiętam go ostatni raz 
stojącego w otwartych drzwiach do kuchni – cze-
kającego na jakiś posiłek przed wymarszem. Był to 
wysoki, chudy blondyn z pochyloną nieco do przod 
głową i szyją. Miał jasną karnację skóry, a być może 
chorował też na niedokrwistość. Zwróciłem na nie-
go szczególną uwagę, ponieważ był to „nowy”, jak 
mówiono na nowo przyjętych do grupy i  mój rocz-
nik urodzenia, a także dlatego, że jego dwaj bracia 
zginęli – jako „Jędrusie”. To automatycznie wzbu-
dzało dla niego jakąś sympatię, uznanie i szacunek, 
przeniesione z braci. Z gajówki w Józefowie razem 
z „Kmicicem” wyszli w godzinach popołudniowych. 
Po kilku godzinach doszła do nas bolesna wiado-
mość. „Tułacz” został zastrzelony w Podlesiu, pod-
czas ucieczki po przypadkowym napotkaniu Niem-
ców i policji jadących na konnych wozach. „Kmici-
cowi” szczęśliwie udało się uciec. „Kmicic” – stary 
partyzant i wyszkolony przedwojenny podofi cer 
WP, wiedział, jak uciekać, klucząc – i dodajmy też, 
że miał przysłowiowe szczęście, udowodnione już 
w wielu poprzednich akcjach. „Tułacz” nie nabył 
jeszcze ani doświadczenia, ani wiedzy teoretycznej, 
z powodu zbyt krótkiego pobytu w grupie, i nie umiał 
uciekając mylić kierunku – jak uciekający zając – 
i „schodzić z linii strzału”. Poza tym „Tułacz”, nosił 
jakby w sobie jakieś fatum – sądząc po śmierci jego 
braci i po jego odpowiedzi: „Może u was poszczęści 
mi się lepiej”, zawierając w tej odpowiedzi i intona-

cji także jakby przekonanie o takim przeznaczeniu. 
Wiadomość o śmierci „Tułacza” wszystkich nas 

bardzo zabolała i przygnębiła. Już nabieraliśmy co-
raz większego przekonania, że zbliża się i dla nas 
wszystkich tak długo oczekiwany czas wyzwolenia 
– nie znając jeszcze jego charakteru. A tym czasem 
nadeszła tak zła wiadomość. Po dalszych kilku go-
dzinach nadeszły uzupełniające informacje o oko-
licznościach tego zdarzenia. Przekazano nam, że ce-
lowane strzały oddawali także policjanci, i najpraw-
dopodobniej – wg niektórych doniesień – któryś 
z tych strzałów był śmiertelny. Jeszcze tej pierw-
szej nocy, po zabójstwie „Tułacza”, zapadła decyzja 
o odwecie na posterunek policji granatowej w Staszo-
wie. Po kontakcie z sąsiednimi grupami partyzancki-
mi doszło do porozumienia i uzgodnienia wspólnej 
akcji. Do naszej grupy „Salernego” dołączyły grupy 
partyzanckie BCh – Piotra Pawliny „Piotra” z okolic 
Stopnicy, i Stanisława Dorosiewicza – „Dziekana” 
z terenu powiatu buskiego. Łącznie, według powo-
jennej oceny, było nas około 150 uczestników tej ak-
cji, w tej liczbie i autor niniejszego artykułu wspo-
mnieniowego.

Zakończenie kursu podchorążych. 
Tadeusz N. „Zrąb” i Józef Korczak „Gerwazy”
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Na dwa – trzy dni przed akcją, „Salerno” wezwał 
mnie do wspólnej jazdy z nim celem zdobycia ak-
tualnych informacji. W dwójkę, na koniach, tylko 
z bronią krótką i granatami pojechaliśmy do lasu 
golejowskiego – obok Staszowa – w umówione 
miejsce. Po około piętnastu minutach oczekiwania 
pojawiły się na nasze spotkanie dwie łączniczki – 
młode dziewczyny, być może ze Staszowa. Jedna 
z nich natychmiast podeszła do „Salernego” i odda-
lili się od nas, prowadząc w pobliżu przyciszone roz-
mowy, z drugą pozostałem ja, obserwując otoczenie 
i „Salernego” – jako ubezpieczenie. Rozmowa trwała 
około 20-30 minut. W tym czasie prowadziłem roz-
mowę o pięknej wiośnie i lasach, czyniąc równocze-
śnie obserwację otoczenia, co dokładnie rozumiała 
moja rozmówczyni, bez informowania się wzajem-
nie o takiej mojej funkcji. Po około 30 minutach roz-
staliśmy się, podążając w przeciwnych kierunkach. 
Przez cały czas powrotu do miejsca stacjonowania 
naszej grupy „Salerno” był bardzo skupiony i za-
myślony. Ja obserwowałem otoczenie, gdyż był to 
biały dzień i istniała zawsze możliwość przypadko-
wego napotkania Niemców lub policji. O niczym nie 
rozmawialiśmy. Następny dzień – 30.06.1944 – był 
to już czas naszego odwetu. Dowiedziałem się, że 
akcją przeciwko żandarmerii będzie dowodził „Sa-
lerno” z grupą szesnastu wydzielonych osób, w tej 
grupie byłem i ja. Reszta grupy miała zaatakować i 
rozbroić posterunek policji granatowej i zależnie od 
śledztwa bezpośredniego, wykonać wyrok śmierci 
na ustalonym zabójcy „Tułacza”, w obecności reszty 
policjantów. Znajomość tych okoliczności miała do-
piero zadecydować o dalszym zakresie naszej akcji, 
wobec żandarmerii niemieckiej. 

Tu należy się Czytelnikowi pewne uzupełniające 
wyjaśnienie. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Pań-
stwa Podziemnego nie należało jeszcze (jako że był 
to „czas oczekiwania”) podejmować żadnych za-
czepnych, prowokacyjnych akcji wobec Niemców, 
ale osoby odznaczające się szczególnym okrucień-
stwem wobec Polaków trzeba było skazywać wyro-
kami sadowymi i wykonywać kary śmierci, podając 
powód skazania, i w miarę możliwości – informować 
o tym społeczeństwo polskie i niemieckie. Dlatego 
np. „Jędrusie”, po wykonaniu wyroku na jednym 
z „oprawców Polaków”, wysłali do zwierzchni-
ka tego wielokrotnego mordercy, przebywającego 
w tym czasie na urlopie w Niemczech,  telegram o 
następującej treści: „Resler jest już w niebie – czeka-
my na Ciebie”. Taki telegram spełniał funkcję „czar-
nej propagandy”.  

Sama akcja zaczęła się pechowo. Po dojściu od-
działu, z melin od kierunku Czajkowa, do drogi 
Osiek – Staszów, jeden z żołnierzy wspiął się na 
pierwszy spotkany słup telefoniczny celem prze-
rwania łączności. Jeszcze przed zakończeniem tej 
czynności słup zaczął się powoli przechylać i upadł, 
łamiąc się niezbyt gwałtownie w poprzek drogi, zry-
wając rzeczywiście łączność. Koledze nic złego się 
nie stało. Zinterpretowaliśmy to jednak jako jakiś 
zły znak, który niestety potwierdził się. Wieczór ten, 
jak i cała pozostała noc, był bardzo widny, ciepły 
i jakoś dziwnie nastrojowy, nie tylko mając na my-
śli piękną wiosnę, ale i partyzancką przygodę, bądź 
co bądź, o dużym znaczeniu. Dalsze dojście do Sta-
szowa odbyło się bez niespodzianek. W Staszowie, 
idąc już ulicą Langiewicza, lewą stroną, „Salerno” 
nagle z chodnika przybliżył się do małego domku, 
pochylił się – („Salerno” to bardzo wysoki, szczupły 
i zgrabny b. kawalerzysta) i przez okno popatrzył do 
wnętrza, po czym znów powrócił do osi marszu. Zin-
terpretowałem to wejrzenie do wnętrza domku jako 
celowe – odczytanie jakiegoś umownego tam znaku, 
dla niego tylko zrozumiałego, a związanego z naszą 
akcją. Po dojściu do rogu cmentarza przykościelne-
go pw. św. Bartłomieja, zrobiliśmy krótką przerwę, 
aby wysłać patrol do stacji kolejki wąskotorowej 
i zerwać tam łączność telefoniczną. Oczekując przy 
cmentarzu, po pewnym czasie usłyszeliśmy z tamtej 
strony serię strzałów. Oczekując nadal już w dużym 
napięciu i bez zrozumieniu tego, co się wydarzyło, 
po jakimś czasie (15-20 minut) powrócił patrol, ale 
już z jednym kolegą śmiertelnie postrzelonym. Oka-
zało się, że w tym samym celu został także wysłany 
patrol przez drugą część naszej grupy partyzanc-
kiej – „Piotra” i „Dziekana”, i z powodu jakiegoś 
nieporozumienia doszło do oddania strzałów z ich 
strony. Wyjaśnienie, jakie padło na tym cmentarzu – 
bezpośrednio po tym fakcie, wobec konającego już 
kolegi, zrodziło we mnie podejrzenie, że nie było to 
nieporozumienie, lecz jakaś zaplanowana – pozorna 
pomyłka, a w istocie podstępne zabójstwo. Zbieram 
bliższe dane dotyczące okoliczności tego zdarzenia 
i być może w jakimś następnym opracowaniu prze-
każę je Czytelnikom, jeśli tylko zdążę.  

Ranny śmiertelnie kolega – w szoku, bez żadnych 
reakcji na sytuację, był alabastrowo blady. Na skó-
rze klatki piersiowej widoczne były dwa kanały wlo-
towe kul. Lekarza ani sanitariuszki z naszą grupą nie 
było. Ranny nawet nie jęczał, co z reguły wszyscy 
ciężko ranni czynią bezwiednie. Moja główna jednak 
uwaga pomimo tragedii i umierającego obok kolegi  
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zwrócona była – z tytułu takiej funkcji - na otoczenie 
przed możliwym zagrożeniem, bo przecież miejsce 
to znajdowało się około 200 m w linii łamanej do 
budynku żandarmerii przy ul. Kościelnej. Natych-
miast przypomniało nam się złamanie słupa telefo-
nicznego na drodze i interpretacja tego, że może się 
coś złego wydarzyć, jakby uzyskała potwierdzenie. 
Czy tylko to już koniec tego zła, jakie może się jesz-
cze stać, czy może to ciąg dalszy jakiegoś fatum po-
łączonego z rodziną „Tułacza” ?

„Salerno” wydał polecenie przeniesienia – już chy-
ba nieżyjącego – kolegi do taboru konnego na tyłach 
oddziału i przystąpiliśmy do realizacji dalszego pla-
nu, który przewidywał zablokowanie żandarmerii 
niemieckiej w jej pomieszczeniu i rozbrojenie poste-
runku policji z wykonaniem wyroku śmierci, jak już 
wspomniałem, na ustalonym sprawcy śmierci „Tu-
łacza”. Do blokowania żandarmerii  wydzielono 16 
kolegów, którymi dowodził „Salerno”. Mnie, z trze-
ma innymi kolegami, „Salerno”, wyznaczył najtrud-
niejsze zadanie – przejścia ulicą obok drzwi i okien 
budynku żandarmerii i zajęcie odpowiedniej pozycji 
z drugiej strony gmachu żandarmerii i jego blokowa-
nia z tamtej strony. Ulica była pusta, wiadomo – taki 
nakaz policyjny. Okna nie były oświetlone, drzwi i bra-
my uliczne zamknięte. Budynek żandarmerii był cały 
w ciemnościach, jakby bez życia. Szliśmy od strony 
kościoła św. Bartłomieja, na naszą obecność nie było 
żadnej reakcji. Podobnie, gdy przechodziliśmy rów-
nolegle obok budynku żandarmerii, drzwi wejściowe 
i okna były ciemne i zablokowane, panowała zupeł-
na cisza. Dopiero gdy minęliśmy całą długość bloku 
i oddaliliśmy się kilkanaście metrów od tego miejsca, 
padła seria strzałów, z niewidocznego dla nas miejsca. 
Krzyknąłem natychmiast do kolegów – kryj się!, a sam 
po ukryciu się za słupem jakiejś trakcji, stojącym na 
ulicy, oddałem kilka strzałów z pistoletu Lama kal.0,9 
w stronę sylwetki okna na profi lu bloku budynku na 
wysokości pierwszego piętra, dziwnie zasłoniętego. 
W tym czasie jeden z trójki moich kolegów próbo-
wał otworzyć bramę do jakiegoś pomieszczenia, lecz 
nadaremnie. Następnie, podkładając dłonie pod dolną 
jej krawędź, próbował wyważyć, wyłamać  lub zdjąć 
z zawiasów tę bramę, także nadaremnie. Był to nie-
znany mi dotychczas członek grupy starszy ode mnie, 
wyższy, a co udowodnił bystry, inteligentny i szybki, 
nie ulega wątpliwości, że również i odważny – biorąc 
pod uwagę jego zachowanie w tym fragmencie akcji. 
W tym czasie spostrzegłem dalej wejście do jakiejś 
bramy i krzyknąłem – wchodźcie do następnej wol-
nej bramy. Jeszcze gdy byłem na ulicy, kryjąc się za 

wymienionym słupem trakcyjnym, Niemcy krzyknęli 
pytająco – w języku niemieckim oczywiście: „Cze-
go od nas chcecie”? Odpowiedziałem także w języku 
niemieckim w prostych zdaniach: „Od was niczego 
nie chcemy, mamy porachunki z policją, wy siedźcie 
spokojnie”. Po tej krótkiej wymianie strzałów i po 
tym krótkim dialogu nastąpiła cisza. Już w czwórkę 
ulokowaliśmy się w dalszej bramie – tunelu – łączą-
cym ulicę z zapleczem domów. Teraz dopiero mogłem 
przeanalizować dotychczasowe wydarzenia i dojść 
do wniosku, że Niemcy nie ostrzelali nas przecho-
dzących obok drzwi i okien, lecz dopiero z pewnego 
oddalenia, ponieważ mieli drzwi i okna zablokowane 
przed spodziewanym atakiem z naszej strony. Tylko 
to nas uratowało, gdyż idąc ulicą byliśmy wyłożeni 
„jak na dłoni” do zlikwidowania nas, gdyby Niemcy 
mieli zachowaną widoczność i możliwość strzelecką. 
Nie tylko, że nikt z nas nawet nie był ranny, ale nie 
było żadnych śladów – poza słyszalnością – pocisków 
rykoszetów np. od twardego bruku, od ścian domów 
czy tłuczonego szkła szyb okiennych. Tylko odgłosy 
informowały nas, że padają strzały. Jest zrozumiałe 
że mieli jakąś szczelinę – podgląd do obserwacji, bez 
możliwości otwarcia ognia. To uratowało nam życie. 
Sadzę, że Niemcy byli zadowoleni z tego stanu rze-
czy, a zwłaszcza z informacji, że mamy porachunki 
z policją. Zajęta brama – tunel okazała się dla nas 
bardzo wygodna do obserwacji i ewentualnej blokady 
i dawała wystarczające zabezpieczenie. Przez jakiś 
czas oczekiwaliśmy spokojnie na rozwój wydarzeń. 
Przestrzeń dzieląca nas od żandarmerii była dosko-
nale widoczna i nie panował tam żaden ruch ani nie 
działo się nic niepokojącego. W miarę jednak dłużej 
upływającego czasu i zupełnej ciszy wkradał się stop-
niowo niepokój, co się dzieje obok?  W pierwszej ko-
lejności udałem się na tyły naszego stanowiska a za-
razem schronienia, aby poobserwować zaplecze. Było 
cicho, w oknach nigdzie nie świeciło się światło. Nic 
niepokojącego nie zauważyłem. Dalsze oczekiwa-
nie i obserwacja. Czas oceniałem według przypusz-
czenia, gdyż zegarka nie miałem. Brak słyszalnych 
strzałów ze strony posterunku policji i jakiejkolwiek 
innej informacji zaczynał coraz bardziej niepokoić 
i nasuwać różne myśli, także i tę, czy przypadkiem 
po śmierci kolegi nie zrezygnowano z dalszej akcji, 
wiedząc, że i Niemcy i policja o naszej obecności i za-
miarach zostali już poinformowani i przygotowani do 
obrony. Czy przypadkiem nie zrezygnowali z dalszej 
akcji, zapominając o wycofaniu nas? Nie chciałbym 
być w chwili mogła nadejść odsiecz dla Niemców 
i mogliśmy być zablokowani i otoczeni w Staszowie 
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z wiadomym skutkiem. Żadnej łączności z nami ani 
umówionej sygnalizacji nie było. Należało jednak – 
pomimo takich rozważań – nadal pełnić swoje zada-
nie i trwać, obserwując otoczenie i zmiany w nim, czy 
nie dają nam jakiejś informacji. Znów sprawdziłem 
zaplecze. Wokół posterunku żandarmerii i na poste-
runku cisza. Odniosłem wrażenie jakby stało się dużo 
jaśniej. Czyżby już dniało? Czy niepokój tak rozjaśnił 
otoczenie, czy też zaadaptował się już tak doskonale 
wzrok? Nagle te rozważania i obserwacje przerywa 
huk wystrzału – sądząc po jego odgłosie, z Piata, od 
strony posterunku policji. Nareszcie odetchnąłem, 
mając sygnał, że akcja trwa. Miałem bowiem obawy 
czy znów nie doszło do jakiejś pomyłki lub zaplano-
wanej pułapki. Na odgłos tego strzału postanowiłem 
upewnić się i  zasięgnąć informacji, ponieważ czas 
nocy zbliżał się ku końcowi. Dałem polecenie jedne-
mu z naszej czwórki – pseudonimu nie pamiętam, by 
przebiegł na drugą stronę ulicy – prawie na wprost 
rynku i tam odszukał informację i dalsze przekazy dla 
nas. Spotkał mnie zawód. Kolega ani nic nie odpo-
wiedział, ani nie wykonał nawet żadnego ruchu. Zro-
zumiałem. Może to jest jego pierwsza akcja i lęk go 
poraża. A może jest to przedłużona reakcja na śmierć 
i widok umierającego kolegi na rogu cmentarza. Zmie-
niłem zdanie i poleciłem kolegom trwać na tym stano-
wisku i obserwować Niemców, a ja przebiegłem ulicę 
w celu zasięgnięcia informacji. Bez żadnym strzałów 
ze strony Niemców. Na ten widok kolega, któremu 
poprzednio wydałem rozkaz przebiegnięcia ulicy 
w celu zasięgnięcia informacji, obecnie – pomimo za-
kazu opuszczania miejsca – przebiegł także za mną. 
I właśnie w tym czasie posypały się znów strzały. 
Także bez żadnej szkody i bez żadnych widocznych 
śladów ich przelotu. Najprawdopodobniej Niemcy 
nadal strzałów celowanych w naszą stronę oddać nie 
mogli, zachowując nas jednak w polu swojej obserwa-
cji i mając możność oddawania strzałów na postrach 
tylko – nie celowanych. Prawie równocześnie w tym 
samym czasie z drugiej strony rynku pojawili się ko-
ledzy, a za nimi tabory konne i rozpoczęła się konfi -
skata zawartości sklepów. Teraz dowiedziałem się, że 
policja bez żadnych strat własnych jest już rozbrojona 
i zdobyta i czekamy na dalsze rozkazy. A tym czasem 
trwała konfi skata zawartości sklepów usytuowanych 
przy rynku, zgodnie z pierwotnym planem. 

Rzeczywiście, policjanci po informacji, że są ata-
kowani przez partyzantów (posterunek policji mie-
ścił się w Magistracie przy ul. Krakowskiej), nie sta-
wiali oporu i nie użyli broni w celu obrony własnej. 
W tej grupie kilkunastu policjantów dwóch ujawnio-

nych należało do AK. Znali aktualne hasło i nazwi-
ska miejscowych dowódców konspiracji Staszowa, 
którzy byli na wolności, co także potwierdziło ich 
wiarygodność i lojalność wobec swojego Narodu. 
W nawiązaniu do śmierci „Tułacza” potwierdzili, 
że strzelali w stronę uciekającego, ale świadomie 
cel omijali. Uciekający „Tułacz” zbliżał się już do 
zarośli czy do lasu i widzący to żandarm niemiecki 
z pozycji klęczącej oddał spokojnie celowany strzał, 
po którym „Tułacz” upadł i nie wykonał już żadnego 
ruchu. Sprawcy tego zabójstwa natychmiast opuścili 
miejsce tego zdarzenia – Podlasie – nie sprawdzając 
nawet ani tożsamości, ani czy uciekający rzeczywi-
ście już nie żyje, wydając mieszkańcom polecenie 
pogrzebania zwłok. Te informacje uzyskałem frag-
mentami z różnych źródeł, w tym także od miesz-
kańców Podlesia, gdzie w tej sprawie w ubiegłym 
roku przeprowadzałem wywiad razem z Feliksem 
Skowronem. 

Feliks Skowron – emerytowany nauczyciel histo-
rii w Szczeglicach – jest sympatykiem kombatantów 
i z zamiłowania dokumentuje niektóre akcje i dzieje 
tego obszaru z czasów okupacji. Utrwala to w zapi-
skach historycznych, a także w plastyce – jako ama-
tor. Wspólnie obiecaliśmy sobie ewentualnie utrwa-
lić miejsce śmierci „Tułacza” jakimś obeliskiem. 

Kontynuując zakończenie akcji odwetowej, uzu-
pełniam, że po przeformowaniu naszych sił oddano 
jeszcze dwa strzały z Piata w budynek żandarmerii, 
ale już bez zamiaru zdobywania go, lecz aby bardziej 
sterroryzować Niemców na czas naszego odwrotu 
i zapewnić sobie większe bezpieczeństwo, gdyż sta-
wało się coraz widniej, więc i niebezpiecznie. Dalszy 
powrót do naszych melin odbył się bez przeszkód.  
Wkrótce odbyły się dwa pogrzeby – „Tułacza” i ko-
legi, który śmiertelnie został postrzelony, podczas 
przerywania łączności na stacji kolejki wąskotoro-
wej. W tym pogrzebie uczestniczyłem i ja.

W czasie tej akcji przeciwko policji zdobyliśmy 
13 karabinów, granaty i amunicję, oraz różny sprzęt 
drobny. 

Kiedy po powrocie w strony rodzinne do Połań-
ca (po przejściu na emeryturę) odwiedziłem grób 
„Tułacza”, poszukując jego mogiły na cmentarzu 
w Szczeglicach”, zapytałem napotkanego tam, już 
bardzo leciwego mieszkańca, czy nie zna przypad-
kiem miejsca mogiły Kazimierza Czuby? Na nazwi-
sko Czuby napotkany mieszkaniec prawie wykrzyk-
nął z wyrzutem rąk do góry: „Panie! Byłem na jego 
pogrzebie – to partyzant. A jego bracia też polegli. 
Było tu tysiące wojska w lasach dookoła i na cmen-
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tarzu”. Mówiąc to, zatoczył dookoła krąg rękoma. 
Wodząc wzrokiem za jego ruchem, ujrzałem także, 
jak piękny jest krajobraz widoczny z tego cmentarza, 
i jak ciekawie ukształtowany teren. „A jak strzelali 
dookoła, to aż się serce trzęsło” – uzupełnił. Wzru-
szenia tego mieszkańca Szczeglic na cmentarzu po 
usłyszeniu nazwiska Kazimierza Czuby nigdy nie 
zapomnę, gdyż wypowiadał się on z takim przeję-
ciem emocjonalnym, jakby pogrzeb był wczoraj czy 
przed kilkoma dniami, a przecież zdarzenie to miało 
miejsce przed 60 latami. Pan ten pokazał mi mogiłę, 
lecz na grobowcu nie było żadnej wzmianki, że tu 
leży partyzant. Wiadomo, takie to były czasy. Ktoś 
w tym czasie dołączył do nas i rozstałem się z sympa-
tycznym i tak przyjaźnie ustosunkowanym do rodzi-
ny Czuby mieszkańcem Szczeglic. Nad mogiłą „Tu-

łacza” westchnąłem: „Wieczny odpoczynek racz mu 
dać Panie”. Opuszczając cmentarz, spojrzałem jesz-
cze raz na piękne krajobrazy, a przejeżdżając obok 
Kościoła, zwiedziłem jego wnętrze. Długo jeszcze 
w uszach słyszałem okrzyk mieszkańca Szczeglic: 
„Panie! Byłem na jego pogrzebie. Pełne lasy wojska. 
Tysiące wojska na pogrzebie”. Nie miałem odwagi 
zapytać, czy do grup partyzanckich i do żołnierzy 
miejscowych placówek nie dołączyły przypadkiem 
dywizje „Wojsk Anielskich”? Mogłoby to być jed-
nak źle zrozumiane i pytania tego nie zadałem.

A zamiar upamiętnienia miejsca śmierci 
„Tułacza” trwa nadal. I jestem przekonany, że uda 
się go zrealizować. A tymczasem – ten artykuł niech 
spełnia i tę funkcję.

Ewa Szydłowska, 
Kamila Galarda, 
Wojciech Fortuna

JÓZEF KORCZAK „GERWAZY” 
– PARTYZANT Z POŁAŃCA 

I Wstęp

W swej pracy podjęliśmy próbę opisania życia 
i działalności konspiracyjnej człowieka cenionego 
w naszej miejscowości – Józefa Korczaka. Zanim 
jednak przejdziemy do kwestii dotyczących bez-
pośrednio wyżej wymienionego, poświęcimy kilka 
zdań Połańcowi, gdzie ów człowiek mieszka. 

Połaniec to jedno z najstarszych miast Małopol-
ski. Leży on w województwie świętokrzyskim, przy 
ujściu rzeki Czarnej do Wisły. Ludzie zamieszku-
jący jego tereny, na przestrzeni wieków, zawsze 
walczyli o coś istotnego, poświęcali się szczyt-
nym celom, które sobie obrali. Przykładem może 
być chociażby to, iż nie wahali się podjąć ryzyka 
związanego z wstąpieniem do wojsk Tadeusza Ko-
ściuszki, który zmotywował ich do tego, ogłasza-
jąc słynny Uniwersał połaniecki 7 maja 1794 roku. 
Należy również wspomnieć o Bolesławie Kubiku, 
który zasłynął w bohaterskiej szarży legionistów 
13 czerwca 1915 r. pod Rokitną. Silne dążenia nie-
podległościowe pojawiły się w naszym regionie 
w czasie II wojny światowej. W Połańcu i okolicach 
powstawały wtedy oddziały partyzanckie, m. in. 
„Jędrusie” czy grupa Mieczysława Wałka „Saler-

nego”. Zagrażały one Niemcom, którzy zajmowali 
tereny ziemi staszowskiej i okolic. Wymienione od-
działy przeprowadzały nie tylko działania zbrojne, 
ale również takie operacje, jak zabieranie Niemcom 
cukru, masła i spirytusu. Partyzanci robili, co w ich 
mocy, by uprzykrzyć życie Niemcom i przeciwsta-
wić się niszczącej sile okupanta. Ich działania w du-
żym stopniu przyczyniły się do ochrony przed terro-
rem niemieckim Połańca w czasie okupacji. 

II Działalność ruch oporu w Połańcu

Niemal od początku okupacji niemieckiej roz-
poczęła się w Połańcu działalność konspiracyjna. 
Pierwszym krokiem w tej kwestii było zorganizo-
wanie tajnych kompletów nauczania dla młodzieży 
gimnazjalnej. Później działalność tę rozszerzono 
o organizację „Szarych Szeregów”. Skupiana w niej 
była młodzież, która miała pomagać w walce zbroj-
nej z okupantem, a także przygotowywać się do pra-
cy w powojennej Polsce. 

Już od 1940 roku działała w Połańcu konspiracyj-
na komórka Związku Walki Zbrojnej, przemiano-
wanego w 1942 roku w Armię Krajową. Organiza-
cja ta zrzeszała około 80 członków i zajmowała się 
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szkoleniem wojskowym i przygotowaniem do walki 
zbrojnej, zbieraniem broni i amunicji oraz działal-
nością dywersyjną.

Miejscowa poczta w czasie wojny stała się punk-
tem wysyłkowym paczek z żywnością do jeńców 
wojennych. Pożywienie było zdobywane poprzez 
akcje sabotażowe oddziału „Jędrusie” na magazy-
ny i transporty okupanta. Zdobyty prowiant (naj-
częściej boczek, słonina) zapiekany był w chlebach 
i wysyłany jeńcom do obozów.

To właśnie działalność konspiracyjna stała się 
jednym z najważniejszych etapów w życiu naszego 
bohatera – Józefa Korczaka.

III Dzieciństwo i młodość 
Józefa Korczaka

Józef Korczak urodził się 23 marca 19261 roku 
w Połańcu jako syn Marcina i Marianny Kor-
czaków. Miał bardzo liczne rodzeństwo, a mia-
nowicie trzy siostry (Stanisławę, Eufrozynę 
i Anielę) i czterech braci (Mariana, Tadeusza, Edwar-
da i Czesława). Najstarsza siostra – Stanisława, któ-
ra urodziła się w 1914 roku, zmarła w wieku dzie-
więciu lat z powodu błonicy. Natomiast najmłod-
szy brat Czesław (1928 r.) zmarł po dwóch dniach 
życia. Tak też Józef Korczak stał się najmłodszym 
w rodzinie, natomiast brat Marian najstarszym.

1  W dokumentacji dotyczącej AK niekiedy pojawia się 
data 1924, gdyż Pan Józef, by spełnić wymagania wiekowe 
dotyczące uczestnictwa w kursie podchorążych, musiał podać 
błędną datę urodzenia (przyp. red.) 

Jego rodzice byli wierzący i bar-
dzo pracowici. Dbali o dom i rodzi-
nę. Marianna Korczak zajmowała się 
domem i dziećmi, a ojciec – Marcin 
– po powrocie z emigracji zarobko-
wej ze Stanów Zjednoczonych zaku-
pił gospodarstwo rolne, w większości 
w Rybitwach, które prowadził do 
końca życia. Był bardzo aktyw-
ny. Pełnił wiele ważnych funkcji, 
m.in. funkcję wójta gminy Połaniec, 
funkcję prezesa lub skarbnika Kasy 
Stefczyka, Straży Pożarnej, czy też 
Spółdzielni. W tym czasie rodzi-
na Korczaków należała do jednej 
z najbogatszych i najbardziej liczą-
cych się rodzin w Połańcu. 

Józef Korczak całe dzieciństwo spędził w Po-
łańcu. Tam także ukończył szkołę powszechną. 
Uczęszczając do gimnazjum im. Stanisława Konar-
skiego w Mielcu, mieszkał w Bursie prowadzonej 
przez księdza i zakonnice. Była to jego pierwsza 
rozłąka z domem rodzinnym. Jako uczeń należał do 
Gimnazjalnego Związku Harcerstwa Polskiego. Od 
września 1938 roku tylko rodzice Józefa Korczaka 
zamieszkiwali w Połańcu. On – wraz z bratem Ta-
deuszem i siostrą Anielą – mieszkał w Mielcu, nato-
miast siostra Eufrozyna i brat Marian zamieszkiwali 
w Warszawie, gdzie się uczyli. Jego brat, Edward, 
uczęszczał do Szkoły Rolniczej w Wacyniu koło 
Radomia. 

W czasie wybuchu wojny w 1939 roku 
Józef Korczak wraz z całą rodziną był 
w rodzinnym domu w Połańcu. To właśnie w Po-
łańcu zastał go atak Niemiec na Polskę. Miał wte-
dy 13 lat i był pewien szybkiego zwycięstwa Po-
laków nad Niemcami. Nikt z jego najbliższej ro-
dziny nie zginął. Brat Marian służył w tym czasie 
w korpusie Ochrony Pogranicza na wschodniej 
granicy. Bracia Tadeusz i Edward powrócili z cza-
sowej ucieczki. Józef Korczak wraz z siostrami 
przebywał przez cały ten czas szczęśliwie w domu 
z rodzicami. W latach 1939, 1940, 1941 nic szcze-
gólnego nie wydarzyło się w jego życiu. Uczył się 
w ,,kompletach tajnego nauczania” w zakresie gim-
nazjum. To była jego pierwsza konspiracyjna edu-
kacja. Lekcje odbywały się w pokoju jego rodziców 
lub na Żapniowie. Czytał w tym okresie bardzo dużo 
książek. Nie była to tylko literatura obowiązkowa, ale 
także historyczna i przygodowa. Głównie Żeromski 
i Sienkiewicz. Rodzice często w nocy wyłączali mu 

Po prawej Marian Kosowicz – jeden z połanieckich partyzantów
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światło, z obawy o podgląd i podsłuch. Uczył się 
także gry na skrzypcach, gitarze, mandolinie. Fakt 
istnienia okupacji nie oznaczał, że Józef Korczak nie 
żył też życiem normalnej młodzieży. Gdy tylko po-
zwalała na to sytuacja, spotykał się z przyjaciółmi, 
z którymi grał w szachy, czy też siatkówkę.

IV Działania konspiracyjne 
i wybrane akcje, w których uczestniczył 

Józef Korczak „Gerwazy”.

Józef Korczak, absolwent I Skoszarowanego Kur-
su Podchorążych Batalionów Chłopskich Obwodu 
Sandomierskiego, uczestniczył w wielu akcjach 
partyzanckich i konspiracyjnych. Oto kilka wojen-
nych epizodów z udziałem „Gerwazego”.

Przerwana akcja pod Słupią

„Akcja pod Słupią” miała miejsce 19 czerwca 
1944 r. i była jednym z działań związanych z opera-
cją „Burza”. Po zakończeniu obchodów II Skosza-
rowanego Kursu Podchorążych Batalionów Chłop-
skich Obwodu Sandomierskiego, mających miejsce 
w szkole w Tursku Małym, Komendant Podchorą-
żówki Jan Kurkiewicz „Wyrwa” wyznaczył Józefo-

wi Korczakowi zadanie. Miał on ubezpieczać po-
wrót Józefa Ozgi Michalskiego – ważnego konspi-
ratora obwodu stopnickiego, który przemówieniem 
zaszczycił tę uroczystość. Ozga Michalski miał być 
odtransportowany do majątku w Słupi koło Pacano-
wa, gdzie mieściła się jego ostatnia konspiracyjna 
siedziba. „Wyrwa” obdarzył „Gerwazego” dużym 
zaufaniem, ponieważ był on już po ukończeniu 
I Skoszarowanego Kursu Podchorążych B.Ch. 

Transport przebiegł bez żadnych problemów. 
Podczas odpoczynku przed wyruszeniem Józef Kor-
czak dowiedział się od miejscowych konspiratorów, 
że w najbliższych godzinach drogą ze Szczucina 
do Buska przez Słupię będzie przejeżdżał ważny 
gestapowiec, znienawidzony przez miejscową lud-
ność. Podjęto szybką decyzję o przeprowadzeniu 
na niego zasadzki. W najdogodniejszym miejscu na 
drodze zostały ustawione brony, jako blokada prze-
jazdu. Uzbrojenie było niewielkie: dwaj członkowie 
B.Ch mieli tylko jeden pistolet, Korczak uzbrojo-
ny był w pistolet „Lama” oraz kilka granatów. Po 
pewnym czasie i trzeźwej ocenie sytuacji okazało 
się, że powodzenie akcji nie jest tak oczywiste jak 
się początkowo wydawało. Nie można było przewi-
dzieć w jakiej eskorcie będzie gestapowiec. Po 2 – 3 
godzinach bezowocnego oczekiwania podjęto decy-
zję o przerwaniu akcji. W drodze powrotnej Józef 
Korczak wstąpił do zakładu fryzjerskiego w Paca-
nowie. Gdy czekał na wolny fotel do ostrzyżenia, 
usłyszał warkot silnika. Podszedł do okna i zobaczył 
przejeżdżającą czarną limuzynę – prawdopodobnie 
jechał nią gestapowiec, na którego zorganizowana 
była zasadzka. Tak zakończyła się przerwana akcja 
pod Słupią na znienawidzonego gestapowca.

Próba rozbrojenia posterunku Sonderdienstu 
w Kiełczynie koło Bogorii 

Wyżej wymieniona akcja miała miejsce w kwiet-
niu 1944 r. Do komendanta Jana Kurkiewicza „Wy-
rwy” zgłosił się kom. Oddziału Specjalnego Bata-
lionów Chłopskich z Witkowic – Józef Dziedzic 
„Rak” z prośbą o wsparcie ogniowe planowanej 
przez niego akcji bojowej w Kiełczynie.

Józef Korczak, podobnie jak Mieczysław Korczak 
„Chińczyk”, był absolwentem wspomnianego Kur-
su Podchorążych, obaj na II-im takim kursie pełnili 
rolę instruktorów i opiekunów grupy. Stąd to wła-
śnie ich oraz trzech innych kursantów przydzielił 
kom. „Wyrwa” do tego zadania. Cała piątka miała 
do dyspozycji jeden karabin maszynowy, broń oso-
bistą oraz granaty, nie licząc broni reszty grupy. 
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Organizatorem i dowódcą akcji był „Rak”. 
W uzgodnionym czasie miały miejsce: dojazd do 
punktu zbornego, połączenie się z grupą „Dziedzi-
ca” i wymarsz w stronę wyznaczonego celu późnym 
wieczorem. Wydzielona została grupa szturmowa, 
która miała za zadanie maksymalnie zbliżyć się do 
bram posterunku i spowodować ich otwarcie. Józef 
Korczak z Ignacym Kucajem i innymi kolegami 
znajdowali się po prawej stronie na skarpie, z któ-
rej mieli dokonać bocznego ataku na posterunek. 
Po długim wyczekiwaniu na pozycjach, nagle, jako 
znak do ataku, ozwała się seria z karabinu, ale z bar-
dzo odległego miejsca od bramy. Nieoczekiwanie 
seria pocisków przemknęła przed twarzami „Ger-
wazego” i „Roli”, którzy bezwiednie osunęli się ze 
skarpy w dół („Rola” utracił na krótko przytomność 
po uderzeniu rykoszetem w głowę). Wiedzieli, że są 
na celowniku Niemców, mogących posiadać nokto-
wizory. Leżeli tak przez ok. 10 minut gdy nagle ude-
rzył ich duży snop światła, a wartownik krzyknął: 
„Niemcy na samochodach!”. Bez żadnego rozkazu 
wszyscy atakujący rzucili się do odwrotu. Wkrót-
ce stało się jasne, że nie były to światła samocho-
du tylko księżyc, który ukazał się nagle zza chmur 
i oświetlił mocno okolicę. Akcja została przerwana. 
Później okazało się, że dowódca akcji „Rak” był 
pod wpływem alkoholu i wydał rozkaz strzelania 
w najmniej odpowiednim miejscu i czasie. 

Akcja, pomimo, że nieudana, spełniła swoje 
przeznaczenie likwidacji posterunku niemieckiego 
przez samych Niemców, obawiających się ponow-
nego napadu.

Rozbrojenie dwóch Niemców 
w Tursku Małym

Wydarzenie to miało miejsce wiosną 1944 r. 
Wówczas Józef Korczak należał do grupy „Saler-
nego”. Podczas powrotu do miejsca postoju grupy, 
po wejściu do Turska Małego, podeszli do niego 
konspiratorzy-partyzanci z informacją o dwóch 
niemieckich żołnierzach błąkających się po okoli-
cy. Natychmiast podjęto decyzję o ich rozbrojeniu. 
Jeden z Niemców był wyposażony w karabin, drugi 
w pistolet znajdujący się w kaburze. Jedynym wypo-
sażeniem „Gerwazego” i konspiratorów był pistolet 
„Lama” oraz kilka granatów obronnych. Korczak 
ruszył w kierunku Niemców wraz z jednym z kon-
spiratorów, drugi zaś szedł nieco z boku, aby okrą-
żyć ich z drugiej strony. Gdy „Gerwazy” był już bli-
sko, krzyknął „ręce do góry!” i nakazał im poddanie 
się. Jeden z Niemców, ten z pistoletem, uniósł ręce 
w górę na znak kapitulacji, drugi widocznie się wa-
hał i oceniał swoje szanse. Po chwili napięcia rzucił 
karabin na ziemię i także się poddał. Jeńcy zostali 
doprowadzeni do postoju grupy „Salernego” i prze-
kazani do dalszej dyspozycji komendantowi Pod-
chorążówki „Wyrwie”. Akcja rozbrojenia dwóch 

Stanisław Warchałowski, jeden z „Jędrusiów”Spotkanie przyjaciół związanych z „Jędrusiami”. Po prawej 
Mieczysław Korczak, brat  stryjeczny Józefa, z widoczną linką do 

wiązania broni pod marynarką



32

żołnierzy Wehrmachtu zakończyła się pełnym po-
wodzeniem, mimo że z trzech partyzantów tylko 
„Gerwazy” uzbrojony był w broń krótką i granaty. 

Napad na wagon pocztowy 
w Sztombergach koło Staszowa

Napad na wagon pocztowy odbył się latem 1944 
r. Józef Korczak udał się w pewnej misji samotnie 
na rowerze z Turska Małego do leśniczówki znaj-
dującej się w kompleksie leśnym za Staszowem. 
Podczas pobytu w leśniczówce jakiś partyzant prze-
kazał „Gerwazemu” informację o wagonie poczto-
wym z pieniędzmi, jadącym z Bogorii do Staszowa. 
Korczak przystał na propozycję napadu na wagon. 
Wkrótce on i dwóch partyzantów byli już na sta-
cji w Sztombergach, czekając na przyjazd kolejki. 
Wstępne rozpoznanie potwierdziło brak Niemców 
bądź umundurowanych kolejarzy. Po okazaniu bro-
ni maszyniście, nakazano mu pozostać na swoim 
miejscu i nie ruszać się bez zezwolenia. Partyzanci 
przetrząsnęli cały przedział lecz żadnych pieniędzy 
nie znaleźli. Po sprawdzeniu sytuacji na peronie 
wyskoczyli i dali maszyniście sygnał do odjazdu. 
Na tym akcja została zakończona. 

Wracając na koniu do Turska Małego Józef Kor-
czak uniknął śmiertelnego niebezpieczeństwa. 
Wjeżdżając na drogę Bogoria-Staszów, „Gerwazy” 
przeprowadził najpierw rozpoznanie terenu. Zszedł 
z konia i wprowadził go na podwórko jakiegoś go-
spodarstwa, a sam udał się na zwiad okolicy. W pew-
nym momencie usłyszał stukot kopyt, turkot wozów 
i liczne okrzyki w język niemieckim. Natychmiast 
wycofał się na skraj zabudowań i z bezpiecznej od-
ległości przyglądał się przejeżdżającym Niemcom. 
Gdyby nie wykonał wcześniejszego rozpoznania 
stałby się łatwym celem dla patrolu niemieckiego, 
bowiem Niemcy zawsze legitymowali osoby jadące 
na rowerze lub koniu, a do uciekających strzelali. 
Jako osoba nie z tych okolic i uzbrojona, Józef Kor-
czak wydałby na siebie wyrok śmierci, stając oko 
w oko z patrolem niemieckim.

V Józef Korczak 
w powojennej Polsce

19 stycznia 1945 r. gen. Okulicki „Niedźwiadek” 
wydał ostatni rozkaz – dotyczył on rozwiązania 
Armii Krajowej. Dla wszystkich Polaków były to 
szczególnie dramatyczne chwile, zwłaszcza po tra-
gedii Powstania Warszawskiego. Polskę zalała Ar-

mia Czerwona, a partyzanci mieli poczucie zaprze-
paszczenia swoich wysiłków związanych z walką 
o wolność kraju. Komunistyczny system, w którym 
Polska tkwiła blisko pół wieku, dotknął swymi re-
presjami wszystkich członków polskiego podzie-
mia, nie oszczędził również Józefa Korczaka. 

Pan Józef wielokrotnie zmieniał miejsce zamiesz-
kania, by zrywać „opiekę” służb PRL-u. Mieszkał m. 
in. w Mielcu, Łodzi, Szczecinie i Warszawie, ale nie 
uchroniło go to przed represjami. Dwukrotnie prze-
bywał w więzieniu – pierwszy raz po interwencji 
w obronie kobiety, której funkcjonariusz Urzędu Bez-
pieczeństwa wylał wodę z wiaderka na ulicy, drugi 
raz po publicznym ogłoszeniu że odbędzie się mani-
festacja trzeciomajowa. Trzecie wezwanie zakończy-
ło się pytaniem, czy nie wie, dlaczego uciekł z Polski 
Mikołajczyk, ponieważ „Gerwazy” był w tym czasie 
członkiem represjowanego PSL. Naszego bohatera 
wielokrotnie nachodzili szpicle, podstępnie proponu-
jąc mu np. wyjazd do Szwecji, by można było go cał-
kowicie wyeliminować z życia. Jak ocenia pan Józef, 
przez te i podobne wydarzenia żył w powojennej Pol-
sce z ciągłym poczuciem nadzoru i straconego czasu 
– to poczucie trwało prawie 50 lat. 

 
VI Józef Korczak jako lekarz 

i społecznik

Józef Korczak, za namową swego stryjecznego bra-
ta, Mieczysława Korczaka, który był stomatologiem, 
czynił starania, by dostać się na studia stomatologicz-
ne. Mimo że kandydatów na jedno miejsce było kilku-
nastu pan Józef bez trudu przebrnął przez egzaminy 
i został przyjęty na stomatologię w Łodzi. Mimo 
ciągłego „kąsania” ze strony komunistów byłemu 
członkowi BCh, potem AK, udało się ukończyć stu-
dia i rozpocząć praktykę zawodową w Pomorskiej 
Akademii Medycznej w Szczecinie, potem w Łodzi, 
Płocku, Węgorzewie i Ciborzu. Po jakimś jednak 
czasie w ręce pana Józefa trafi ło ogłoszenie infor-
mujące, że w Warszawie brakuje lekarzy pediatrów. 
Józef Korczak, który ukończył także potem wydział 
lekarski i specjalizację z pediatrii, skorzystał z tej 
okazji, wyjechał do stolicy, gdzie pracował 21 lat 
Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym. Dopiero po 
przejściu na emeryturę jako pediatra pan Korczak 
wrócił do zawodu stomatologa z konieczności eko-
nomicznej, a po zakończeniu pracy przeniósł się 
w swoje rodzinne strony – do Połańca.

Lata powojenne, a szczególnie lata po odzyskaniu 
przez Polskę pełnej suwerenności, to czas włączania 
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Józef Korczak współpracuje też od wielu lat z na-
sza szkołą, nosząca imię Oddziału Partyzanckiego 
AK „Jędrusie”. Bierze udział w akademiach, od-
czytach, wieczorach poetyckich i lekcjach historii. 
Jest on postacią znaną i cenioną wśród połańczan, 
stąd władze miejskie darzą go szczególną estymą 
i rokrocznie zapraszają na uroczystą sesję Rady 
Miejskiej, gdzie pan Józef wygłasza patriotyczne 
odczyty, które od lat cieszą się niesłabnącym powo-
dzeniem wśród słuchaczy. 

Józef Korczak od lat z powodzeniem współpra-
cuje też z lokalną prasą, będąc członkiem redak-
cji reaktywowanego przed kilkoma laty „Odwetu” 
i stałym współpracownikiem redakcji „Zeszytów 
Połanieckich”, czasopisma Towarzystwa Kościusz-
kowskiego w Połańcu.  

VII Zakończenie

Pan Józef Korczak jest dla nas, 
uczniów Zespołu Szkół im. Oddzia-
łu Partyzanckiego AK „Jędrusie” 
w Połańcu, postacią wyjątkową. 
Ów uczestnik walki zbrojnej o wol-
ność Polski, który mimo młodego 
wieku nie wahał się podjąć ryzyka 
związanego z działalnością konspi-
racyjną, pozostaje do dziś człowie-
kiem niezwykle skromnym, który 
oszczędnie wypowiada się na temat 
swych wojennych przeżyć. Nie szu-
ka poklasku, nie zabiega o sławę, 
a za swą misję uważa upamiętnia-
nie poległych przyjaciół – partyzan-
tów. Dzięki niemu mamy szansę 
zrozumieć, czym jest prawdziwy 
patriotyzm – wartość defi cytowa 
w czasach współczesnych. 

Bibliografi a
Praca powstała głównie w opar-

ciu o materiały zawarte w czaso-
pismach: „Zeszyty Połanieckie” 
nr 1-15, „Odwet” nr 1-6 i wywiad 
z panem Józefem Korczakiem. 

się do działalności społecznej Józefa Korczaka. Jest 
on współuczestnikiem wielu zabiegów mających na 
celu upamiętnienie bohaterstwa bojowników o wol-
ność ojczyzny. Jako członek, a potem członek Za-
rządu Stowarzyszenia Kombatantów „Jędrusiów” 
Żołnierzy Armii Krajowej Ich Rodzin i Sympa-
tyków bierze udział w inicjatywach związanych 
z upamiętnianiem miejsc i osób z czasów okupacji. 
Jednym z inicjatorów założenia w 2000 r. Stowarzy-
szenia Kombatantów „Jędrusiów” Żołnierzy Ar-
mii Krajowej Ich Rodzin i Sympatyków z siedzibą 
w Połańcu i fundatorem kilkunastu tablic pamiąt-
kowych jest Prezes w/w organizacji – mjr lek. Mie-
czysław Korczak „Dentysta”, który jeszcze pracuje 
zawodowo – jako stomatolog – i jest hojnym dawcą 
wspierającym liczne formy Pamięci okupacyjnej. 
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Autorzy pracy – Ewa Szydłowska, Kamila Galarda i Wojciech Fortuna

Pan Józef Korczak podczas wywiadu przeprowadzanego przez autorów 
pracy w Izbie Patrona Zespołu Szkół 

im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”
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Teresa Switek

„WITAJ KRÓLOWO I MATKO NASZA”

Tekst  Ślubów został napisany przez kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski w więzieniu 
w Komańczy. Jasnogórskie Śluby Narodu zostały 
uroczyście wygłoszone 26 sierpnia 1956 roku na 
Jasnej Górze przy udziale około miliona wiernych. 
Rotę Ślubów odczytał bp Michał Klepacz pełniący 
obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski. 
Na fotelu przeznaczonym dla Prymasa Polski leżały 
biało-czerwone kwiaty. Kardynał Wyszyński składał 
Śluby w miejscu swojego odosobnienia w Komań-
czy w łączności z Jasną Górą, o 10 minut wcześniej, 
jedynie w obecności Marii Okońskiej.

„Matko przyjdź do nas! Matko bądź z nami!” – 
tak wołały zgromadzone wtedy  na Jasnej Górze tłu-
my, gdy obraz Matki Bożej niesiony był w procesji 
na Wałach.

Po wyjściu na wolność Ksiądz Prymas prosi pau-
linów, aby znaleźli artystę, który wykonałby kopię 
obrazu Matki Bożej. Tego zadania podjął się Le-
onard Torwirt z Torunia wraz z małżonką. Widział 
on tylko jedną trudność – aby wiernie oddać wyraz 
twarzy Matki Bożej i Dzieciątka. Pierwsze spotka-
nie prof. Torwirta i jego żony z Cudownym Obra-
zem na Jasnej Górze odbyło się w początkach roku 
1957. Artystów otaczała od tego momentu usilna 
modlitwa ojców paulinów w intencji wiernego na-
malowania kopii, a sami też modlili się do Matki 
Bożej o pomoc. Była to praca życia, jak to określał 
pełen obaw Artysta. Po zdjęciu rysunku na przy-
gotowanym podobraziu i złoceniach sporządzono 
w Toruniu dwie kopie Cudownego Obrazu. Praca zo-
stała wykonana tak wiernie, że po zaprezentowaniu 
kopii Księdzu Prymasowi wraz z oryginałem, miał 
On trudność z ich odróżnieniem. Profesor malował 
obraz głównie w godzinach nocnych. W dzień obraz 
był w kaplicy jasnogórskiej. 14 maja 1957 r. kopia 
obrazu poświęcona została w Rzymie przez papieża 
Piusa XII, który zaakceptował ideę peregrynacji.

Uroczystość rozpoczęcia Milenijnego Nawiedze-
nia odbyła się 26 sierpnia 1957 r. na Jasnej Górze 
w obecności całego Episkopatu Polski i wielkiej 
rzeszy pielgrzymów. Nastąpił wówczas m.in. ob-
rzęd „pocałunku” czyli zetknięcia kopii obrazu 
z cudownym oryginałem.

Historia peregrynacji 
„Był rok 1955. Prymas Polski Stefan Kardynał 

Wyszyński przebywał w Komańczy, w czwartym 
miejscu swego uwięzienia. Po swoim uwolnieniu 
mówił, że gdy go przewożono z Prudnika na połu-
dniowy wschód Polski – do Komańczy, miał świa-
domość, że jedzie tym samym szlakiem, którym 
przed 300 laty jechał do Lwowa król Jan Kazimierz 
z Prymasem Leszczyńskim, aby tam złożyć swe 
Królewskie Śluby (1 kwietnia 1656 r.) i ogłosić Ma-
ryję, Matkę Chrystusa, Królową Polski. Wszystko 
po to, aby Polska była Królestwem Maryi.

Przypominając sobie to wielkie historyczne wy-
darzenie, Ksiądz Prymas postanowił, że w następ-
nym roku – 1956, a więc w 300-lecie Ślubów króla 
Jana Kazimierza, musi powstać tekst Ślubów od-
nowionych, już nie królewskich, ale narodowych. 
Z tą myślą jechał do Komańczy i rozpoczął trzeci 
rok swego uwięzienia.

Takie same myśli nurtowały biskupów Polski i oj-
ców paulinów na Jasnej Górze. Wiedzieli, że musi 
powstać nowy tekst Ślubów Narodu, uwzględniają-
cy potrzeby czasów współczesnych. Wszyscy uwa-
żali, że śluby może napisać tylko uwięziony Prymas 
Polski”.

Jeszcze podczas swego odosobnienia w Komańczy 
w liście z 24 czerwca 1956 r. pisze do ojca generała 
zakonu paulinów: „Myślę, że promieniowanie Jasnej 
Góry musi być spotęgowane dla dobra Polski katolic-
kiej i dla chwały Boga, który chciał mieć swą chwałę 
w Polsce przez Jasnogórską Panią. Trzeba z pełnym 
zrozumieniem planów Bożych wykorzystywać łaski 
i siły dane narodowi. Jasna Góra musi mieć dłuższe 
ramiona, by dosięgnąć wszędzie gdzie władztwo 
Królowej Polski sięga. Trzeba związać bliżej jeszcze 
naród cały z Jasną Górą, idzie mi szczególnie o in-
teligencję naszą tak słabą, tak żyjącą zaledwie okru-
chami ze stołu ewangelicznego, a jednak tak religijną 
choć na swój sposób i kochającą Matkę Boga”.

Właśnie podczas uwięzienia powstała idea od-
dania narodu w macierzyńską niewolę Maryi w in-
tencji wolności Kościoła w Polsce i na świecie oraz 
myśl o nawiedzeniu polskich parafi i przez kopię 
ikony Matki Boskiej Częstochowskiej.
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Peregrynacja po Polsce rozpoczęła się 29 sierpnia 
od Archikatedry Warszawskiej. Mimo piętrzących 
się trudności ze strony komunistycznych władz, 
do milenijnego roku 1966 kopia obrazu nawiedziła 
10 polskich diecezji.

„Największe nawet kościoły nie były w stanie 
ogarnąć wszystkich, którzy przyszli z hołdem dla 
Maryi. (...) nie było to tylko uniesienie chwilowe, 
do jakiego jesteśmy tak skłonni, bardzo często były 
to trwałe pojednania się z Bogiem”. 

2 września 1966 r. na trasie między Warszawą 
a Katowicami obraz został „aresztowany” przez 
funkcjonariuszy MO i przewieziony na Jasną Górę. 
Pilnowany tam był całodobowo przez milicję, która 
dodatkowo kontrolowała wszystkie pojazdy wjeż-
dżające i opuszczające Sanktuarium.

26 sierpnia 1968 r. ks. Prymas z bólem mówił: 
„... kto zrozumie, dlaczego droga jednoczenia, mi-
łości i pokoju została przerwana? Nikt tego nie 
rozumie. I myślę, że nie rozumieją nawet ludzie, 
którzy takie zarządzenia wydali... Jak długo Ob-
raz Nawiedzenia pozostanie tutaj pod strażami 
w przymusowym uwięzieniu, tak długo nikt z nas, ani 
w Polsce ani w świecie nie uwierzy w to, że Kościół 
ma wolność”. 

Uwięzienie kopii obrazu trwało 6 lat. Peregryna-
cja jednak była kontynuowana. Od 4 września 1966 
r. Matka Boża nawiedzała polskie diecezje w sym-
bolu pustych ram, ewangeliarza i świecy. Ks. Józef 
Wójcik, który przez pewien czas był również wika-
riuszem w parafi i św. Marcina w Połańcu, wykradł 
obraz jasnogórski uwięziony przez komunistów. Ob-
raz powrócił na trasę nawiedzenia do Radomia 18 
czerwca 1972 r.  W parafi i połanieckiej był w dniach 
30 IV - 1 V 1973 r., gdy proboszczem był ks. Emilian 
Asendi. Relację z tego nawiedzenia ks. proboszcz 
zawarł w kronice parafi alnej wydanej jako IV-ty tom 
książek Towarzystwa Kościuszkowskiego.

 Uroczyste nabożeństwo dziękczynne za niezwy-
kle liczne łaski pierwszego Nawiedzenia – odnawia-
nie życia sakramentalnego, małżeńskiego, pojedna-
nia w rodzinach, deklaracje trzeźwościowe – odbyło 
się na Jasnej Górze 12 października 1980 r. Do tego 
czasu kopia obrazu nawiedziła ponad 8 tys. kościo-
łów i kaplic w 7150 parafi ach.

Obraz Nawiedzenia był obecny podczas ostatnich 
godzin życia przy łożu Prymasa Tysiąclecia w maju 
1981 r., a potem podczas ceremonii pogrzebowych 
wystawiono go nad ołtarzem. 

Od 1985 r. trwa druga peregrynacja kopii cudow-
nego obrazu po Polsce. 

W dniu 13 IX 2008r. na Świętym Krzyżu rozpo-
częła się peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w diecezji sandomierskiej, a w dniach 
30 XI i 1 XII 2008 r. parafi a św. Marcina w Połań-
cu gościła Matkę Bożą. Niniejszy artykuł przybliża 
czytelnikom tę uroczystość. 

Przygotowania 
Oto jak przebiegały przygotowania. Ks. Proboszcz 

parafi i św. Marcina rozpoczął je od odnawiania ołta-
rza Matki Boskiej Nieustającej Pomocy znajdujące-
go się po prawej stronie ołtarza głównego oraz roz-
śpiewania jako widocznych znaków Nawiedzenia. 
Śpiewu uczył organista, pan Piotr Motyka, przed 
każdą niedzielną Mszą św. Teksty pieśni były odbite 
na ksero. Nie wszystkie pieśni były znane i łatwe 
do nauczenia. Szczególnym śpiewem był Akatyst ku 
czci Najświętszej Marii Panny. Nauka śpiewu trwała 
od maja nieprzerwanie do Misji Nawiedzenia.

W ostatnią niedzielę września tj. 28 IX grupa ró-
żańcowa przy parafi i św. Marcina rozpoczęła no-
wennę polegającą na odmawianiu jednej części ró-
żańca przez 9 kolejnych niedziel w intencji o dobre 
przygotowanie się całej parafi i na przyjęcie Matki 
Bożej w kopii Jej cudami słynącego wizerunku Ja-
snogórskiego. Nowenna była odmawiana po Mszy 
św. z godz. 8.30 i gromadziła stałą liczbę osób.

Początek października to początek organizowania 
się tych, którym bliska była dekoracja miasta i ko-
ścioła na ten szczególny czas Nawiedzenia. Z inicja-
tywą wyszedł radny Osiedla nr 3 w Połańcu, pan An-
drzej Wawrzyniec, znany z wielu inicjatyw na rzecz 
społeczności lokalnej, oddany pracy społecznej. 

Na pierwszym spotkaniu z udziałem ks. Probosz-
cza Jana Wamyja, samorządów osiedlowych i sołty-
sów oraz przedstawicieli Ochotniczych Straży Po-
żarnych ustalono kwotę 10 zł od domu na wszystko 
to, co będzie związane z dekorowaniem.

Pięknie ustrojone ulice czekały na przybycie 
Matki 



36

Na drugim spotkaniu w dniu 17 X 2008 wybra-
no Zarząd w celu usprawnienia komunikowania się 
i podejmowania decyzji. W jego skład weszli: An-
drzej Wawrzyniec, Krzysztof Marczewski, Jan Siu-
da, Teresa Wiącek, Rafał Trąd i Barbara Kosowicz.

Ustalono ujednolicenie trasy przejazdu Obra-
zu przez użycie palików toczonych ustawianych 
w odległości co 5m, proporczyków oraz billboar-
dów ustawianych na trasie co 100m, a w mieście 
z większą częstotliwością. Billboardy zawierać mia-
ły wezwania z Litanii Loretańskiej oraz wizerunek 
NMP na biało-czerwonym, biało-żółtym lub biało-
niebieskim płótnie. Całość trasy do udekorowania 
od fi gury Matki Bożej na ulicy Kościuszki do par-
kingu w lesie w Strużkach liczyła 13,4 km.

Dekorowanie odbyło 
się już w czasie Misji 
Nawiedzenia w dniu 27 
listopada we czwartek 
od godz. 9.00 i przebie-
gło niezwykle sprawnie 
(trwało ok. 5 godzin). 
Każda wieś lub osiedle 
były odpowiedzialne za 
odcinek trasy. Długość 
odcinków związana była 
z liczbą domów w danej 
miejscowości czy osie-

dlu. Pan Andrzej Wawrzyniec podkreśla wielkie za-
angażowanie ludzi, którzy brali udział w dekorowa-
niu. Przybyło ok. 120 osób z narzędziami potrzeb-
nymi do pracy. Wśród 
przybyłych panowała 
atmosfera serdeczności. 
Cześć osób specjalnie 
na okoliczność pracy 
przy dekorowaniu brała 
urlopy, aby być dyspo-
zycyjnym.

Wielu dzwoniło do 
głównego organizatora, 
pytając czy coś jesz-
cze jest do zrobienia, 
bo byli gotowi pomóc. 
Pan Zbigniew Pytko 
poświęcił 2 dni na przy-
wóz elementów do de-
koracji.

Na wyróżnienie przy 
dekorowaniu zasługują 
strażacy, bez udziału 
których, umieszczenie 

dekoracji np. na wieży kościelnej byłoby bardzo 
trudne.

Pan Andrzej Wawrzyniec podkreśla duże zaan-
gażowanie władz miasta. Dokonano m. in. remontu 
uszkodzonych dachówek przy ogrodzeniu kościoła. 
Pan Burmistrz Jacek Tarnowski jest oddany pracy 
dla społeczności połanieckiej. Była pewna obawa 
o bezpieczeństwo dekorujących przy ruchliwej 
trasie – droga krajowa, lecz tak dekorowanie, jak 
i zdejmowanie dekoracji przebiegło bezpiecznie. 
Cała trasa po zakończeniu dekorowania była patro-
lowana przez policję połaniecką i przez strażaków 
(również w nocy).

Również warunki atmosferyczne sprzyjały. Ze 
względu na tę porę roku organizatorzy mieli przy-
gotowane świdry do wiercenienia otworów, do osa-
dzenia palików na wypadek zamarznięcia ziemi, 
lecz nie były one potrzebne.

Bezpośrednim przygotowaniem dla wszystkich 
w parafi i były Misje Nawiedzenia, które u św. Mar-
cina odbyły się w dniach od poniedziałku 24 XI do 
niedzieli 30 XI 2008 r. Prowadził je sercanin ksiądz 
Adam Brzeźniak.

Należy podkreślić wielkie zaangażowanie ks. 
Misjonarza oraz odzew ludzi w każdym wieku, któ-
rzy chętnie przychodzili do kościoła na nauki, czę-
sto po dwa razy dziennie, bo każdego dnia o 21.00 
był Apel Jasnogórski. Oprócz nauk ks. Misjonarz 
przygotowywał poszczególne delegacje do udziału 
w procesji powitalnej i kierował poprzez krótkie ko-
mentarze całą uroczystością. 

się ju
Nawie
listopa
od go
gło n
(trwał
Każda
były 
odcine
odcink
z liczb
miejsc

dlu. Pan Andrzej Wawrzyniec po

Pamiątka z Nawiedzenia
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Uroczystość Nawiedzenia 

Program 

Niedziela 30 XI 2008
16.00 Modlitewne oczekiwanie i procesja na 

miejsce powitania
17.00 Liturgiczne powitanie Matki Bożej. Msza 

św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza 
Biskupa Andrzeja Dzięgi

20.00 Czuwanie Kół Różańcowych
21.00 Apel Jasnogórski
22.00 Czuwanie młodzieży
23.00 Nabożeństwo wdzięczności za dar przeka-

zanej wiary
24.00 Pasterka Maryjna koncelebrowana przez 

kapłanów pochodzących z naszej parafi i

Poniedziałek 1 XII 2008r.
1.00 - 7.00 - czuwanie modlitewne poszczegól-

nych ulic i wiosek
7.00 Godzinki o Niepokalanycm Poczęciu Naj-

świętszej Marii Panny
8.00 Msza św. z kazaniem
10.00 Msza św. dla chorych z udzieleniem sakra-

mentu chorych
12.00 Anioł pański i czuwanie matek z małymi 

dziećmi, w stanie błogosłąwionym oraz błogosła-
wieństwo dzieci przedszkolnych

15.00 Liturgiczne pożegnanie Matki Bożej, Msza 
św. z kazaniem

Akt zawierzenia parafi i Matce Bożej, poświęce-
nie obrazów i dewocjonaliów

21.00 Apel Jasnogórski

Sama uroczystość Nawiedzenia rozpoczęła się 
w niedzielę 30 XI o godz. 15.00 modlitewnym ocze-
kiwaniem na przekazanie Kopii Cudownego Obrazu 
przez sąsiednią parafi ę Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych. Przekazanie Obrazu miało miejsce przy 
Starym Cmentarzu na skrzyżowaniu ulicy Osieckiej 
z ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego i zgroma-
dziło rzesze ludzi. Udekorowana 27 XI trasa bill-
boardami oraz proporczykami dodatkowo na czas 
przejazdu Obrazu zostało oświetlona lampionami, 
które paliły się ok. 5-6 godz. 305 lampionów przy-
mocowała młodzież z Osiedla nr 3 pod przewod-
nictwem Tomka Sobolewskiego od granicy z para-
fi ą MBWW, wzdłuż trasy przejazdu do kościoła św. 
Marcina. Po ucałowaniu ram cudownej Ikony przez 
ks. Biskupa Andrzeja Dzięgę i ks. Proboszcza Jana 

Wamyja i przekazaniu księgi Ewangeliarza księdzu 
proboszczowi Janowi Wamyjowi przez ks. dziekana 
Witolda Dobrzańskiego zabrzmiał śpiew powitania 
„O Maryjo witam Cię” zaintonowany przez pana or-
ganistę, a Ikonę z samochodu kaplicy wzięli straża-
cy,  następnie niosły ją kolejno delegacje reprezen-
tujące poszczególne stany parafi i. I tak byli to:

Ojcowie – Janusz Karaś, Jan Siuda, Rafał Trąd 
i Jerzy Wątroba; 

Matki – Elżbieta Janiec, Ewa Machniak, Graży-
na Walczyk, Aneta Szul; nauczyciele i wychowaw-
cy - Zuzanna Gad, Krzysztof Roguz, Jan Spychała 
i Danuta Tryka;

Młodzież męska – Damian Bobrowski, Wojtek 
Kądziela, Szczepan Tryka i Łukasz Tutak; 

Młodzież żeńska – Sylwia Filipowicz, Agata 
Machnicka, Roksana Rybak, Karolina Szymaszek. 
Jako ostatni cudowną Ikonę przejęli Ci, na których 
zawsze można liczyć, czyli strażacy, którzy wnieśli 
Ikonę do kościoła i ustawili na specjalnie przygoto-
wanym miejscu, w składzie: Krzysztof Marczewski 
- OSP Połaniec, Marek Szul - OSP Ruda, Bąk Grze-
gorz - OSP Szczeka, Andrzej Łysiak - OSP Zrębin, 
Stanisław Meszek - OSP Rudniki, Mirosław Durma 
- OSP Okrągła. Jednostki OSP biorące udział w uro-
czystości powitania obrazu MB to: Połaniec, Tur-
sko Małe, Zrębin, Rudniki, Okrągła, Ruda, Szczeka, 
Niedziałki.

W czasie procesji powitalnej śpiewane były na-
stępujące pieśni:

„Królowej Anielskiej śpiewajmy”, „Matko Naj-
świętsza”, „Cześć Maryi”, „Jak szczęśliwa Polska 
cała”, „Serdeczna Matko”. Pieśni były naprzemian 
śpiewane i grane przez orkiestrę, która ochotnie 
i licznie wzięła udział w uroczystości pod kierun-
kiem pana organisty.

Po okadzeniu ołtarza i obrazu organista zaintono-
wał „Akatyst”, w śpiew którego włączyli się zebra-
ni.  Oto pierwsze jego wersety:

„Witaj, przez którą jaśnieje radość,
Witaj, dla której klątwa odpuszczona,
Witaj, która Adama podnosisz z upadku,
Witaj, która od łez uwalniasz Ewę”.
Odśpiewana została Ewangelia wg św., Łukasza 

o nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję, a na-
stępnie „Magnifi cat” – odśpiewany przez wszyst-
kich. Po śpiewie nastąpiło błogosławieństwo księgą 
Ewangeliarza dokonane przez ks. Biskupa Andrzeja 
Dzięgę.

Ks. Stanisław Bastrzyk – duszpasterz z Niekra-
sowa odczytał okolicznościowy list Papieża Bene-
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dykta XVI napisany specjalnie 
na okoliczność peregrynacji 
Ikony. 

Wśród witających Mat-
kę Bożą byli:

jako pierwszy ks. Proboszcz 
Jan Wamyj, następnie przed-
stawiciele rodzin – rodzina 
Państwa Urszuli i Mariusza 
Żurawskich, potem młodzież 
– Gabriela Walczyk i Marcin 
Żugaj i następnie przedstawiciele dzieci – Julia Ko-
sowicz i Marcin Kosowicz.

W pierwszej części mszy św. w Liturgii Słowa czy-
tania przeczytali lektorzy: Wróbel Mateusz i Droż-
dżowski Krzysztof, a schola odśpiewała psalm.

 Homilię na Mszy św. powitalnej wygłosił ks. Bi-
skup Andrzej Dzięga. Pełny nieautoryzowany zapis 
wygłoszonej homilii zawarłam w „Tekstach prze-
mówień i homiliach”. Ks. Biskup przybliżył, jak 
zrodziło się zawołanie, którym witamy Matkę Bożą 
w naszej diecezji: „WITAJ KRÓLOWO I MATKO 
NASZA” oraz przypomniał zgromadzonym o róż-
nych sposobach rozmowy z Panem Bogiem, czyli 
o różnorodności modlitwy.

Modlitwie wiernych przewodniczyły Domagała 
Karolina, Drzymalska Karolina i  Bryła Katarzyna. 

W procesji z darami niesiono: 
Kwiaty - dzieci: Hałońska Katarzyna i Rżany 

Hubert,
Dary Duchowe - dorośli: Czechowska Kazimiera 

i Wiącek Andrzej,
Chleb i winogrona - młodzież: Adaś Magdalena 

i Kozłowski Daniel,
Patena i ampułki - asysta: Guła Mateusz i Skla-

żewicz Artur,
Po komunii i błogosławieństwie została odśpie-

wana pieśń „Śluby Jasnogórskie”.
Po zakończeniu Mszy św. fala ludzi stojących 

w czasie uroczystości na zewnątrz kościoła jak rze-
ka przepłynęła przez jego wnętrze, wchodząc głów-
nym wejściem, kierując się do nawy prawej, gdzie 
przed oczyma wchodzących był odnowiony ołtarz 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, potem kierując 
się przed obraz Nawiedzenia, zatrzymując przed 
nim, choć na chwil kilka i do wyjścia w lewej nawie 
kościoła. Myśli uczestników tego wydarzenia nio-
sły najgłębsze przeżycia i troski przed Boże oblicze 
poprzez szczególną bliskość i pośrednictwo Maryi.

Mszę św. o północy, czyli pasterkę Maryjną, kon-
celebrowali księża rodacy połanieccy: Ks. Stanisław 
Kosowicz, ks. Władysław Gwóźdź, ks. Mieczysław 

Głogowski, ks. Jan Zientarski. 
Brak było ks. Henryka Swit-
ka, ks. Antoniego Łukasz-
ka oraz ks. Stanisława Kuli. 
Tekst wygłoszonej przez ks. 
Władysława Gwoździa homi-
lii  jest w  „Tekstach przemó-
wień i homiliach”.

Wielki wkład w przygoto-
wanie uroczystej liturgii mieli 
księża wikariusze ks. Andrzej 

Chuchnowski i ks. Wojciech Szpara. Już od roku dzię-
ki ks. Andrzejowi jest w parafi i asysta ministrantów 
uświetniająca ważne uroczystości parafi alne. W cza-
sie tej uroczystości asysta ministrantów szczególnie 
się wyróżniła. Swoje zadania – jak zwykle uśmiech-
nięty – wypełniał pan kościelny, Edward Durma.

Świadectwa uczestników uroczystości
Powyższy opis przekazał to, co było widzialne 

i co już przeminęło. A oto kilka opisów przeżyć, 
które trwają i pozostaną w sercu i pamięci uczestni-
ków tej historycznej i duchowej uroczystości.

„Nawiedzenie Matki Najświętszej w kopii cu-
downego wizerunku MB Częstochowskiej było dla 
mnie ogromnym przeżyciem duchowym. Powróci-
ły wspomnienia sprzed lat, gdy będąc nastoletnią 
dziewczyną, uczestniczyłam w pieszych pielgrzym-
kach i u szczytu Jasnej Góry kłaniałam się Matce, 
powierzając Jej swoje życie – troski, kłopoty, smut-
ki i radości.

Teraz Pani Jasnogórska przyszła do mnie, do mo-
jej parafi i i znów była blisko.

Z wielką radością w sercu, z całą moja rodziną 
uczestniczyłam w nabożeństwach i naukach.

Wokół panowała podniosła atmosfera wielkiej 
modlitwy, oddania i zawierzenia. Odczuwało się 
ogromną jedność ze wszystkimi, z masą ludzi jakby 
przelewającą się przez kościół – od starszych, przez 
młodzież – po dzieci.

Było to krótkie spotkanie, ale w całości poświę-
cone Bogu i Jego Matce Najświętszej. Spotkanie, 
które pozostanie na zawsze w mojej pamięci, ale 
przede wszystkim w moim sercu”.

U.

„Już rekolekcje nawiedzenia odebrałam jako dar. 
Mimo codziennych zajęć udawało mi się każdego 
dnia uczestniczyć we Mszy św., a potem w Apelu. 
Za sprawą ks. Rekolekcjonisty i Ducha św., który 
otwierał mnie na słuchanie, ten czas to była wielka 
uczta duchowa.

Głogo
Brak b
ka, k
ka ora
Tekst 
Włady
lii  jes
wień i

Wie
wanie 
księża

Powitanie Matki Bożej  przez rodzinę 
Żurawskich
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Gdy obraz już zawitał, a szczególnie gdy za-
brzmiał na powitanie Akatyst – prześliczna modli-
twa Kościoła Wschodniego, odczuwałam szczegól-
nie podniosłe chwile.

Zmęczenie i chłód kościoła o tej porze roku zda-
wały się ustępować stanowi wewnętrznego napięcia 
i bliskości Matki Bożej. To trwało od powitania Ob-
razu do zakończenia dyżuru mojej ulicy na czuwaniu 
nocnym. Gdy wróciłam do domu odczuwałam ra-
dość, ogromny spokój, ale i zmęczenie przejawiające 
się zawrotami głowy. Wtedy przyszła myśl: „Matko 
Boża, ależ Ty masz świetną kondycję. Co dzień tyle 
ludzi Cię wita, przedstawia swoje sprawy w modli-
twie, dziękuje za liczne łaski, żegna się z Tobą, obie-
cując, że choć jedną rzecz zmieni w swoim życiu, 
a Ty dla każdego masz otwarte serce. A ja – tydzień 
rekolekcji i parę godzin modlitewnej obecności 
w kościele i już padam z nóg. Zasnęłam z tą myślą”.

T.

„Nawiedzenie obrazu Matki Boskiej jasnogór-
skiej wzbudziło we mnie poruszenie, a jednocześnie 
zdziwienie. Po raz pierwszy miałem możność prze-
żyć tak doniosłe wydarzenie.

Początkowo z nie zdawałem sobie z tego sprawy, 
lecz potem, widząc rzesze głęboko modlących się 
ludzi, nabrałem powagi i przekonania. Poczułem 
niesamowity spokój wewnętrzny, nabrałem sił i bie-
głem z radością na nocne czuwanie. Bezpośredni 
kontakt z Madonną dał mi impuls do poświęcenia 
na rzecz czynienia dobra”.

D.

„Pragnę i ja podzielić się swoimi odczuciami ze 
spotkania z MB w kopii Cudownego Obrazu. Czy 
potrafi ę – trudno powiedzieć. Jakimi słowami mam 
oddać to uczucie? Muszą to być słowa najszlachet-
niejsze, najpiękniejsze, najmilsze, jakich używa się 
w stosunku do najdroższej osoby – Matki. Czy je 
odnajdę?

W moim życiu było to już drugie spotkanie z MB. 
Dziękuje Panu Bogu i Jego Matce, że pozwolił mi 
je przeżyć.

Przygotowując się na spotkanie z Matką Bożą, 
uczestniczyłam w Misjach Maryjnych i nabożeń-
stwach. Oczekiwałam na kogoś bardzo, bardzo 
ważnego, wyjątkowego a zarazem drogiego memu 
sercu. Oczekiwałam z wielkim podnieceniem i nie-
pokojem w sercu. Kiedy przyszedł ten dzień byłam 
podekscytowana. Nastrój i wystrój naszego mia-
sta i kościoła, jego otoczenia był tak uroczysty, że 

emocje brały górę nad rozsądkiem. Kiedy nastąpiła 
ta uroczysta, oczekiwana i upragniona chwila ser-
ce moje waliło tak, jakby chciało wyskoczyć. Łzy 
same płynęły mi z oczu, ale były to łzy radości 
i szczęścia. Nie wstydziłam się ich. Słuchając słów 
powitań przeleciało mi to pierwsze powitanie MB 
przed oczami, kiedy to moja wówczas trzyletnia 
córka witała Ją. Uczestnicząc w nabożeństwach, 
czuwaniach, czułam niewymowną radość, bezpie-
czeństwo. Klękając przed wizerunkiem MB tak bli-
sko na wyciągnięcie ręki, zatopiona w modlitwie, 
aby jej dziękować, prosić i przepraszać owładnął 
mną niewymowny spokój, a świat wokół nie istniał. 
Byłam tylko ja i Matka. Czułam jej bliskość, do-
broć, zrozumienie a miłosierne i kochające oczy pa-
trzyły tylko na mnie. Ale byli przecież inni, których 
musiała wysłuchać, pocieszyć, zrozumieć”.

Czas nawiedzenia był dla ,mnie najszczęśliw-
szym, najwspanialszym i niezapomnianym przeży-
ciem jakiego można doznać będąc blisko Matki i z 
Matką. I za to dziękuję Matce Bożej i Jej Synowi”.

W.

„30 listopada 2008r. w naszej parafi i odbyło się 
nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. 
Uczuć towarzyszących mi nie sposób opisać. Mat-
ka Boża zapewne bardzo dużo wniosła do naszych 
serc. Był to okres szczególnie poświęcony inten-
sywnej modlitwie, gdyż zapewne każdy chciał, aby 
Matka Boża odmieniła jego życie oraz poglądy na 
świat. Widok tej uroczystości był wspaniały. Para-
fi an było tak dużo, jak nigdy dotąd. Najwidoczniej 
Nawiedzenie było czymś szczególnym dla mnie, jak 
i każdego człowieka”.

Ministrant

„Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu wywar-
ło na mnie silne wrażenie. Czułam się tak, jakbym 
ponownie w tym roku dotarła na Jasną Górę. W cza-
sie Nawiedzenia odczuwałam wielką radość w du-
chu. Osobiście bardzo przeżyłam okres przygotowań 
i oczywiście samo Nawiedzenie. Na Mszy powitalnej 
było bardzo pięknie. Kiedy kopia cudownego Obrazu 
odchodziła z naszej parafi i miałam łzy w oczach, ale 
wiem, że Matka Boża zawsze będzie przy mnie”.

N.

„To niezwykłe spotkanie z Królową , a przede 
wszystkim z Matką, która ma w sobie tyle ciepła 
i zrozumienia. Żadne słowo nie jest w stanie wyra-
zić tego, co czuje serce”.

S.
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Na spotkanie z obrazem Matki Boskiej Często-
chowskiej zareagowałam najpierw „gęsią skórką”. 
Kiedy obraz zbliżał się w moją stronę, nie mogłam 
oczu oderwać od postaci Maryi i Jej Syna. Wydawa-
ło mi się, że spogląda na mnie swoim zatroskanym 
wzrokiem i mówi: „Nie lękaj się, przeprowadzę Cię 
przez wszystkie trudy twego życia, jestem zawsze 
z tobą, przy tobie, pamiętam i czuwam. Odmawiaj 
codziennie modlitwę różańcową, która pomoże 
uprosić wiele łask”. Podjęłam pewne postanowie-
nia, które staram się realizować”.

Z.

Zestawienie pozyskanych funduszy
Z zebranych funduszy sfi nansowano koszty de-

koracji na uroczystość nawiedzenia oraz 3 gablotki 
(2 na ogłoszenia i 1 na klepsydry), 2 klomby przy 
krzyżu misyjnym i przy fi gurze Najświętszej Marii 
Panny. Pan Walczyk zrobił nieodpłatnie metalowe 
nóżki do tablic ogłoszeniowych.

Rozliczenie funduszy pozyskanych na zakup de-
koracji przez Społeczny Komitet działający przy 
parafi i św. Marcina w Połańcu:

Powyższe rozliczenie 
zostało sporządzone 11 grudnia 
2008r. przez Społeczny 
Komitet działający przy par. 
św. Marcina i podpisane przez 
przedstawicieli Zarządu, pana 
Andrzeja Wawrzyńca oraz 
Skarbnika, panią Barbarę 
Kosowicz.

 
Zebrana kwota Ilość budynków Mb drogi Długość dekoracji Ilość palików

Mieszkańcy 
Osiedla nr 3

3,489.00 zł 301 1600 3200 640

Stary Połaniec 2,230.00 zł 223 1200 2400 480
Zrębin 800.00 zł 91 500 1000 200
Szczeka 900.00 zł 90 475 950 190
Ruda 765.00 zł 90 475 950 190
Rudniki 570.00 zł 78 400 800 160
Łęg i Zawada 560.00 zł 56 300 600 120
Niedziałki 360.00 zł 45 250 500 100
Tursko Małe 220.00 zł 43 225 450 90
Okrągła i 
Luszyca

410.00 zł 43 225 450 90

Tursko Małe 
Kolonia

503.00 zł 41 225 450 90

Brzozowa 330.00 zł 31 175 350 70
Winnica 300.00 zł 30 150 300 60
Zdzieci Nowe 310.00 zł 29 150 300 60
Kamieniec 245.00 zł 29 150 300 60
Wymysłów 205.00 zł 23 125 250 50
Kraśnik 140.00 zł 12 75 150 30

Suma wpłat 12,337.00 zł 1255 6700 13400 2680

Suma wpłat 12,337.00 zł
Środki pozostałe na rachunku Bankowym z lat ubiegłych 454.61 zł
Środki uzyskane z odsprzedaży palików 500.00 zł

Razem 13,291.61 zł
- prowizje pobrane przez Bank 78.18 zł

13,213.43 zł

Na zakup dekoracji w związku z nawiedzeniem wydano kwotę 12,160.22 zł
Pozostało 1,053.21 zł
Zakupiono ozdoby świąteczne do kościoła na kwotę 890.00 zł

163.21 zł
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Teksty powitań i homilie

Powitanie Matki Bożej  przez ks. Proboszcza 
kan. Jana Wamyja

„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przy-
chodzi do mnie”. Tak powitała Cię Maryjo 
św. Elżbieta, gdy przyszłaś do niej. Dziś każdy z nas 
mógłby powtórzyć za świętą Elżbietą te same głowa, 
gdy przychodzisz do nas. „A skądże mi to, że Matka 
mojego Pana przychodzi do mnie”. 

Witamy Cię Maryjo w naszej wspólnocie parafi al-
nej w parafi i św. Marcina w Połańcu. Witamy Cię 
razem z naszym pasterzem Księdzem Biskupem An-
drzejem Dzięgą, a pzrzez Ciebie . zapraszamy Two-
jego Syna do naszego życia. Przez Ciebie mówimy 
do Jezusa bądź z nami w każdy czas. Dziś o Matko 
otwieramy przed Tobą szeroko swoje serca, gorąco 
Cię witamy i patrzymy w Twoje pełne zatroskania 
oczy. Przychodzisz do nas Maryjo, by spotkać się 
z nami, by spojrzeć nam w oczy i z bliska wsłuchać 
się w nasze sprawy. Choć Ty znasz wszystkie nasze 
sprawy, Ty znasz nasze problemy i nasze troski. Jako 
dobra Matka chcesz nam pomóc właściwie je roz-
wiązać.  Przychodzisz do nas z misją swojego Syna. 
Dlatego jak w Kanie Galilejskiej  mówisz do nas: 
„Zróbcie wszystko cokolwiek Wam powie mój Syn”. 
Przygarnij Maryjo wszystkich do swego matczyne-
go serca i prowadź nas do Jezusa. Umocnij naszą 
wiarę i rozgrzej nasze serca, rozpal w nas gorliwość 
i zapał w szerzeniu królestwa Twojego Syna. Umoc-
nij miłość małżeńską, Niech trudności i problemy ja-
kie przeżywają na co dzień nie osłabią ich wzajemnej 
więzi, ale niech w Tobie szukają oparcia i wzoru jak 
je pokonywać. Naucz nas słuchać Twojego Syna. 

Czekaliśmy Maryjo na tę chwilę spotkania z Tobą.  
Przygotowywaliśmy się do niej od dawna przez mo-
dlitwę, przez adorację, przez rożaniec, przez nowen-
nę tygodni, przez Misje św. Upiększyliśmy nasze 
miasto, ustroiliśmy nasze domy, ale nade wszystko 
upiększyliśmy nasze serca w sakramencie pojedna-
nia. A dziś chcemy być z Tobą, chcemy wsłuchiwać 
się w Twoje słowa, które do nas w ciszy rozmodlo-
nego serca wypowiesz. Chcemy, by to spotkanie 
z Tobą Maryjo nie poszło w zapomnienie. Chcemy, 
by pozostawiło trwały ślad w naszym życiu,  by zbli-
żyło nas do Twego Syna Jezusa Chrystusa, by oży-
wiło naszą wiarę, by umocniło naszą miłość wza-
jemną w rodzinach i w sąsiedztwie, by zaowocowało 
większą gorliwością w sprawach Bożego Królestwa. 
Dlatego widocznym znakiem chcemy upamiętnić to 
spotkanie. Podjęliśmy się więc dzieła odnowienia 

i konserwacji Twojego ołtarza Matko Nieustającej 
pomocy. Bo Ty jesteś naszą nieustającą pomocą 
we wszelkich naszych sprawach i prosimy, byśmy 
zawsze wspierała nas swoją pomocą. Maryjo bądź 
nam zawsze Matką i Przewodniczką po drogach na-
szego życia.

 Bądź z nami w każdy czas, a zwłaszcza w godzi-
nie naszej śmierci, abyśmy ciesząc się dziś widokiem 
Twojego cudownego wizerunku, mogli się kiedyś 
cieszyć oglądaniem Twego oblicza w niebie. 

Powitanie Matki Bożej w parafi i św. Marcina 
w Połańcu przez rodziny

Bądź pozdrowiona Święta Maryjo, Matko Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa!

Witamy Cię z wiarą i pokorą, nadzieją i miłością 
Witamy Cię na ziemi połanieckiej, w naszej parafi i 
św. Marcina, w naszych rodzinach i w naszych ser-
cach!

Dziękujemy Ci za to, że przybyłaś z Jasnej Góry, 
aby po 35 latach znów nawiedzić i pobłogosławić na-
szą parafi alną rodzinę oraz umocnić nas w wierze.

Chcemy Ci Pani wiele powiedzieć, za wiele dzię-
kować, o wiele Cię prosić.

O Maryjo! Ty wiesz o wszystkim co nas boli, 
znasz nasze cierpienia i przewinienia.

Dlatego zawierzamy Tobie, Bogurodzico Dziewi-
co wszystkie sprawy naszych małżeństw i rodzin, 
wszystkich- nie tylko tych, które są szczęśliwe i ra-
dosne, ale też rozbite, pokrzywdzone, gdzie słychać 
przejmujący płacz dzieci i goszczą smutek, żal, nie-
dostatek.

Prosimy Cię, Matko najmilsza, abyś nauczyła nas 
prawdziwego ojcostwa i prawdziwego macierzyń-
stwa.

Zawierzamy Tobie, Pocieszycielko strapionych, 
bolesne problemy małżeństw przeżywających roz-
stania z powodu wyjazdów w poszukiwaniu środ-
ków do życia.

Powierzamy Ci Maryjo trudne sprawy osobiste 
i społeczne, w tym problemy bezrobocia i nędzy.

Tobie polecamy troskę o nasze dzieci i młodzież, 
często zagubioną, poszukującą ,zbuntowaną.

Uzdrowienie chorych, prosimy, otocz swoją opie-
ką także osoby starsze, samotne, cierpiące i chore.

Wiemy, że Ty Maryjo wszystko możesz, Ty za-
wsze zwyciężasz !

W czasie tego świętego nawiedzenia, pragnie-
my uważnie słuchać Ciebie Matko. Prosimy, abyś 
była naszą Przewodniczką oddajemy się Tobie, abyś 
swobodnie posługiwała się nami.
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Głęboko wierzymy, że Twoja obecność, pozwo-
li nam inaczej spojrzeć na sens naszego życia, że 
po spotkaniu z Tobą w naszych sercach, pozostaną 
trwałe owoce:
■ mocniejsza wiara
■ niezachwiana nadzieja
■ oraz niegasnąca miłość.
Spraw więc, Wspomożenie wiernych, by nasze 

rodziny, nasza parafi a, nasza Ojczyzna, były rzeczy-
wistym Królestwem Twojego Syna i Twoim.

Witam Cię Maryjo! Bądź Matką naszych rodzin!

Powitanie Matki Bożej przez Młodzież Parafi i

Bądź pozdrowiona Matko Boża Jasnogórska!

Witaj, nasza Matko i Królowo! Tym radosnym 
okrzykiem pragniemy powitać Cię wśród nas. To 
dla nas najszczęśliwszy dzień, bo Ty jesteś z nami. 
Chociaż czuwasz przy nas zawsze, jak najczulsza 
matka przy swym dziecku, to potrzebujemy Twej 
bliższej obecności, Twego nawiedzenia, potrzebuje-
my wykrzyczeć słowa przepełniające nasze serca: 
kocham Cię!

Dziękujemy Ci, że przybyłaś do naszej parafi i, 
także do nas młodych, którzy nieustannie poszu-
kujemy właściwej drogi życia. Pragniemy właśnie 
dzisiejszego dnia podziękować Bogu w Trójcy Je-
dynemu za umocnienie wiary, którą otrzymaliśmy 
poprzez Twoje przybycie. Spraw Maryjo, abyśmy 
stali się silni Bogiem, abyśmy byli twierdzą na-
szej wiary, abyśmy zawsze szanowali prawo Boże 
i chrześcijańskie obyczaje. Racz być odtąd naszą 
Mistrzynią życia i przewodniczką na drodze do zba-
wienia.

Prosimy Cię, Matko Boża, byś na zawsze przygar-
nęła nas młodych do Twego Przeczystego Serca.

Gdy stoimy przed Twym Cudownym Wizerun-
kiem czujemy, jak otwierają się nasze serca. Jak 
ogrzewa nas od środka wiara i miłość. Wpatrzeni 
w Twoją Ikonę w czasie tego Cudownego Nawie-
dzenia, chcemy wsłuchiwać się w słowo Boże tak 
jak Ty to potrafi łaś i przyjąć je, tak jak Ty, Jasno-
górska Pani, je przyjmowałaś, by mogło dojść 
w każdym z nas do zjednoczenia z Chrystusem i z 
naszymi braćmi. Życzeniem Chrystusa było prze-
cież, aby wszyscy stanowili jedno... aby świat uwie-
rzył, że jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. 
Maryjo prosimy, pomóż nam przezwyciężać grozę 
zła, tak łatwo zakorzeniającą się w naszych sercach, 

i która w swych niewymiernych skutkach ciąży 
już nad naszą współczesnością. Złóż nasze serca 
w darze Twojemu Synowi, aby mógł je przemienić 
i uczynić wielkimi, bowiem sami nie jesteśmy 
w stanie tego uczynić.

O Matko nasza umiłowana, ucz nas, jak żyć sło-
wami Chrystusa, które zbawiają świat.

Amen.

Powitanie Matki Bożej przez Dzieci Parafi i

Niestrudzona w Swej pielgrzymce 
Przyszłaś dziś Królowo! 
Jakim Tobie mamy 
Podziękować słowem?

Nawiedziłaś nas by złączyć 
Nasze serca, dłonie, 
By pocieszyć i pochwalić 
a może upomnieć.

Przyszłaś do nas przemierzając 
Nasze polskie drogi. 
Dziś z kwiatami - my Ci serca 
Rzucamy pod nogi.

Matko Najświętsza spójrz na swe dzieci 
Co tak się garną do Twego tronu 
Niosą Ci serca i proszą - pomóż 
Bo chcą być wierne zawsze.

Ucz nas Jezusa kochać goręcej 
Gdy ciernie dotkną - bądź blisko z nami 
Przytul do serca dzieci i młodzież 
Czuwaj codziennie nad rodzicami

Królowo Polski i Matko nasza 
My całym sercem Ciebie kochamy 
Pozostań z nami w każdym momencie 
Dziś wszyscy razem Ciebie błagamy.

Homilia ks. Biskupa 

Trwa to wielkie dzieło, dzieło Maryi, dzieło na-
wiedzenia. W naszej diecezji przez kilka lat się do 
tego przygotowywaliśmy. Jedną ze spraw, które 
były i dyskutowane i medytowane, to było dobranie 
odpowiedniego motta. Przyznaję się, że przez kilka 
ostatnich lat, gdy nawiedzenie trwało w diecezjach 
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okolicznych, śledziłem jakie są tam zawołania, jaka 
tam główna treść jest zawarta w tych słowach, jaka 
tam intencja i jaka nuta dominuje. I były bardzo 
głębokie prośby dotykające najbardziej bolesnych 
i najbardziej istotnych spraw rodzinnych, społecz-
nych, spraw wiary. A we mnie był jakiś niedosyt, 
bo zawsze była to jakaś prośba. A przecież idzie do 
nas Królowa Polski i podstawowym naszym zada-
niem jest stanąć przed Nią jak przed Królową naszą. 
Nie tylko prosząc, jakby przerzucając na Nią pewne 
sprawy nasze trudne i ważne, i konieczne, które bez 
Boga nie mogą być rozwiązane. To też, ale prze-
cież nie tylko. Ponad rok temu trwały rekolekcje 
dla księży Biskupów na Jasnej Górze. I słowa, któ-
re już we mnie pobrzmiewały, w moim sercu stały 
się jednego z dni motywem przewodnim rozważa-
nia apelowego. Prastara modlitwa Kościoła, jeszcze 
spisana przez Ojców Kościoła, odczytywana powo-
li, dobitnie przez rekolekcjonistę niosła się przez 
kaplicę Jasnogórską „Witaj, witaj i kolejne tytuły, 
z racji na które my się tak w Maryję wpatrujemy, 
z racji na które my się Nią zachwycamy, z racji na 
które my Jej dziękujemy, z racji na które pragnie-
my być przy Niej i ten zachwyt Kościoła wpisany 
w tę melodię modlitwy Akatystu. Niewiele później 
spotkałem, to szczególne połączenie melodyczne 
i treściowe tegoż właśnie Akatystu z modlitwą Anioł 
Pański. I wtedy pomyślałem sobie: „Maryjo w ten 
sposób będziemy Cię witać. Tak jak się niebo Tobą 
zachwyciło- przez słowa Archanioła wypowiedzia-
ło ten zachwyt, tak i my Cię będziemy po prostu 
witać jako Królową Naszą i jako Panią Nieba i Zie-
mi, jako godną najwyższego podziwu i uznania”. 
I niesie się przez diecezję ta modlitwa Akatystu, 
pokochajcie tę modlitwę i módlcie się nią często. 
I tak jak  pokolenia całe wyrastały i przeżywały swój 
czas  na modlitwie Godzinek, tak dla was niech ta 
modlitwa zachwytu wobec Maryi, która jednocze-
śnie nas samych prostuje i dźwiga, i przed Maryją 
stawia w gotowości do podążania Jej drogą. Niech 
ta modlitwa nas prowadzi.

Bo przecież istotą tej wielkości Maryi jest Jej za-
chwyt Bogiem. Jakżeż się to nawzajem dopełnia.  
Ona zachwycona Bogiem, a Bóg i  niebo całe za-
chwycone Nią. To nieustanne wpatrzenie się i wsłu-
chanie, ta medytacja Boga obecnego, to jest przecież  
modlitwa. Tak nam dzisiaj tej modlitwy brakuje.

Był czas – pokolenie temu – gdy chciano rozbić 
naszą wspólnotową modlitwę i wtedy czas Nawie-
dzenia pokazał i całemu Narodowi na nowo, że je-
steśmy zjednoczeni przy Maryi. Pokazał i biskupom 

i Kapłanom, że naród chce trwać przy Maryi, że na-
ród chce być razem silny wiarą, silny Bogiem. To 
było tamto pokolenie, tamte potężne rzesze, liturgie 
pod gołym niebem,  lato i zima na wichrze i we mro-
zie, a teraz? A teraz stawiamy sobie pytanie? „Gdy 
na zewnątrz jest wolność, co się dzieje w sercach 
naszych?” Gdy więc przychodzi ten czas nawiedze-
nia, to chcemy z głębi naszych serc śpiewać przed 
Maryją i Maryi: „Salve Regina Mater et spes no-
stra”. „Witaj Królowo Matko i nadziejo nasza”.

Bo w ten sposób uczymy się modlitwy uczczenia, 
modlitwy wsłuchania i zachwytu i modlitwy medy-
tacji.

Gdy pada słowo modlitwa to my tak najczęściej 
sięgamy do Różańca i słusznie, sięgamy do koron-
ki- i bardzo dobrze. Sięgamy do tekstu pacierza, 
a tam przecież jest skrót cały wszystkich prawd 
wiary naszej i zasad życia chrześcijańskiego. I do-
brze, że do pacierza powracamy, sięgamy do modli-
twy spontanicznej, coraz więcej osób się potrafi  tak  
modlić. Sięgamy do modlitwy adoracyjnej przed 
Najświętszym Sakramentem. I wiele tych modlitw 
znamy i są one na nowo ożywiane i kochane. Chce-
my się modlić. Czasami okiem serca widać jakby 
z ludzkich serc wyciągały się dłonie duszy ludzkich 
i prosiły o dar modlitwy. Tak jak kiedyś apostoło-
wie patrzyli na Jezusa rozmodlonego przez całą noc 
i z tej modlitwy siłę nową otrzymał. Proszą Go rano: 
„Panie, naucz nas tak się modlić”. 

Do istoty kapłańskiego dnia należy też medyta-
cja, należy nawiedzenie Najświętszego Sakramen-
tu, należy modlitwa Pismem Św. Ten czas jest dzi-
siaj bardzo trudno nieraz znaleźć kapłanowi, bo tyle 
jest osób czekających na dar czasu,  na spotkanie,  
na rozmowę, na umocnienie, na posługę, na naucza-
nie. Ale tu jest źródło siły kapłanów, a jednocześnie 
pokusy  i tutaj sięgają i okazuje się, że Duch Boży 
rozlewając się w ludzkich sercach spontanicznie ro-
dzi chęć modlitwy za kapłanów. Coraz więcej jest 
na polskiej ziemi wspólnot i indywidualnych osób, 
które albo za wszystkich kapłanów się modlą, albo 
się modlą za konkretnego  upatrzonego sobie ka-
płana. I nawet ten kapłan często o tym nie wie, że 
prowadzi go, otacza go, podtrzymuje go jak aniel-
skie skrzydła modlitwa ludu, ale taka jest praw-
da. Przy Maryi Mistrzyni modlitwy, która stanęła 
w Wieczerniku pomiędzy uczniami Chrystusowymi 
i pomiędzy Apostołami i nauczyła ich takiej modli-
twy, iż byli w stanie przyjąć dary Ducha św. i moc 
Ducha św.  Przy Maryi chcę podziękować za te 
wszystkie modlitwy, które za kapłanów odmawiacie 
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i chcę cię prosić, ile razy podchodzisz do kapłana, 
aby prosić go o posługę- czy to jest konfesjonał, czy 
to jest kancelaria, czy to jest katecheza, czy spotka-
nie gdzieś indywidualne, czy porada duchowa, czy 
przychodzisz gdzieś na liturgię, aby w ten sposób 
z posługi kapłana skorzystać we wspólnocie, pamię-
taj, by się za niego chociaż chwilę pomodlić, aby on 
był poddany Duchowi Bożemu tak, jak była Maryja 
całkowicie poddana Bogu. 

Piękne są i potrzebne modlitwy błagalne „Pro-
ście, a otrzymacie. Proście, a otrzymacie”. Samo to, 
że człowiek chce prosić to znaczy, że uświadamia 
sobie, że czegoś mu nie staje, że z czymś sobie nie 
radzi, a przecież przed Bogiem tacy jesteśmy nie-
poradni, często wręcz bezradni. Cóż nam zostaje 
jeśli nie prosić Boga przez Chrystusa w Duchu św., 
by nas wsparł, by nam udzielił łaski, która jest nam 
potrzebna, dlatego nie lękaj się prosić, często proś 
w tych sprawach w których Bóg chce Ci pomagać. 
Nawet o sprawy pozornie niemożliwe, jeśli serce Ci 
podpowiada, że to byłoby dobre, że z tego będą do-
bre owoce, nie bój się prosić. Nawet o cuda modlą 
się ludzie i nie raz łaski otrzymują wyproszone przez 
posługę Świętych, Błogosławionych, Sług Bożych. 
Nie lękaj się prosić Boga! Modlitwa prośby jest mo-
dlitwą zawierzenia i nadziei. Ale prosząc powtarzaj 
„Ty Boże możesz to uczynić. Wiem o tym i wierzę 
w to.” Pamiętaj też jednak, by jeszcze obfi ciej Bogu 
dziękować. O ile prośby są niezwykle istotne i tak 
częste, pamiętaj, by jeszcze obfi ciej Bogu dzięko-
wać, bo przecież Bóg obfi cie obdarowuje każdego 
z nas i mnie, i ciebie nie tylko odpowiadając na proś-
by. Bóg nas  obdarowuje nieustannie nieproszony. 

Ale o wiele jeszcze piękniejsza jest modlitwa 
przebłagania. To jest modlitwa, która pokazuje przed 
Bogiem, że nie tylko mamy świadomość naszej sła-
bości, ale mamy świadomość jak wiele marnujemy 
tych Bożych darów otrzymanych od Boga, nawet 
nie wyproszonych, dawanych obfi cie. Jak wiele my 
ich każdego dnia marnujemy. Temu służy rachunek 
sumienia- chrześcijański przegląd, takie spojrzenie 
na siebie w prawdzie. Jak wiele jest osób- i dobrze, 
że tak jest,  które nawet każdego dnia zanim spać 
pójdą albo w jakiejś innej porze dnia, którą sobie 
upatrzą robią regularny rachunek sumienia. A prze-
praszać można i za siebie, i za innych też. Szczegól-
nie wtedy, gdy oni za siebie nie przepraszają. 

Wtedy wchodzimy wręcz w obszar modlitwy 
wstawienniczej jakby swoją miłością otaczamy dru-
giego człowieka, to może być ktoś bardzo bliski – 
mąż, żona, rodzic, dziecko, teściowa, sąsiad, ktoś 

kogo doskonale znamy, kogo kochamy na kim nam 
bardzo zależy, żeby się jego życie przed Bogiem 
uporządkowało. Ale może to być też ktoś, kogo nie 
znamy, spotkany przypadkowo, przelotna chwila, 
spojrzeliśmy na kogoś, wydaje się, że jest smutny, 
wydaje się, że coś przeżywa, już go naszą modlitwą 
otaczamy i Bogu przedstawiamy albo przepraszając 
za niego albo prosząc w dla niego albo po prostu: 
„Panie Boże niech Twoja miłość nie ustaje, obfi cie 
go obdarowuj Twoimi łaskami”. Ta modlitwa wsta-
wiennicza powinna być chlebem powszednim na-
szym, darem miłości. Zauważ, jak w każdej Mszy 
św. wiele jest modlitwy wstawienniczej – nie tylko 
w tych wezwaniach, w których i wy uczestniczycie 
w tak zwanej modlitwie powszechnej, modlitwie 
ludu: módlmy się za..., módlmy się tych..., módlmy 
się tych...To jest przykład modlitwy wstawienni-
czej. Cała świątynia, cała wspólnota powinna wtedy 
szczerym sercem wołać do Boga: „Wysłuchaj nas, 
Panie”. To jest dar miłości. Ale także zobacz, jak 
w każdej Mszy św. w czasie modlitwy Euchary-
stycznej, ile tam jest intencji wstawienniczych za 
kogoś. Kapłan wypowiada te intencje, a ty się tam  
podpisujesz. Ty wzmacniasz modlitwę kapłańską, 
dołączając do niej dar twojego serca. 

A najpiękniejsza jest modlitwa uwielbienia, to 
znaczy zachwytu. Jak dobrze Boże, że Ty jesteś. Jak 
ja się cieszę, że Cię poznałem. Chcę Cię chwalić, 
chcę Cię wielbić, chcę Cię podziwiać, chcę przy To-
bie być. Jest nawet taka mała ciekawostka. Matka 
Boża w Fatimie poprzez dzieci fatimskie prosząc 
o nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca, 
dodała potem przez siostrę Łucję, że tak naprawdę 
do istoty pierwszej soboty miesiąca należy nie tyl-
ko rozważanie różańcowe, ale 15 minut medytacji 
w ciszy osobistej nad jedną bądź kilkoma tajemni-
cami różańca świętego. Różaniec jest modlitwą me-
dytacyjną, modlitwą zamyślenia, refl eksji, podziwu, 
zachwytu, niedowierzania, pytania, dziękczynienia. 
Wprowadza nas w tajemnicę działającego obecnego 
Boga. Zapamiętaj to słowo medytacja chrześcijań-
ska i nie bój się szukać tej drogi, by i w twoim życiu 
było tak jak w życiu Maryi, która nieustannie roz-
ważała Boże sprawy w swoim sercu.

 Ale modlitwę błogosławieństwa może odmawiać 
każdy nad drugim człowiekiem, jeśli poczuł za niego 
jakąś odpowiedzialność. A to jest wołanie do Boga: 
„Boże ochroń, ja Cię proszę w imię tej mojej od odpo-
wiedzialności za tego człowieka. Proszę Cię o Twoją 
łaskę, Tyś mnie tu postawił, a więc ja Cię teraz proszę 
obfi cie otocz mocą, radością, miłością i pokojem”.
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Dar błogosławieństwa jakżeż potrzebny człowie-
kowi od pierwszych dni jego życia pod sercem mat-
ki. Gdy tylko matka się dowie, że dziecko żyje pod 
jej sercem, niech błogosławi to dziecko. Gdy ojciec 
się dowie, mężczyzna się dowie, że jest ojcem, że 
pod sercem kobiety żyje jego dziecko, niech błogo-
sławi to dziecko. To powinien być pierwszy odruch, 
pierwsza reakcja na wieść o nowym życiu. A potem 
gdy urodzone będzie już dziecko, to nie tylko po-
całunek na dobranoc. Pocałunek jest rzeczą wspa-
niałą i potrzebną, ale i krzyżyk na czole, i modlitwa 
błogosławieństwa. Niech dziecku twojemu, dzie-
ciom bliskich twoich towarzyszy częsta modlitwa 
rodzicielskiego błogosławieństwa. Jeszcze świat 
zdąży wypowiedzieć pod adresem  i twojego dziec-
ka niejedno słowo przykre i niejedno złe życzenie. 
Od bliskich swoich, od rodziców, od rodzeństwa, od 
przyjaciół, od kolegów, od wierzących w Chrystusa 
niech ma dar błogosławieństwa. Niech go to błogo-
sławieństwo otacza.

Jest bardzo szczególny też rodzaj modlitwy, coraz 
częściej dzisiaj przywoływany, bo i potrzeby są co-
raz częstsze. Wikłają się ludzie, bardzo często mło-
dzi w przeróżne duchowe uwikłania. Bo to pogań-
stwo nam się wciska i okazuje się  czasem ktoś traci 
pokój serca, ktoś jest nerwowy, ktoś coś przeżywa, 
coś go gnębi, nie wie co. I badania psychologiczne 
mogą być robione i wszystko jest w porządku. Ale 
są tam jakieś wewnętrzne duchowe rany czy pro-
blemy, które wiążą tego człowieka. Niestety bardzo 
często młodego. Jest wtedy modlitwa o uwolnienie 
od źródeł niepokoju. Ale taką modlitwę z kapłana-
mi trzeba odmawiać, z nimi to konsultować, żeby 
nie było to tylko i wyłącznie wg uznania i dowol-
ności. Niech Ci wzbudzi pragnienie wkroczenia na 
tę drogę, niech Cię na tej drodze umacnia. Abyś żył 
tym Nawiedzeniem potem przez następne pokole-
nie mocny Duchem, napełniony Bogiem i radosny. 
Amen.

Pasterka Maryjna – ks. Władysław Gwóźdź

Bracia i siostry!
Poprzednie nawiedzenie i sytuacja wyglądała 

tak. Ksiądz Stanisław Kosowicz, który przewod-
niczy naszej koncelebrze, był diakonem, ja byłem 
na V-tym roku, ksiądz Mieczysław na IV-tym, był 
jeszcze alumn Jacek Głogowski, no i ksiądz Janek, 
najmłodszy z nas, miał wtedy 3 lata. Ale trzeba było 
czekać 20 lat prawie od prymicji kapłańskich w Po-
łańcu ks. Mieczysława Głogowskiego do prymicji 

kapłańskich ks. Jana Zientarskiego. A od tamtego 
czasu przed 13 już laty nic, pustka. Stajemy po to,  
aby prosić, prosić, dziękując jednocześnie za to, że 
przez liczne wieki istnienia parafi i, ta parafi a zawsze 
miała powołania, zawsze miała kapłanów, czasami 
kapłanów bardzo wybitnych. Wiemy, kiedy modli-
my się, dziękując Bogu za nasze kapłaństwo, modli-
my się jednocześnie o nowe powołania, ale jedno-
cześnie chcemy w dowód wdzięczności wobec Boga 
i tych, których On posyłał do nas, dziękować Bogu 
za wszystkich kapłanów, którzy w tutejszej parafi i 
pracowali. Chcemy dziękować za księdza prałata 
Stanisława Zbroję, za księdza Emiliana Asendiego, 
ks. Zygmunta Wieczorka i za wielu wspaniałych 
wikarych,  którzy byli dla nas wzorem, że choćby 
wspomnę tylko sławnego nie tylko w Polsce, ale 
i w świecie młodziutkiego wikarego pracującego 
w Połańcu, który dla Matki Bożej nawiedzającej pa-
rafi e polskie ma zasługi niewspółmierne i tak wiel-
kie, że trudno byłoby je przecenić /ks. Józef Wój-
cik/. A to wszystko było połączone z wielką pracą 
księży tutaj pracujących. Jeżeli prosimy o nowe po-
wołania z naszej parafi i, to dziękujemy Panu Bogu 
i prosimy o wieczną radość i wieczne zbawienie dla 
wszystkich tych księży, którzy w tutejszej parafi i na 
przestrzeni jej istnienia pracowali, aby Pan obdarzył 
ich niebem i aby oni, którzy tutaj swoje siły poświę-
cali naszym  przodkom, wstawiali się za nami do 
Boga razem z Maryją Królową i  Matką kapłanów, 
aby z tej parafi i wreszcie na nowo zaczęły powsta-
wać i owocować liczne święte powołania kapłań-
skie i zakonne. 

Ja za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w pa-
rafi i odprawiłem już w piątek – z  piątku na sobotę na 
pasterce Mszę św. Teraz chcę do tej prośby za zmar-
łych kapłanów pracujących dołączyć  własną intencję 
za wszystkich kapłanów z parafi i pochodzących.

Módlcie się dzisiaj i módlcie się do ostatniej 
chwili  o to, aby Matka Najświętsza jako wyraźny 
znak Nawiedzenia, jako owoc Nawiedzenia, jako 
uśmiech na tym smutnym obliczu naszej Matki – 
oby zagościł dla nas uśmiech życzliwości i miłości 
do nas – poprzez wyproszenie u Syna powołań z tej 
ziemi kapłańskiej i błogosławionej jaką parafi a Po-
łaniec była.

Bibliografi a
1. „Niedziela Ogólnopolska” 19/2006,  „Jak powstały 
Jasnogórskie Śluby Narodu” Maria Okońska
2. http://dziedzictwo.ekai.pl/
3. http://www.niedziela.diecezja.torun.pl
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Michalina Kurgan  (II klasa gimnazjum)

TADEUSZ KOŚCIUSZKO – NACZELNIK W SUKMANIE

tylko doskonalić swoje umiejętności, które później 
miał tak dobrze wykorzystać, ale także zaważył na 
ogólnym rozwoju umysłowym i utrwalił jego demo-
kratyczny światopogląd.  

Powrócił potem do Polski, ale jego trudna sytu-
acja materialna oraz zawiłe kłopoty sercowe zmu-
siły go do ponownego opuszczenia kraju i wyjazdu 
do Francji. Dowiedział się tam o trwającej wojnie 
między Anglią a Ameryką Północną, która potrze-
bowała wykształconych ofi cerów i inżynierów woj-
skowych. Kościuszko postanowił więc skorzystać 
z amerykańskiej szansy i 1776 roku wsiadł na sta-
tek dotarł szczęśliwie na miejsce. Dostawał tam 
bardzo odpowiedzialne zadania, jakimi były prace 
przy fortyfi kacjach różnych miejsc. Tadeusz Ko-
ściuszko szybko zyskał sobie tam szacunek, uznanie 
i zaufanie Amerykanów. Mianowano go na coraz to 
wyższe stanowiska i przydzielano większe zadania, 
które zawsze wykonywał energicznie i dokładnie. 
Po zakończeniu wojny powrócił do Polski, jako do-
świadczony inżynier, obeznany z problemami poli-
tycznymi i zawodowymi, gotów swe umiejętności 
poświęcić własnej ojczyźnie. 

Pobyt w kraju zaczął się dla niego dość niefor-
tunnie. Bardzo pragnął wstąpić do armii, ale jego 
amerykański stopień generała nie budził w Rzecz-
pospolitej należytego respektu. Osiadł w rodzin-
nych Siechnowiczach, gdzie odznaczył się przede 
wszystkim tym, że zmniejszył swoim chłopom 
pańszczyznę o połowę , co prawdopodobnie spra-
wiło obniżenie dochodowości jego majątku. 

Sława wojenna Kościuszki zabłysła w kraju dopie-
ro w czasie wojny o Konstytucję 3 Maja – odznaczył 
się wtedy szczególnie w czasie bitwy pod Dubieńką 
i Zieleńcami. Został za to odznaczony ustanowio-
nym wówczas orderem Virtuti Militari. Na wieść 
o akcesie króla do targowicy i o zawieszeniu broni, 
Tadeusz Kościuszko wraz z księciem Józefem Po-
niatowskim zamierzali początkowo porwać króla do 
obozu wojskowego i kontynuować walki. Wyrazem 
sprzeciwu wobec kapitulacji były prośby o dymisje 
ze strony wielu ofi cerów, w tym również Kościusz-
ki. W 1792 roku wyjechał więc do Lipska - centrum 
polskiej emigracji. Tam też trwały dyskusje na temat 
ustroju przyszłej Polski, a także przygotowania do 
zbrojnego powstania planowanego na jesień 1793 

Tadeusz Kościuszko 
był człowiekiem wyjąt-
kowym, wielkim patrio-
tą i bohaterem narodo-
wym. W świadomości 
narodu polskiego utrwa-
lił się na zawsze jako 
pierwszy w dziejach na-
czelnik powstania, który 
poderwał  Polaków do 
czynu zbrojnego, wska-
zując, że walka jest jedy-
ną drogą do odbudowy 
państwa i przekreślenia 
hańby zaborów. Jego wybitne zdolności wojenne 
doceniane są dziś także przez Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej, ponieważ walczył w wojnie 
o niepodległość i wolność oraz przyczynił się w du-
żej mierze do ich zwycięstwa nad Anglią. Zasłynął 
tam jako uzdolniony, ofi arny ofi cer – fortyfi kator.

Urodził się 4 lutego1746 roku w Mereczowsz-
czyźnie, jako syn średnio zamożnego szlachci-
ca. W wieku dziewięciu lat rozpoczął edukację 
w szkole pijarskiej w Lubieszowie. Podczas nauki 
w niej zmarł mu ojciec, który był fi nansowym fun-
damentem całej jego rodziny. Ta bardzo dotkliwa 
tragedia spowodowała, że Kościuszce nie udało się 
ukończyć szkoły. Jednak mimo tego zreformowane 
i lepsze wówczas szkolnictwo pozwoliło przyswoić 
chłopcu wiele rzetelnych wiadomości. Przez pięć 
lat przebywał z matką. Dorywcze lektury i lekcje 
nie mogły zastąpić, systematycznej nauki, dlatego 
też, gdy 1765 roku Stanisław August Poniatowski 
założył w Warszawie Szkołę Rycerską, zwaną rów-
nież Korpusem Kadetów, której zadaniem było do-
starczenie armii polskiej wykształconych ofi cerów, 
Kościuszko zapragnął się w niej kształcić. Tadeusz 
był bardzo dobrym, skrupulatnymi jednym z naj-
zdolniejszych uczniów. Otrzymał rangę chorążego 
i mimo, że skończył już naukę w tej szkole, pozostał 
w niej jako instruktor i podbrygadier. 

Wraz ze swoim przyjacielem Józefem Orłowskim 
wyjechał do Francji, gdzie miał uczyć się architek-
tury militarnej, artylerii, taktyki, architektury cywil-
nej, rysowania, malowania. Pobyt tam był dla niego 
niewątpliwie bardzo korzystny. Pozwolił mu nie 
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roku. Jednak Kościuszko, wybrany  na naczelnego 
wodza uznał, że stan przygotowań jest niezadowala-
jący i odroczył powstanie i wyjechał do Włoch. 

Tymczasem Rosja, zagrożona atakiem ze strony 
Turcji musiała wycofać się z Polski. Ambasador ro-
syjski w Warszawie zażądał, by polską armię zre-
dukować o połowę. Jednak Antoni Madaliński, do-
wódca brygady kawalerii narodowej odmówił prze-
prowadzenia tej redukcji i wyruszył z żołnierzami 
w kierunku Krakowa. W obawie przed wykryciem 
spisku Kościuszko zdecydował się rozpocząć po-
wstanie. 

24 III 1794 roku na krakowskim rynku złożył 
przysięgę, że jako najwyższy i jedyny naczelnik 
powstania użyje swojej dyktatorskiej władzy do 
„uwolnienia Polski od obcego żołnierza i przywró-
cenia oraz zabezpieczenia jej granic”. Kościuszko 
za wszelką cenę starał się wezwać Polaków do walki 
o  wolność. Wystosował w tym celu liczne pisma 
i manifesty do wojska, szlachty a nawet do kobiet. 
Tak więc wielki czyn powstania, którego hasło 
brzmiało: „Wolność, Całość, Niepodległość” roz-
wijał się z dużą energią i poświęceniem, by móc 
obronić zagrożone zagładą państwo. Ogłoszono po-
wszechną organizację sił zbrojnych, do walki powo-
łano także chłopów, których uzbrojono w kosy.

Kościuszko wraz z wojskiem wyruszył w kie-
runku Warszawy. Na drodze jednak spotkał wojska 
rosyjskie pod dowództwem generała Tormasowa 
i postanowił zaatakować. Do bitwy doszło 4 kwiet-
nia pod Racławicami. Armia polska odniosła zwy-
cięstwo, w dużej mierze dzięki atakom kosynierów. 
Legendą jest teraz, że po bitwie racławickiej sam 
Kościuszko przywdział chłopską sukmanę, przez co 
podkreślił, że Polska stanie się krajem wszystkich 
Polaków, bez różnic stanowych. Choć Kościuszce 
nie udało się dotrzeć do Warszawy, to wieść o zwy-
cięstwie zaktywizowała jej mieszkańców i już po 
kilku dniach rozpoczęły się walki stolicy, gdzie Po-
lacy pod przywództwem Jana Kilińskiego pokonali 
rosyjski garnizon. 

Naczelnik powstania nie mając wystarczających 
sił, by przedostać się do Warszawy założył w Po-
łańcu obóz, gdzie zostały podpisane najważniejsze 
dokumenty dotyczące sprawy chłopskiej. Tutaj tak-
że 7 maja 1794 roku mam wydał słynny Uniwersał 
Połaniecki, który miał znieść poddaństwo osobiste 
chłopów i zmniejszyć wymiar pańszczyzny na czas 
insurekcji. Nie doszło to jednak do skutku ze wzglę-
du na sabotowanie tej sprawy przez szlachtę. Hamo-
wało to rozmach powstania i utrudniało związanie 

chłopów z walka o wolność. Jako że do walki prze-
ciw Kościuszce przystąpiły też Prusy, a wojska ro-
syjskie wycofywały się na zachód, naczelnik, chcąc 
zapobiec połączeniu, postanowił zaatakować znacz-
nie silniejsze wojska rosyjskie 6 VI pod Szczeko-
cinami. Sytuacja powstańczych oddziałów z chwili 
na chwilę pogarszała się, i Kościuszko widząc to 
w pewnym momencie załamał się i próbował po-
pełnić samobójstwo. Szybko jednak otrząsnął się 
z chwilowej niemocy. Pomimo to bitwa ta została 
przegrana, a naczelnik zdecydował się na odwrót 
w stronę Warszawy. Tam też, 6 września wraz 
z całą ludnością obronił stolicę. Była to jego dru-
ga po zwycięstwie pod Racławicami najpiękniejsza 
chwila w życiu. Później wyruszył na wschód, by 
ożywić oddziały powstańcze na Litwie. 10 X Ko-
ściuszko koncentrował swoje oddziały, ale gotowe 
już siły rosyjskie postanowiły rozpocząć bitwę. Nie 
doczekawszy się na odsiecz Adama Ponińskiego 
i dużej liczebnej przewadze Rosjan Tadeusz Ko-
ściuszko i jego wojska poniosły klęskę. Naczelnik 
zaś został ranny i dostał się do niewoli – pod silną 
eskortą wywieziono go do Petersburga i zamknięto 
w twierdzy Pietropawłowskiem. Strategiczne i po-
lityczne następstwa Maciejowic były ogromne, bo 
pociągnęły za sobą katastrofę militarną powstania 
i upadek Polski. 

Po przewiezieniu, Kościuszko, aby uzyskać lep-
sze warunki, symulował bezwład nóg i ciężki stan 
ogólny, chociaż rany goiły mu się szybko. Zeznawał 
godnie, zachowywał się nadal jak naczelnik naro-
du. Nikogo nie skompromitował ani nie naraził na 
represje. Jednakże nieustanne napięcie nerwowe 
pogorszyło jego stan psychiczny, chciał się nawet 
zamorzyć głodem i zapadł na zdrowiu. Poinformo-
wano o tym Katarzynę II, ponieważ nie życzyła so-
bie jego śmierci, kazała go leczyć i polepszyć mu 
warunki więzienne. Po śmierci carycy wypuszczo-
no go z więzienia wraz z innymi jeńcami. 

Po uwolnieniu wyjechał do Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie przebywał dwa lata, a następnie udał się 
do Francji, w której przyjęto go z wielkim szacun-
kiem. Proponowano mu tam objęcie stanowiska do-
wódcy Legionów, ale nie zgodził się. Przystąpił do 
Towarzystwa Republikanów Polskich – dosyć rady-
kalnej organizacji. Bardzo krytycznie oceniał polity-
kę Napoleona Bonaparte. Uważał, że Polacy mogą 
liczyć tylko na siebie i w związku z tym powinni 
zapomnieć o przestarzałych już podziałach społecz-
nych, uwolnić chłopów, którzy w tych warunkach 
zwiększą szanse na wywalczenie wolności. 
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Nigdy nie powrócił do Polski. Zamieszkał w So-
lurze w Szwajcarii, wynajmował pokój u Francisz-
ka Zeltnera. Żył tam otoczony serdeczną, rodzinną 
atmosferą, był podziwiany i czczony jako bojownik 
o wolność, człowiek prawy i niezłomny. Przyjmo-
wał liczne hołdy Polaków i cudzoziemców. Zacho-
rował 1 października 1817 roku, a dwa tygodnie 
później zmarł. Zabalsamowane zwłoki pochowano 
w kościele Najświętszej Panny Marii Niepokala-
nego Poczęcia w Solurze. W 1819 r. przewieziono 
je do kraju i złożono w katedrze wawelskiej. Serce 
przewieziono do 1927r. dziś znajduje się na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 

Tadeusz Kościuszko był wspaniałym i odważnym 
człowiekiem. Mimo, że powstanie upadło, zrobił co 
tylko mógł, by odzyskać upragnioną niepodległość 
Rzeczpospolitej. Uwielbiła go myśl demokratyczna 

za to, że sformułował i zrealizował program poli-
tyczny tak dobitnie wyrażony w słowach: „Za samą 
szlachtę bić się nie będę, chcę wolności całego naro-
du i dla niej wystawię tylko me życie.” Jego niestety 
niespełnionym marzeniem była szczęśliwa rodzina 
z kochającą żoną i dziećmi. Obecnie znany jest 
w wielu krajach na świecie, wznoszone mu są licz-
ne pomniki, patronuje różnym przedsięwzięciom i 
towarzystwom. 

 

BIBLIOGRAFIA:
- „Naczelnik w sukmanie – dzieje narodu i pań-

stwa polskiego”,
- „Encyklopedia szkolna – język polski”,
- „Na kościuszkowskim szlaku – Połaniec”

Stanisław Dalmata

ULICA KOZIA W POŁAŃCU

Szanowna redakcjo!
Chciałbym za pośrednictwem Zeszytów Połaniec-

kich wypowiedzieć się w sprawie, która od dawna 
mnie nurtuje. Chodzi mi o nazwę ulicy, która jakiś 
czas temu została zmieniona. Jest to ulica Kozia – 
obecnie Kościuszki.

Rozumiem, że można zmienić nazwy ulic, bu-
dynków czy placów ze względów politycznych czy 
historycznych, ale komu przeszkadzała ulica Kozia? 
Nazwa tej ulicy istniała w Połańcu od wieków. Koza 
to mądre i miłe zwierzę. Ojcowie miasta chyba się 
wstydzili tej nazwy, a może nie lubili koziego mle-
ka? A szkoda, bo jest ono bardzo wartościowe.

Pamiętam, że na tej ulicy ludzie hodowali kozy, 
a byli to przeważnie ludzie biedni. Powiedzenie lu-
dowe głosi „Koza suchą miotłę zje i wiadro mleka 
da”. Towarzyszyła ona człowiekowi od zawsze. Ży-
wiła go mlekiem, mięsem, odziewała skórą i sier-
ścią, a z kości wyrabiano przedmioty domowego 
użytku. Z czaszek zwierzęcia po odpowiedniej ob-
róbce i osadzeniu na drzewcu robiono broń, która 
służyła do obrony i do polowania na grube zwierzę.

W XX wieku naukowcy odkryli, że kozie mleko 
jest lekiem na choroby układu pokarmowego. Zawie-
ra ono trzykrotnie więcej witamin niż mleko krowie, 
między innymi sporo cynku, potasu, witamin z grupy 
B, selen. Mleko kozie ma zbliżony skład chemicz-
ny do mleka kobiecego, nie uczula, jest odżywcze 

i dietetyczne. Witaminy i minerały w nim zawar-
te upiększają organizm od wewnątrz i na zewnątrz. 
Z mleka koziego powstała cała seria kosmetyków, 
które cieszą się ogromnym powodzeniem.

Czy to nie brzmi na tyle przekonująco, by przy-
wrócić ulicy dawną nazwę? Myślę, że Tadeusz Ko-
ściuszko, nasz bohater narodowy, nie miałby nic do 
zarzucenia tej nazwie. Na pewno on i jego Kosy-
nierzy gasili pragnienie kozim mlekiem. Naczelnik 
wiele uczynił dla naszego narodu i jego nazwiskiem 
powinny być nazwane nowo powstałe ulice, osiedla, 
natomiast stara ulica powinna pozostać przy nazwie 
Kozia.

Ulica Kozia zimą
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Proszę pamiętać, że to zwierzę służyło wielu 
narodom i ratowało życie na przestrzeni wieków. 
Uważam, że wymazanie z mapy Połańca nazwy 
ulicy Kozia było niestosowne. Inne miasta mają to 
zwierzę w herbach. Koziołka wspinającego się po 
winoroślach ma w swym herbie Lublin. Takie go-
dło nadał miastu sam król Władysław Łokietek na 
pamiątkę najazdu tatarskiego, kiedy to koza wykar-

miła swoim mlekiem uratowane z pogromu dzieci. 
Poznań ma dwa koziołki, które na wieży ratuszowej 
co godzinę podziwiają mieszkańcy i turyści. Paca-
nów też dziękuje Kornelowi Makuszyńskiemu za 
koziołka Matołka, bo dzięki niemu jest sławny na 
całym świecie jako europejskie centrum bajki. Tyl-
ko Połaniec wstydzi się ulicy Koziej.

Marek Pedyński

OPOWIEŚCI WĘDKARSKIE

Postrach okolicy
Poznałem go w zeszłym roku. Nie stosuje zasa-

dy NO KILL. Nie wie, co to dobro i zło. W swoich 
działaniach kieruje się instynktem. Jest duży i umię-
śniony. Lubi jesień. Pożera schwytane ofi ary. Nie 
ma oporów przed kanibalizmem. Mieszka samotnie 
w cieniu starej wierzby, pochylonej ku wodzie. Cęt-
kowany, zębaty morderca.

Przedzieram się przez przybrzeżne krzaki, któ-
re skutecznie opóźniają marsz w górę Wisły. Ser-
ce staje mi w gardle, gdy spod samych nóg ucieka 
spłoszona kaczka. Przystaję, aby trochę odetchnąć. 
Rozglądam się. Wszystko dookoła złote i czerwone. 
Październikowe słońce świeci wysoko nad horyzon-
tem. To dobrze, bo do szczupakowej miejscówki 
mam jeszcze spory kawałek.

Docieram na miejsce solidnie zmęczony. Warto 
się jednak utrudzić, bo to prawdziwe eldorado dla 
spinningisty. Trzy małe, rozmyte, kamieniste głów-
ki, dawno już zapomniane przez wędkarzy. Głęboką 
wodę między nimi zacieniają stare, omszałe, chylą-
ce się ku upadkowi wierzby. Zakręcająca Wisła spo-
walnia w tym miejscu swoje ciemne wody. Cicho 
tu i strasznie. Gdy zdarzy mi się zamarudzić aż do 
nocy, przypominają się opowiadania babci o zdra-
dliwych topielicach, które chwytają swoimi długimi 
rękami wszystko, co porusza się po brzegu. Ale póki 
co, jest słoneczne, jesienne po-
południe i mam kilka godzin 
łowów przed sobą. Rozkładam 
spinning i montuję zestaw. Żył-
ka solidna, 0,30 mm. Przy po-
lowaniu na szczupaka nie ma 
co się bawić w fi nezję. Obo-
wiązkowo długi, wolframowy 
przypon. Pierwsze kilka rzutów 
wykonuję ulubioną, podłużną 

wahadłowką. Prowadzę ją raz szybciej, raz wolniej. 
Zarzut, kilka obrotów korbką, przerwa i znowu kil-
ka obrotów. Ta technika przynosi mi po kilkunastu 
minutach pierwszą rybę. Ładny ponadkilogramowy 
drapieżnik uderza w przynętę zaraz po jej poderwa-
niu z dna. Podziwiam go przez chwilę i obdarowuję 
wolnością. Kilka następnych rzutów i kolejne ude-
rzenie. Tym razem szczupak spina się zaraz po za-
cięciu. To nic, najważniejsze, że biorą. Zaczynam 
eksperymentować. Ciekawe jak zareagują na ob-
rotówkę z czerwonym skrzydełkiem? Zarzucam ją 
w dół wymyty pod korzeniem pochylonej wierzby. 
Długo czekam, aż lekka blaszka dotrze do dna. Głę-
boko tu jak cholera. Patrzę na wysnuwającą się ze 
szpuli żyłkę i w myślach obliczam głębokość. Do-
bre cztery, pięć metrów. Powoli ściągam metalową 
przynętę i instynktownie wyczuwam, że coś zakłóca 
pracę skrzydełka. Błyskawiczne zacięcie i... zawód. 
Zębacz, który uwiesił się na kotwiczce jest mały, 
z pewnością niewymiarowy. Szybko ciągnę go 
w górę, aby swymi nienaturalnymi ruchami nie spło-
szył innych mieszkańców dołka. Nagle szok! Coś 
chwyta moją zdobycz metr pod powierzchnią i ucie-
ka z nią w dół! Zgłupiałem. Podciągam wędkę naj-
mocniej jak tylko mogę i w ciemnej wodzie dostrze-
gam ogromnego szczupaka, który spłoszony wy-
puszcza swoją zdobycz i odpływa spokojnie w toń. 

Stoję osłupiały, wpatrując się 
głupkowato w koślawo poru-
szającego się przy powierzch-
ni biedaka. Ma podwójnego 
pecha. Najpierw zaczepił się 
na zdradzieckiej kotwiczce, 
a potem pobratymiec zgru-
chotał mu kręgosłup. Ma 39 
centymetrów. Do wieczora 
obrzucam to miejsce wszystki-

Stoję 
głupko
szając
ni bie
pecha
na zd
a pot
chotał
centym
obrzu

Wiślany szczupak
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mi przynętami, które mam w pudełku. Bez skutku. 
Mam jeszcze branie na białego rippera, ale na malca, 
którego wyciągam, nie chce mi się nawet spojrzeć.

Nazajutrz wybieram się w to samo miejsce z no-
wymi nadziejami i dużym woblerem, imitującym 
szczupaka. Kupiłem go w sklepie wędkarskim, pro-
sząc sprzedawcę o największy z dostępnych modeli. 
Dociążam go małym ołowianym ciężarkiem. Przez 
cały dzień nie mam nawet stuknięcia. To samo ko-
lejnego dnia i tak aż do końca października.

Listopad. Dzień Zaduszny. Pochmurno, ale ciepło. 
Wiem, że tu jest. Musi tu być. Kolejne rzuty szczu-
pakopodobnym woblerem. Zaczep. Nagle uświa-
damiam sobie, że w tym miejscu nie ma przecież 
żadnych zawad. Zacięcie i jest! Tak, to on! Węd-
ka ugina się pod pulsującym ciężarem, ryba krąży 
przy dnie. Mocne niczym pociągnięcia byka, jakże 
charakterystyczne dla dużego szczupaka szarpnię-
cia. Drapieżca stopniowo słabnie. Dobrze wyregu-
lowany hamulec kołowrotka robi swoje. Przeciwnik 
wciąż wysnuwa żyłkę, ale jego rajdy są coraz krót-
sze. Wreszcie się pokazuje. Ależ olbrzym! Otwiera 
uzębioną paszczę i potrząsa szerokim łbem, pró-
bując wytrząsnąć przynętę. Wydaje się, że jest do-
brze zapięty. Jeszcze chwila i mam go pod samym 
brzegiem. Chwytam go ręką za kark... i w tym mo-
mencie ryba dostaje szału. Widzę to jak na zwolnio-
nym fi lmie. Błyskawiczny odjazd, wysoki wyskok, 
gwałtowne trzepnięcia łbem i wobler wyskakujący 
z kościstego pyska. Siadam na twardych kamie-
niach. Chce mi się płakać. W uszach kołacze się 
zasłyszane od jakiegoś wędkarza porzekadło: „Naj-
większe zostają w wodzie.”

Nie poddam się! Będzie przecież kolejna jesień. 
A może skuszę go już w maju? Będę mądrzejszy, 
spokojniejszy. Mam nadzieję, że nasza znajomość 
nie skończy się tak szybko. Bo choć morderca i ka-
nibal z niego, to śni mi się po nocach. I nie są to 
koszmary.

Jesienią
Pośród kilometrami ciągnącej się smętnej wstęgi 

mgły, która niczym całun okrywała gasnące drze-
wa i krzewy, dało się gdzieniegdzie zauważyć ślady 
życia. To dzika kaczka przemknęła tuż nad ziemią, 
to znowu kropawy bażant przemaszerował z dostoj-
nie podniesioną głową. Gdzieś w oddali rozległ się 
wrzask wystraszonej sroki. Później cisza. Mgła gęst-
niała z każdą minutą, po kilku godzinach jej triumf 
nad całą wiślaną doliną był niepodważalny. Dotar-
ła do najdalszych zakątków, przesączyła się przez 
gęste chaszcze i wypełniła szarością przestrzeń po-
między wałami. W takie dni wielka rzeka, szemrząc 
cichutko, opowiada nadbrzeżnym wierzbom cudne 
historie, a te pochylają nisko swoje rosochate gło-
wy, aby nie umknął choćby jeden szczegół z powie-
rzanych tajemnic.

Paweł stał bez ruchu na szczycie wysokiego 
w tym miejscu wału i wytężał wzrok, próbując prze-
niknąć mleczną przestrzeń przed sobą. Wypatrywał 
Wisły, niosącej nieopodal szeroko rozlane wody. Po 
kilku minutach bezowocnej obserwacji zdjął z ra-
mion ciężki plecak i położył go na mokrej trawie 
przed sobą. Chwilę mocował się ze zrogowaciałym 
wiązaniem, wreszcie wydobył niklowany termos, 
którego srebrzyste ścianki błyskawicznie pokryły 
się drobinkami skroplonej wody. Gorąca kawa od-
pędziła zniechęcenie  i napełniła przyjemnym cie-
płem żołądek. Znowu patrzył przed siebie. Myślami 
był jednak daleko od tego miejsca, od zamglonej, 
zawilgłej niecki. Snuły się w nim wspomnienia 
dawnych czasów, odległe, a jednak bliskie, poprze-
cinane kłębowiskiem narosłych przez lata myśli, 
a jednak dziwnie przejrzyste...

Oto wąska pychówka mknie rączo z prądem rze-
ki, stojący na niej mężczyzna nie musi się zbytnio 
wysilać przy pokonywaniu kolejnych kilometrów. 
Zwraca tylko uwagę, by łódka nie zawadziła o ostre 
pazury wystających z wody korzeni. Zna tę wodę, 
więc z wielką wprawą omija kolejne przeszkody, 
mimo że mrok wokół zupełny. Nie jest sam, u rufy 
siedzi opatulony w za dużą kufajkę chłopiec i pa-
trzy wylęknionym wzrokiem na szerokie plecy wuj-
ka. Wygląda jak przestraszony kociak, zostawiony 
przez matkę w stodolnych ciemnościach.

Nu, nie bojaj się Pawciu, dobijamy – szepce męż-
czyzna, cumując łódkę do czarnego konara, jedynej 
widocznej pozostałości po zatopionym dębie.

Nie bojam się, tylko że ciemno... – jęczy malec.
Na dużego ryba to ino po ciemnicy.
Ale straszno...
Nu, cichaj już, cichaj! – ucina dyskusję wujek.
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Chłopiec przestaje się wkrótce bać, no bo jak tu 
być w strachu, skoro ma się takiego opiekuna. Wuj-
cio zakłada na kotwicę zieloną żabę, rozwija kawał 
linki i posyła obciążony solidnie zestaw daleko 
przed siebie. Głośny plusk, a potem cierpliwe ocze-
kiwanie na „dużego ryba”. Pawcio odczuwa w swej 
cierpliwości narastającą senność, oczy kleją się, za-
mykają... Z letargu wyrywa go jakiś ruch na łodzi. 
To wujek walczy z pływającym w ciemnościach ol-
brzymem! Ciężko wybiera linkę, aż stęka i pojękuje 
z wysiłku. Malec rozdziawia z wrażenia niewinną 
buzię i...

Zagubiony pośród mgieł szarak prysnął raptow-
nie spod nóg Pawła, który drgnął zaskoczony. „Cie-
kawe, kto kogo bardziej przestraszył” – pomyślał 
i znowu się rozmarzył...

Lato, upał, rozgrzane powietrze stoi w miejscu. 
W zacienionej zatoczce buszują wspaniałe płocie. 
Paweł chwyta jedną po drugiej na haczyk, przyozdo-
biony kulką anyżowego ciasta. Ten anyż to prawdzi-
we tegoroczne odkrycie. Mama wprawdzie złości 
się okrutnie, bo fi olki z zapachem do tortu znikają 
jedna po drugiej, ale ojciec chwali zmyślność syna. 
„Będą z niego ludzie” – cieszy się w duchu. Sam też 
wędkuje, tyle że brak mu czasu na częste wyprawy. 
Co innego Paweł, ten w pełni wykorzystuje uroki 
wakacyjnej przerwy w nauce...

Kolejny zarzut i kolejna płotka. Rybka walczy za-
ciekle, błyskając przy nawrotach srebrnymi łuska-
mi. Nagle wir, trzask i zupełne zaskoczenie! Szczy-
tówka bambusa wyprostowana, żyłka smętnie zwi-
sa, urągając osłupiałemu łowcy swoim widokiem. 
Chłopak drżącymi palcami montuje kolejny, dużo 
mocniejszy zestaw. Kotwiczkę poprzedza stalowy 
drucik – chytrość wydumana przeciwko zębom 
szczupaka. Pękaty spławik ląduje pośrodku zatocz-
ki. Porusza się w takt podrygującej na kotwiczce 
płotki. Po chwili znika gwałtownie, żyłka ucieka 
z kołowrotka. Ostre szarpnięcie wędką i upragnio-
ny opór. Gorączkowy hol, podczas którego zestaw 
celująco zdaje test na wytrzymałość. Zaskoczony 
zębacz dyszy ciężko w pachnącej trawie. Wielki... 
Radość ogromna! Dopiero ciężkie krople letniej 
ulewy chłodzą głowę rozentuzjazmowanego łowcy. 
Po chwili Paweł maszeruje wśród wichru, grzmotów 
i błyskawic w kierunku domostwa, czując w plecaku 
słodki ciężar zdobyczy. Rozpiera go duma, nie wie 
jeszcze, że okupi tę wyprawę ciężkim zapaleniem 
płuc. Nie będzie jednak żałował, iż się na nią wy-
brał, w końcu nie co dzień chwyta się pierwszego 
w życiu szczupaka!

Uśmiechnął się do swoich myśli i wlał do kubka 
resztkę kawy. „Tyle lat, tyle lat...” – pomyślał. Spoj-
rzał raz i drugi w kierunku Wisły i mruknął coś pod 
nosem. Uśmiech zmienił się zrazu w zadumę...

Nastrojowy wieczór nad Wisłą
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Węglowy spinning trzeszczy, wyginając się do 
granic możliwości. Plecionka ucieka z głośnym świ-
stem, aż ryba staje gdzieś na granicy nurtu i spokoj-
nej wody. Powolne, uparte „pompowanie” i znowu 
gwałtowny odjazd. Czwarty, piąty?  Paweł traci ra-
chubę, ręce mdleją z bólu. Wreszcie, po kilkudziesię-
ciu minutach twardej walki, ogromny sum krąży pod 
samym brzegiem. Ciemne cielsko przesuwa się tuż 
pod powierzchnią, mimowolnie nasuwając skojarze-
nia do łodzi podwodnej. Łowca, zabezpieczywszy 
wcześniej dłoń kawałkiem fl anelowej szmaty, chwy-
ta rybę za koścista szczękę i taszczy na piaszczysty 
brzeg. Zmęczenie nie pozwala mu należycie cieszyć 
się z wygranej. Oddycha ciężko, kto wie, czy nie 
ciężej niż pokonana zdobycz. Po głowie kołacze się 
tylko jedna myśl – „wujcio byłby dumny...”

Przed wieczorem wiatr ruszył, rozwiewając mgłę 
po zaoranych polach. Tu i ówdzie ozwały się skrze-
kliwe kuropatwy. Wielka czarna wrona kołowała 
uparcie wokół wiekowej topoli, jakby chciała za-
hipnotyzować ją swoim jednostajnym ruchem. Tyl-
ko wydeptany na trawie ślad świadczył o tym, że 
niedawno gościł tu człowiek. Gdzie odszedł? Nie 
wiem, może łowić kolejne wspomnienia... 

Prorok
Facet machał uparcie długim spinnerem, a cięż-

ki wobler raz po raz spadał do wody kilkadziesiąt 
metrów poniżej jego stanowiska. Stanowiska prze-
dziwnego – była to rozległa piaszczysta płycizna, 
po której ów moczykij brodził w sięgających za 
kolana gumiakach. Przystanąłem zadziwiony, gdy 
go ujrzałem. Co on, do cholery, wyczynia? Płytko, 
piach, ławice karłowatych kleników, a on się wy-
głupia, bombardując tę wiślaną pustynię sumową 
przynętą... A może to sportowiec i ćwiczy przed ko-
lejnym konkursem rzutowym? Zapytałem o cel jego 
działań, a on odpowiedział, że się „przyzwyczaja”. 
Nie zrozumiałem.

***
Jeszcze kilka minut przedzierania się przez jeży-

nowe chaszcze i będę. Już słychać szmer ukochanej 
rzeki. O, i jest! Ależ dziś piękna! Leniwa, głęboka 
i pełna wirów oplatających podwodne korzenie. Są 
takie dni, że spoglądasz na wodę i po prostu wiesz, iż 
złowisz w niej piękną rybę. Jestem przekonany, że to 
jeden z tych dni! Pierwsze rzuty wykonuję skutecz-
nym woblerkiem. Jeden, drugi, trzeci. Wreszcie ostre 
przytrzymanie, jeszcze ostrzejsze zacięcie i... siedzi! 
Na dobre siedzi, bo nawet kupiony za ciężkie pienią-

dze przyrząd do uwalniania przynęt nie pomógł. Nic 
to, w plecaku mam jeszcze kilkadziesiąt świecidełek 
do spinningowania. Nie raz się sprawdziły, wiele 
razy zawiodły. Schodzę w dół rzeki, aż do szczupa-
kowej „bankówki”. A niech to szlag! Nie połowię. 
Uprzedził mnie koleś z podrywką. Zapytany o efek-
ty, splunął i spojrzał z niesmakiem w moją stronę. 
„Wszyskośta, k..., wytrzebili!” – wycedził. Wycofa-
łem się ostrożnie. Z takim nie ma co zaczynać, jak 
wypije dwa, trzy jabole, to może i przyłożyć!

***
Ależ cudne są sierpniowe noce nad Wisłą! Nie wia-

domo, co podziwiać – czy grad spadających gwiazd, 
czy może błyski księżyca igrającego z atramentową 
wodą. Leżymy z kumplem na kocu i wpatrujemy się 
w wygięte szczytówki gruntówek. Może wreszcie 
przyłoży coś solidnego? Kumpel snuje opowieść 
o swoich wędkarskich przewagach, ale naraz fascy-
nującą fabułę przerywa jakiś stukot na drugim brze-
gu. Brzeg ten umocniono kamienną opaską, dzięki 
temu z łatwością odgadujemy, że przemieszczają 
się po nim ludzie. Stukają buciorami o kamienie, 
aż miło! Nagle głośniejszy stukot połączony z brzę-
kiem tłuczonego szkła. Potem krótki dialog – „co 
to było?” „Kompot.” „Masz, k..., szczęście, bo byś 
zaiwaniał do sklepu!” Rechoczemy rozradowani. 
Po godzinie ciszę nocną przerywa warkot samocho-
du. To straż rybacka z Mielca, legitymują wędkarzy 
z drugiego brzegu. Ciachnęli jakiegoś durnia, któ-
ry tłumaczy, że niewymiarowe sumki w siatce miał 
zamiar uwolnić, a zatrzymał je tylko dlatego, że 
robią sobie z kumplem zawody. Będzie kolegium. 
Strażnicy zaraz odjeżdżają, nie wchodzą w krzaki, 
bo „pękają” przed tym, co mogłoby ich tam spotkać. 
Skontrolowali tylko gruntowców tkwiących na par-
kingu. Po jakimś czasie uaktywniają się koledzy od 
kompotu. Musieli już nieźle pochlać, bo kłócą się 
zawzięcie o walory smakowe sumów. Jeden twier-
dzi, że  najsmaczniejsze są osobniki od 10 do 16 
kilogramów, a drugi, że od 21 do 30. Do domu wró-
ciliśmy zmęczeni, bez ryb, ale zadowoleni, bo je-
den z kłócących się wylądował w wodzie i dopiero 
kilkadziesiąt metrów niżej go wyłowili. Darł się jak 
zarzynane prosię! Nie ma co, ciekawie było! Będzie 
o czym gadać na kolejnych wyprawach!

***
Późna jesień, osławiony kanał zrzutowy Elek-

trowni Połaniec. Woda ciepła jak zupa, mimo że po-
wietrze ma temperaturę około zera. Tłum wędkarzy, 
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ale tylko kilku łowi, inni z zazdrością spoglądają na 
spinningistę, który usadowił się na wysepce, wyra-
stającej z wody nieco powyżej ich stanowiska. Łowi 
na gumy i ma znakomite efekty. Gdy po trzech go-
dzinach dobija pontonem do stałego lądu, chwali się 
swoim łupem. Schwytał 24 sandacze, wprawdzie 
w większości „pistolety”, ale niektóre to prawdzi-
we okazy. Największy ma 76 centymetrów.  Obda-
rowuje hojnie kibiców, a do bagażnika ładuje tylko 
kilka największych zębali. „On taki popis daje co 
kilka dni” – mówi do mnie zachwycony młodzie-
niec, jeden z podziwiających. Dostał od specjalisty 
kilówkę, toteż w oczach błyskają mu łzy radości.

***
Kolega po kiju zaprosił mnie na video. „Nie poża-

łujesz, fajne nagranie zrobiłem, na żywo!” – zachwa-
lał. Dałem się skusić. Kumpel miał rację, wprawdzie 
jakość nagrania słabiutka, ale treść znakomita. Wal-
ka człowieka z naturą. Na śmierć i życie. Dwie łódki 
wpływają między wiślane główki, a stojący na nich 
ludzie rozciągają drygawicę. Robią to sumiennie, 
z dużą dokładnością. Siata sięga od końca jednej 
główki do szczytu drugiej. Zamyka się w ten sposób 
kilkaset metrów wody, a potem tłucze drągami – od 
brzegu, aż do samej sieci. Efekty jednak takie sobie. 
Parę szczupaków, czasem sandacz i stadko leszczy. 
Gdy obtłucze się już dane miejsce, przepływa się 
w kolejne. I tak do skutku. Aż napełni się paka cze-
kającej na brzegu ciężarówki. Czas akcji – wrzesień 
2008, miejsce – Budziska (wioska położona nieopo-
dal Połańca). Aktorzy – nieznani, ale gęby mieli cał-
kiem miastowe. Koniec. Filmu oczywiście.

***

Chańcza. Lodowa tafl a pokrywa szczelnie cały 
zbiornik. Stoję nieopodal wysokiej tamy. W dole 
tkwi kilkudziesięciu ludzi. To wędkarze, łowią 
okonie na podlodowe błystki. Zaczynam marzyć... 
Wydaje mi się, że lecę... Spoglądam w dół i do-
strzegam małe punkciki. Obniżam lot i widzę dużo 
wyraźniejszy obraz. Pokryty śniegiem lód zdobi ty-
siące czerwonych punkcików. Jakby ogromny ptak 
upstrzył wszystko wokół krwistą sraczką! Spadam 
w dół i przytomnieję. Wypijam kubek gorącej her-
baty i znowu schodzę na lód, by łowić okonie. Mała 
błystka ląduje na dnie, podrywam ją ostro i czuję 
opór. Po chwili koło mojego buta skacze pasiasty 
drapieżnik. Ładny, ma z 15 centymetrów. Przygnia-
tam go podeszwą i wyrywam grot kotwiczki, któ-
ry utkwił mu w oku. Krew trysnęła na watowane 
spodnie. Ryba podskoczyła jeszcze dwa, trzy razy 
i stężała wykrzywiona jak podkowa. Na szczęście.

***
Naczytałem się ostatnio o pstrągach. Skradam się 

teraz brzegiem staszowskiej Czarnej i liczę na spo-
tkanie z kropkowańcem. Rzuty cichutkie, plasowa-
ne, obrotówka ląduje w cieniu pod drugim brzegiem. 
Na razie nie ma efektów, ale jest super. Cichutko, 
pięknie. Nagle ciszę przerywa głośne ryczenie kro-
wy. Spoglądam przed siebie i widzę łaciate zwierze 
stojące pośrodku niewielkiego brodu. Krowa szcza 
beznamiętnie, barwiąc wodę śmierdzącym strumie-
niem. Odechciało mi się pstrągów. Wracając, napoty-
kam na gromadkę dzieciaków, które szukają ryb pod 
korzeniami. Wkładają zwinne dłonie w dziury pod 
brzegami, w nadziei napotkania tam zimnego, sprę-
żystego kształtu. Nieopatrznie zostawiły na brzegu 
ubrania. Zbieram je do kupy i wędruję w kierunku 
wypatrzonego wcześniej bajorka. Wykonuję silny 

zamach, czując jednocześnie, iż tracę 
grunt pod nogami. Poślizgnąłem się 
na bagnistym podłożu i większą czę-
ścią ciała wylądowałem tam, gdzie 
i ubrania dzieciaków. W cuchnącej 
gównem sadzawce. Twarzy nie za-
moczyłem, bo została na brzegu. 
W pokrzywach. Leżę bezsilny, za-
nurzony w trzech czwartych w ba-
gnie. Ze zdziwieniem konstatuję, że 
w krzakach nieopodal ślicznie kwili 
słowik. Raptem jego śpiew zostaje 
zagłuszony przez bzyczenie wielkie-
go gza, który po chwili boleśnie żądli 
mnie w odsłoniętą szyję. Macham 
dłonią, żeby go odgonić, lecz zamiast 
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owada trafi am ociekającą z błota kończyną we wła-
sną gębę. Czuję w zębach cierpki posmak gnoju.

Macham uparcie długim spinnerem, a ciężki wo-
bler raz po raz spada do wody kilkadziesiąt metrów 
poniżej mego stanowiska. Stanowiska przedziwne-
go – to rozległa piaszczysta płycizna, po której bro-
dzę w sięgających za kolana gumiakach. Wokół pry-
skają niewielkie klonki, a przynęta orze piaszczyste 
dno. Skwar, koszula lepi się do pleców. Mimo to nie 
przerywam „łowów”. Przyzwyczajam się, bo zrozu-
miałem.

Serdecznie dziękuję Norbertowi Jakubczykowi 
za udzielenie zgody na wykorzystanie fotografi i 
Jego autorstwa do artykułów o tematyce węd-
karskiej - M. P.

Najpiękniej wyglądają w wodzie
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Mieczysław Adamowski - założyciel chóru „Kantata”, fot. Dawid Glica

Członkowie połanieckiego chóru „Kantata” fot. Dawid Glica



Ulica Kościelna w Połańcu,

Radosław Matusiewiczfot.
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Ulica Kościelna w Połańcu,

Radosław Matusiewiczfot.

Malowniczy zachód słońca w okolicach Połańca, fot. Dawid Glica

Dworek Kościuszki w Sosnowicy,

fot. Dawid Glica

Dworek Kościuszki w Sosnowicy,

fot. Dawid Glica
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