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Szanowni Państwo!

Z przyjemnością przedstawiamy kolejny, siedem-
nasty już numer „Zeszytów Połanieckich”, zachę-
cając jednocześnie  do zagłębienia się w jego treści. 
Tym razem materiał tak różnorodny, że bez wątpie-
nia każdy z Czytelników znajdzie coś, co wzbudzi 
jego zainteresowanie i – być może – pozwoli pogłę-
bić wiedzę o regionie, jak również o innych miej-
scach związanych z Połańcem i jego 
mieszkańcami.

Na początek proponujemy artykuł 
o modnej ostatnio pasji – genealo-
gii. Swoimi spostrzeżeniami i prak-
tycznymi uwagami na temat poszu-
kiwania własnych „korzeni” dzieli 
się w nim z Państwem Radosław 
Matusiewicz, Prezes Towarzystwa 
Kościuszkowskiego w Połańcu. 

Na pewno warto też poświęcić 
kilka chwil na przeczytanie obszer-
nego reportażu autorstwa Mieczy-
sława Machulaka, który w barwny 
sposób opisuje wyprawę mieszkańców Połańca na 
Kresy. Każdy z Czytelników będzie miał okazję od-
być duchową podróż śladami Elizy Orzeszkowej, 
Czesława Niemena, Adama Mickiewicza i Tadeusza 
Kościuszki – podróż niezwykle interesującą również 
z tego względu, że artykuł został wzbogacony dużą 
ilością fotografi i. Ze swej strony szczególnie pole-
cam ten tekst polonistom, historykom i wszystkim, 
którzy zainteresowani są losami wschodnich rubieży 
dawnej Rzeczypospolitej. Zobaczyć „dwie mogiły”, 
Świteź, Nowogródek, poczuć klimat nadniemeńskiej 
okolicy, poznać losy pamiątek po naszych wiesz-
czach – jak dla mnie – bezcenne.

Następne karty „Zeszytów” zajmują zapiski 
pierwszego Prezesa naszego stowarzyszenia – śp. 
Mieczysława Tarnowskiego. W artykule opracowa-
nym przez Radosława Matusiewicza na podstawie 
materiałów Pana Tarnowskiego opowiedziana zo-
stała historia połanieckiego epizodu insurekcji ko-
ściuszkowskiej. Opowieść ta ma oryginalną formę, 
gdyż jej narrator to najsłynniejszy z kosynierów – 
Bartosz Głowacki.

W tym numerze przedstawiamy również losy kil-
ku połańczan, których wichry historii rzuciły na 
obczyznę. Kazimierz Wiącek, Marian Wojciechow-
ski, Daniel Warchałowski – to nazwiska osób od 
lat mieszkających poza granicami naszego kraju, 
ale niezmiennie tęskniących za swoją Ojczyzną. Na 
pewno warto zapoznać się z ich refl eksjami i spo-

strzeżeniami na temat życia z dala 
od Polski.  

Prezentujemy też dwa teksty na-
szego stałego współpracownika, 
Pana Józefa Korczaka „Gerwaze-
go”. Tym razem artykuł poświęcony 
uroczystości 100. rocznicy urodzin 
Władysława Jasińskiego „Jędrusia” 
i krótki reportaż opisujący rozbroje-
nie posterunku w Borowej.  

Jak sądzę, ciekawą propozycję 
stanowi artykuł Stanisława Dalma-
ty, dotyczący połanieckich kuźni. 
Być może stanie się on dla Państwa 

inspiracją do podzielenia się z Czytelnikami wiedzą 
na temat innych, „ginących rzemiosł”? Przyznam, 
że dla redakcji „Zeszytów” to wątek niezwykle in-
teresujący...

Na koniec artykuł ucznia połanieckiego gimna-
zjum, Kuby Gada – dotyczący losów Naczelnika 
– oraz krótki tekst nauczycielek z miejscowej pod-
stawówki, odnoszący się do potrzeby poznawania 
języków obcych. Tradycyjnie już – także kilka „Opo-
wieści wędkarskich” mojego autorstwa.  

Siedemnasty „Zeszyt” to już ostatnie wydawnic-
two Towarzystwa w 2009 roku, który był okresem 
dużej aktywności wielu członków i sympatyków na-
szej organizacji. W imieniu redakcji i Zarządu TK 
w Połańcu pragnę za tę aktywność serdecznie po-
dziękować, życząc jednocześnie Państwu dużo sił 
i zdrowia na cały rok 2010. Oby był on co najmniej 
tak samo owocny jak ten, który właśnie mija. 

Ze świąteczno-noworocznym pozdrowieniem,
Marek Pedyński.
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Radosław Matusiewicz

GENEALOGIA – MODNA PASJA

Genealogia to ostatnio bardzo modne hobby. Wiele 
osób, które spotykam, chciałoby tworzyć lub zaczęło 
już tworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny. 
Często znajomi pytają mnie, jak w ogóle rozpocząć 
poszukiwania i gdzie szukać informacji. Myśl o tym 
ożywa zwłaszcza podczas spacerów po cmentarzach 
i spotkań z rodziną w Święto Zmarłych. Często za-
stanawiamy się, z kim właśnie się przywitaliśmy, 
kim te osoby dla nas są, czy to bliska rodzina, krew-
ni czy po prostu znajomi. Jesień i zima to najlepszy 
okres, by rozpocząć swoje poszukiwania.

Dziś dzięki Internetowi mamy bardzo dużo moż-
liwości odnalezienia informacji o swojej rodzinie, 
nawiązania kontaktu z kuzynami mieszkającymi na-
wet daleko za granicami kraju, szybkiego przesłania 
zdjęć i dokumentów. Istnieją też fi rmy świadczące 
usługi w zakresie prowadzenia badań nad gene-
alogią rodzin. Tak forma jest jednak dosyć droga. 
Osobiście polecałbym poszukiwania we własnym 
zakresie. Grafi czne przedstawienie drzewa genealo-
gicznego zależy od indywidualnego podejścia każ-
dego z nas. Istnieją programy komputerowe, które 
zrobią to za nas, jednak trzeba za nie zapłacić. Przy 
kupnie programu należy też zwrócić uwagę, czy 
można wpisywać w nim polskie znaki. 

Z doświadczenia wiem, że w każdej rodzinie na-
tkniemy się na osoby, które z przyjemnością nam 
pomogą, przesyłając wszystko, co mają, ale i takie, 
których to zupełnie nie zainteresuje. Ale nie trzeba 
się tym przejmować, bo każdy ma inne podejście do 
życia.

Oczywiście wiele osób chciałby stworzyć jak naj-
większe drzewo, w którym znajdzie się wiele zna-
nych osób, jakimi będzie się można „pochwalić” 
przed znajomymi. Wielu też chciałoby szczycić się 
szlacheckim pochodzeniem, mieć wśród krewnych 
żołnierzy, doktorów, profesorów i księży. Takie oso-
by mogą się jednak bardzo szybko zawieść. Życie 
kiedyś nie różniło pod wieloma względami od dzi-
siejszego. Nie dziwmy się więc, jeśli znajdziemy 
wpisy o nieślubnych dzieciach lub dowiemy się o 
innych niezbyt chlubnych epizodów z życia naszych 
przodków. Takie było życie i my tego nie zmienimy. 
Oczywiście niektórym uda się nawet połączyć swo-
je drzewo z jakąś rodziną szlachecką wymienianą w 
herbarzach. Najważniejsze jednak, byśmy to my coś 

w życiu osiągnęli, z czego nasi potomkowie będą 
dumni. Jedynie na to mamy tak naprawdę wpływ.

Jak zacząć?
Tworzenie drzewa genealogicznego najlepiej roz-

począć od zbierania i porządkowania wszystkich 
informacji przekazanych przez najbliższą rodzinę. 
Spacer na cmentarz pomoże nam w zapisaniu dat 
urodzin i śmierci naszych bliskich. Dzięki tym da-
tom będzie nam potem dużo łatwiej poruszać się 
w księgach metrykalnych. Gdy już znajdziemy naj-
starszych przodków na naszych cmentarzach, mu-
simy udać się do proboszcza danej parafi i lub do 
Archiwum Państwowego. Urzędy stanu cywilnego 
przechowują dane dotyczące urodzin, zgonów i ślu-
bów z ostatnich 100 lat, a starsze przekazują do Ar-
chiwum. 

Nasze połanieckie księgi metrykalne znajdują się 
w Archiwum Państwowym w Sandomierzu i sięgają 
roku 1810. W Bibliotece Seminaryjnej w Sandomie-
rzu możemy też znaleźć ocalałe z pożaru kościoła 
starsze księgi metrykalne naszej parafi i. Ocalały one 
dlatego, że ówczesny proboszcz wywiózł je do San-
domierza w celu oprawienia w skórę. Zawierają one 
Księgę urodzeń z lat 1666-1685 (G-922) i Księgę 
ślubów z lat 1665 – 1770 (G-930).

Co zawierają księgi metrykalne?
Księgi metrykalne są potężnym źródłem wiedzy 

cennej nie tylko z punktu widzenia genealogii, ale też 
historii danej miejscowości. Z aktu urodzenia może-
my uzyskać wiedzę na temat: imienia dziecka, imion 
i nazwisk rodziców (w tym panieńskiego matki) i ich 
wieku, daty, godziny i miejsce urodzenia (też numeru 
domu), imion i nazwisk świadków, ich wieku i często 
zawodu, jaki wykonywali lub statusu społecznego 
oraz nazwiska rodziców chrzestnych. Świadkowie to 
przeważnie przyjaciele rodziny lub kuzyni.

Wiele więcej cennych dla nas informacji zawie-
rają metryki ślubów, bo oprócz danych podawanych 
przy urodzinach dzieci, pojawiają się również takie, 
które wskazują, gdzie chrzczeni byli nowożeńcy, 
czyli gdzie ewentualnie kontynuować nasze poszu-
kiwania. Ponadto uroczystość taka gromadziła wie-
lu zacnych świadków, których podpisy widnieją pod 
aktem ślubu. Akty zgonu zawierają inną dla nas in-
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formację. Oprócz poznania wieku zmarłego (który 
pomaga nam znaleźć rok jego urodzenia), dowiadu-
jemy się, kogo dana osoba pozostawiła (męża, dzie-
ci) i w jakich miejscowościach.

Tekst:
Działo się w Mieście Połańcu dnia drugiego 

Czerwca Tysiąc Osiemset Czterdziestego roku o go-
dzinie siódmej rano. Stawili się Jan Matusiewicz lat 
dwadzieścia sześć i Karol Maiewski lat pięćdziesiąt 
trzy liczący oba Mieszczanie rolnicy w Przedmieściu 
Podskalne zamieszkali i oświadczyli że w dniu trzy-
dziestym pierwszym Maja roku bieżącego o godzinie 
siódmej z południa w domu pod numerem drugim 
Umarł Karol Matusiewicz rok ieden mający syn Jana 
i Józefy małżonków Matusiewiczów Mieszczan rol-
ników zostawiwszy po sobie rodziców w Podskalu. 
Po przekonaniu się na ocznym zejściu Matusiewicza 
Akt ten stawającym, z których pierwszy jest ojcem 
a drugi dziadem zmarłego przeczytawszy przez Nas 
i świadka drugiego podpisany został. Pierwszy zaś 
świadek pisać nieumie.

Podpisali: Ks. Cybulski Proboszcz i Karol Ma-
iewski Świadek

Przy okazji tego wpisu należy nadmienić, że mało 
kto potrafi ł w Połańcu w tych czasach pisać. Umie-
jętność tę posiadali z reguły księża, urzędnicy, na-
uczyciele i szlachta. Niektórzy potrafi li się zapewne 
jedynie podpisać, ale większość nie potrafi ła nawet 
tego. Osoby, które być może miały kontakt ze Szkół-
ką Elementarną w Połańcu, umiały się przynajmniej 
podpisać, ale po latach nieużywana umiejętność czy-

tania i pisania zanikała. Wymieniony w powyższym 
akcie Jan Matusiewicz umiał podpisać się przy akcie 
urodzenia syna Karola, a już po roku nie potrafi ł się 
podpisać. Zapewne nie miał przez ten czas długopisu 

w ręku. Więcej do czynienia z pisaniem i czytaniem 
miał jego teść, który był wtedy właścicielem części 
dawnego folwarku na Podskalu.

Język
Układ zapisów aktów w księgach jest bardzo po-

dobny od wieków, dlatego też znając podstawowe 
zwroty w języku łacińskim, możemy poradzić sobie 
z wpisami z ksiąg XVII i XVIII wiecznych. Sprawia 
to trochę kłopotu, ale z czasem, po przestudiowa-
niu kilkunastu wpisów, można rozszyfrować i wy-
chwycić dane nas interesujące. Od roku 1810 do ok. 
1867 księgi połanieckie prowadzone były w języku 
polskim, więc nie powinno być większych proble-
mów poza rozszyfrowaniem charakteru pisma księ-
dza prowadzącego księgi i stanu technicznego tych 
ksiąg. Kilka lat po upadku powstania styczniowego 
(ok. 1867 r.) nasze księgi prowadzone były w języ-
ku rosyjskim. Jeśli ktoś uczył się tego języka, nie 
powinien mieć większych trudności z odczytaniem 
tekstu. W tym języku wpisy prowadzono pewnie 
do pierwszych lat XX wieku (tego dokładnie nie 
sprawdziłem). Jeśli ktoś nie zna nawet rosyjskich 
liter, to dla ułatwienia imiona i nazwiska osób są 
tam dodatkowo wpisywane w nawiasie w języku 
polskim. Potem księgi prowadzone są już starannie 
w języku polskim.

Tekst: w ręku. Więcej do czynienia z pisaniem i czytaniem

Przykładowy akt zgonu
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Nieścisłości
Podczas prowadzenia naszych badań spotkamy 

się z wieloma nieścisłościami, którymi jednak nie 
należy się zbytnio przejmować. Wynikały one naj-
częściej z błędów zapisu przez urzędnika i niedo-
kładnych danych podawanych przez rodzinę, a nie 
sprawdzonych przez urzędnika. Najczęstsze niedo-
kładności dotyczą dat, którymi się kierujemy. Zna-
jąc np. datę zgonu i podany wiek zmarłego, musimy 
się liczyć z tym, że świadkowie podali wiek zmar-
łego w przybliżeniu. Zmarły więc mógł się urodzić 
nawet 3 lata wcześniej lub później niż wynika to 
z jego aktu zgonu. Przy osobach osiągających po-
deszły wiek nie należy się dziwić, gdy rozbieżności 
będą jeszcze większe.

Najwięcej emocji wzbudza jednak zmiana na-
zwiska osoby. Zmiany wynikające z błędów orto-
grafi cznych jesteśmy w stanie od razu wychwycić, 
więc nie należy traktować danej osoby jako „nie 
należącej do naszej rodziny”. Największe różnice 
w zapisie danych jednej i tej samej osoby wynikają 
z faktu, że świadkowie często podawali raczej gwa-
rowe przezwiska niż pełne nazwiska. Na co dzień 
bowiem raczej skracano nazwisko, przeważnie do 
dwóch sylab. Jest wiele starych nazwisk połańczan, 
które ostatecznie do dziś przetrwały w różnych for-
mach. Na przykład: Grelewski – Grelowski – Gre-
la, Smoleński – Smoleń, Korczakowski – Korczak, 
Wałcerski – Wołcyrski – Wałcerz. Zdarza się rów-

nież, że nawet rodzeni bracia ostatecznie zapisywa-
ni są w różny sposób i ich rodziny nazywają się ina-
czej. Np. Warenda i Waręda. Nie są to może rzeczy 
istotne, ale dodają smaku naszym poszukiwaniom.

Rodzina na emigracji
Jeśli wytrwamy w swym zapale, bez problemu 

będziemy poruszać się po zagranicznych stronach 
www. Nie chciałbym tu ich wszystkich wymieniać, 
lecz polecę Państwu jedną – www.ellisisland.org. 
Jest to strona, na której spisane są nazwiska osób 
przybywających do USA na początku XX wieku. 
Z Połańca i okolicznych gmin wyjeżdżało wtedy 
wiele osób. Trudno znaleźć rodzinę, z której ktoś by 
tam nie wyjechał. Na stronie tej możemy znaleźć, 
oprócz imion i nazwisk osób, ich wiek, status spo-
łeczny, miejscowość, z której pochodzą, kogo pozo-
stawiły w domu i do kogo w USA się udają. Tutaj 
też musimy uwzględnić ewentualne pomyłki wy-
nikające z braku polskich znaków i nierozumienia 
przez urzędników amerykańskich języka polskiego. 
Pamiętajmy, że wtedy Połaniec leżał w Rosji.

Zakończenie
Zwieńczeniem naszej pracy może być zjazd ro-

dzinny, przez nas zorganizowany. Im więcej osób z 
różnych części Polski czy z zagranicy, tym bardziej 
udany. Pełnym sukcesem jest cykliczna organizacja 
zjazdów rodzinnych w miejscu, skąd dana rodzina 

Zjazd rodzinny Jarzynów w 2006 r.
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miejscowego Dynama. Okrasą pobytu była możli-
wość obserwowania meczu ligowego miejscowego 
Dynama z drużyną z Grodna. Oczywiście odbywało 
się to przy ścisłej kontroli paszportowej białoruskiej 
milicji, której z powodu zawodów zgromadziło się 
sporo. 

W przewodniku czytamy: Brześć, miasto, dawniej 
Brześć Litewski, Brześć nad Bugiem, Brześć Podlaski 
(biał.)Берасьце, Брэст, ukr. Берестя. ros. Брест) – 
miasto na Białorusi, na Polesiu, nad Bugiem, u ujścia 
Muchawca, stolica obwodu brzeskiego; ośrodek przemy-
słowy, węzeł kolejowy i drogowy na granicy z Polską, 
port rzeczny, port lotniczy; uniwersytet (1995), politech-
nika (1989); ośrodek kultury polskiej na Białorusi, pol-
ski konsulat generalny; 313 tys. mieszk. (2007).

Ofi cerowie sowiecki 
i niemiecki podczas 
rozmowy w Brze-
ściu we wrześniu 

1939 r.

się wywodzi. Kiedyś na takie spotkania mogły po-
zwolić sobie jedynie znane rody, dziś jednak każdy 
z nas może takie przedsięwzięcie zorganizować, pod 
warunkiem, że ma ku temu chęci i w miarę przychyl-
ną temu rodzinę. Tu możemy spotkać się z jednym 
jeszcze problemem. Otóż trudno znaleźć rodzinę, 
w której nie ma konfl iktów, przeważnie majątko-
wych, której wszyscy członkowie będą chcieli się 
spotkać. Jednak im większą część rodziny uda nam 
się zintegrować, tym większy nasz sukces.

Mnie udało się podczas moich poszukiwań do 
tego stopnia zintegrować rodzinę mojej mamy, że 
po kilku latach wszyscy przyjechali do Połańca na 

pierwszy zjazd rodzinny. Rodzina Jarzynów bo-
wiem mieszka w Połańcu już od ok. 200 lat. Była 
Msza Święta za rodzinę i przyjęcie w Restauracji 
„Winnica”. Cała rodzina mogła się wtedy poznać, 
wymienić adresami, wypełnić Księgę pamiątkową 
i zaplanować kolejny zjazd w Połańcu. Takiego za-
kończenia badań życzę wszystkim. Jak to w życiu 
bywa, w zjeździe uczestniczyli wszyscy … oprócz 
mnie (przeszkodził mi wyjazd za granicę).

Nie zapominajmy jednak o tym, że dla przyszłych 
pokoleń najważniejsze jest to, kim my jesteśmy, co 
w życiu osiągniemy, co po sobie dla nich zostawia-
my i jak zapamiętają nas inni.

Mieczysław Machulak 

KRESOWYM SZLAKIEM 

Jedna z moich znajomych, podróżująca po cie-
kawych miejscach w Europie Zachodniej, ostatnio 
również na Bliski Wschód, pochwaliła się w gronie 
spotkanych osób, że była na Białorusi… Wzbudziło 
to zdumienie i pytania typu: jak to, przecież nikt nie 
organizuje wycieczek na Białoruś??

Wyprawa na Kresy to zawsze jest duże przedsię-
wzięcie. Tym bardziej na teren Republiki Białoruś. 
Dochodzą tu dodatkowe elementy w postaci ko-
nieczności załatwienia wiz dla uczestników, pro-
cedura przekraczania granicy, o czym nie zawsze 
chcemy pamiętać no i pytanie czy wszystko będzie 
OK. 

Jest zawsze niepewność, bo o wjeździe czy od-
mowie wpuszczenia może zadecydować drobna 
sprawa. Na szczęście nie miało to miejsca w naszym 
przypadku, a najbardziej niemiłą osobą okazał się 
funkcjonariusz polskiej Straży Granicznej na przej-
ściu w Terespolu i to już na wyjeździe.

W Brześciu
Wyjazd nastąpił o 4 rano w środę 23 września 

2009 r. Trasa przejazdu: Połaniec - Brześć (ok. 350 
km). O godz. 900 Odebraliśmy paszporty i wizy 
w konsulacie białoruskim w Białej Podlaskiej. Po-
tem już na granicę. Tu procedury przekraczania za-
jęły nam 1,5 godz. Potem do Brześcia. Nasi przy-
jaciele z Brześcia oddali nam nieocenione usługi. 
Zarezerwowali m. in. posiłki i noclegi. W Brześciu 
nocowaliśmy w hoteliku „5 kolec” „5 kółek” ул. Гоголя 
9 zlokalizowanym w obiektach stadionu sportowego 

Ofi cerowie 
i niemiecki
rozmowy 
ściu we w

1939
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W czasie okupacji niemieckiej działało w mieście 
getto, a Niemcy wymordowali większość miejsco-
wych Żydów w Bronnej Górze.

Od 1945 miasto znajdowało się w granicach 
BSRS na mocy umowy polsko-sowieckiej z 1945. 
Od 1991 należy do Białorusi, jest siedzibą władz 
obwodu. Większość polskiej ludności została po 
wojnie deportowana za Bug lub uciekła zaraz po 
1945, niewielka grupa wyjechała po 1956.

Brześć – główny deptak miasta

Brześć – nowy pomnik 

Brześć- gmach Gorispołkoma

Twierdza brzeska 

Cerkiew d. kościół na terenie Twierdzy

Brześć – główny deptak miasta

Brześć – nowy pomnik 

Brześć- gmach Gorispołkoma

Twierdza brzeska 

Cerkiew d. kościół na terenie TwierdzyC
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Zmiana warty

Sporo się zmieniło w Brześciu od ostatniego roku. 
A to wszystko z powodu przygotowań do obchodów 
1000-lecia miasta. (2010 r). Nasi gospodarze z dumą 
pokazują nam centrum miasta.

Spacer po Brześciu to przede wszystkim Kościół 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu nad 
Bugiem – świątynia rzymskokatolicka, do 1948 
roku katedra, dzisiaj znów katedra, położona przy 
pl. Lenina 34 (wcześniej: ul. Unii Lubelskiej). Ko-
ściół zbudowano w 1856 roku w stylu klasycystycz-
nym, Po 1945 roku kościół zamknięto, dokonując 
w latach pięćdziesiątych jego przebudowy na mu-
zeum krajoznawcze. W 1990 roku władze miejskie 
zdecydowały o zwrocie świątyni katolikom. We 
wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz 
Matki Boskiej Ocalenia. W czasach Białoruskiej 
SRS wierni ukryli Matkę Boską Brzeską przed wła-
dzami, wróciła ona na swoje miejsce po odzyskaniu 
przez Białoruś niepodległości, a w 1996 roku doko-
nano koronacji obrazu koroną papieską. Na murach 
zewnętrznych kościoła znajdują się epitafi a rodziny 
Jankowskich, która zginęła w wyniku działań wojen-
nych w latach 1915–20. W środku świątyni umiesz-
czono w 1993 roku tablicę pamiątkową na cześć 
obrońców twierdzy brzeskiej z jesieni 1939 roku.

Niestety nie możemy wejść, bo katedra jest za-
mknięta. 

Po drugiej stronie pomnik Lenina, miejscowi 
twierdzą, że Lenin wskazuje drogę do... Katedry. 
Obok gmach Obispołkomu, dawniej był tu polski 
Urząd Wojewódzki. To stąd Krowoszein i Guderian 
odbierali defi ladę wojsk sowieckich i niemieckich 
we wrześniu 1939 roku.

Wspomina Guderian: „W dniu, na który było wy-
znaczone przekazanie Brześcia Rosjanom, przybył 
generał brygady Kriwoszein, czołgista znający ję-

zyk francuski, dzięki czemu mogłem się z nim dobrze 
porozumieć. [...]Mogliśmy zabrać ze sobą wszystko, 
z wyjątkiem zdobytych na Polakach zapasów, które 
musieliśmy pozostawić Rosjanom. [...]Pożegnalna 
defi lada i uroczysta zmiana fl agi nad twierdzą brze-
ską w obecności generała Kriwoszeina zakończyła 
nasz pobyt w Brześciu”1. A tak wspomina to spotka-
nie wtedy podpułkownik Fritz Bayerlein szef szta-
bu Guderiana - „22 września 1939 Rosjanie, bry-
gada pancerna generała Kriwoszeina przybyli jako 
sprzymierzeńcy. Przeciągnięto linie demarkacyjną 
przez wspólną zdobycz: pokonaną Polskę. Bug stał 
się granicą. Niemcy zgodnie z traktatem, jaki za-
warł Stalin z Hitlerem, musieli wycofać się za Bug 
i zostawić Sowietom Brześć. Zawartej umowy trzy-
mano się wiernie, zorganizowano wspólną defi ladę 
i dokonano wymiany fl ag. W końcu wymieniono to-
asty. Dla Rosjan bez wódki i toastów żaden układ 
nie jest ważny. Generał Kriwoszein, zebrawszy do 
kupy trochę swojej szkolnej niemczyzny wzniósł to-
ast po niemiecku. Przytrafi ł mu się przy tym dość za-
bawny błąd. Powiedział: „Piję za wieczną wrogość! 
{Feindschaft!], natychmiast się poprawił „wieczną 
Freindschaft naszych narodów!” [ Powinien powie-
dzieć Freundschaft - przyp. tłum.]. Wszyscy wesoło 
podnieśli kieliszki”2.

Udajemy się do twierdzy. Słynna już Krepost to 
symbol jakby zatrzymanego czasu. Odtwarzane z ta-
śmy komunikaty typu gawarit Maskwa, sowieckie 
pieśni… zmiany warty… ten kraj, żyje jakby  Wieli-
kaja Otieczestwiennaja Wajna 1941-45 skończyła się 
wczoraj, a po zwiedzeniu mauzoleum zwiedzającym 
nie pozostaje nic innego jak udać się... na front… 

Po III rozbiorze Polski w 1795 Brześć przypadł 
Rosji. Na terenie zamku i miasta zbudowano twier-
dzę. Zabudowę miejską wyburzono, poza niektórymi 
budynkami murowanymi jak np. klasztorem jezuitów 
z 1623, gdzie umieszczono kancelarię i klasztorem 
bazylianów (Białym Pałacem) z 1629r. gdzie umiesz-
czono kasyno ofi cerskie. W Białym Pałacu właśnie 
w III 1918 podpisano pokój brzeski pomiędzy Rosją 
i Niemcami. Twierdza składała się z Cytadeli i trzech 
dział obronnych (Kobryńskiego, Wołyńskiego i Te-
respolskiego) połączonych czterema mostami i bra-
mami. Umocnienie Wołyńskie powstało na miejscu 
średniowiecznego grodziska i klasztoru bernardynów 
z 1781, który przebudowano na szpital. Podczas 

1 Heinz Guderian, Wspomnienia żołnierza, Bellona, 
Warszawa 1991.
2 Paul Carell, Operacja Barbarossa, Bellona, 
Warszawa 2003.
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I wojny światowej Rosjanie oddali twierdzę bez wal-
ki. Po raz pierwszy twierdzę wykorzystały wojska 
polskie w działaniach wojennych w dniach 14–17 
września 1939. Sowieci z 29. Brygady Czołgów 
pod dowództwem kombryga Siemiona Kriwoszeina 
wzięli do niewoli 1030 polskich ofi cerów, 1220 pod-
ofi cerów i 34 tys. szeregowych żołnierzy. 

Po 17 września 1939 miasto wraz z całą tzw. 
Białorusią Zachodnią zostało włączone do ZSRR. 
W 1941 miała miejsce obrona twierdzy przed woj-
skami niemieckimi, w której wzięło udział wielu 
żołnierzy czeczeńskich. Ze względu na prześlado-
wania dopiero teraz otrzymują oni odznaczenia.

Nad Niemnem
Rano wyjazd od Grodna przez Prużanę, Różanę, 

Wołkowysk. Zanim dotarliśmy do Grodna, były 
oczywiście Bohatyrowicze: Za cziom ty jediosz 
w etu dierewniu – pytała nas nasza koleżanka Galina. 
Zdies taki burian... Z pomocą miejscowych odnaleź-
liśmy grób Jana i Cecylii – okazało się, że pojecha-
liśmy trochę za daleko. Za to z mogiłą powstańców 
mogło być gorzej – dlatego nie eksperymentowa-
liśmy – od razu zdając się na pomoc miejscowych 
Polaków. I słusznie – mogiła powstańców położona 
jest na południe od wsi, w lesie, jakieś 200-300 m 
od jego skraju. Brak jakiegokolwiek drogowska-
zu czy informacji. Nasza przewodniczka – Irena 
Strzałkowska to starsza już kobieta, mająca rodzinę 
w Polsce. Tu chyba wszyscy mają polskie korzenie 
bądź rodzinę w Polsce. W całej wiosce mieszka dziś 
siedem osób, w tym jeden mężczyzna. Bohatyro-
wicze w miejscowej tradycji pozostają szlachecką 
okolicą. Jako że nie mieliśmy w ofi cjalnym planie 
Bohatyrowicz, musimy spieszyć do Grodna. Tu, po 
zakwaterowaniu w Hotelu „Turist”, udajemy się na 
zwiedzanie miasta.

Bohatyrowicze – Grób Jana i Cecylii

Bohatyrowicze – Uczestnicy wycieczki 
przy grobie Jana i Cecylii

Bohatyrowicze – Rzeźba na krzyżu 
przy grobie Jana i Cecylii

Bohatyrowicze – widok na wieś

Bohatyrowicze – Grób Jana i Cecylii

Bohatyrowicze – Uczestnicy wycieczki
przy grobie Jana i Cecylii

Bohatyrowicze – Rzeźba na krzyżu
przy grobie Jana i Cecylii

Bohatyrowicze – widok na wieś
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Bohatyrowicze – nasza przewodniczka

Bohatyrowicze – Niemen 

Bohatyrowicze - mogiła 40 powstańców

Grodno 
Grodno (biał. Гро́дна Hrodna, lub też: Го́радня, 

Гаро́дня; lit. Gardinas; niem. Grodna; ros. Гродно 
Grodno) – miasto obwodowe na Białorusi, nad Nie-
mnem, w pobliżu granicy z Polską, 317 000 miesz-
kańców (w obwodzie Polacy stanowią 24,8% po-
pulacji); ośrodek przemysłowy; port lotniczy, węzeł 
kolejowy i drogowy, przystań rzeczna; uniwersytet 
(od 1978), polski konsulat generalny.

Przedwojenny herb 
Grodna

Kazimierz Jagiellończyk jako wielki książę li-
tewski rozszerzył w 1444 prawa miejskie Grodna, 
nadając miastu herb w postaci jelenia św. Huberta 
z krzyżem pomiędzy rogami. W tym czasie radą 
miejską kierowało na zmianę dwóch burmistrzów, 
prawosławny i katolicki. Miasto uzyskało też prawo 
organizowania trzech tygodniowych jarmarków. Na 
zamku w Grodnie Kazimierz Jagiellończyk zgodził 
się przyjąć koronę polską. Na zamku zmarł w 1492. 
Na zamku w Grodnie mieszkał i zmarł też w 1483 
syn króla Kazimierza – św. Kazimierz.

Król Aleksander Jagiellończyk, nakazał budowę 
pierwszego stałego mostu przez Niemen. Za czasów 
Bony Sforzy doszło do wielu reform w organizacji 
miasta oraz nadano nowe przywileje handlowe. Na 
Horodnicy powstała rezydencja królowej. Panowa-
nie króla Stefana Batorego było określane jako „zło-
te lata” miasta. Król bardzo lubił Grodno i mieszkał 
na zamku wiele lat. 

W 1602 rozpoczęto budowę kościoła i klasztoru 
bernardynów. Klasztor w następnych wiekach był 
siedzibą sejmików powiatowych szlachty grodzień-
skiej. Po zniszczeniach wojennych potopu szwedz-
kiego Krzysztof Pac odbudował zamek na siedzibę 
Sejmu i Senatu, ponieważ Sejm w 1673 uchwalił, 
że co trzeci sejm walny Rzeczypospolitej od 1678 

Bohatyrowicze – nasza przewodniczka
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będzie odbywał się w Grodnie (poza sejmem kon-
wokacyjnym, elekcyjnym i koronacyjnym) – były 
to tzw. sejmy grodzieńskie. Miasto zyskało nieofi -
cjalnie status trzeciej stolicy Rzeczypospolitej. Już 
w roku wyboru króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego do miasta przeniesiono trybunał skarbowy. 
W 1775 utworzona została akademia medyczna, 
w tym też czasie utworzono pierwszy w mieście 
teatr. W 1776 zaczęto wydawać „Gazetę Grodzień-
ską” i „Rocznik Gospodarski”. 30 września 1794 
do Grodna przybył Tadeusz Kościuszko na czele 
wojsk powstańczych, jednak po upadku insurekcji 
kościuszkowskiej miasto ponownie opanowali Mo-
skale. W dniu 25 listopada 1795 na Zamku abdyko-
wał król Polski, który opuścił miasto w 1797. 

W latach 1894–1910 w mieście mieszkała Eliza 
Orzeszkowa, działająca aktywnie w celu powstrzy-
mania rusyfi kacji.

W dniu 10 kwietnia 1919 władze polskie przejęły 
władzę w mieście, jednak już w 1920 dwukrotnie 
stało się areną działań zbrojnych, jako ważny węzeł 
komunikacyjny na froncie polsko-bolszewickim. 
W 1921, na mocy traktatu ryskiego, Grodno stało 
się ofi cjalnie częścią II Rzeczypospolitej. Przedwo-
jenne Grodno było siedzibą władz powiatowych. 
Liczyło prawie 60 tysięcy mieszkańców, wśród 
których przeważali Polacy (60%) i Żydzi (37%), 
przy nieznacznym udziale procentowym Litwinów 
i Białorusinów (3%). W 1929 odsłonięto pomnik 
Elizy Orzeszkowej, a w 1930 zbudowano nowy 
most przez Niemen.

Agresja sowiecka we wrześniu 1939 
20 września 1939 do Grodna weszły sowieckie 

czołgi Armii Czerwonej, próbując zdobyć miasto 
z marszu, rozpoczęła się obrona Grodna. Polscy żoł-
nierze, którymi dowodził gen. Józef Olszyna-Wil-
czyński, wspomagani przez cywilnych ochotników, 
m.in. harcerzy grodzieńskich, walczyli z przeważa-
jącymi siłami wroga aż do wieczora 21 września. Po 
upadku miasta Rosjanie dokonali bez sądu egzekucji 
około 300 obrońców, w tym szkolnej młodzieży (na 
Psiej Górce rozstrzelano m. in. 20 uczniów bronią-
cych Domu Strzelca). Od 22 września na mocy pak-
tu Ribbentrop-Mołotow Grodno pozostawało pod 
okupacją sowiecką, włączone do sowieckiej Biało-
rusi jako siedziba rejonu w obwodzie białostockim. 
W latach 1941–1944 miasto znajdowało się pod 
okupacją niemiecką, podczas której wymordowano 
Żydów, umieszczając ich wcześniej w dwóch get-
tach. Miasto stało się w lipcu 1944 ponownie częścią 
ZSRR i pozostało nią aż do jego rozwiązania w 1991. 

W 1961 władze komunistyczne kazały wysadzić naj-
starszy kościół miasta, tzw. Farę Witoldową. 

Spacer po Grodnie 

Grodno – widok miasta

Grodno – cerkiew na Kołoży

Grodno – Niemen

Grodno – widok miasta

Grodno – cerkiew na Kołoży

Grodno – Niemen
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Grodno - Katedra – tablica ku czci Kościuszki

Grodno – Katedra 

Grodno – zamek 

Grodno – dom Orzeszkowej

Grodno – tablica pamiątkowa na domu Orzeszkowej

Grodno – eksponaty w domu Orzeszkowej

Grodno – widok miasta
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Grodno – widok na Niemen 

Koło zamku spotykamy przewodniczkę. To Bia-
łorusinka, ale dobrze mówi po polsku i robi sym-
patyczne wrażenie. Zamek, cerkiew na Kołoży, po-
tem Katedra (kościół jezuitów), dom Orzeszkowej. 
Trochę dużo jak na pierwszy raz. W katedrze wiele 
tablic w języku polskim, są też nowe, sam Plac Far-
ny wygląda nieco inaczej niż w czasach Rzeczypo-
spolitej. W katedrze zauważyliśmy m. in. tablicę 
pamiątkowa na cześć Naczelnika Kościuszki. Samo 
centrum miasta sprawia wrażenie zadbanego, są 
nowe chodniki i nawierzchnie ulic. Wycieczka to też 
cele handlowe, jedziemy do sklepu fi rmowego huty 
szkła „Niemen”. U męskiej części dużym wzięciem 
cieszą się „riumoczki”, panie oglądają i kupują szkło 
kryształowe. Potem jeszcze Uniwieramag, idziemy 
też do fi rmowego sklepu trunków. Bieławieżskaja 
nastojka cieszy się dużym wzięciem… Na pożegna-
nie nasza przewodnik dostaje kopię przedwojenne-
go planu Grodna. Przyda jej się, aby poszerzyć swo-
ją wiedzę na temat tego miasta. 

Czas jak rzeka 
Następnego dnia wyruszamy na wschód do Lidy. 

Jedziemy szeroką, dwupasmową drogą. Po kilku-
dziesięciu kilometrach przejeżdżamy obok Jewła-
szy, pierwszy raz w tych stronach, ale nie zdecydo-
wałem się poszukiwać pomnika na miejscu śmierci 
Komendanta „Ponurego” – mjra Jana Piwnika. Mam 
nadzieję uczynić to następnym razem. To pierwsza 
wycieczka na Grodzieńszczyznę, kolejne powinny 
być łatwiejsze… Naszym celem, też nie planowa-
nym, są Stare Wasiliszki. Tu trafi ć trochę łatwiej, są 
mapy, są zdjęcia z Internetu. Podczas dojazdu do wsi 
słuchamy jeszcze raz „Dziwny jest ten świat”. Do-
cieramy pod dom, gdzie przyszedł na świat Czesław 
Juliusz Wydrzycki – Niemen. Niemen mieszkał tu 

niemal 20 lat. Obecnie dom stoi opuszczony, a na 
ścianie wisi żałobny wianek, umieszczony podczas 
kolejnej rocznicy śmierci artysty. 

Stare Wasiliszki

 Stare Wasiliszki - dom Czesława Niemena

Stare Wasiliszki - dom Czesława Niemena

Dziś powstają projekty utworzenia muzeum 
w domu należącym niegdyś do rodziny artysty. Pod-
jeżdżamy pod kościół... Po jakimś czasie pojawił się 
ks. proboszcz. Ks. Zbigniew Draguła, pracujący tu 

Grodno – widok na Niemen 
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od 1999 r. Oprócz kościoła parafi alnego dojeżdża 
do czterech kaplic: Hołowiczpole (św. Kazimie-
rza), Bojary (św. Michała Arch.), Karewicze (M. B. 
Nieustającej Pomocy) i Wojejkowce (Najśw. Serca 
Pana Jezusa). Pochodzi z diecezji przemyskiej. Po-
czątkowo nieufny, ale od kiedy zorientował się, że 
w składzie wycieczki jest dwóch księży, idzie już 
lepiej. To kolejny sygnał: nie można ufać zbytnio 
przyjezdnym. Wchodzimy do świątyni. Olbrzymia, 
zbudowana sto lat temu. Budowa świątyni od po-
łożenia fundamentów po przykrycie dachem trwała 
zaledwie 5 lat. 29 maja 1905 roku biskup wileń-
ski Edward Ropp dokonał uroczystej konsekracji 
świątyni. Witraże przepiękne, część już odnowiona 
i zabezpieczona przed wypadnięciem. Niestety czę-
ści grozi wypadnięcie. Kościół, jak zdecydowana 
większość, kiedyś zabrany wiernym. Oddany w sta-
nie zrujnowanym. W cokół wmurowane tabliczki 
z nazwiskami fundatorów – dziś bez napisów. To 
za czasów sowieckiej własti spiłowano napisy. Na 
zewnątrz, w części od prezbiterium tablica ku czci 
papieża Leona XII i cara Mikołaja II. Wielka afera 
wtedy wybuchła – podczas budowy kościoła – bo ta 
poświęcona Papieżowi została umieszczona wyżej. 
W kościele pamiątkowa tablica na część najsłyn-
niejszego mieszkańca Starych Wasiliszek – Czesła-
wa Niemena, która została umieszczona w rocznicę 
śmierci muzyka z inicjatywy parafi an i Towarzystwa 
Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. 

Kościół w Starych Wasiliszkach – pamięci wszystkich 
fundatorów

Kościół 
w Starych 

Wasiliszkach – 
tablica Czesława 

Niemena

Wnętrze kościoła w Starych Wasiliszkach

Kościół w Starych Wasiliszkach

Kościół w Wasiliszkach miał dla Czesława szcze-
gólne znaczenie. Tu śpiewał w chórze, dopóki So-
wieci nie zamknęli kościoła, organistą był jego oj-
ciec. Jednym z budowniczych był Jakub Wydrzycki, 
dziadek artysty, a jego imię zostało wyryte na fun-
damentach neogotyckiej budowli. Dziś Wasiliszki 
Stare liczą 78 mieszkańców. Wiejska parafi a – ok. 
700 wiernych, 34 wioski, 4 kaplice dojazdowe… to 
realia pracy księży. 

Kościół w Starych Wasiliszkach – pamięci wszystkich
fundatorów
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W lidzkiej stronie
Ruszamy w drogę do Lidy. Mimo dodatkowych 

punktów w programie wycieczki staramy się być 
punktualni. Lida to niemal stutysięczne miasto. 
Podjeżdżamy pod Zamek, potem przemieszczamy 
się w rejon muzeum. Nasza przewodniczka ma ja-
kieś problemy w pracy – musimy chwilę poczekać. 
W końcu rozpoczynamy zwiedzanie muzeum. Trzy 
działy: przyrodniczy, wojenny i obrazów. Wrażenie 
robi przyrodniczy. W wojennym znajdujemy kilka 
egzemplarzy polskich, przedwojennych książek, 
w tym elementarza. Potem jedziemy na Zamek, po-
łożony pośród szpetnego blokowiska. Zamek jest 
odbudowywany. 

Lida – zamek

W lidzkim muzeum

Do tej pory odbudowano mur zewnętrzny i jedną 
basztę. Są plany na więcej. Nasza przewodniczka 
stara się, jak może, przekazując informacje o dzie-
jach zamku i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Słu-
chając jej, myślę, że wkrótce Litwini będą mieli pro-
blem ze swoją historią i narodową tożsamością. Po 
obiedzie w restauracji „Grand” chcę jeszcze poka-
zać Dom Polski w Lidzie. Jest taki budynek (ul. Ki-
rowa), a w środku restauracja i hotel. Ale to tym ra-
zem nie dla nas. Wskutek prowadzonych remontów 
wycieczka po Lidzie trochę się przedłuża, klucząc 

objazdami wyjeżdżamy na drogę do Nowogródka. 
Mimo że dysponuję planami miast i atlasem samo-
chodowym w dużej skali, rozbieżności w terenie 
i na mapie są duże, trzeba ciągle obserwować trasę!

Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie…
Przejeżdżamy po raz kolejny rzekę Niemen, koło 

Brzozówki. Od dawna do dziś jest tu huta szkła 
„Niemen”. Oczywiście ta obecna nawiązuje do 
tradycji. Kiedyś to był największy zakład przemy-
słowy w woj. nowogrodzkim. Nowogródek. Część 
z nas idzie na zwiedzanie Domu Mickiewicza, część 
na spacer po mieście. 

Nowogródek – popiersie Mickiewicza 

Nowogródek – pomnik Mickiewicza

Nowogródek – Góra Zamkowa 

Lida – zamek

W lidzkim muzeum

Do tej pory odbudowano mur zewnętrzny i jedną 
b t S l i j N d i k

Nowogródek – popiersie Mickiewicza 

Nowogródek – pomnik Mickiewicza

Nowogródek – Góra Zamkowa 
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Nowogródek – Fara 

Nowogródek – widok na miasto 

 ...ta karczma Rzym się nazywa... 

Nowogrodzki rynek, Karczma „Rzym”, Góra 
Zamkowa z monumentalnymi ruinami Zamku Men-
doga, to jedno z ważniejszych miast Litwy i Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. Obok kościół farny…

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem,

(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę
Ofi arowany, martwą podniosłem powiekę
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu),
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.

Dalej klasztor Sióstr Nazaretanek...
 Czas szybko mija, z uznaniem oceniamy zmiany, 

które zaszły na przestrzeni roku – od czasu naszej 
poprzedniej bytności. 

Nad Świtezią 
Udajemy się na południe, nad Świteź… to miej-

sce przyprawia mnie o dreszczyk emocji.. Świado-
mi, że stąpamy po takich tajemniczych miejscach, 
a większości współczesnych nam  Polaków znanym 
z historii literatury… 

Świteź 

Pamiątkowy głaz nad Świtezią

Nowogródek – Fara 

Panno 
I w Ost
Nowog
Jak mn

(Gdy o
Ofi arow
I zaraz 
Iść za w
Tak nas

Dalej k
 Czas s

które zasz

Nowogródek – widok na miasto 

Nad Św
Udajem

sce przyp
mi, że stą
a większo
z historii 

poprzedn

...ta karczma Rzym się nazywa...

Nowogrodzki rynek Karczma Rzym” Góra

Świteź 

Pamiątkowy głaz nad Świtezią
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Według legendy, na miejscu jeziora Świteź sta-
ło piękne miasto. Pewnego razu na nowogródzką 
ziemię przyszli najeźdźcy. Starzy i młodzi poszli 
walczyć, a w mieście zostały tylko bezbronne żony 
i córki. Kiedy najeźdźcy znaleźli się pod bramą, 
a świtezianki gotowe już były umrzeć w płomie-
niach, ale nie poddać się wrogom, wydarzył się cud. 
Ziemia rozstąpiła się i pochłonęła miasto, by nie 
oddać go wrogowi. Na jego miejscu zaś powstało 
nadzwyczajnie piękne jezioro, na którego przejrzy-
stej powierzchni pojawiły się kwiaty, jakich nie ma 
nigdzie indziej.

Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie,
Do Płużyn ciemnego boru
Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie,
Byś się przypatrzył jezioru.
 
Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona,
W wielkiego kształcie obwodu,
Gęstą po bokach puszczą oczerniona,
A gładka jak szyba lodu.

To już kolejny nasz pobyt nad Świtezią, w miej-
scu najbardziej dostępnym, od drogi Nowogrodek 
- Baranowicze. 

Powrót nad Leśne Jezioro
Udajemy się w drogę – celem naszym jest turbaza 

nad Leśnym Jeziorem, na zachód od Baranowicz. 
Docieramy tam zgodnie z planem. Przejeżdżamy 
autostradą, po drodze obserwujemy grupki wojsko-
wych zabezpieczających prowadzone w pobliskich 
lasach wielkie ćwiczenia wojsk białoruskich i rosyj-
skich. Po latach przymusowego sojuszu teraz oni 
ćwiczą przeciw NATO, posługując się doktryną, wg 
której na pewno nie jesteśmy już sojusznikami. 

Dom nad Leśnym Jeziorem 

Zresztą na Leśnym Jeziorze widzimy sporo kwa-
terujących wojskowych, widzimy też samochód 
ekipy telewizyjnej, z antenami satelitarnymi. Nad 
Leśnym Jeziorem mieszkamy w domku należącym 
do państwowego towarzystwa ubezpieczeniowego 
z Mińska. Dla naszej kilkunastoosobowej grupy to 
miejsce niemal idealne, no gdyby jeszcze dom był 
zaopatrzony w porządny prysznic… Ale takie trudy 
są wkalkulowane w ryzyko wyjazdu na Wschód. Po 
dwu noclegach w hotelach Brześcia i Grodna przy-
chodzi to, przed czym przestrzegałem i o czym in-
struowałem uczestników wycieczki. Ale za to mo-
żemy do woli siedzieć przy ognisku, piec kiełbaski 
i śpiewać…. Wokół sosnowy las, kilkanaście metrów 
do brzegu jeziora. Wszystko jest rzeczą względną…  

Śladem Mickiewicza
Następnego dnia wyruszamy do zamku w Mi-

rze… Tu dotarliśmy jeszcze przed otwarciem i do-
brze, bo parę minut po otwarciu nagle pojawiło się 
całkiem dużo wycieczek. Jest sobota...

Zespół zamkowy w Mirze (biał. Мірскі замак, 
Mirski zamak) w 2000 r. został zapisany na liście 
światowego dziedzictwa UNESCO. Budowę zam-
ku rozpoczął na przełomie XV wiek i XVI wieku, 
starosta brzeski i kowieński Jerzy Illinicz. Około 
1568 r. zamek na mocy testamentu wnuka Jerzego 
Illnicza przeszedł w ręce książąt Radziwiłłów, któ-
rzy przebudowali go w stylu renesansowym. Forte-
ca była niszczona przez Szwedów w 1655 i 1706 r. 
Odbudowana stała się rezydencją m.in. wojewody 
wileńskiego Karola Stanisława Radziwiłła, który 
znany był z wystawnych uczt.

W epoce napoleońskiej zamek został opuszczo-
ny i częściowo zniszczony. W 1813 r. po śmier-
ci Dominika Radziwiłła zamek został przekazany 
jego córce Stefanii i jej mężowi Ludwigowi zu 
Sayn-Wittgenstein-Berleburg, a następnie w ręce 
ich córki Marii, która poślubiła księcia Chlodwiga 
Hohenlohe-Schillingfurst. Ich syn Maurice Hohen-
lohe-Schillingfurst sprzedał zamek w 1895 r. Miko-
łajowi Światopełkowi-Mirskiemu. Ta rodzina miała 
w zamek do 1939r.

Zamek w Mirze jest odbudowany. Sowieci mieli 
go zwrócić w stanie niepogorszonym, no cóż, wy-
szło jak zawsze z nimi... Wchodzimy na wieżę (25 
m wysokości), kręte schody, na każdym piętrze dwie 
osoby dozorujące i regulujące ruchem. Myślę, że to 
sposób na bezrobocie… Na parkingu koło zamku 
można kupić jakieś dziwne pamiątki, jest też stoisko 
z medalami sowieckimi i książkami. Moją uwagę Dom nad Leśnym Jeziorem 
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przyciągają stare książki, otwieram kilka z nich.. 
Tematyka religijna, historyczna, pieczątki jednego 
ze zgromadzeń zakonnych z Grodna, oczywiście 
z lat międzywojennych, Pytam o cenę. Obsługu-
jący: Po co pytam skoro i tak nie przewiozę przez 
granicę??? 

Potem podjeżdżamy na rynek miasteczka, kurs 
walut w banku w Mirze okazuje się być korzyst-
niejszy niż w Grodnie czy Brześciu.. Niby wszystko 
państwowe, ale… Jest sobota, na rynku duży targ, 
z dużej cysterny można kupić świeżą rybę, jest tez 
świeża żurawina w dobrej cenie…

Altana <<szczęścia kolebką i grobem>>
Z Mira udajemy się do Zaosia… Przy pomocy 

mapy i przewodnika Krzywickiego postanawiamy 
pojechać nieco inaczej – bynajmniej nie główną 
drogą. Przecież przed nami: Ruta Dolna, Szczorse, 
Lubcz, Czombrów, Zaosie, Rajca, Worończa, Cy-
ryn, Mir, Tuhanowicze, Stołowicze, Horodyszcze, 
Nieśwież, Walówka, Rowiny, Soplicowo…

Na wszystko niestety nie starczy czasu… Po 
lekturze mapy i wg znaczenia w historii literatury 
decyduję się na Tuhanowicze. Początkowo idzie 
nieźle, wiem jak tam dojechać… Ale w pewnym 
momencie trzeba zapytać miejscowych, tu już nie 
ma Polaków. Miejscowi nie bardzo nie wiedzą, po 
co my szukamy jakiegoś tam parku. Po drodze prze-
jeżdżamy przez wieś Karczowa, tak teraz nazywają 
się Tuhanowicze. We wsi, na drodze głęboki wykop, 
prowadzone są roboty, chwilę później obserwujemy 
rozpoczętą budowę Agrogorodku. Otóż baćka Łuka-
szenka ma też swój autorski program: mianowicie 
budowy w każdej większej wiosce 5 domków dla 
chcących osiedlić się na wsi. Białoruska wieś sta-
rzeje się w zastraszającym tempie. Wtajemniczeni 

W drodze do Mira

Mir – Dziedziniec zamku

Mir - zamek

 Mir – Jedna z wież zamku
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mówią, że pieniądze na ich budowę, tudzież na pra-
ce remontowe w miastach dają Rosjanie…

Podjeżdżamy pod ścianę lasu, z niewielkiej ta-
bliczki stojącej na skraju dowiadujemy się, że to za-
powiednik. To chyba tutaj. Trafi amy na aleje drzew 
– tak jak na zdjęciach nielicznych w Internecie. Do-
chodzimy do altany, która: była jego <<szczęścia 
kolebką i grobem>>.

W przewodniku Krzywickiego czytamy:
Tuhanowicze zasłynęły wśród innych miejscowo-

ści Nowogródczyzny jako miejsce poznania Adama 
Mickiewicza z Marylą Wereszczakówną i narodzin 
niespełnionej miłości, która przez wiele lat stanowi-
ła natchnienie naszego Wieszcza. Mickiewicz po raz 
pierwszy przyjechał do Tuhanowicz w 1818 r. za-
proszony tu przez swego przyjaciela Tomasza Zana, 
który przyjaźnił się z braćmi Maryli – Michałem 
i Józefem. Poeta bywał we dworze podczas letnich 
wakacji w l. 1818-21, ale narodziny wielkiej miło-
ści do Maryli, jak można wywnioskować z tekstów 
Mickiewicza i jego przyjaciół, nastąpiły dopiero 
w sierpniu 1820 r., a więc wówczas, gdy Maryla była 
już narzeczoną hr. Wawrzyńca Puttkamera. Ostatnie 
spotkanie Mickiewicza z Marylą w Tuhanowiczach 
miało miejsce w lecie 1821 r., gdy ukochana Wiesz-
cza była już hrabiną Puttkamerową i mieszkała wraz 
z mężem w Bolcienikach, a do Tuhanowicz przyje-
chała na wieść o wizycie Adama u jej braci. Wraz z 
Mickiewiczem w Tuhanowiczach bywali jego przy-
jaciele: Tomasz Zan, Jan Czeczot, Ignacy Domey-
ko, Rafał Ślizień, Franciszek Malewski i inni. […] 
W 1931 r. park tuhanowicki, jako pamiątka histo-
ryczna, został wzięty pod ochronę państwa polskie-
go i stał się jedną z głównych atrakcji turystycznego 
„Szlaku Mickiewiczowskiego”3. 

Dzisiaj jest to kilkuhektarowy las – stary park. 

Zabytkowa aleja

3 Tomasz Krzywicki Szlakiem Adama Mickiewicza. 
Przewodnik. Rewasz 2006

Altana
Chodząc po parku, co chwilę natrafi amy na reszki 

fundamentów dawnych budowli i wspaniałe wieko-
we dęby. Gdzieś obok powinien być Kamień Fila-
retów, ale niestety nie udało się nam go odnaleźć. 
Wokół kolejne wioski i miejsca tak mocno zapisane 
w historii literatury, w dziejach walk o niepodle-
głość… Zagłada Kresów spowodowała, że bezpow-
rotnie utraciliśmy coś, za czym będziemy tęsknić…

Adam Bernard Mickiewicz 
Z Tuhanowicz jedziemy na zachód w stronę Za-

osia. Mając marne mapy, za to w dużej skali, nie 
decyduję się na jazdę całkiem bocznymi drogami… 
Udajemy się na południe, w stronę Baranowicz, by 
chwile później skręcić na Zaosie. Do Zaosia docie-
ramy bez przeszkód. Tu jakaś niewielka grupka tu-
rystów przed nami. 

Zaosie (biał. Завоссе, Завосьсе), wieś w obwo-
dzie brzeskim, w rejonie baranowickim. Tu znaj-
dowały się dwór i folwark należące do rodziny 
Mickiewiczów, uchodzące, obok Nowogródka, za 
najbardziej prawdopodobne miejsce narodzin Ada-
ma Mickiewicza (metryka chrztu nie zawiera do-
kładnej informacji o miejscu urodzenia). W 1927r. 
Wojsko Polskie wystawiło w Zaosiu obelisk ku czci 
wieszcza (dziś nieistniejący). Jedynym świadkiem 
tamtych czasów jest ogromna lipa, a raczej jej pień. 
Wszystko pozostałe jest odbudowane, zrekonstru-
owane, a o eksponaty zadbało przed wszystkim Mu-
zeum Literatury z Warszawy. 

Nasz przewodnik oprowadza po dworku, wska-
zując na istotne elementy wyposażenia takiego bu-
dynku… wszystko to oczywiście z odpowiednim 
komentarzem dotyczącym dziejów Adama Mickie-
wicza i jego rodziny… Znów wracamy na główną 
drogę, przejeżdżamy obok Kołdyczewa. W okresie 
od marca 1942 do czerwca 1944 roku w kołdyczew-
skim obozie śmierci wymordowano 22 tysiące więź-

Zabytkowa aleja

3 Tomasz Krzywicki Szlakiem Adama Mickiewicza.
P d ik R 2006
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niów, mężczyzn, kobiet, dzieci, przeważnie narodo-
wości polskiej, w tym ponad 40 księży katolickich.

U Kościuszki 

Nad Leśnym Jeziorem znów nocujemy, by w nie-
dzielny poranek wyjechać w stronę domu. Po dro-
dze Kosów Polski, w miejscowym kościele trafi amy 
na mszę świętą odprawianą w języku białoruskim. 
Gdybyśmy przyjechali piętnaście minut wcześniej, 
pewnie księża dogadaliby się i wspólnie odprawili 
mszę. Wchodzimy do kościoła po ponad półgodzi-
nie, wykorzystując czas na wykonanie fotografi i, 
pamiątek na zewnątrz zostało niewiele. Policzyli-
śmy ludzi w kościele, na niedzielnej mszy łącznie 
z księdzem i zakrystianem 23 osoby… Samo mia-
steczko ma ponad 3 tys. mieszkańców. Nie ma pro-
blemów, miejscowy ksiądz, Polak z Bydgoszczy, 
mówi, że wszystko załatwi zakrystian, on musi je-
chać do kaplicy dojazdowej. Tak oto modlimy się 
w kościele, pobudowanym na miejscu drewnianego, 
gdzie ochrzczony był Andrzej Tadeusz Bonawen-
tura Kościuszko. 

Potem jedziemy do dworku Kościuszków i do 
ruin odbudowywanego obecnie pałacu Pusłowskich. 
Wszystko położone kilka kilometrów za miastem, 
w Uroczysku zwanym Mereczowszczyzna. 

W 1733r majątek Mereczowszczyzna objął w za-
staw Ludwik Tadeusz Kościuszko, w którego posia-
daniu folwark znajdował się do czasu wykupienia 
w 1764. Kościuszkowie przenieśli się wówczas do 
rodowych Siechnowicz. W dworze w folwarku uro-
dził się Tadeusz Kościuszko.

Do 1939 Mereczowszczyzna była miejscem pa-
mięci o Kościuszce. Dom Kościuszki został spalony 

Zaosie dworek Mickiewiczów 
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w 1942 r. przez sowiecką partyzantkę. W 1996 r. 
w Stanach Zjednoczonych powołano Komitet Od-
budowy Domu Rodzinnego Kościuszki, staraniem 
którego dwór zrekonstruowano w 2004. Odbu-
dowę w większości sfi nansowano z funduszy ob-
wodu brzeskiego. W dworze mieści się muzeum. 
W ekspozycji muzealnej, ostatnio nieco zmienionej, 
widzimy eksponaty przekazane podczas wcześniej-
szych naszych przyjazdów. To taki miły akcent…

 Mereczowszczyzna - kamień obok dworku Kościuszki

Mereczowszczyzna - dworek Kościuszki

Potem pałac Pusłowskich. Powstał w 1838 wg 
projektu Franciszka Jaszczołda we współpracy 
z Władysławem Marconim na zamówienie Wan-
dalina Pusłowskiego. Pierwotnie w pałacu miało 
się znajdować 88 komnat, w których organizowa-
no rauty i bale dla gości z Cesarstwa Rosyjskiego i 
spoza jego granic.

W latach 1921–1939 w budynku miało siedzibę 
starostwo powiatowe kosowskie województwa po-
leskiego. 
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W 1942 pałac został spalony przez partyzantów 
radzieckich i od tego czasu popadał w ruinę. Ostat-
nio mówi się o jego odbudowie, póki co na części 
pałacu położono dach.

Od dwóch lat w dawnym uroczysku funkcjonu-
je kawiarnia „U Tadeusza”, z sympatyczną obsługą 
i przyzwoitą toaletą. 

Bereza Kostka Biernackiego i Kartuzów
Z Kosowa udajemy się w stronę Brześcia. Słyn-

ne Miejsce Odosobnienia Bereza Kartuska to budy-
nek koszarowy, położony bliżej centrum miasta – 
wzniesiony z cegły rozbiórkowej z klasztoru. Samo 
MO to miejsce zohydzone przez komunistyczną 
historiografi ę… A fakty są takie, że zmarło tam 
tylko 14 osób… obóz odosobnienia funkcjonował 
5 lat, przetrzymywani tam byli dywersanci, szpiedzy 
schwytani przy nielegalnym przekraczaniu granicy, 
sporo Niemców, Ukraińców i Białorusinów podej-

rzanych o działalność na szkodę Rzeczypospolitej, 
no i oczywiście kilku więźniów politycznych. W ce-
lach siedziało ich po dwóch, maksymalnie czterech, 
bolszewicy i UB do cel o takiej wielkości zamykali 
po czterdziestu więźniów… 

Po drodze znów nadprogram, chcemy obejrzeć 
Berezę Kartuską, a ściślej ruiny klasztoru kartuzów. 
Położone w zachodniej części miasta. Po kilkomi-
nutowych poszukiwaniach – są – w części ogrodzo-
ne. Może przygotowują się do odbudowy… Ruiny 
imponujące, mimo 180 lat niebytności zakonników. 
Klasztor Kartuzów ufundował podkanclerzy litew-
ski Kazimierz Leon Sapieha w roku 1648. Kartu-
zja budowana była przez architekta sprowadzonego 
z Włoch. Uposażenie klasztoru (okoliczne miastecz-
ka, wsie, wody i lasy) zatwierdził sejm w 1653. Po 
zakończeniu budowy kościoła klasztornego konse-
krował go biskup wileński Aleksander Kazimierz 
Sapieha w 1666 r. Ogromny kościół pod wezwa-
niem Św. Krzyża. wraz z eremami otoczony został 
wałami tak, że całość miała kształt sześciokątnej 
twierdzy. W 1706 car Piotr I Wielki wraz Augustem 
II zajęli klasztor z wojskiem. W klasztorze pozostał 
garnizon 1500 dragonów. Klasztor został zdobyty 
przez wojska Karola XII w dniu 28 kwietnia 1706. 
Karol XII w klasztorze spędził dzień 30 kwietnia. 
Kasata klasztoru nastąpiła w roku 1831. W 1866 
roku budynki klasztorne częściowo rozebrano, wy-
korzystując cegłę do budowy koszar, kościół został 
rozebrany w 1868 roku. 

Bereza Kartuska - ruiny klasztoru Kartuzów 

Chodzimy wśród ruin zabudowań klasztornych.. 
Musiał to być olbrzymi zespół budynków.

Wszystko jest rzeczą względną
Potem jedziemy przez Kobryń. Nasi gospoda-

rze pamiętają, że w Kobryniu byliśmy rok temu. 

Mereczowszczyzna - kawiarnia „U Tadeusza”
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W mieście odbyły się dożynki republikańskie, mia-
sto zostało wyremontowane, odnowione. Z dumą 
pokazują nam park im. Suworowa, nowe obiekty, 
chodniki, asfaltowane ulice i uliczki, aquapark, robi 

W mieście odbyły się dożynki republikańskie, mia-
sto zostało wyremontowane odnowione Z dumą

to imponujące wrażenie – szczególnie na tych, któ-
rzy byli tu rok temu… Popiersie Suworowa nieod-
parcie przywodzi na myśl rzeź Pragi... 16 tys. lu-
dzi… Tu gieroj na cokole, u nas „praski rzeźnik”… 
Wszystko jest rzeczą względną…

Z Kobrynia udajemy się do Brześcia. Ostatnie 
zakupy w magazinie. Kurs rubla – 1 zł to niemal 
900 rubli. Ruble występują w postaci banknotów… 
W Polsce raczej nie sprzeda się ewentualnych nad-
wyżek tej waluty…Na granicy czekamy tylko około 
godziny, co chyba jest naszym rekordem…

Miasteczko Motol planowane na piąty dzień 
i zwiedzanie tamtejszego muzeum musi znowu po-
czekać…

Wycieczka na Kresy to tylko 5 dni i aż 5 dni – jak-
że mało… Założenie było takie – szukamy śladów 

polskości, ale jedziemy turystycz-
nie, inaczej mogą nas nie wpu-
ścić…

Przy opisie miejsc i zabytków ko-
rzystałem ze źródeł wymienionych 
w przypisach oraz z Wikipedii.

Nieco uwag praktycznych
Na Białoruś jeździmy przed albo 

po sezonie turystycznym. Należy 
posiadać paszport, ważny jeszcze 
co najmniej trzy miesiące od dnia 
wjazdu. Wizy należy załatwić od-
powiednio wcześniej, nie można 
tego uczynić na granicy. Obo-
wiązkowe jest wykupienie polisy 
ubezpieczeniowej – TU Europa. 
Wymiana waluty – najlepiej tuż po 
przekroczeniu granicy.  Złotówki 
można wymienić w Brześciu, po-
tem tylko EURO bądź dolary. Ceny 
są znacznie niższe niż w Polsce. 
Mała liczba miejsc noclegowych, 
stan toalet zatrważający, kraj abso-
lutnie bezpieczny. 

Foto: Zbigniew Guła, 
Mieczysław Machulak, 

Maria Bielec, 
Grzegorz Marzec, 

Internet
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Mieczysław Tarnowski

Z ZAPISKÓW DAWNEGO PREZESA – „KOŚCIUSZKO W POŁAŃCU”

Opr. Radosław Matusiewicz

Wśród stosów notatek, kserokopii, skanów i zdjęć, 
jakie znajdują się w moich zbiorach, jednymi z cen-
niejszych są udostępnione mi dawno temu zapiski 
pierwszego prezesa Towarzystwa Kościuszkowskie-
go. Z wielu ciekawych zdarzeń tam opisanych, naj-
bardziej spodobał mi się fragment dotyczący roku 
1794 i ogłoszenia Uniwersału połanieckiego. Mie-
czysław Tarnowski, który był prawdziwym pasjona-
tem idei kościuszkowskich, przedstawił atmosferę 
panującą w obozie w momencie ogłoszenia Uniwer-
sału, jak gdyby sam był jednym z kosynierów. 

Tadeusz Kościuszko w Połańcu
W 1794 roku, idąc spod Racławic, bohater dwu 

kontynentów obozuje pod Połańcem w baraku przy 
kapliczce św. Mikołaja (opowiadane ks. Choroszyń-
skiemu, miejscowemu proboszczowi przez Stani-
sława Jungiewicza, który młodym chłopcem będąc, 
bywał w obozie Kościuszki) na prawym brzegu 
Czarnej, nad Wisłą. Tadeusz Kościuszko tu pod-
pisał swój słynny Uniwersał zwany połanieckim, 
w części znoszący pańszczyznę włościan. Wojsko 
Tadeusza Kościuszki rozłożyło się za Połańcem na 
wyżynie piaszczystej, na obecnych Bataliach. Za 
wzgórzem na wielkiej i pięknej nizinie przepły-
wa Wisła. Obszar ten zajęty obozem wolny był od 
drzew, ponieważ gleba tu jest licha – piaszczysta. 
Za to za górą od wschodu inny świat, piękny i bo-
gaty. Kościuszko ze swoim sztabem umieścił się 
w baraku kapliczki, ale bywał też w domu należą-
cym do Majewskich, gdzie nawet na szybie złożył 
swój monogram. Pamiątka ta znajdować się miała 
w Muzeum w Sandomierzu. 

Kościuszko wysyłał spod Połańca komisarzy 
w celu zbierania podarków na budowę powstańczej 
armii. Wysłany kapelan Naczelnika do proboszcza 
połanieckiego po komunię świętą dla wyspowia-
danych żołnierzy doznał rozczarowania, bo nie jej 
niestety nie otrzymał. Nie ma Bożego Ciała dla ja-
kobińskiego wojska – odpowiedział proboszcz. Jak 
wojować – to chłop dobry, a Pańskie Ciało spoży-
wać – to nie? Do Najwyższego Naczelnika z nim. 
My po dobremu do Pańskiego Stołu, a ten powiada, 
że rewolucjonistów nie komunikuje. Sprawa była 

brzydka. Rozpytany przez Kołłątaja kapelan po-
twierdził relację Głowackiego, ale i od siebie dodał 
sporo szczegółów. Połaniecki proboszcz (ks. Jan 
Zawisza – przyp. red.) odmówił nie tylko komu-
nikantów. Nie udzielił także świateł ni mszalnego 
wina na mszę żołnierską. Gdy oburzeni kapelani 
przybyli do niego z pretekstem, pokazał im drzwi, 
a potem wyrzucił za nie. Niech Wam da komunikan-
ty Naczelnik Kościuszko, a do Kołłątaja idźcie po 
światło – powiedział.

7 maja 1794 r. w obozie T. Kościuszki pod Po-
łańcem

Zaraz po porannych ćwiczeniach rozległo się 
w obozie głośne tarabanienie. Z początku nie wszy-
scy zorientowali się, co ono oznacza, ale gdy wzdłuż 
wytyczonych obozowych przejść zaczęli przebiegać 
dobosze, gdy trąbki alarmowe zaczęły grać sygnał – 
zbiórka – żołnierze zrozumieli, że ma się stać coś 
ważnego. Uprzedzeni widać podofi cerowie zajmo-
wali stanowiska i sprawdzali stan swoich plutonów. 
Uszykowały się już pułki piechoty, stała pod bronią 
kawaleria i artylerzyści, biegli spóźnieni kosynierzy. 
Ciągle grały werble. W pewnej chwili warkot stał się 
szybszy, uderzenia pałeczek mocniejsze. Zbliżał się 
Najwyższy Naczelnik. Szedł w towarzystwie swe-
go obozowego ministerium: Kołłątaja, Wyssogota, 
Linowskiego, Potockiego. Szli ofi cerowie sztabu 
i cywilni komisarze. Naraz głos werbli ucichł. Ko-
ściuszko z Kołłątajem i innymi członkami Rady za-
trzymał się przed kosynierami i pikinierami.

Widok z Wisły na skarpę w Winnicy. 
Mieczysław Tarnowski z prawej, 

z lewej Gustaw Warenda
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Dzień był mglisty. Słońce schowane za lekkie 
chmury. Kosy i piki żołnierzy lśniły w tym białym 
bladym świetle matowo – stalowymi połyskami. 
Białe i szare sukmany, pasy i czerwone rogatywki 
tworzyły obraz barwny i surowy. Na skinienie Na-
czelnika wystąpił Linowski. Zaczął czytać: „Tade-
usz Kościuszko Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej 
Narodowej do Komisji Porządkowej wszystkich 
ziem i powiatów”. Czytał powoli, wyraźnie, tak, by 
słyszeli go i rozumieli zarówno ci stojący w pierw-
szych, jak i w ostatnich szeregach. „Nigdyby Pola-
kom broń ich nieprzyjaciół straszną nie była, gdyby 
sami pomiędzy sobą zgodni znali swą siłę i całej tej 
siły użyć umieli”.

Chłopi słuchali z wytężoną uwagą, ale widać było, 
że zawiłe okresy tego wywodu nużą ich. Linowski 
jednak przeszedł do rzeczy bliższych. „Z żalem to 
wyznać muszę”, czytał, „że często srogie obchodzenie 
się z ludem daje miejsce Moskalom do powszechnej 
na cały naród potwarzy. Odbieram ustawiczne skargi 
od żołnierzy i rekrutów, że żony ich i dzieci nie tyl-
ko żadnego osłabienia nie mają, ale za to prawie, że 
służą Rzeczypospolitej ich mężowie i ojcowie, wy-
stawieni są na najwyższe uciążliwości…”

Kościuszko wodził wzrokiem po szeregach, ob-
serwował twarze kosynierów, chcąc z ich wyrazu 
wywnioskować, jakim sercem przyjmują to, co do 
nich i dla nich mówił. Naraz twarze te stały się sku-
pione i czujne. Oczy uważnie wbite w Linowskiego, 
głowy pochylone ku czytającemu, brwi zmarszczo-
ne. Czasem kosa trzymana nieuważną ręką pochyli 
się do przodu, czasem brzękną ostrza pik nad gło-
wami. Na szeregi padła cisza wielka i pełna ocze-
kiwania. Szły teraz punkty określające powinności. 
Punkt o wolności osobistej włościan we wszystkich 
ziemiach i wszystkich powiatach.

„- Osoba wszelkiego włościanina jest wolna. Wol-
no mu przenieść się gdzie chce, byleby oświadczył 

Komisji Porządkowej swego województwa, gdzie 
się przenosi i byleby długi winne oraz podatki kra-
jowe opłacił.

- lud ma ulżenie w robociznach tak, iż ten który 
robi dni pięć lub sześć w tygodniu, ma mieć dwa dni 
opuszczone w tygodniu. Który robił dwa lub cztery, 
ma mieć opuszczony dzień jeden, kto robił w tygo-
dniu dzień jeden, ma teraz robić w dwu tygodniach 
jeden dzień.”

Punktów było czternaście. Dalej mówił o tym, że 
od chłopów, którzy w wojsku powstańczym służą, 
pańszczyzna ma być nie egzekwowana, że dziedzic 
nie ma prawa usuwać chłopa z uprawianego przezeń 
gruntu, że nieuczciwi dziedzice i ekonomowie mają 
być odstawieni do sądów kryminalnych, jeśliby 
krzywdzić chcieli poddanych mimo surowych za-
leceń Uniwersału. Ale Uniwersał mówił też o pra-
wach dziedziców. Dawał im w rękę broń przeciwko 
tym, którzy by odwodzili lud od pracy, przeciwko 
poddanym, którzy by nie chcieli wypełniać swoich 
obowiązków. Linowski skończył. W szeregach pa-
nowała cisza przerywana odległymi głosami tych, 
którzy w innych formacjach nie skończyli jeszcze 
czytania. Oczy kosynierów z Linowskiego przenio-
sły się na Kościuszkę. Zawiedziony adiutant złożył 
akt i cofnął się o krok tak, by być z całym sztabem. 

Jakoś nie cieszą się cni chłopkowie – rzekł do 
jednego z ofi cerów – Daj kurze grzędę … nie wiesz 
waszmość? – odpowiedział mu ten. Ledwoś odczy-
tał, już apetyty podniosły się w górę. Zapytaj ich 
i posłuchaj, czego teraz żądają. Kościuszko dosły-
szał te niechętne głosy. Spojrzał przelotnie na obu 
ofi cerów, całą uwagę skupił jednak na żołnierzach. 
Nie podzielał zdania Linowskiego. Nie oczekiwał 
wiwatów. Sam rozumiał, że to co daje chłopom Uni-
wersał, nie stoi w żadnym stosunku do tego, co dać 
powinien. Ale mimo to widział wyraźnie – kosynie-
rzy byli z całą pewnością poruszeni. Wnioskować 
to można było z ich oczu patrzących ostro i czujnie, 
z ich wyprostowanych nieruchomych postaci. Na-
czelnik obejrzał się na swoją Radę. Kołłątaj także 
patrzył na kosynierów. „Pójdziemy, księże kancle-
rzu? - zapytał Kościuszko. I dopiero wtedy, jakby 
na przekór temu, co mówił Linowski, wrzasnął ktoś 
serdecznie, a głośno – Niech żyje Naczelnik! Niech 
… przerwał, bo raptem od strony Czarnej rozległ się 
krótki, urwany dźwięk trąbki alarmowej. Za pierw-
szym drugi, za drugim trzeci. Już grał ich cały zgieł-
kowy chór wznosząc alarm na trwogę. Na plac wpadł 
konny ofi cer z krzykiem. Nieprzyjaciel od Staszowa! 
Denisow! Nie był jedynym, który to oznajmiał. Już 
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biegły wołania od obozowych wysokich strażnic. Już 
pędziły na zagrożone skrzydło szwadrony konnicy, 
gnały plutony piechoty, skrzykiwały się pierwszymi 
komendami obozowe baterie. Szeregi kosynierów 
ogarnął krótki popłoch, ale już stał przed nimi Ślą-
ski, stał Głowacki. Naprzód grenadierzy. Naprzód. 
Kościuszko ustąpił nieco na bok, robiąc miejsce 
pierwszym oddziałom. I właśnie te pierwsze rzuci-
ły w powietrze niedokończony poprzednio okrzyk. 
Niech żyje! Wiwat Naczelnik! Okrzyk podjęli inni, 
ale nie dał mu się rozwinąć sam Kościuszko. Niech 
żyje Ojczyzna, obywatele! Niech żyje! Poszli, pobie-
gli z tym okrzykiem, odwracając jeszcze ku niemu 
rozradowane twarze. Kołłątaj podszedł do Kościusz-
ki. Razem patrzyli jak chwiały się w rytm ostrza kos, 
jak płonęły nad głowami ostrza pik.

Wieczór zapadł cichy, przesycony zapachem 
świeżej ziemi, pełen coraz senniejszego świergotu 
ptactwa i rechotu żab. Szły rozmowy. Stoczona na 
przedpolach obozu potyczka, jedna z wielu, jakimi 
Denisow nękał od czasu do czasu powstańców, po-
szła w zapomnienie. Mało kto kładł się spać. Kumo-
trzy szukali się wśród ognisk, by pogadać ze swo-
imi, jak to będzie po powrocie.

Wojciech Bartosz Głowacki stał na płaskim brze-
gu, stratowanym przez pędzone codziennie do rzeki 
konie. Za sobą miał podległych sobie grenadierów, 
przed sobą blask ogni odbitych w wiślanej fali.

Po drugiej stronie strażnicy austriaccy oświetla-
li brzeg, by mieć na widoku tych, co chcieliby się 
przedostać do Galicji. Słychać było kroki kosynie-
rów patrolujących wyznaczone odcinki. Czasem 
z ciemności napływały głosy wymieniających się 
patroli i hasła „Rzeczpospolita” – „Równość”. Gło-
sy gubiły się w plusku fal i wtapiały w noc. Niedo-
bry miał dzisiaj Bartos dzień. Jak wszyscy w obozie, 
myślał i on o Uniwersale. Nie jego wprawdzie do-
tyczył. On już był poza tym wszystkim. Pan Szuj-
ski przysłał przecie list do ekonoma, zwolnić kazał 
z wszelkich powinności, z ziemi zabraniał wyrzucać, 
wolność nakazaną przez Naczelnika dał, więc ten 
Uniwersał to po prawdzie już nie jego sprawa. Nie 
jego, a przecież jego. Pożałował Wojtek Bartos swo-
ich dawniejszych dni. Poczuł się jak biała jaskółka 
pomiędzy czarnymi siostrami. Dni te niosły mu nie-
codzienną tyranię to prawda, ale ludzkie zaufanie i 
ludzką miłość. A teraz co? Piosenki o tobie śpiewają, 
a dostąpisz do ogniska – milkną. Pan Chorąży przy-
szedł. Nie z tej parafi i już jesteś bracie. Z pańskiej. 
Prawda to, z pańskiej – myśli Bartos i przypomina 
sobie zjadliwą uwagę ekonoma Strawińskiego, który 
mu wolę dziedzica przyszedł oznajmić.

Wywojowałeś sobie, Bartos, i nazwisko i wolność 
– powiedział. Wojuj dalej. Na tym się przecież świat 
nie kończy. Cichy płacz żony, gdy opowiedział jej 
o tej katedrze i o tych Naczelnikowych słowach. Tak 
się Wojtuś boję, tak się boję, co z tego wszystkiego 
wyjdzie. Panowie nie darują. Bartos się nie bał. Ni 
bitki się nie bał, ni od wypitki nie stronił, a prze-
cie właśnie dziś po tym Uniwersale strach go wziął. 
Czego? Nie umiałby powiedzieć. I żal, że nie doty-
czy ta skąpa radość jego grenadierów, choć przecież 
miał więcej niż oni. Nie smakuje biały chleb, gdy 
musisz go jeść sam, a chciałbyś przełamać się z bra-
tem. Bartos wstał. Przeciągnął się aż trzasnęły mu 
stawy. Co mi z tej wolności, powiedział, kiedy ja 
bracie jestem po staremu chłop…

Nie pomogły pojedyncze akty obywatelskie 
w rodzaju postępku starosty Szujskiego, który na 
wiadomość o bohaterskiej postawie Wojtka Barto-
sza Głowackiego, nie tylko uwolnił go od wszelkiej 
powinności, ale i zagrodę, w której robił, wieczny-
mi czasy dla żony i dziatek jego darował, żadnych 
robocizn nie pretendując. Szujski polecił ponadto: 
„zboże wydać na wyżywienie, pszenicy korcy trzy, 
żyta korcy cztery, jęczmienia cztery, z obory najlep-
szą krowę wybrać żonie jego, wieprzka i maciorę”. 
Po porażce Insurekcji, Szujski pokazał wreszcie 
swe prawdziwe oblicze, odbierając całą darowiznę. 
To są przykłady, które trudno zapomnieć.

Ziemia Sandomierska swoją bezczynnością spra-

wiła prawdziwą przykrość Kościuszce, który na tę 
Ziemię tak bardzo liczył. 17 kwietnia Kościuszko 
tak pisał: „Nie mogę bez wzruszenia głębokiego 
czułości mojej pomyśleć o nieczynności Sandomie-
rzan. Jakże! Więc miłość Ojczyzny waszej ma prze-
stawać na zapale nieczynnym, na życzeniach niepo-
żytecznych, na cierpieniach słabości, która śmiałego 
kroku przedsięwziąć nie może! Mniemacie, iż same 
województwo krakowskie wystarczyć zdoła na 
obronę waszą i kraju całego?… Nie jest teraz czas 

wiła prawdziwą przykrość Kościuszce który na tę

Szkic Kopca Kościuszki 
wykonany ręką M. Tarnowskiego
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pilnować formalności i krokiem leniwym zbliżać się 
do dzieła Powstania Narodowego. Do broni, Pola-
cy. Do broni! Kto nie jest z nami, ten przeciw nam. 
Mniemałem, że nie będzie w tym przypadku żadne-
go Polaka. Jeśli mnie ta nadzieja omyli, a znajdują 
się ludzie, co się Ojczyzny podle zaprzeć chcą, wy-
prze się ich Ojczyzna i poda ich zemście narodowej, 
hańbie i surowej odpowiedzialności”. Odezwa tra-

fi ła do Sandomierzan. Wielu ochotników, włościan 
i mieszczan pośpieszyło do szeregów Kościuszki. 
Niestety, jeden z ofi cerów oderwał chłopów galicyj-
skich od Kościuszki pod Połańcem i rabując kasę 
powstańców, uciekł do Galicji. Smutno się większe 
zrobiło Kościuszce, tak że gorzko sobie zapłakał, 
jak najlepsza matka po utracie swego dziecka.

Opr. Radosław Matusiewicz
Tłumaczenie artykułu: Katarzyna Wawrzyniec 

LUDZKIE  LOSY – KAZIMIERZ  WIĄCEK

Cieszymy się, że wydawnictwa Towarzystwa Ko-
ściuszkowskiego docierają w różne zakątki świata, 
bo dzięki temu mamy okazję nawiązać kontakty 
z wieloma ciekawymi ludźmi, m. in. z rodziną Wiąc-
ków.

 Kiedy poznałem historię tej rodziny, bardzo mnie 
ona zainteresowała. Jako że było to w okresie mo-
jej fascynacji genealogią, osobiście zaangażowa-
łem się w poszukiwania kuzynów Pana Kazimierza 
w Połańcu. Ostatecznie okazało się, że chociaż Ka-
zimierz Wiącek nie wiedział, że jego ojciec pocho-
dził ze Strużek koło Połańca, to jego losy potoczyły 
się tak, że przez pochodzącą spod Sulisławic, a pra-
cującą w Sandomierzu żonę, poznał najpierw rodzi-
nę Wojciechowskich, a potem Jarzynów. Więź, jaka 
łączy Polaków mieszkających poza granicami kraju, 
pozwoliła na szczęśliwe zakończenie tej historii.

Poniżej zamieszczamy listy, zdjęcia i artykuł 
z „Gazety w Detroit”, jakie otrzymaliśmy od Pań-
stwa Wiącków. 

Jak doszło do poznania Państwa Wandy i Sta-
nisława Jarzynów i odnalezienia rodziny Wiąc-
ków w Połańcu

Była jesień 2002 r., kiedy z polskiego programu 
radiowego usłyszałam, że pewien człowiek ze Stanu 
Pensylwania poszukuje swojego stryja Piotra Jarzy-
nę i dopytuje, czy ktoś z Detroit go znał. Moje serce 
zabiło mocniej i odżyły wspomnienia. Znałam Pio-
tra Jarzynę od 1964 roku. Poznaliśmy go u p. Wła-
dy i Mariana Wojciechowskich w Toledo. Gościli 
wtedy ks. prof. Lucjana Wojciechowskiego z San-
domierza, z którego ja pochodzę, tam mieszkałam 
i pracowałam. Nasza znajomość i przyjaźń z Pio-
trem Jarzyną trwała do chwili jego śmierci, tj. do 
marca 1976 r.

List do redakcji
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Po tej audycji doszło do spotkania 
i poznania Państwa Jarzynów. Listy 
i zdjęcia przekazane mi przez opie-
kującą się Piotrem osobę w niewytłu-
maczalny sposób przetrzymywałam 
przez 26 lat. Oddałam je Panu Stasz-
kowi przy naszym spotkaniu.

Dzięki metryce zgonu swojego ojca, 
jaką mąż posiadał, i pomocy p. Stani-
sława Jarzyny odnaleźliśmy rodzinę 
w Strużkach i Połańcu.

W sierpniu 2004 roku odwiedzi-
liśmy Polskę i doszło do spotkania 
Andrzeja Wiącka, jego żony Wandy, 
dzieci, Mamusi Marii, siostry, brata 
i dalszej rodziny.

Wrzesień 2009 r. 
                          Bronisława Wiącek   

Życiorys Kazimierza Wiącka
Kazimierz Wiącek urodził się w Kijowie w 1915 

r. Do Polski wrócił wraz z rodziną w 1919 r., gdy 
w Rosji szalała rewolucja. W 1937 r. został powoła-
ny do wojska, do 24 Pułku Ułanów w Kraśniku.

Wybuch wojny zastał mnie w Skawinie – mówi 
Kazimierz Wiącek. 19 września przekroczyliśmy 
granicę węgierską, gdzie zostaliśmy internowani. 
Granicę Jugosławii przekroczyliśmy w nocy z 3 na 
4 marca 1940 r. przez rzekę Drawę, skąd udaliśmy 
się do Splitu. Stamtąd okrętem przypłynęliśmy do 
portu w Marsylii. Po upadku Francji przetranspor-
towano nas do Liverpoolu, a następnie pociągiem 

do Glasgow, Duglas, by ostatecznie zatrzymać się 
w Johnstone. Dopiero tu otrzymaliśmy mundury, 
żołd i objęliśmy odcinek nad morzem w miejsco-
wości Arbrouth. 

W grudniu 1940 r. rozkazem Dowódcy 10 Bry-
gady, Kazimierza Dworaka, wyznaczyny zostałem, 
jako delegat do Kwatery, gdzie gen. W. Sikorski 
i Prezydent Raczkiewicz spędzali Święta Bożego 
Narodzenia. W 1942 r. do Szkocji przyjeżdża gen. 
Stanisław Maczek i organizuje Dywizję Pancerną 
w miasteczku Malrose.

Rok 1944 – odgłosy wojny dają znać ze wszyst-
kich stron. Nasze oddziały z Edynburga przez Lon-

Życiorys Kazimierza Wiącka do Glasgow, Duglas, by ostatecznie zatrzymać się

Metryka zgonu urodzonego w Strużkach Walentego Wiącka

Spotkanie po latach u rodziny Wiącków w Okrągłej
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dyn docierają do południowej Anglii, a stamtąd ła-
dujemy się na okręty do Normandii, gdzie w sierp-
niu 1 Dywizja Pancerna przeszła najcięższy szlak 
bojowy pod Falaise, zamykając drogę Niemcom.

Dalsze walki z Niemcami trwały na terenach Bel-
gii i Holandii, w miesiącach od września do listo-
pada. Wiosną 1945 r., kiedy puściły lody i pobudo-
wano mosty, nasza Dywizja z Holandii wyruszyła 
przechodząc na tereny niemieckie. Po drodze, zu-
pełnie przypadkowo, oswobodziliśmy obóz Kobiet 
z Armii Krajowej w Oberlanger.

W mieście Wilhelmshaven Niemcy podpisali kapi-
tulację. Dowództwo 1 Dyw. Pancernej zajęła miasto 
Meppen (nazwane po polsku Maczków) i tu byliśmy 
na okupacji do 1947 r. Następny mój pobyt i praca 
była w Anglii. Po kilku latach zdecydowałem się na 
wyjazd do USA, ale w ostatniej chwili zmieniłem 
zdanie, bo w Kanadzie odnalazłem Ciocię, której nie 
widziałem od wyjazdu z Kijowa (30 lat). W Montre-
alu przebywałem i pracowałem przez 5 lat. Wreszcie 

moim ostatnim przystankiem docelowym było Detro-
it, gdzie do obecnej chwili zamieszkuję. W 1961 roku 
ożeniłem się i mamy 3 córki, 2 zięciów i 4 wnucząt.

Wrzesień 2009 r.                       Kazimierz Wiącek

Kazimierz Wiącek z amerykańską częścią swojej rodziny

„Gazette oan Detroit”
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Polski Weteran – wspomnienie ANTWERP 
1944 roku

„Naprawdę wyglądasz jak belgijska dama” – 
wita mnie, gdy weszłam do jego domu w Rosevil-
le, Kazimierz Wiącek - „KAZ” dla amerykańskich  
przyjaciół. Kaz zna się na Belgach, przez kilka 
miesięcy po wyzwoleniu Antwerpii we wrześniu 
1944 roku „zaadoptowany” przez rodzinę Van 
Hole w Deurne-Zuid. 

Urodzony w polskiej rodzinie w Kijowie na 
Ukrainie w 1915 roku. Kazimierz Wiącek wygląda 
bardzo dobrze jak na swoje 94 lata. Jego mundur 
z II wojny światowej z rzędem medali ciągle do-
brze na nim leży.

Rodzina Wiącków przeprowadziła się z powro-
tem do Polski w 1918 roku. Kaz był stolarzem, 
umiał wykonać wiele robót z drewna – od becz-
ki po wóz. W 1937 roku zaciągnął się do Polskiej 
Armii. 1 września 1939 roku Niemcy najechali 
na Polskę, co było sygnałem rozpoczynającym 
II wojną światową. Na początku konfl iktu, po 
przekroczeniu granicy węgierskiej, Wiącek i kil-
ku towarzyszy zostało internowanych do węgier-
skiego obozu. Około 20 z nich (łącznie z Kazem) 
udało się uciec. Wczesnym marcem 1940 roku 
przekroczyli granicę Jugosławii. Z portu w Spli-
cie statkiem dotarli do Marsylii (Francja), zgłosili 
się do służby jako 10-ta Zmotoryzowana Brygada 
w 24-tym Francuskim pułku – 20-tego  marca.

Wielu Polaków pokonało własną drogę do Fran-
cji, by formować tam Polską Armię, czyniąc Pol-
skę trzecim najsilniejszym sojusznikiem w tamtym 
okresie, z ok. 84 tysiącami wolnych żołnierzy we 
Francji. Sami nazwali się „turystami Sikorskiego”, 
po generale, który miał zostać premierem polskie-
go rządu emigracyjnego.

Po upadku Francji w czerwcu polscy żołnierze 
poszli dalej, ponownie ruszyli łodziami do Liver-
polu, do Anglii. Z Anglii polskie dywizje zostały 
wysłane do Szkocji, aby się organizować i ćwi-
czyć. Kaz w swoim albumie pokazuje wiele ma-
łych czarno-białych fotografi i z czasu jego pobytu 
w Szkocji.

Te polskie dywizje – pod komendą gen Stani-
sława Maczka odegrają główną rolę w wielkiej bi-
twie pod Chambois Falaise, znanej również jako 
Falaise Pocket. 

Była to jedna z największych walk kampanii 
normandzkiej. To tu 19 sierpnia 1944 roku drago-
ni polskiej 10-tej Opancerzonej Dywizji spotkali 
się z amerykańską 90-tą Dywizją Piechoty. Przez 

dwa dni Polacy i Amerykanie bronili miasta przed 
ciągłymi atakami zadawanymi przez uginające się 
już siły zbrojne wroga (głównie pozostałości 7-ej 
Armii Niemieckiej), biorąc tysiące więźniów. Jak 
opowiada Kaz, otoczyli całkowicie 10 opancerzo-
nych dywizji niemieckiej armii (każda liczyła po 
20 tys. mężczyzn).

Gdy odcięli ostatnią drogę, Niemcy nie mieli in-
nego wyboru, jak tylko poddać się. Feldmarszałek 
Bernard Montgomery pogratulował gen. Maczko-
wi takimi słowami: „Zakorkowaliście butelkę!”. 
Ścigając Niemców przez północno-wschodnią 
Francję, Polacy osiągnęli belgijską granicę. Wy-
zwolili miasto, którego nazwa po tylu latach wyle-
ciała Kaziowi z pamięci, ale pamięta on tamtejszą 
euforię: „Mieszkańcy byli bardzo szczęśliwi i cią-
gle nam dziękowali. Jakkolwiek niedaleko w Gan-
dawie (Gent) spotkaliśmy silny opór garstki nie-
mieckiej armii, ale ostatecznie oni również zostali 
zmuszeni do odwrotu. W mieście Gent pierwsza 
Polska Dywizja Opancerzona miała swoją bazę”.

Miasto Antwerpia było okupowane przez Niem-
ców już początkiem maja 1940 roku, a zostało wy-
zwolone przez 11-tą Byrtyjską Dywizję Opance-
rzoną 4 września 1944 roku. Kanadyjscy żołnierze 
z Królewskiej Lekkiej Piechoty Hamiltona (z po-
mocą lokalnego ruchu oporu) udaremnili niemiec-
kie plany zniszczenia portu. Kaz szczegółowo 
opowiada: „We wrześniu 1944 roku otrzymałem 
rozkaz wyruszenia i odnalezienia kanadyjskiej ar-
mii w Deurne-Zuid. Na motocyklu, jako goniec, 
przejechałem calutkie miasto Antwerpia, bar-
dzo ładne i czyste, lecz nie zobaczyłem nikogo. 
Zadziwjająco mało zniszczeń spowodowała tam 
wojna do tego czasu. Przejechałem przez Deur-
ne, przejechałem każdą ulicę, lecz nie widziałem 
żadnych sił zbrojnych, gdy wreszcie wyłonił się 
mężczyzna, a potem cała rodzina i cała ulica, aby 
zobaczyć żołnierza. Nie Amerykanina, Anglika 
czy Kanadyjczyka, lecz co niewiarygodne Polaka! 
Powiedziano mi, że dopiero co wczoraj jeszcze 
Niemcy okupowali miasto”.

Belg, którego poznałem tego dnia, Johan Van 
Hole z Deurne-Zuid, stał się moim przyjacielem. 
Wróciłem do swojej jednostki w Gent, dopie-
ro gdy wyruszyliśmy na północ – do Holandii, 
by wyzwolić Bredę. To stało się w październiku 
1944, a zostaliśmy tam aż do marca 1945 roku. 
Przez trzy miesiące, od grudnia 1944 roku do 
marca 1945 roku, spędzałem każdą sobotę i nie-
dzielę w towarzystwie rodziny Van Hole. Oni tak 
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jakby zaadoptowali mnie. Do dziś dnia utrzymuję 
kontakt z córką pana Van Hole – Gusią (Augustą) 
De Ridder-Van Hole. W 1996 roku przyleciałem 
z żoną do Polski i stąd dotarliśmy do Belgii z naszą 
pierwszą wizytą u rodziny córki pana Van Hole.

Nawet po wyzwoleniu miasta Niemcy próbowa-
li niszczyć port Antwerp, który był wykorzystywa-
ny przez aliantów do dostarczania na ląd nowych 
materiałów; użyli tysiące pocisków V-1 i V-2.

Miasto zostało zaatakowane V-2 bardziej niż 
jakiekolwiek inne cele podczas całej wojny, 
a mimo to atak nie zakończył się sukcesem w po-
staci zniszczenia portu. Wiele pocisków wylądo-
wało w innych częściach miasta, powodując mnó-
stwo zniszczeń w tym późnym etapie wojny.

Stacjonując w okupowanych Niemczech, Kaz 

miał jeszcze kilka okazji, aby odwiedzić Belgię, 
już po wojnie. Po opuszczeniu służby w 1949 roku 
otrzymał wizę imigracyjną do Kanady, gdzie spo-
tkał się z ciotką, która wcześniej pozostawała na 
Ukrainie. Cztery lata później przeprowadził się do 
Detroit, gdzie ożenił się z Bronisławą. Nastał rok 
1961, gdy pierwszy raz wrócił do Polski, aby zo-
baczyć, co tam pozostało po jego rodzinie.

Kaz napisał ok. 15 stron wspomnień o latach 
wojennych – mówi jego córka pani Mariola Thiel, 
która przetłumaczyła część tekstu na angielski.

Rodzina Wiącków planuje wziąć udział w 70. 
rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej, która to 
uroczystość odbędzie się w Orchard Lake Schools 
– Michigan Korpus Polskich Zakładów Nauko-
wych 1, 4 i 5 – ego września.

70 lat po rozpoczęciu II wojny światowej
Pan Kazimierz Wiącek (pierwszy z lewej) ze swoimi polskimi i brytyjskimi medalami

- Brązowy Krzyż Zasługi
- Medal Armii

- 1939 – 45 Gwiazda
- Gwiazda za Francję i Niemcy

-  Medal Obrony
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Daniel Warchałowski  (Nimes – Francja)

ŻYĆ  Z  DALA  OD  POLSKI

Przygotował: Radosław Matusiewicz

Z Danielem Warchałowskim poznałem się około 
5 lat temu, w czasie, kiedy budowałem swoje drze-
wo genealogiczne. Pewnego dnia dostałem po pro-
stu maila z Francji, w którym łamaną polszczyzną 
Daniel pisał mi o swoim pochodzeniu i zaintereso-
waniach. Bardzo szybko znaleźliśmy wspólny język 
i przodków. Gdy nasza korespondencja urwała się 
na dłuższy czas, myślałem, że to koniec znajomo-
ści. Jakież było moje zdziwienie, gdy w tym roku 
w pewien wakacyjny, sobotni poranek otrzymałem 
telefon z informacją, że jakiś Francuz jeździ po Po-
łańcu, szukając właśnie mnie. W naszym miastecz-
ku znalezienie kogokolwiek to kwestia zapytania 
dwóch, góra trzech kolejnych osób, więc… już po 
pół godzinie siedzieliśmy u mnie na kawie. Daniel, 
nauczyciel literatury francuskiej z Nimes, przyje-
chał odwiedzić Połaniec pierwszy raz w życiu wraz 
z 5-letnim synem Rafałem. W ciągu dwóch dni 
zwiedził Połaniec i odnalazł część swojej bliskiej 
i dalekiej rodziny. Z jego słów dało się wyczuć tę-
sknotę za Polską, naszymi tradycjami i sentyment 
do naszego miasta. To właśnie sprawiło, że zaczą-
łem nakłaniać go do spisania historii swojej rodziny. 
O ile w bezpośredniej rozmowie nie mieliśmy więk-
szych problemów z wzajemnym zrozumieniem się, 
o tyle tłumaczenie przesłanego mi przez Daniela 
tekstu było bardzo trudne i mam nadzieję, że zacho-
wałem przynajmniej większą część tego, co chciał 
nam przekazać.

Daniel był nam bardzo wdzięczny za gościnę 
w Połańcu, ale bardzo szybko mógł się zrewanżo-
wać. Podczas wrześniowego wyjazdu delegacji na-
szego miasta do partnerskiego Etoile Daniel przy-
jechał tam, by spotkać się z naszą grupą i pomóc 
w komunikacji z francuskimi przyjaciółmi.

Wstęp
W latach 1908-1910 rozpoczęła się fala emigracji 

do Francji, zasadniczo odmienna od tzw. Wielkiej 
Emigracji, bo wyłącznie ekonomiczna i olbrzymia 
ilościowo. W związku z rozwojem górnictwa i prze-
mysłu we Francji powstało wielkie zapotrzebowa-
nie na siłę roboczą. Ocenia się, że w kopalniach 
w Północnej Francji przed pierwszą wojną świato-
wą pracowało około 10 tysięcy Polaków, a podobna 
liczba była zatrudniona na wsi. Po pierwszej woj-
nie światowej nastąpiła zorganizowana emigracja 
oparta o wzajemną umowę rządową już 3 wrze-
śnia 1919 roku, która regulowała prawne warunki 
emigracji (z ubolewaniem stwierdzić należy brak 
wówczas jakiejkolwiek wzmianki na temat szkol-
nictwa). Nasilenie przyjazdów przypadło na lata 
dwudzieste i trzydzieste. Wśród naukowców i hi-
storyków ocenia się, że liczba polskich przybyszów 
wyniosła wówczas nie mniej niż pół miliona osób. 
W tym około 100 tysięcy stanowili tzw. Westfala-
cy osiedleni w większości w Nord-Pas-de-Cala-
is. Przybyli oni głównie w wyniku podjętej decy-
zji zachowania polskiego obywatelstwa, bowiem 
w 1924 roku pracujący w kopalniach zagłębia Ruh-
ry w Westfalii musieli opowiedzieć się za przyję-
ciem obywatelstwa niemieckiego bądź opuścić gra-
nice Niemiec. Nie mając perspektyw materialnych 
w ojczystym kraju, wybrali oni dalszą emigrację. 
Byli to doświadczeni zawodowo górnicy, cenieni 
wysoko przez nowych pracodawców. W społeczno-
ści wychodźstwa w Północnej Francji stworzyli bar-
dzo aktywną grupę polonijną, mając doświadczenie 
w dorabianiu się na obczyźnie i w walce o zacho-
wanie tożsamości narodowej. Przywieźli oni własne 
stowarzyszenia i organizacje kulturalne, a nawet 
przeniosły się redakcje dwóch gazet „Wiarusa Pol-
skiego” oraz „Narodowca”. Polacy zamieszkiwali 
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w polskich koloniach w Nord-Pas-de-Calais pod 
Valenciennes poprzez Douai, Lens, Lille po Bruay. 
W niektórych miejscowościach ludność polska wy-
nosiła do 8 tysięcy, stanowiąc nawet 80% ogólnej 
liczby mieszkańców. Na przykład w 1924 roku osie-
dle nr 3 w Divion było niemal całkowicie polskie, 
a w pobliskim Houdain przy jednej z ulic sąsiadu-
jący z kopalnią nr 7 mieszkała tylko jedna cudzo-
ziemska rodzina – francuska. Historycy oceniają, ze 
na 540 kolonii górniczych w 107 Polacy stanowili 
ponad 50% mieszkańców. Te warunki sprzyjały za-
chowywaniu języka i kultury polskiej, a także wpły-
wały na jej oddziaływanie na mniejszość francuską. 
Mowa polska rozbrzmiewała nie tylko w osiedlach, 
ale i w instytucjach publicznych, sklepach, w oko-
licznościach ofi cjalnych i towarzyskich. Pierwsza 
generacja wychodźstwa zachowywała znajomość 
języka polskiego przez całe swoje życie i troszczyła 
się o jego przekazanie swoim dzieciom. Język pol-
ski był dla nich symbolem tożsamości narodowej, 

w którym wyrażali swoje życie. Nie mieli żadne-
go kompleksu języka „nieświatowego”. Zdolni byli 
zestawiać go z innymi językami mającymi większe 
uznanie w społeczności francuskiej. Żyli marzenia-
mi powrotu do Polski, pozostając wierni tradycjom, 
w czym dużą rolę odegrał Kościół polski katolicki, 
którego duszpasterze towarzyszyli emigrantom od 
początku.
(http://www.wspolnota-polska.org.pl) Polacy we 
Francji (w regionie Nord-Pas-de-Calais)

„Jesteście u siebie, choćbyście znajdowali się 
w Argentynie lub Kanadzie, ponieważ Ojczyzna nie 
jest miejscem na mapie, ale istotnością człowieka 
(...) Dziś nie mieszkacie już w Polsce, ale za to Polska 
silniej w Was zamieszkała. Ta Polska, którą określić 
należy jako najgłębszą ludzkość Waszą urobioną 
pracą pokoleń”. W. Gombrowicz, „Dziennik”, Tom I

TABLEAU 1
Main-d’oeuvre polonaise du Pas-de-Calais

Polscy robotnicy w Pas-de-Calais
(1921-1934)

Polonais arrivant de Pologne 
Polacy przyjeżdżający z Polski

Polonais arrivant de Westphalie 
Polacy przyjeżdżający z Westfalii

Annees 
Rok

Ouvriers 
Robotnicy

Nombre de Families 
Ilość rodzin

Ouvriers 
Robotnicy

Nombre de Families 
Ilość rodzin

1921 3093 284 545 283
1922 9126 1537 5389 2896
1923 15996 3832 5399 3963
1924 9288 3613 2691 1602
1925 4752 1701 285 72
1926 7650 1203
1927 43 351
1928 86 105
1929 9921 2620
1930 6753 1753
1931 165 598
1932 5 20
1933 2 8
1934 0 0

Totaux 66 880 17 635 14 303 8 766
Źródło: C.Doue et C.Prato, L’emigration polonaise dans le basin houiller du Nord-Pas-de-Calais entre les deux guerres, 

1975,p.13.
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TABLEAU 2
Principales colonies polonaises du Pas-de-Calaise

Ważne skupiska polskie w Pas-de-Calaise
(1926-1931)

Villes 
Miasto

Arrondissement 
Okręg

Polonais 
Polacy

% Polonais / Etrangers 
% Polacy / Cudzoziemcy

% Polonais /  Population Totale 
% Polacy / Ogólna populacja

Bruay Bethune 6252 90,9 20,8
Marles-les-Mines - 5479 98,9 48,7

Rouvroy Arras 5114 89,4 58,7
Lens Bethune 4817 71,5 14,7

Sallaumines - 4809 81,5 38,5
Cardin - 4674 89,0 25,0
Barlin - 4172 96,9 41,5
Lievin - 4157 79,7 16,5

Calonne-Ricouart - 3575 93,2 36,8
Harnes - 3487 87,6 31,5

Mericourt Arras 3083 79,3 42,9
Houdain Bethune 3026 97,0 46,9
Divion - 3020 90,2 31,4

Noyelles-sous-Lens - 2845 80,9 42,5
Avion Arras 2730 87,2 17,9

Noeux-les-Mines Bethune 2583 92,1 21,2
Oignies - 2470 90,2 35,3

Hersin-Coupigny - 2297 95,2 29,2
Mazingarbe - 2042 91,9 22,7
Haillicourt - 1833 94,3 32,8

Fouquieres-les-Lens - 1750 82,2 23,7
Bullu-les-Mines - 1147 89,7 18,9

Dourges - 1693 89,8 33,1
Bethune - 1369 76,5 6,8

Montigny en Gohelle - 1367 89,9 19,8
Billy-Montigny - 1269 73,9 13,5

Źródło: Janine Ponty, Le Nord-Pas-de-Calaise: de Blum a Daladier, p.192

Pas-de-Calais Nord Ensemble
Population totale 
Populacja ogółem

1 171 800 2 008 691 3 180 491

Etrangers 
Cudzoziemcy

120 761 159 155 279 916

Polonais Polacy 88 664 59 499 148 163
Sexe masculin 

Polacy - mężczyźni
48424 30339 78763

Sexe feminin 
Polacy - kobiety

40240 29160 69400

Population active 
Polacy – pracujący

35312 30271 65592

TABLEAU 3
Recensement general de la population

8 mars 1936
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Wspomnienia Daniela Warchałowskiego
Rodziny moich dziadków, Warchałowskich 

z Połańca i Mocków z Wielkopolski, przypłynęły do 
Francji na fali emigracji ekonomicznej lat 20-tych. 
Warchałowscy nie wiedzieli, jak potoczy się ich ży-
cie i czy wrócą do Polski, natomiast Mockowie wie-
dzieli, że prędzej czy później wrócą do Wielkopolski 
i cały czas o tym myśleli. Francuzi zarówno wtedy, 
jak i wydaje się dziś, nie rozumieli naszych tradycji. 
Dlatego tak trudno jest nam żyć we Francji.

Emigranci z Polski
Regiony Pas-de-Calais i Nord na północy Fran-

cji, po I wojnie światowej, były mocno wyludnio-
ne. Według historyków w 1919 r. pozostało mniej 
niż 50% populacji z roku 1913, a wydobycie węgla 
było wtedy bardzo ważne nie tylko dla tego regionu, 
ale i dla kraju.

Pierwsza fala emigrantów z Polski (z Galicji) roz-
poczęła się w 1907 r. Była ona inicjatywą księcia 
Adama Czartoryskiego, jednego z największych ak-
cjonariuszy „Towarzystwa Kopalń z Aniche” (Com-
pagnie des mines d’Aniche; Departament Nord). 
Próbował on przenosić on Polaków z Ruhr, ale jego 
działania były bardzo chaotyczne i nieskoordyno-
wane. Pomimo zahamowania tego procesu przez 
wojnę 1914-18, otworzyło to drogę późniejszej ma-
sowej emigracji.

Od sierpnia 1914 Polacy, traktowani jak obywa-
tele Niemiec, zostali przeniesieni i zmuszeni do 
pracy w kopalniach na południu Francji, w Cransac 
(Aveyron), Saint-Etienne (Loire) i Ales (Gard) od-
dalonych o ok. 700 km od działań wojennych. Po 
zakończeniu działań wojennych część z nich po-
wróciła jednak na północ.

Francja w 1913 r. liczyła 39,6 miliona miesz-
kańców, ale już wtedy przeżywała stagnację demo-

grafi czną. W Polsce natomiast rozpoczął się duży 
przyrost naturalny (ok. 450 000 mieszkańców/rok). 
Ludność kolonialna, pomimo pięknych haseł (Li-
berte, Egalite, Fraternite – Wolność, Równość, Bra-
terstwo), nie była mile widziana.

Rodzina Mocków – tęsknota za Polską
Mój dziadek, Antoni Mocek, urodził się 7 maja 

1897 r. w Kochłowach w powiecie ostrzeszowskim, 
jako syn Henryka i Marianny Malik. Jego żona Ka-
tarzyna Ratajczak urodziła się już w Cesarstwie 
Niemieckim 15 lutego 1900 roku w Lutgerdortmund 
(Witowo nad Wartą). Jej ojciec ożenił się drugi raz, 
ale macocha nie lubiła jej, więc zamieszkała u swo-
jego wuja, łowczego na zamku Rogalin. W Niem-
czech Wielkopolska traktowana była jako kolonia 
niemiecka, więc w szkole Polacy zmuszani byli do 
nauki w języku niemieckim. Pamiętam, jak babcia 
napisała mi kiedyś kartkę na zakupy w tak niesamo-
witym języku polsko-niemiecko-francuskim, że le-
dwie zrozumiałem. Mówiła „kartofl e”, a nie „ziem-
niaki”, i zawsze używała niemieckiego „ja” zamiast 
„tak”. Dlatego we Francji uważana była za „West-
falkę” i dlatego też, podczas rodzinnych sprzeczek 
dziadek mówił do niej „Niemka”. Była pracowita 
i surowa, może z braku miłości w dzieciństwie. 
Widziałem, że płakała tylko wtedy, gdy mówiła 
o swoim jedynym bracie, zamordowanym w Da-
chau. Dziadek Antoni, w przeciwieństwie do bab-
ci Katarzyny, uwielbiał tańcować. Zawsze tańczył 
oberki, mazurki i krakowiaki na spotkaniach z Pola-
kami. Babcia tylko się temu przyglądała.

Po ślubie w Harnes (18.10.1923), rodzinie Moc-
ków urodziło się czworo dzieci, w tym moja mama 
Czesława (28.03.1931). Nikt jednak nie myślał 
o tym, by pozostać we Francji na stałe. Nie będę 
pisał, jak trudno jest być emigrantem, pomimo że 

Ouvriers mineurs 
Polacy – górnicy

25652 13716 39368

Ouvriers agricoles 
Polacy - górnicy

3469 4100 7569

Francais / Francuzi 1610 3527 5137
Belges / Belgowie 10782 74628 85410

Italiens / Włosi 4168 8557 12725
Tchecoslovaques / 

Czechosłowacy
2581 1470 4051

Yougoslaves /
Jugosłowianie

2429 802 3231

Hongrois / Węgrzy 1160 1102 2262
Espagnols / Hiszpanie 652 1110 1762

Źródło: J.Ponty., Le Nord-Pas-de-Calais: de Blum a Daladier, p.187
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Francja to przyjacielski kraj. Psychicznie trudno 
jest żyć za granicą nawet ludziom młodym, miałem 
tego świadomość, ale sam to przeżyłem w młodo-
ści. Dziadkowie robili wszystko, aby kupić ziemię 
i wrócić do kraju. Mockowie i Warchałowscy, po-
dobnie jak wielu Polaków, nie chcieli integrować się 
w nowym miejscu. Trudno było młodym ludziom 
żyć przez lata, odciętym od swojej rodziny, ziemi, 
kultury, obyczajów, krajobrazów, języka, religii… 

Często czytałem w książkach, słyszałem w tele-
wizji, jak francuscy historycy i politycy wypowia-
dają się pozytywnie o integrowaniu się Polaków we 
Francji (w przeciwieństwie do emigrantów z byłych 
kolonii francuskich). Czułem wtedy żal, bo moje 
doświadczenia są przeciwne. Polacy cierpieli i byli 
raczej przymuszani, żeby zapomnieć o swoim kra-
ju, niż integrowali się z Francuzami. Polacy nigdy 
nie zostawali prawdziwymi Francuzami. Świadczą 
o tym również cyfry. Według danych z 08.03.1936 r., 
w regionie Nord-pas-de-Calaise, na 148 163 Polaków 
tylko 5 137 otrzymało obywatelstwo francuskie.

Rodzina Mocków, jak i większość Polaków, 
zdawała sobie sprawę z tego, że trudno jest zostać 
Francuzem, zwłaszcza jak się jest polskim patriotą 
i katolikiem. Ponadto Mockowie, jak większość pol-
skiej społeczności, mówili bardzo źle po francusku, 
ponieważ cały czas spędzali w dużych skupiskach 
Polaków. Tak naprawdę byli odcięci od Francuzów. 
Dziadkowie zarobili wreszcie tak dużo, że w 1922 r. 
mogli kupić sobie wymarzony kawałek ziemi koło 
Witowa (w Krzoskach), by wrócić do wolnego kra-
ju. Czekając na to długie lata, bywali w różnych śro-
dowiskach polskich. Utrzymywali kontakt z Polską 
Misją Katolicką, gdy mieszkali na wielkim osiedlu 
21 w Harnes, na rue de Constantinopole. Właśnie 
tam 30.12.1957 r. urodziłem się ja. To duże skupi-
sko Polaków (zwane Kościołem Polskim) pozwoli-
ło utrzymać mi polskość. Aż do śmierci mamy (w 
1995) i taty (w 2009), słyszałem jak w domu mówi-
ło się „oni” (to znaczy Francuzi) i „my” (Polacy). 

Warchałowscy

Babcia
Moja babcia, Marianna Warchałowska (zd. Paw-

lak), była dla nas wszystkich wielką zagadką. Mia-
ła przezwisko „Grand-mere-Rouge” czyli „Babcia 
Czerwona”, bo malowała wargi szminką, a we Fran-
cji na szminkę mówi się „czerwony do warg” (rouge 
a levres). Babcia zawsze nakładała grubo szminkę 
i kiedy nas całowała zawsze biegliśmy umyć się 
do łazienki. Babcia urodziła się 4 grudnia 1903 r. 

w Połańcu, a zmarła w Fouquieres-les-Lens w 1996 r. 
W przeciwieństwie do mojej drugiej babci Kata-
rzyny, rzadko chodziła do kościoła, co było źle wi-
dziane u innych Polaków. Zachowywała się trochę 
dziwnie i była bardzo elegancka. Do Francji przyje-
chała z dziećmi w 1931 r., gdzie czekał na nią mąż. 
Dziadek przyjechał do Francji, gdy kryzys dotknął 
odlewnię, w której pracował. Nie jestem pewien, ale 
powody wyjazdu mogły być też inne.

łańcu a zmarła w Fouquieres-les-Lens w 1996 r

Rodzina Warchałowskich: Marianna, Wojciech z dziećmi: 
Wacławem, Reginą i Władysławem (ok. 1936)

Marianna Warchałowska 
(z d. Pawlak) (ok. 1946)
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Babcia przyjechała do Francji z moim tatą Wa-
cławem Warchałowskim, który urodził się w 1927 r. 
w Połańcu i z rok starszym stryjem Władysławem. 
Moja ciocia, Regina, urodziła się już we Francji. 
Regina, bardzo ładna dziewczynka, z jasnymi 
blond włosami, zawsze była „oczkiem w głowie” 
swojej mamy. Do późnych lat zachowała urodę 
i klasę. Elegancja i uroda były bardzo ważne dla 
babci Warchałowskiej i poświęcała one wiele cza-
su na to, aby zawsze pięknie wyglądać. Podobnie 
ciocia Regina. Zawsze gdy przychodziła do nas 
w odwiedziny, byliśmy pod wrażeniem jej wyglą-
du i ogłady towarzyskiej.

Patrząc na swoich dziadków, zawsze wyobraża-
łem sobie dwa oblicza Polski. Rodzina Mocków 
– chłodnych, rozsądnych – kojarzyła mi się z Za-
chodem, a Warchałowscy – szaleni, gorący ludzie 
– ze Wschodem. Wydawało mi się, że Mockowie 
byli przez to bliżej Francuzów niż Warchałowscy, 
z tymi niesamowitymi kobietami na czele. Czarną 
jak kruk Marianną i jasnowłosą Reginą. Pamiętam 
ich delikatne gesty, zachowanie, jak siadały w fo-
telu, jak jadły, jak rozmawiały w towarzystwie… 
Czułem się, jakbym nie był w osiedlu górniczym, 
tylko w jakimś pałacu. 

Te dwie kobiety były zupełnie inne od zwy-
czajnych ludzi. Aż do wojny Warchałowscy nie 
oszczędzali, aby kupić ziemię. Nie mogli, bo za 
późno przyjechali do Francji. Nie chcieli też, bo 
babcia pragnęła żyć normalnie. Babcia Marian-
na nie miała wielu koleżanek, również dlatego,  
że nie chodziła do kościoła, co trudno było sobie 
w osiedlu emigranckim wyobrazić. Atmosfera 
w jej domu była zupełnie inna niż u Mocków. Dom 
górnika Warchałowskiego był jaśniejszy, czystszy, 
a gust, z jakim był urządzony, zawsze mnie dziwił. 
Czułem się tak dobrze, jak w domu Mocków, jed-
nak trochę inaczej.

Polacy i Francuzi nie mieli gustu. Muszę jednak 
przyznać, że miał go tata Wacław. Później to zrozu-
miałem, gdy zobaczyłem, że wujkowie i ciocie na-
śladowali rodziców, kupowali to, co oni, ozdabiali 
dom tak, jak oni, urządzali w ten sam sposób ogró-
dek. Babcia często kupowała najmodniejsze rzeczy. 
Moja mama często denerwowała się, widząc drogie 
kremy i szminki. U Warchałowskich zawsze czuło 
się „wysoki status”. Ale skąd? Pamiętam, że mama 
nie lubiła zachowania mojej babci, nazywając te-
ściową „Tatarką”, z racji czarnych włosów.

Dziadek
Mój dziadek, Wojciech Warchałowski (18.04.1902 

- 1974), urodził się w Połańcu. Bardzo dużo pra-
cował i jak większość górników zachorował na 
płuca. Jego małżeństwo nie było spokojne i często 
sprzeczali się z babcią Marianną, ale ostatecznie 
to ona rządziła w domu. Dziadek miał niebieskie, 
prawie granatowe oczy i był potężnie zbudowany. 
Miał chyba 190 cm, ale ja pamiętam go już cho-
rego, tak że już wtedy trudno mu było oddychać 
i rozmawiać. Był żołnierzem po roku 1914, walczył 
w wojsku polskim przeciw bolszewikom. Opo-
wiadał anegdoty z wojny, a kiedy napił się wódki, 
mówił o carskich kozakach. I zawsze po polsku. 
Wszystko starałem się zrozumieć i wyobrazić, 
mimo że kiepsko mówiłem po polsku. Rodzinne 
gniazdo u dziadków było moim prawdziwym kra-
jem, a nie szkoła francuska, francuski kościół, czy 
ulica. Domy dziadków, osiedle polskie ze sklepami 
pełnymi polskich towarów, polski kościół, to była 
moja Polska. A cała reszta, obca. Przyjacielska, ale 
obca.

Choć w różny sposób, wszyscy moi dziadkowie 
i babcie mieli ogromny wpływ na nasze wycho-
wanie w patriotycznym duchu. Później dopiero 
poznawałem mój kraj dzięki polskim książkom, 
literaturze…

Choć w różny sposób, wszyscy moi dziadkowie
babcie mieli ogromny wpływ na nasze wycho-

Wojciech Warchałowski (ok. 1936)
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Trudno żyć za granicą
Przed wojną sytuacja bytowa była bardzo trudna. 

Zarobki bardzo niskie, a Polacy za tą samą pracę 
otrzymywali niższe wynagrodzenie niż Francuzi. 
Tylko silna wola i zapał do pracy pozwalał dziad-
kom zaspokoić najpilniejsze potrzeby. Radzili sobie 
jak mogli. Dziadek w nocy pracował w kopalni, a po 
krótkim odpoczynku szedł do pracy na swoim polu. 
Tak robiło wielu Polaków. Mockowie nie mogli za-
oszczędzić pieniędzy na wykształcenie dzieci, bo 
wszystko odkładali na zakup ziemi w Krzykosach.

Polacy mieszkali w dużych skupiskach (tak jak 
osiedle 21 w Harnes, gdzie się urodziłem). Przed 
wojną rzadko zdarzały się śluby między Polakami 
i Francuzkami, ponieważ gardzili oni nami. Ojciec 
opowiadał o bijatykach na zabawach z tego powo-
du. Przed 1918 uważani byliśmy za Niemców, bo 
Polska wtedy nie istniała. Wielu Polaków wyjecha-
ło wtedy do Zagłębia Ruhry, skąd trafi li do Francji. 
Dostali tam przezwisko Westfalak, którego używali 
również Polacy z innych regionów Polski. W ogó-
le trzeba dodać, że Polacy we Francji byli o wiele 
spokojniejsi niż na przykład Włosi czy Belgowie. 
Pomimo że Francja była przyjacielskim krajem, to 
jednak nie zintegrowaliśmy się z nimi do końca. 
Sądzę, że warto jest podróżować, ale często lepiej 
pozostać w swoim kraju.

Duch Polski
Przed wojną dziadkowie i Francuzi nie mogli 

się czasem dogadać, bo wzajemnie nie rozumie-
li swoich tradycji. Polacy nie rozumieli znaczenia 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej w 1789 r., a Fran-
cuzi siły Kościoła Katolickiego w Polsce. Różnice 
wynikały z ukształtowanego przez historię myśle-
nia o państwie. Wielka Rewolucja była dla Fran-
cuzów ważnym momentem, silnie propagowanym 
w laickich szkołach. Był to przełom historyczny 
we Francji, którego nie rozumieli moi dziadkowie 
i nie wierzyli tej francuskiej ideologii. Również 
podczas szczerych rozmów z Francuzami zauwa-
żaliśmy, że nie mogą oni zrozumieć, w jaki sposób 
powstały szczególne więzi między naszym narodem 
a Kościołem. W tej sytuacji – jak mogło nastąpić 
całkowite zintegrowanie? Polacy często w niedzielę 
po nabożeństwie uczestniczyli w imprezach organi-
zowanych przez stowarzyszenia polskie. Czasami 
w domu słuchało się polskich płyt, Stefana Kubiaka 
albo zespołu Mazowsze. Życie kulturalne na emi-
gracji kwitło.

W 1922 r. powstało 22 nowych misji, zwłaszcza 
w północnej Francji (Pas de Calais i Lotaryngii). 

Rektor Polskiej Misji zostaje Rektorem Polskiej 
Misji we Francji. August Hlond, Prymas Polski, po-
wierza mu koordynację duszpasterstwa emigrantów 
polskich w całej Francji. Nie było to zadanie łatwe, 
zwłaszcza że polskich kapłanów było bardzo mało. 
Na jednego księdza przypadało 15 tys. wiernych. By 
ułatwić sobie zadanie dotarcia do wiernych, Polska 
Misja Katolicka założyła tygodnik „Polak we Fran-
cji”. Z pomocą księżom przybyło do Francji kilka-
dziesiąt zakonnic z pięciu różnych zgromadzeń. Ich 
pomoc była nieoceniona, zwłaszcza przy zakładaniu 
szkół i przedszkoli.

Wojna i rozczarowanie
Podczas wojny ojciec miał 14 lat i pomagał ro-

dzinie w zdobywaniu żywności. Przystojny i zdolny 
Wacław wyjeżdżał rowerem daleko w głąb Belgii, 
na północ albo do Pikardii na południe, gdzie mógł 
zarobić nielegalnie w bogatych gospodarstwach. 
W regionie przemysłowym i gęsto zaludnionym 
mogła więc moja rodzina jakoś funkcjonować. 
Dziadek był górnikiem, ale żywności w ogóle nie 
mieli, a dzięki Wacławowi mogli nawet trochę han-
dlować. Starszy syn Władysław, brat mojego ojca, 
był bardzo wojowniczy. W 1943 r. miał 17 lat. 
Wstąpił do wojska polskiego na Zachodzie. Dla 
niego „być żołnierzem” oznaczało „być prawdzi-
wym patriotą”. Ojciec opowiadał mi, jak „dziwnie” 
lotnicy angielscy strzelali nad osiedlami górników, 
chociaż w osiedlach nie było żadnych Niemców. 
W Londynie „myślano”, że wszyscy górnicy to ko-
muniści. Dlatego też kiedy nadlatywały angielskie 
samoloty, wszystkie kobiety i dzieci ukrywały się 

Wacław Warchałowski (ok. 1944)
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w piwnicach. Kiedyś Wacław, kąpiąc się, nie wie-
dzieć czemu zaczął gwizdać, naśladując „gwizd” 
przed wybuchem bomby, a od razu cała rodzina 
i sąsiedzi pouciekali do piwnic. Zaraz po wojnie 
Władysław, brat ojca, przyjechał do Polski. Tu się 
osiedlił i ożenił. Miał córkę Jolantę, urodzoną chy-
ba w 1958 r., która mieszka teraz (chyba z mężem 
i dziećmi) w Żyrardowie. Tylko raz spotkałem się 
z nią we Francji.

Po wojnie emigracja we Francji zwiększyła się 
i osiągnęła 750 tys. Przybyli uwalniani z obozów 
jeńcy wojenni i żołnierze, którzy nie chcieli wrócić 
do socjalistycznej Polski. Emigracja staje się znów 
w dużej mierze polityczna. Trzeba też wiedzieć, że 
istniały liczne środowiska rosyjskich i pro sowiec-
kich emigrantów we Francji, stąd też francuscy inte-
lektualiści, zafascynowani Rosją, lekceważyli Pol-
skę i nas, Polonię, aż do 16 października 1978 r.

Po 1945 r. tylko 70 tys. Polaków z Francji wróciło 
do kraju i od tego czasu pozostali osiedleni zaczęli 
brać śluby, coraz częściej z Francuzkami. W latach 
powojennych stawało się bowiem coraz bardziej 
jasne, że należy liczyć się z pozostaniem na stałe 
we Francji. Coraz częściej Polacy przyjmowali oby-

watelstwo francuskie., ale moi dziadkowie tego nie 
zrobili. Mama, jako urodzona we Francji, automa-
tycznie była Francuzką, bo takie było prawo i w ten 
sposób walczono z niżem demografi cznym. Mama 
jednak do śmierci czuła się Polką i była wierna 
wierze katolickiej (co było śmieszne dla „prawdzi-
wych” Francuzów). Mama Czesława nigdy nie była 
córką Rewolucji Francuskiej, ale córką Kościoła 
i wieszczów polskich XIX w., których czytała. 
Władze francuskie jednak zawsze traktowały ją jak 
Francuzkę.

Wojna była końcem naszych złudzeń, gdy w Pocz-
damie alianci zdradzili nas, oddając Polskę sowie-
tom. Od tego momentu życie większości Polaków 
stało się gorzkie, ponieważ zmuszeni byliśmy żyć 
razem z tymi, którzy nas zawiedli. Dużo mówiło się 
w naszym domu o polityce i o tym, jak smutna była 
historia Polski od 200 lat. Żyliśmy między dwoma 
krajami. Drugie i trzecie pokolenie należało do Pol-
ski, czyli kraju poniżonego, należącego do drugiej 
kategorii, aż do roku 1978. Dziadkowie zastanawiali 
się, jak to się stało i co w takiej sytuacji robić. Tylko 
czasopismo „Narodowiec”, wychodzące we Francji 
od 1918 r., karmiło nasze uczucia narodowe i poma-
gało przetrwać pomimo wszelkich przeciwności.

KONGRESMEN MARCY KAPTUR W POŁAŃCU
Opr. Patrycja Skrobacz

Niedawno redakcja „Zeszytów Połanieckich” 
otrzymała list z USA, a w nim bardzo ciekawe ar-
tykuły z amerykańskich gazet, dotyczące połańczan 
tam żyjących. Jeden z nich dotyczył wizyty kongres-
men Marcy Kaptur, która odwiedziła Polskę razem 
ze swoim przyjacielem Marianem Wojciechowskim. 
Od rodziny Pana Mariana dowiedzieliśmy się, że 
podczas dwutygodniowego pobytu w naszym kraju 
Pan Marian Wojciechowski i Marcy Kaptur odwie-
dzili również Połaniec. W czasie krótkiego poby-
tu w naszym mieście spotkali się z rodziną i zna-
jomymi Pana Mariana. Odwiedzili też groby ofi ar 
II wojny światowej na Starym Cmentarzu. Z Połańca 
udali się do Sandomierza, a następnie do Krakowa. 
Z Krakowa Pani kongresmen została przewieziona 
rządowym helikopterem na uroczystości 1 wrze-
śnia br. w Gdańsku. Poniżej artykuł zamieszczony 
w „Polish Times”.

Marcy Kaptur i Marian Wojciechowski z wi-
zytą w Polsce

Kongresmen Marcy Kaptur przybyła do War-

szawy w środę 19-ego sierpnia 2009, gdzie towa-
rzyszyła byłemu polskiemu Dowódcy Kawalerii 
z Toledoan (Ohio) Marianowi Wojciechowskiemu 
na jego ojczystej ziemi, w ceremonii upamiętniają-
cej dzień 1 września 1939, rocznicy inwazji nazi-
stów na Polskę.

Wojciechowski, który w tym roku obchodził 
swoje 95 urodziny, żył i założył rodzinę w Toledo, 
Ohio, obecnie mieszka w Las Vegas, Nevada. Woj-
ciechowski, polski Dowódca Plutonu Kawalerii, 
doświadczył inwazji nazistów na swoją ojczyznę, 
a w 3 tygodnie później ataku Sowieckiej Armii Czer-
wonej z frontu wschodniego. Polskie siły walczyły 
z dwoma silnymi wrogami w osamotnieniu, począt-
kowo bez jakiegokolwiek wsparcia sił aliantów. 
Marcy Kaptur ma nadzieję uhonorować wszystkich 
żołnierzy, którzy służyli i poświęcili się podczas 
wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową.

W czasie inwazji Wojciechowski (wówczas 25 
latek) był dowódcą plutonu w Polskiej Kawale-
rii. Służył w 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich 
w Brygadzie Kawalerii Wołyńskiej. Pluton ten, 
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wspomagany przez polską artylerię, walczył dziel-
nie z czołgami nieprzyjaciela pod Mokrem, małym 
miasteczkiem pod Częstochową. Bitwa pod Mokrem 
była później oceniana jako strategiczne zwycięstwo 
Polskiej Kawalerii nad przeważającymi czołgami 
niemieckimi oraz siłami powietrznymi. Pomimo 
siły nazistów Polska Kawaleria zadała Niemcom 
zaskakująco ciężkie straty.

11 września 1939 w lasach blisko Osuchowa gru-
pa polskich kawalerzystów Wojciechowskiego oraz 
piechoty żołnierzy z różnych pułków kontynuowała 
walkę. Ostatecznie jednak zostali oni otoczeni przez 
oddziały niemieckie. Brak amunicji i leków zmusił 
polskiego dowódcę piechoty do decyzji o kapitulacji 
w celu ocalenia rannych. Jednakże Wojciechowski 
odmówił poddania się i wskazał szablą szeregi nie-
mieckiej piechoty. Ucieczka z okrążenia udała się, 
lecz oddział rozproszył się. Mimo iż Wojciechowski 
przeżył, inny żołnierz z jego rodzinnego miasta Po-
łaniec myślał, że widział go zastrzelonego. Powiado-
mił więc o śmierci jego matkę, która odprawiła mszę 
pogrzebową za Mariana. Szczęśliwie Wojciechow-
ski przeżył i kontynuował walkę z Sowietami, któ-
rzy zaatakowali 17 września 1939 roku. Wstąpił do 
podziemnego ruchu oporu, był aresztowany i tortu-
rowany przez Gestapo oraz wysłany do Auschwitz.

W międzyczasie Władysława Poniecka, młoda 
Polska dziewczyna-zwiadowca i również członek 
podziemia, została aresztowana wraz z całą jej ro-
dziną w Warszawie, wysłana do gestapowskiego 
więzienia na Pawiaku oraz przetransportowana do 
Ravensbruck, powszechnie znanego obozu koncen-
tracyjnego dla kobiet na północ od Berlina. Polki 
były tam narażone na pseudo-medyczne ekspery-
menty, włączając sterylizację. Po wojnie Marian 
i Władysława spotkali się w niemieckim obozie dla 
uchodźców, pobrali się i urodziła im się córka. Na-
stępnie wyjechali do Ameryki w 1950 roku na mocy 
Ustawy o Przesiedleńcach. Byli wspierani przez 
kuzyna Wojciechowskiego z Toledo, Ohio, któ-
re stało się ich adoptowanym miastem rodzinnym 
i gdzie publikowali polską gazetę Ameryka – Echo 
przez ponad siedem lat. Tam Marian rozpoczął pra-
cę polegającą na rozwijaniu sąsiedztwa i wspólnoty 
w Toledo oraz był szeroko uznawany za pionierską 
pracę na rzecz odbudowy historycznego Old West 
End w mieście.

To w owym czasie Wojciechowski zaprzyjaźnił 
się z Panią kongresmen Marcy Kaptur, która uczęsz-
czała do Akademii Świętej Urszuli (Saint Ursula 
Academy) ze swoją córką.

Dziś Wojciechowski ponownie odwiedza miasta 
i upamiętnia wydarzenia wojenne sprzed 70 lat, któ-
re zmieniły świat. Grupa, która towarzyszyła Panu 
Wojciechowskiemu, to: dr Roman Różycki, leka-
rza i lider polskiej społeczności w Las Vegas, Cra-
ig Wojciechowski, wnuk Wojciechowskiego wraz 
z narzeczoną Jodi Benjamin, również z Las Vegas 
oraz Marcy Kaptur. Podróżują oni do różnych hi-
storycznych miast Polski, włączając pola bitewne 
pod Mokrem, szkołę kawalerzystów w Grudziądzu 
oraz Auschwitz. Dodatkowo Marcy Kaptur odwie-
dziła rodzinne miasto swoich przodków w rejonie 
Gniezna. Tę wyjątkową podróż poświęciła historii, 
rodzinie i dziedzictwu narodowemu.

Marcy Kaptur po raz pierwszy zwiedziła państwa 
zdominowane przez Sowietów: Polskę, Ukrainę, 
a potem Czechosłowację oraz Węgry, jako prywat-
ny obywatel, ze swoją matką Anastazją Rogowską 
Kaptur w 1973 i 1975. Podróżowały samochodem 
w poszukiwaniu historii rodzinnej, która została 
utracona na początku 20 wieku.

Pani Kaptur reprezentuje Dziewiąty Okręg Kon-
gresowy Ohio. Obecnie, w swojej czternastej kaden-
cji, jest najdłużej sprawującą urząd kobietą w Ame-
rykańskiej Izbie Reprezentantów (U.S. Hause of 
Representatives). Z polsko-amerykańskim dziedzic-
twem i jako wnuczka imigrantów, Kaptur zna cenę 
wolności i koszt represji. Podczas swego życia była 
niezachwianym ambasadorem na Europę Środko-
wą, Członkiem Polskich, Ukraińskich i Rosyjskich 
Klubów w Amerykańskiej Izbie Reprezentantów 
oraz pierwszą kobietą w amerykańskiej historii spra-
wującą urząd w silnym Podkomitecie Obrony. Już 
w niepodległej Polsce, w roku 1989, Kaptur przefor-
sowała założenie Unii Kredytowej w Polsce, gdzie 
z powodzeniem utworzono sieć kontaktów. Za ten 
wysiłek otrzymała najwyższą międzynarodową na-
grodę Światowej Komisji Unii Kredytowej (World 
Council of Credit Unions). Dodatkowo Kaptur była 
zwolennikiem rozwoju pomocy dla Polski, zniesienia 
wiz dla Polaków oraz wstąpienia Polski do NATO.

Ponadto Kaptur i jej brat Stephen założyli dwie 
małe prywatne instytucje charytatywne – na cześć 
swoich rodziców – Kaptur Community Fund (Fun-
dusz Społeczny Kaptur) oraz Anastasia Fund (Fun-
dusz Anastazji) – które wnoszą wkłady na rzecz ak-
cji humanitarnych.

Marcy Kaptur jest autorką ustawodawstwa, które 
tworzy Memoriał II Wojny Światowej w Waszyng-
tonie (the World War II Memorial in Washington 
D.C.), wpływ na to miała historia służby żołnierskiej 
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jej rodziny oraz bohaterstwo mężczyzn i kobiet, któ-
rzy poświęcili swoje życie w obronie wolności.

„Mam zaszczyt towarzyszyć obecnemu obywa-
telowi Polski i Toledo, mężowi, ojcu i dziadkowi; 
wykształconemu człowiekowi i publicyście praso-
wemu; urzędnikowi na rzecz poprawy i rozwoju 
warunków mieszkaniowych miasta; oraz temu, któ-
ry stanowi żywy przykład nieustraszonego ducha 
i złotego serca, nieustającego w inspirowaniu ty-
sięcy spośród tysięcy ludzi, na których życie wpły-
nął swoim życiem i ciągłą pracą” – powiedziała 

o Marianie Wojciechowskim Marcy Kaptur. „Praw-
dę mówiąc, jest to człowiek nadzwyczajny. I tak 
jak Kościuszko i Pułaski, którzy poświęcili się 
Amerykańskiej Rewolucji, Marian Wojciechow-
ski rozumie, że prawdziwa wolność nie zna barier 
geopolitycznych. Mieści się ona głęboko w duszy 
człowieka i wymaga poświęcenia. Marian w pełni 
ucieleśnia tę szlachetną ideę oraz ogromne poświę-
cenie”, skonkludowała Kongresmenka. Marcy Kap-
tur, która osobiście sfi nansowała swoją podróż; nie 
korzystając z funduszy amerykańskiego rządu.
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List Pani Bożeny Glaza
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LIST STANISŁAWA GLEZMERA

Petersburg 13/25 Lutego 1914 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Zacni Ziomkowie i Rodacy!

Pisanie Wasze z powinszowaniem Nowego Roku odebrałem i wielce Wam za te życzenia dzięku-
ję. Życzę nawzajem dobrego zdrowia, spokoju familijnego i sąsiedzkiego, a wszelkiego przybytku 
w sprawach Waszych w gospodarstwie rolnem i przychówku domowym i Łaska Boska oby Was nigdy 
nie opuszczała.

Za dobre słowa o „Gniazdach Sierocych” niech Wam Pan Bóg wynagrodzi, a ja proszę dokładać 
sąsiedzkiego starania, żeby krzywdę sierocą utulać i dzielnych pracowników rolnych z nich wyho-
dować.

Stan zdrowia mego nie dał mi możności skorzystać z Sulisławskiego odpustu, co sobie bardzo 
krzywduję, bo oprócz dostąpienia Łaski Boskiej mogłem się spodziewać spotkać tam wielu z Was, 
a przy tej sposobności o dawnych sprawach i teraźniejszych potrzebach pogwarzyć.

Miejmy nadzieję, że teraz złączy nas nasza Rodzoniusia Najświętsza Panna Niekrasowska, bo 
uczciwie myślicie o odnowieniu Jej pochylonego starością Przybytku Kościelnego. Umawialiśmy 
się z Wielmożnym Księdzem Proboszczem Trybulskim i Księciem Panem Maciejem Radziwiłłem, 
że w tej sprawie radzić będziemy około 1-go Lipca r.b. więc jeżeli Pan Bóg dozwoli, postaramy się 
wraz z żoną być w Tursku, a wtedy można będzie wymiarkować należycie czy lepiej będzie fundować 
nową Świątynię. Budowy z cementu są dziś najwięcej używane przy wielkich gmachach, ale trzeba 
wymiarkować koszty takiej lub innej budowy.

W sprawie wodnego przystanku w Zawadzie, czyli przykomórka Celnego, nic dotąd robić nie mo-
głem, bo czekałem, aby Książe Radziwiłł, jak było umówione, zrobił pierwsze odpowiednie podanie 
do rządu, jako właściciel Zawady, deklarując że sobie przykomórka życzy i że się zgadza przyczynić 
do jego fundacji, przeznaczeniem odpowiedniego placu, a może i jakich budynków, czy coś podobne-
go: wtedy dopiero mógłbym poczynić tu odpowiednie kroki, aby rząd ze swej strony zrobił co należy 
i poparłbym te starania waszą Uchwałą Gminną, a dobrze byłoby mieć jeszcze takie Uchwały od 
Połańca i Osieka. Szkoda, rzeczywiście, że się ta sprawa tak zaczęła, bo właśnie w tych dniach mój 
dobry i dawny znajomy Dyrektor Departamentu Komór Celnych w całem Imperium opuścił już to 
stanowisko, przechodząc na Towarzysza Ministra, więc teraz przyjdzie na jego miejsce człowiek 
nowy, a z nim może mi być trudniej. 

Starajcie się więc u p.Plenipotenta w Sichowie, aby tę sprawę jak najprędzej ze strony Księcia 
zdecydował.

Wysyłam ten list przez Połaniec na Trzciankę do Was, Tomaszu Wiącek, ale pozdrawiam nie tylko 
Was, ale Wszystkich mi życzliwych, podpisanych na Waszem pisaniu a mianowicie:

Pawła Wiącka starszego,
Pawła Wiącka
i Jana Kurgana.
Proszę również pozdrowić serdecznie, przesłać moje ukłony Księdzu Proboszczowi Trybulskiemu, 

którego wielce szanuję za Jego sumienną parafi alną robotę.
Na wieki wieków Amen.

Stanisław Glezmer

Tomasz Wiącek
Kolonja Folwarku Trzcianka
Stacja Połaniec gub. Radomskiej
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Pamiątkowe pocztówki
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Połaniec, listopad 2009 r. 

Józef Korczak „Gerwazy”

ROZBROJENIE POSTERUNKU POLICJI GRANATOWEJ 
W BOROWEJ

W ostatnich „Zeszytach Połanieckich” (nr 16) 
opisałem akcję rozbrojenia posterunku policji 
granatowej w Staszowie, jako odwet grup par-
tyzanckich za śmierć naszego kolegi „Tułacza”. 
W tym artykule opisuję rozbrojenie posterunku po-
licji granatowej w Borowej, jako jedną z typowych 
form naszej okupacyjnej działalności, w szczegól-
nie sprzyjających okolicznościach.

Było to w drugiej połowie czerwca 1944 r., 
a więc w okresie poprzedzającym już – zbliżający 
się czas akcji „Burza”. Byłem wówczas członkiem 
grupy partyzanckiej Mariana Lecha „Mariana”, 
z główną siedzibą naszych melin w Tursku Małym. 
Był to już, jak wiemy „czas oczekiwania” wielkich 
wydarzeń – wielkich zmian frontów wojennych, 
z ich dużą dynamiką wycofujących się wojsk nie-
mieckich, z ich nieuchronną klęską, a co z tym się 
wiązało, także wielkich przemian politycznych 
i społecznych, wynikających z różnicy walczących 
stron i nowo powstałych konfi guracji polityczno-
militarnych.

W bliskim sąsiedztwie Turska – po drugiej stro-
nie Wisły – w Borowej, gminnej miejscowości po-
wiatu mieleckiego, był usytuowany posterunek po-
licji granatowej, nie odznaczający się jakąś szcze-
gólną działalnością np. wrogością wobec Polaków, 
ale sytuacja, czas i ocena przewidywania zezwala-
ły już na podjęcie próby rozbrojenia tego obiektu 
- „oczyszczania” terenu, nie znajdując istotnych 
przeciwwskazań. Wywiad pozbierał informacje, 
że w sąsiedztwie nie ma żadnych ruchów np. od-
działów Wehrmachtu czy żandarmerii, a okolicz-
nością sprzyjającą było pozyskanie informacji, że 
w pomieszczeniach tego posterunku wkrótce od-
będzie się uroczystość imieninowa – czy urodzino-
wa? której nadaje się jakieś większe znaczenie. Tę 
sytuację postanowiliśmy wykorzystać jako dobrą 
okoliczność do napadu na posterunek, celem roz-
brojenia jej uczestników.

Sam przebieg akcji był typowy i zakończony 
szczęśliwie bez żadnych zagrożeń lub przykrych 
niespodzianek, i ze zdobyczą broni.

Późnym wieczorem i nocą – marszem ubezpie-
czonym, dotarliśmy do celu akcji, tj. posterunku 
policji w Borowej, bez żadnych napotkanych trud-
ności i nie natrafi ając na żadną wartę, czy ubez-
pieczenie ze strony policji własnej siedziby. Część 
kolegów otoczyła posterunek z ukrycia – pozosta-
jąc tak nadal – a druga część weszła do korytarza, 
z którego drzwi prowadziły do pomieszczenia, 
gdzie odbywało się to okolicznościowe biesia-
dowanie. Już przed tymi drzwiami odczekaliśmy 
trochę czasu obserwując i nasłuchując, czy przy-
padkiem nasze podejście i otoczenie miejsca tej 
uroczystości nie zostało przez kogoś spostrzeżone 
i zaalarmowane. Nic niepokojącego nie zauważy-
liśmy. Przez drzwi słychać było typowe, dla takich 
spotkań, radosne rozmowy, czasem okrzyki i śmie-
chy, czasem odgłosy zastawy stołowej. Bezpośred-
nio do drzwi zbliżył się tylko dowódca grupy „Ma-
rian” i ja. Reszta grupy oczekiwała za nami, gdyż 
korytarz był wąski do tego stopnia, że „Marian” 
i ja w stosunku do siebie musieliśmy przez czas 
nasłuchiwania być w pozycji „twarzą w twarz” 
w bezpośredniej bliży. Na hasło „Mariana” – 
„skok”, obydwaj równocześnie wykonaliśmy ob-
rót z pozycji bocznej i wpadliśmy do pokoju, po 
chwilowym zatorze w drzwiach – gdy zderzy-
ły się nasze barki, gdyż „Marian” był potężnym 
mężczyzną, stąd też jego inny pseudonim brzmiał 
„Jaskiniowiec”, a do „Marian” często dodawano 
„Wielki”. Po naszym nagłym i niespodziewanym 
wtargnięciu zapadła cisza i osłupienie wszystkich 
uczestników. Kilka sztućców upadło na talerze lub 
na stół z brzdękiem. „Marian” krzyknął „ręce do 
góry i spokój, nic złego wam się nie stanie”. Prze-
rażenie uczestników i napięcie stopniowo malało, 
zwłaszcza gdy uczestnicy uświadomili sobie ostat-
nie słowa, powtarzam „że wam nic złego się nie 
stanie”. Dalszy przebieg był już typowy dla takich 
sytuacji. Rozbrojenie z posiadanej broni i zabranie 
także kilku rowerów z posterunku oraz wydanie 
nakazu o milczeniu i niepamiętaniu twarzy uczest-
ników i naszego uzbrojenia – w razie przesłucha-
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nia w tej sprawie. Pośpiesznie opuściliśmy miejsce 
akcji, gdyż – jak wiemy – noce czerwcowe są krót-
kie, a przed nami był powrót z przeprawą łodziami 
przez Wisłę i ukrycie zdobytej broni, i zatarcie śla-
dów naszej akcji.

Stanisław Kos w swojej książce pt. Bataliony 
Chłopskie w Tarnobrzeskim 1940-1945 na s. 187 
taką czyni wzmiankę o tej akcji, cytuję: „Czerwiec 
1944. Oddział specjalny BCh Mariana Lecha „Ma-
riana” działający na sandomierskim „Powiślu”, 
przeprawił się przez rzekę Wisłę na teren obwo-
du mieleckiego, gdzie nocą udało mu się rozbroić 
policjantów granatowych z posterunku w Borowej. 

Zdobyto 12 kb., pistolety i kilka rowerów”. Koniec 
cytatu. Uzupełniam, zwłaszcza dla młodzieży, że 
zdobyta broń stanowiła podstawowe wyposażenie 
dla jednej drużyny, realizując w ten sposób także 
partyzancki – powstańczy nakaz, że „broń na wro-
gu musimy zdobyć”.

Powrót do melin odbył się także bez zakłóceń 
i szczęśliwie w radosnym nastroju, z powodu uda-
nej i owocnej akcji.

W następnych „Zeszytach Połanieckich” opiszę 
dwie akcje, w których uczestniczyłem przeciw-
ko kolonistom niemieckim w Przeczowie koło – 
Ruszczy i w Czerminie za Wisłą.

Połaniec, sierpień 2009 r.

Józef Korczak „Gerwazy” 

100 ROCZNICA URODZIN 
WŁADYSŁAWA JASIŃSKIEGO - „JĘDRUSIA”

W dniu 16 sierpnia br. odbyła się podniosła 
uroczystość patriotyczno-religijna odsłonięcia 
na cmentarzu w Gawłuszowicach pomnika ku 
„Chwale i Pamięci - żołnierzom Wojska Polskiego 
- poległym w czasie I i II wojny światowej, wojny 
polsko-bolszewickiej, partyzantom - oraz osobom 
represjonowanym w okresie okupacji niemieckiej 
i stalinowskiego terroru”. Do tej uroczystości włą-
czono także - 100 rocznicę urodzin Władysława 
Jasińskiego „JĘDRUSIA”.

Obchody tej - Pamięci - odbyły się w oprawie 
ceremoniału religijnego i wojskowego z kompanią 
honorową, orkiestrą wojskową i licznymi sztanda-
rami - różnych jednostek organizacyjnych. Uroczy-
stość rozpoczęła się Mszą św. w intencji wszyst-
kich ofi ar poległych i pomordowanych, z obszerną 
historyczną homilią. Podczas Mszy św. śpiewał - 
niedawno powstały chór parafi alny, wszyscy wier-
ni, a naszą Modlitwę Partyzancką zaśpiewał - solo 
-członek zarządu naszego Stowarzyszenia - Zdzi-
sław Furmański „Śmiały” - nie pierwszy zresztą już 
raz w podobnych, partyzanckich uroczystościach. 
Gra orkiestry wojskowej w tak małym kościółku, 
i w tak urokliwym jego wnętrzu, oraz śpiew chóru, 
parafi an i solisty nabierały szczególnej muzykal-
ności i nastroju w odbiorze, także dla większości 

uczestników na przykościelnym cmentarzu, w jego 
pięknym drzewostanie, którzy nie pomieścili się 
w kościele.

Nie od rzeczy będzie w tym miejscu poinformo-
wanie Czytelników, że istnieją już głosy i projekty 
wyeliminowania orkiestr wojskowych i kompani 
honorowych z kościołów -poza obręb ich wnę-
trza. Wielowiekowy ceremoniał i tradycja są znów 
obejmowane coraz szerzej próbami, lub formal-
nymi ustaleniami wypierania ich ze świadomości 
narodowej i naszej obyczajowości, a przynajmniej 
obniżania ich roli i znaczenia dla historii i poczucia 
tożsamości narodowej. Nic bardziej nie podkreśla 
znaczenia i nie utrwala w pamięci i świadomości 
historycznej, szczególnie u dzieci i młodzieży, jak 
takie właśnie uroczystości ze stosownym ceremo-
niałem i nastrojem, i wytworzonym w ten sposób 
trwałym przeżyciem.

Na cmentarzu wygłoszono okolicznościowe 
przemówienia ku czci i chwale poległych na po-
lach bitew - synów Ziemi Gawłuszowickiej tu spo-
czywających, odegrano hymn narodowy, oddano 
salwy honorowe i złożono kwiaty przed pomni-
kiem, po jego odsłonięciu.

Jako Stowarzyszenie Kombatantów „Jędrusiów” 
- Żołnierzy Armii Krajowej ich Rodzin i Sympa-
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tyków, zostaliśmy zaproszeni na tę uroczystość, 
ze zgodą także – na włączenie do tego programu 
uczczenia i upamiętnienia 100 rocznicy urodzin 
Władysława Jasińskiego „Jędrusia”.

Obecnie, jeszcze raz w tym miejscu, składamy 
serdeczne podziękowanie Komitetowi Organiza-
cyjnemu, za zaproszenie nas na tę uroczystość.

Szczególne podziękowanie składamy Przewod-
niczącemu Komitetu Budowy Pomnika p. Stani-
sławowi Bikowi, za jego osobisty i wytrwały trud 
organizacyjny, a także w uznaniu za tyle ofi ar po-
ległych z Jego rodziny, i aktywną działalność dla 
dobra tutejszej społeczności.

Równie serdeczne podziękowanie składamy ks. 
kan. Janowi Sarwa - proboszczowi parafi i - i ca-
łemu zespołowi uczestniczących księży, za miłe 
i serdeczne przyjmowanie nas, a także za piękną 
historyczną homilię podczas Mszy świętej.

Koledze Stefanowi Świerczkowi ps. „Lew” 
z Gawłuszowic - członkowi grupy partyzanckiej 
„Jędrusiów” - i obecnego naszego Stowarzyszenia 
- składamy szczególnie serdeczne podziękowanie 
za jego osobisty wkład organizacyjny, a w prze-
szłości za tak chwalebny udział w walce z oku-
pantem - „za Wolność, Wiarę o Ojczyznę”, które 
to hasło widnieje na pomniku, pamiętając także 
o ofi arach, jakie poniosła z rąk okupantów najbliż-
sza rodzina naszego Kolegi.

Serdeczne podziękowanie składamy także za 
udział w uroczystości Dyrekcji Zespołu Szkół 
z Gawłuszowic, który 23 kwietnia 1988 r. przyjął 
na patrona szkoły imię „Jędrusia”, i tym samym - 
z innymi - podobnymi szkołami - wszedł w skład 
naszej „Jędrusiowej Rodziny”. Podobnie jak dru-
żyny harcerskie, które przyjęły to imię.

Miłym obowiązkiem jest także podziękowanie 
w imieniu Zarządu wszystkim Kolegom - partyzan-
tom, którzy przybyli tu, aby uczcić tę uroczystość 
- „Pamięci”. Imiennie pozwolę sobie wymienić 
tylko Kolegę Jana Gałuszkę, związanego prze-
życiami okupacyjnymi i przyjaźnią do dnia dzi-
siejszego z mieszkańcami Gawłuszowic, ciągle 
aktywnego i ofi arnego dla upamiętniania działal-
ności swojej grupy partyzanckiej „Jędrusiów”. 
Jego pseudonim brzmi: „Mizerny” - ale duch bar-
dzo dzielny - i ciągle tak aktywny w pracy patrio-
tycznej i społecznej dla terenu swojej działalności 
okupacyjnej, Wileńszczyzny i dla Krakowa, w któ-
rym zamieszkuje od kilkudziesięciu lat.

Poniżej zamieszczam pełny tekst przygotowa-
nego wystąpienia na dzisiejszą uroczystość. Tekst 

wygłoszony był tekstem skracanym bezpośrednio 
w czasie jego wygłaszania, z takiej sytuacyjnej 
potrzeby. Awaria samochodu wiozącego orkiestrę 
wojskową i kompanię honorową z Rzeszowa dla 
uczczenia tej uroczystości, wymagała wymiany sa-
mochodu i konieczności długiego oczekiwania na 
tę czynność. To spowodowało znaczne opóźnienie 
początku tych obchodów, przesuwając ceremoniał 
cmentarny – odsłonięcia pomnika - na szczytowe 
godziny niebezpiecznego upału słonecznego. Te 
czynniki w efekcie wymagały skrócenia wystą-
pień, aby zachować całość programu i bezpieczeń-
stwo słuchaczy.

Wyjaśniam także, że nie znałem treści publi-
kacji, która wydana została z tej okazji pt. Godni 
Pamięci i Chwały - z tekstem m.in. poświeconym 
Władysławowi Jasińskiemu, autorstwa dr Włodzi-
mierza Gąsiewskiego, którą wręczono nam pod-
czas uroczystego obiadu.

Poniżej - zamieszczam pełny tekst przygotowa-
nego wystąpienia.

#

Zabieram głos w imieniu Stowarzyszenia Kom-
batantów „Jędrusiów” Żołnierzy Armii Krajowej 
ich Rodzin i Sympatyków z siedzibą w Połańcu

Prezes naszego Stowarzyszenia mjr lek. Mie-
czysław Korczak „Dentysta” także uczestniczy 
w dzisiejszej uroczystości z Kolegami, jednakże 
z powodu nie najlepszego samopoczucia mnie 
- jako członkowi Zarządu - powierzył tę funkcję 
zabrania głosu w imieniu Stowarzyszenia. W uro-
czystości dzisiejszej uczestniczy także nasz poczet 
sztandarowy - „Jędrusiów” z obsadą Kolegów ze 
Staszowa.

Uroczystość dzisiejsza poświecona - Pamięci 
- ofi arom Ziemi Gawłuszowickiej spoczywają-
cym na tutejszym cmentarzu - poległym w ubie-
głych wojnach i w wyniku represji totalitaryzmów 
- niemieckiego i sowieckiego - połączona została 
z uczczeniem 100 rocznicy urodzin Władysława 
Jasińskiego - przypadającej za 2 dni. W krótkim 
zarysie przedstawiam jego życiorys.

Władysław Jasiński urodził się 18.08.1909 r. 
w Sadkowej Górze w pobliżu Gawłuszowic, gdzie 
Jego ojciec był nauczycielem szkolnym. Całe dzie-
ciństwo i okres nauki podstawowej spędził w stro-
nach rodzinnych. Po przeniesieniu się rodziców 
do Mielca, tam Jasiński w 1929 r. uzyskał maturę. 
Pierwszą samodzielną pracę rozpoczął na Wileńsz-
czyźnie w Albinówce w powiecie Brasław, jako na-
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uczyciel szkolny. Po pewnym czasie przeniósł się 
do Krakowa, aby podjąć studia historyczne, któ-
re jednak przerwał, przenosząc się do Warszawy, 
gdzie rozpoczął i ukończył studia prawnicze.

Po ukończeniu studiów i założeniu rodziny prze-
niósł się do Tarnobrzegu, gdzie odbywał praktyki 
prawnicze. Zarówno podczas pobytu w Mielcu, na 
Wileńszczyźnie, jak i w Tarnobrzegu – jako pa-
sjonat – aktywnie pracował społecznie, zwłaszcza 
w Związku Harcerstwa Polskiego, a także zakłada-
jąc patriotyczne koła Związku Młodej Polski.

Wybuch wojny w 1939 roku zastał Jasińskiego 
w Tarnobrzegu. Klęskę „wrześniową” przeżył bar-
dzo boleśnie. Natychmiast jednak ze swoimi za-
ufanymi osobami z harcerstwa i kół ZMP podjął 
akcję zbierania i gromadzenia broni i sprzętu 
wojskowego, porzuconego na polach walki. Broń 
tę po zakonserwowaniu ukryto przed wrogiem w 
wiadomym celu. Do tej wstępnej zbiórki broni 
szybko, bo już w końcu października - dołączył 
akcję informacyjną - prasową, redagując wiado-
mości wojenne i polityczne z nasłuchu radiowego, 
wydawane na powielanych ulotkach - drukach, 
kolportując je wśród zaprzyjaźnionego otoczenia.

Od marca 1940 r. pismo to stało się już regu-
larnym tygodnikiem i przyjęło nazwę - „Odwet”, 
z formą prawdziwej - pełnej konspiracji, z zada-
niem walki z okupantem. „Odwet” przekazywał 
wiadomości wojenne, polityczne i o stosowanym 
terrorze okupantów, podtrzymując i wzmacniając 
tą działalnością także ducha w Narodzie. To był 
początek i tak właśnie powstała organizacja 
konspiracyjna „Odwet”, i grupa jej członków 
-„Odweciarzy”, jak sami siebie nazywali.

Pomimo szybko narastających represji ze stro-
ny okupanta, w tym krwawych i śmiertelnych po 
śledztwach i wyrokach, organizacja ta przetrwała 
fale aresztowań i kilka kryzysów, z licznymi stra-
tami osobowymi. Dla większego bezpieczeństwa, 
część działalności przeniesiono na drugi brzeg Wi-
sły, w tym do Trzcianki i do Turska, organizując 
nowe punkty kontaktowe, przebitkowe i szlaki kol-
portażu. Pomimo narastających represji - organiza-
cja ta ciągle powiększała obszar swojej działalno-
ści i stan liczbowy jej członków oraz czytelników, 
a także liczbę ofi ar śmiertelnych i uwięzionych.

W maju 1941 r. z grupy „Odwetu” wydzieliła 
się i uformowała z nową strukturą organizacyj-
ną i z nowymi zadaniami - grupa dywersyjna 
- zbrojna grupa partyzancka. Grupa ta w pierw-
szej kolejności miała kontrolować i utrzymywać 

obowiązujące normy prawa polskiego i obyczajów 
w okupowanym kraju, zdobywać i zaspakajać na-
rastające potrzeby pieniężne dla konspiracji i jej 
ciągle poszerzanych rodzajów swojej działalności, 
a także zdobywać broń - dla narastających form 
walki zbrojnej. Eugeniusz Dąbrowski w swojej 
książce „Szlakiem Jędrusiów” takie zamieszcza 
zdanie - cytuję: „Był to bezsprzecznie pierwszy 
oddział partyzancki w całym kraju, po Hubalu” 
- koniec cytatu. Tak powstał i rozpoczął swoją 
działalność partyzancką oddział zbrojny Wła-
dysława Jasińskiego, a działalność informacyjna 
- prasowa - inaczej nazywana tez „papierową” 
„Odwetu” - funkcjonowała równolegle nadal, 
z takiej potrzeby narodowej.

Pierwszą akcją zbrojną - tak nowo powstałej 
grupy partyzanckiej było wykonanie napadu na 
kasę Leśnictwa w Szczece koło Staszowa, ce-
lem zdobycia pieniędzy na działalność organizacji. 
Złożony wówczas pierwszy podpis, potwierdza-
jący jawną konfi skatę zawartości pieniędzy z kasy 
niemieckiej - tej pierwszej zbrojnej akcji party-
zanckiej - równocześnie stał się aktem przyję-
cia przez Władysława Jasińskiego pseudonimu 
- „Jędruś”, i jednocześnie nadania całej grupie 
partyzanckiej - imienia „Jedrusie”. Pseudonim 
ten jest imieniem syna Władysława Jasińskiego, 
wówczas czteroletniego Andrzejka - potocznie 
wołanego - „Jędruś”.

Tak w skrócie przedstawia się historia powstania 
„Odwetu”, a później wyodrębnionej pierwszej gru-
py partyzanckiej - „Jędrusie”.

Ta grupa partyzancka działała przez cały okres 
okupacji, wykonując bardzo liczne i różnorodne 
akcje do wyroków śmierci włącznie - za zdradę - 
lub za szczególne okrucieństwo wrogów - wobec 
naszego Narodu. Do jesieni 1943 r. grupa działała 
samodzielnie, nie będąc podporządkowaną żadnej 
organizacji politycznej ani wojskowej, a po „sca-
leniu” -zjednoczeniu wszystkich grup zbrojnych 
konspiracyjnego podziemia rozkazem Wodza Na-
czelnego gen. Sikorskiego, weszła w skład Armii 
Krajowej. Armia Krajowa - w skrócie i potocznie 
nazywana - AK - jak wiemy, była najliczniejszą ar-
mią konspiracyjną w okresie II wojny światowej, 
liczącą około 400 000 zaprzysiężonych żołnie-
rzy, co jest uznane za ewenement historyczny 
i organizacyjny w skali światowej tego czasu, 
podobnie jak powołanie, zorganizowanie i dzia-
łalność Polskiego Państwa Podziemnego, na 
czele z Rządem Konspiracyjnym - jako Delega-
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tura - Rządu RP na Uchodźstwie - działającego 
z konieczności na emigracji. Ta armia powsta-
ła podczas okupacji - jako armia konspiracyjna, 
walczyła przez cały okres zniewolenia - w okupo-
wanym Kraju, w odróżnieniu od różnych forma-
cji Wojska Polskiego, które jawnie walczyły na 
frontach II wojny światowej - poza Krajem - jako 
Wojsko Polskie. Podczas akcji „Burza”, „Jędrusie” 
stanowili 4 komp. 2pp Legionów - Armii Krajowej 
- Obwodu Sandomierskiego, wprowadzając po-
nad 260, niektórzy wymieniają cyfrę 272, a nawet 
więcej - zaprzysiężonych żołnierzy - partyzantów 
-wielu zahartowanych w konspiracji i w bojach. 
Nie wymieniam i nie opisuję działalności zbrojnej 
„Jędrusiów”, gdyż nie to jest tematem dzisiejszego 
wystąpienia. Wymienię jednak tylko kilka najważ-
niejszych akcji, tj. odbicie więźniów politycznych 
z więzień w Opatowie i w Mielcu, obronę pacy-
fi kowanych Strużek, oraz liczne potyczki i bitwy 
w czasie akcji „Burza”, oraz podczas marszu na 
pomoc Powstańcom Warszawy, odwołanego roz-
kazem KG - Armii Krajowej.

Jak wiemy, dzień 9 stycznia 1943 roku był 
dla nas wszystkich dniem tragicznym i bardzo 
bolesnym. Zaskoczony przez grupę żandarmów 
w Trzciance - najprawdopodobniej po ujawnie-
niu miejsca jego pobytu - w nierównej walce zgi-
nął „Jędruś”, i przebywający z nim dwaj koledzy 
- członkowie grupy - Antoni Toś „Antoni” i Ma-
rian Gorycki „Polikier” -obydwaj mieszkańcy Ko-
przywnicy.

Tak zakończył swój - 34 letni żywot - z nara-
stającą partyzancką charyzmą -Władysław Ja-
siński „Jędruś”, a Polska tak traciła swoich bo-
haterów i elitę narodową -tego okresu. Wszyscy 
trzej polegli: „Jędruś”, „Toś” i „Polikier”, zostali 
pochowani w Sulisławicach nocą 11 stycznia 1943 
roku, z prezentowaniem broni i oddaniem salwy 
honorowej, w potoku łez, w bólu i głębokiej rozpa-
czy wszystkich uczestników tego partyzanckiego 
pogrzebu. Nad mogiłą pożegnał bohaterów Franci-
szek Stala ps. „Kuwaka” -jeden z pierwszych i naj-
bliższych przyjaciół „Jędrusia”. Cała grupa prze-
żywała długotrwały wstrząs psychiczny, i „ciężkie 
dni” po tak tragicznej, niespodziewanej śmierci 
swojego ukochanego Dowódcy - „Szefa” - zwro-
tu najczęściej używanego we własnym gronie. Ale 
życie toczyło się dalej i „Jędrusie” walczyli dalej, 
już pod dowództwem dotychczasowego zastępcy 
- jednogłośnie - kolegialnie wybranego - Józefa 
Wiącka „Sowy”, prowadząc dalej „jędrusiową - 

partyzancką dolę”, jak głosi tekst jednej z party-
zanckich piosenek.

„Jędruś” został uhonorowany licznymi od-
znaczeniami, w tym najważniejszym -nadanym 
2 X 1944 roku przez Emigracyjny Rząd RP 
w Londynie - srebrnym krzyżem wojennym 
Virtuti Militari. Niektóre szkoły i drużyny har-
cerskie przyjęły Jego imię na swojego patrona, 
wśród nich tutejszy Zespół Szkół w Gawłuszo-
wicach, co także stanowi trwały dowód uznania 
i odznaczenia szczególnego.

Po wyparciu Niemców z Polski i wkroczeniu 
Armii Czerwonej liczni „Jędrusie” uczestniczy-
li w nowej konspiracji niepodległościowej - już 
antykomunistycznej -najliczniej w Zrzeszeniu 
„WiN” (Wolność i Niezawisłość), rozpraszając 
się po całej Polsce - nawet po świecie - oczywiście 
ci, których nie posłano w ramach represji - z rąk 
już nowych stalinowskich zbrodniarzy - do mogił 
cmentarnych. Część wysłano na Sybir, a część do 
cel więziennych. Należy bowiem podkreślić - cho-
ciaż to rzecz powszechnie znana - że „Jędrusie” 
byli szczególnie i zaciekle tropieni i prześlado-
wani - często „likwidowani” -(czytaj mordowa-
ni) podobnie, jak członkowie innych grup par-
tyzanckich - też zaciekle jak np. NSZ. Prześlado-
wani i niszczeni byli Rodacy - za naszą polskość 
- nawet nie należący do żadnej konspiracji, jeżeli 
przedstawiali wyróżniającą się jakąkolwiek war-
tość w swoim środowisku lub uczynili jakikolwiek 
znak dezaprobaty sowieckiego reżimu.

W tym czasie pojawiła się też nowa piosenka 
partyzancka, której kilka prostych słów oddaje go-
rycz i tragedię tamtych dni lepiej.

Oto jej treść - z pamięci:
Siedzą w celi chłopcy z lasu
z AK, BCh, NSZ.
Jeden pyta się drugiego,
Czego od nas UB chce?
Czego od nas UB chce?
Przecież myśmy z Niemcami walczyli,
Dniem i nocą prowadząc bój,
A dziś każdy zamknięty jest w celi,
Choć za Wolność cierpiał znój. 
Niemców nie ma, wojny nie ma 
I wolności nie ma też, 
Bo dziś każdy dobry Polak 
Siedzi w celi, jak ten zwierz 
Siedzi w celi, jak ten zwierz 
Refren:
Przecież myśmy z Niemcami walczyli itd.
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Chociaż - 9 stycznia 1943 roku „Jędruś” oddał 
swoje życie dla dobra Ojczyzny, to jednak w ser-
cach wszystkich partyzantów - jeszcze żyjących 
- nie tylko Jego żołnierzy, a także w sercach świa-
domego Narodu „Jędruś ciągle żyje i funkcjonu-
je w pamięci jako twórca „Odwetu”, a później 
charyzmatyczny twórca i dowódca legendarnej 
grupy partyzanckiej „Jędrusiów” - pieczętując 
to Wielkie Partyzanckie Dzieło swoim życiem.

Naszym patriotycznym - kombatanckim obo-
wiązkiem jest eksponowanie i upamiętnianie tak 
pięknych i bohaterskich postaci z lat okupacji 
w świadomości historycznej Narodu wszystkich 
pokoleń, szczególnie wśród młodzieży, w tym żoł-
nierzy Wojska Polskiego, które jak wiemy nigdy 
- swojego Narodu nie zawiodło.

Przed działalnością okupacyjną Jasiński był 
wzorem obywatela i patrioty, szczególnie aktyw-
nego w Związku Harcerstwa Polskiego. Zawsze 
przyjacielski i serdeczny dla otoczenia, szcze-
gólnie dla Harcerzy, potem dla swoich „Odwe-
ciarzy” i „Jędrusiów”. Zawsze wrogi - dla wro-
gów - naszej Ojczyzny i Narodu.

Wszędzie tam, gdzie są polskie serca i umysły 
polskie - Pamięć o „Jędrusiu” trwa.

W pierwszą - 100 - rocznicę Jego urodzin od-
dajemy Mu wszyscy należny Hołd.

Cześć Jego Pamięci!

Stowarzyszenie Kombatantów
„Jędrusiów” 

Żołnierzy Armii Krajowej
 ich Rodzin i Sympatyków

 z siedzibą w Połańcu

Stanisław Dalmata
POŁANIECKIE KUŹNIE

Każda miejscowość, także i Połaniec, ma swoją 
historię. Historia to nie tylko wydarzenia religijne, 
państwowe czy bohaterskie czyny narodowych po-
wstań lub czasów ostatniej wojny. Na historię miast 
i miasteczek składa się także zwykła praca miesz-
kańców – rzemieślników wykonujących usługi dla 
ludności. Obecnie w dobie elektroniki ginie wiele 
rzemiosł, które odchodzą w zapomnienie. Gdyby tak 
teraz zapytać młodego połańczanina, co wykonywał 
kołodziej, stelmach, rusznikarz, bednarz, kowal, nie 
jestem pewien, czy byłoby to takie oczywiste. Aby 
w części uzupełnić wiedzę w tej dziedzinie, posta-
nowiłem napisać o kuźniach i kowalach w Połańcu 
z okresu międzywojennego i w czasie wojny. Wia-
domości te nie będą ścisłe, gdyż nie są wydobyte 
z archiwum. Ich źródło to archiwum mojej pamięci. 

W Połańcu było około dziesięciu kuźni i wszyst-
kie miały co robić. Obsługiwały rolników połaniec-
kich i tych z okolicznych wiosek. Cztery kuźnie były 
przy ulicy Krakowskiej: Juliana Grelewskiego, Ka-
rola Jungiewicza oraz dwie pozostałe, których wła-
ścicieli nie pamiętam. Na ulicy Staszowskiej była 
kuźnia Pana Bolesława Laski (u Bolka), w ulicy 
Osieckiej: Pana Wincentego Drożdżowskiego, Pana 

Ścisłowskiego i Ignacego Kłosińskiego. Przy ulicy 
Koziej (Kościuszki) była kuźnia Teofi la Drożdżow-
skiego, którą później odziedziczyli synowie Feliks 
i Józef. W dalszej części tego tekstu chciałbym się 
skupić właśnie na tej kuźni.

Teofi l Drożdżowski był moim dziadkiem, a Feliks 
i Józef moimi wujami. Gdy byłem małym chłop-
cem, budził mnie dźwięk dobywający się z kuźni. 
Kuźnia, zbudowana najprawdopodobniej na począt-
ku XX wieku z desek, była czarna ze starości. Przed 
kuźnią na placu wkopano dwa słupy drewniane, do 
których wiązano konie do podkucia. Na masywnym 
słupie przymocowany był kowalski śrubstak (ima-
dło). Obok stała ostrzałka (szlifi erka), był to okrągły 
kamień z piaskowca, podobny do kamienia młyń-
skiego, umocowany obrotowo na osi i zawieszony 
na dwóch podporach napędzanych korbą ręczną. 
Pod kamieniem znajdowało się koryto z wodą, któ-
rą zwilżano powierzchnię szlifującą. Dzięki temu 
w czasie szlifowania lub ostrzenia nie unosił się pył, 
co chroniło oczy przed zaprószeniem lub urazem. Po 
otwarciu dwuskrzydłowych drzwi do kuźni wcho-
dziło się jak do czarnej pieczary. Podłoga kuźni była 
z glinianego klepiska. Naprzeciwko wejścia wid-
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niała podmurówka, na niej kotlina 
(palenisko), a obok wielki czarny 
miech zbudowany z drewna i skóry. 
Dolna część miecha spoczywała na 
podmurówce, górna była ruchoma. 
Obie były drewniane, połączone ru-
chomą skórą. Do palenia używano 
koksu hutniczego. W środku kuźni 
na wielkim pniu tkwiło umocowa-
ne kowadło, a obok dwukomorowe 
koryto. W jednej komorze znajdo-
wała się woda, a w drugiej olej. 
Obie te ciecze służyły od schładza-
nia gorącego żelaza lub jego harto-
wania. Po lewej stronie kuźni było 
duże okno, a pod nim masywny 
drewniany stół. Na nim stała ręcz-
na prasa, imadło ślusarskie i duża 
wiertarka napędzana korbą. Pod 
stołem leżał złom, a prawa strona 
kuźni stanowiła narzędziownię. 
Wisiały tam różnej wielkości młot-
ki, przebijaki, przecinaki, kleszcze, 
szczypce, ręczne wiertarki, świ-
dry, osełki i wiele innych narzędzi 
o różnym przeznaczeniu. 

Kuźnia to mała manufaktura 
świadcząca podstawowe usługi, 
takie jak: podkuwanie koni, pro-
dukcja i naprawa wozów konnych, 
radeł, pługów, bron, kultywatorów, 
z drobnych przedmiotów: wytwa-
rzanie sierpów, siekier, noży, na-
prawa naczyń kuchennych. Skła-
dano również rowery i naprawiano 
zamki. W kuźni u braci Drożdżow-
skich naprawiono broń myśliwską, 
a zdarzało się, że także broń należącą do granato-
wych policjantów. Z naprawą tej broni wiąże się cie-
kawa historia z czasów drugiej wojny światowej. 

Pewnego dnia granatowy policjant przyprowadził 
do kuźni Niemca, który miał uszkodzony pistolet, 
i prosił Pana Józefa Drożdżowskiego o jego napra-
wę. Oczywiście Pan Józef nie mógł odmówić. Nie-
miec zostawił broń i trzy sztuki amunicji celem wy-
próbowania. Po jakimś czasie Niemiec zgłosił się po 
broń. Pamiętam, że próbując sprawność pistoletu, 
zastrzelił psa na podwórku, który na niego szczekał. 
Od tego momentu Pan Józef stał się niebezpieczny 
dla III Rzeszy, ponieważ mógł naprawiać broń par-
tyzantom. W niedługim czasie znalazł się na liście 

cą do granato-
i i ż i i

osób do aresztowania. Dzięki ostrzeżeniu uniknął 
aresztowania. Do momentu wkroczenia wojsk armii 
czerwonej musiał się ukrywać.

Kuźnia zajęta została przez czerwonoarmistów. 
Podkuwano w niej konie wojskowe, naprawiano 
wozy konne, a nawet samochody. Po wojnie kuźnia 
ta służyła ponownie przez długi czas połanieckiej 
społeczności.

Powyżej przedstawiłem obraz istnienia i działa-
nia kuźni i zawodu kowala w Połańcu, może ktoś 
inny opisze inne rzemiosła, które w Połańcu już nie 
istnieją. Warto tym się zająć, to wzbogaci historię 
rzemiosł w Połańcu.

Kowale połanieccy – Feliks i Józef Drożdżowscy
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Jakub Gad 
(Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Połańcu)

DZIEJE KOŚCIUSZKI

Młodość
Pochodził ze średnio zamożnej litewskiej ro-

dziny szlacheckiej. Jego ojcem był Ludwik Tade-
usz Kościuszko Siechnowicki, miecznik brzeski, 
matką zaś Tekla Ratomska. Mieli oni czwórkę 
dzieci: Annę, Józefa, Katarzynę i najmłodszego 
– Andrzeja Tadeusza Bonawenturę, urodzonego 
4 lutego 1746 roku. Lata dziecięce Tadeusz Ko-
ściuszko spędził w rodzimej Mereczowszczyż-
nie. W roku 1755, w wieku 9 lat, wraz z bra-
tem Józefem został zapisany do szkoły pijarskiej 
w Lubieszowie. 18 Kwietnia 1758 zmarł ich oj-
ciec, co spowodowało pogorszenie się statusu 
majątkowego rodziny i zmusiło do przedwcze-
snego usunięcia ze szkoły w roku 1760.

W roku 1762 obie siostry Tadeusza wyszły za 
mąż, starsza, Anna, za Piotra Antoniego Estkę, 
młodsza, Katarzyna, za Karola Żółkowskiego. 
Ukochaną siostrą Tadeusza była Anna. Estkowie 
pomagali fi nansowo Tadeuszowi i opiekowali się 
jego majątkiem podczas nieobecności, później 
on protegował ich synów jako ofi cerów w cza-
sach napoleońskich. Estko zmarł w 1797. 

Gdy tylko została założona przez króla Augu-
sta Poniatowskiego Szkoła Rycerska, Kościusz-
ko zapragnął się tam kształcić. Dla tych planów 
edukacyjnych Kościuszko dostał protekcję Czar-
toryskich. Kościuszko został przyjęty do szkoły 
18 grudnia 1766 roku. Tadeusz wraz z swoim 
przyjacielem Józefem Orłowskim, wyróżniali 
się spośród pozostałych kadetów. Po ukończeniu 
rocznego kursu szkoły 20 grudnia 1767 otrzy-
mał rangę chorążego i pozostał w szkole już 
jako instruktor podbrygadier. W roku szkolnym 
1767/68 jako uczeń III klasy (V rok nauczania) 
należał Kościuszko do grupy wybranych kade-
tów, którzy uczęszczali na specjalnie lekcje ma-
tematyki i rysunku. Kościuszko ukończył także 
kurs taktyki prowadzony przez Leopolda Anto-
niego Oelsnitz, rozpowszechniającego poglądy 
Jeana Folarda. W pierwszej połowie 1768 roku 
Kościuszko utracił matkę. W spadku bracia do-

stali połowę Siechnowicz i całą Fedorowszczy-
znę. Z uwagi na pobyt Tadeusza w Warszawie, 
a potem za granicą, dworem opiekował się Józef. 
Od stycznia 1769 Kościuszko stał się podbryga-
dierem. Awansowano go również do stopnia ka-
pitana, jednakże znalazł się, wraz z swoim przy-
jacielem Józefem Orłowskim, na liście ofi cerów 
czasowo zwolnionych, w związku z ich projek-
tową podróżą zagraniczną do Francji. Podczas 
pobytu tam Kościuszko i Orłowski mieli „uczyć 
się architektury militarnej, artylerii, taktyki, ar-
chitektury cywilnej, rysowania, malowania”. 
Obaj opuścili Polskę 5 października 1769 roku. 
Trudności fi nansowe uniemożliwiły Tadeuszowi 
podróż do Holandii. 

W połowie roku 1774 Kościuszko powrócił do 
Polski, gdzie doszło do ostrego konfl iktu z bra-
tem Józefem, z powodu rozliczeń fi nansowych. 
Tadeusz pozwał brata, a na proces z nim musiał 
się zapożyczyć. Mieszkał wówczas u sióstr, jak 
i u Jana Nepomucena Kościuszki, stryjeczne-
go brata swojego ojca. On to właśnie podjął się 
rozsądzenia konfl iktu Tadeusza z bratem. Ko-
ściuszko podczas pobytu w majątku Nepomuce-
na, często wyjeżdżał do pobliskiej Sosnowicy, 
majątku Józefa Sosnowskiego, hetmana polnego 
litewskiego. Bywał tam jako nauczyciel córek 
hetmana. Zakochał się z wzajemnością w jednej 
z córek, Ludwice. Nie pobrali się z powodu bra-
ku zgody rodziców ze względu na różnice ma-
jątkowe. Tadeusz, za zgodą panny, postanowił ją 
uprowadzić, lecz zamiar się nie powiódł, hetman 
wywiózł córkę z Sosnowicy, zmusił do poślubie-
nia Józefa Lubomirskiego, a Kościuszko, nęka-
ny przez mściwego hetmana, musiał uciekać do 
Francji.

W walce o niepodległość Stanów Zjedno-
czonych

Kościuszko przybył do Paryża w 1775 r. Na-
stępnie zapragnął zaciągnąć się do Armii Amery-
kańskiej i w pierwszych dniach czerwca 1776 r. 
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wsiadł na statek do Ameryki. Po dopłynięciu do 
Filadelfi i otrzymał zadanie ufortyfi kowania Bil-
lingsport. 18 października otrzymał nominację 
na inżyniera pułkownika i pensję 60 dolarów. Do 
połowy 1780 Kościuszko pracował przy fortyfi -
kowaniu Filadelfi i, Ticonderogi, wzgórza Bemi-
sa i West Point. Po udanych pracach Kościuszko, 
mając poparcie Waszyngtona, został naczelnym 
inżynierem armii południowej. W zmaganiach 
na terenie Karoliny Południowej Kościuszko 
prowadził oblężenie fortu Ninety Fox 12 sierp-
nia 1781, następnie udał się do Karoliny Pół-
nocnej gdzie wzniósł kilka małych fortów. Pod 
koniec wojny kierował oblężeniem Charlestonu. 
W marcu 1783 zachorował na febrę. Szybko do-
szedł do siebie. 16 kwietnia 1783 wojna została 
zakończona. Na początku czerwca w Charlesto-
nie wsiadł na statek do Filadelfi i. Tam Kościusz-
ko został przyjęty do towarzystwa Cyncynatów. 
Uzyskał awans na generała brygady w zbioro-
wym awansie nadanym przez Kongres 13 paź-
dziernika 1783 roku i zaległy żołd. Następnie 
udał się do Nowego Jorku, Paryża i 12 sierpnia 
1784 powrócił do Polski.

Wojna w obronie konstytucji 3 maja
Po powrocie do kraju Kościuszko nie mógł 

wstąpić do armii ponieważ budził podejrzenia 
króla, z powodu jego znajomości z Adamem 
Kazimierzem Czartoryskim i związanymi z nim 
intrygami szlacheckimi. Podczas Sejmu Cztero-
letniego Kościuszko w 1789 opracował projekt 
zorganizowanej milicji, lecz nie uzyskał popar-
cia króla, który to dążył do powiększenia i uno-
wocześnienia armii. Kościuszko wykorzystuje tę 
szansę i 12 października 1789 dostaje nominację 
na generała armii koronnej. Został przydzielony 
do dywizji wielkopolskiej. 25 maja udaje się do 
Lublina, ponieważ w związku z wybuchem woj-
ny z Austrią dostaje rozkaz obrony terenów mię-
dzy Wisłą a Bugiem. Porozumienie w Reichen-
bachu (obecnie Dzierżoniów) zapobiega wojnie, 
a Kościuszko zostaje przeniesiony do dywizji 
bracławsko-kijowskiej. 

Będąc dowódcą, Kościuszko prowadził ży-
cie towarzyskie. Po raz drugi spotkał go zawód 
miłosny, gdy jego związkowi z Teklą Żurowską 
sprzeciwił się ojciec szlachcianki – z powodu 
różnic majątkowych. 

W 1791 postanowiono w Polsce przepro-
wadzić manewry wojskowe pod Bracławiem 
(11 – 12 października). Grupa dowodzona przez 
Kościuszkę uzyskała ocenę średnią. Kościuszko 
objął na pół roku dowództwo w miejsce pilnie 
wezwanego do Warszawy 20 listopada księcia 
Józefa Poniatowskiego. W międzyczasie Rosja 
zakończyła wojnę z Turcją i przygotowywała 
się do ataku na Polskę. Książę Józef przejął ko-
mendę w kwietniu 1792 roku i w obliczu spo-
dziewanego ataku 10 maja 1792 roku podzielił 
swą armię na trzy dywizje, Kościuszko dowodził 
jedną z nich. Rosjanie przekroczyli granice Rze-
czypospolitej 22 maja 1792 roku. Dzięki zręcz-
nym i rozsądnym ruchom Kościuszki dwie pró-
by otoczenia wojsk polskich spełzły na niczym, 
a Kościuszko zagrażał tyłom wojsk rosyjskich. 
Po cofnięciu się do Płonnego (15 czerwca) oka-
zało się, że przyjaciel nadchodzi z przeważającą 
siłą. Gdy książę Józef cofa się do Ostroga, Ta-
deusz pełni rolę jego straży tylnej, czym przy-
czynia się do wygranej bitwy pod Zieleńcami 
(18 czerwca), za co został odznaczony Złotym 
Medalem Virtuti Militari. W dalszych walkach 
Kościuszko bronił Bugu. W Bitwie pod Dubien-
ką nad Bugiem (18 lipca) Kościuszko z odziałem 
liczącym 5 tys. ludzi stawił czoła czterokrotnie 
większej armii przeciwnika. Rosjanie, którzy na-
ruszając neutralność Austrii, okrążyli Polaków, 
zmusili Kościuszkę do odwrotu do Chełma. Stra-
ty po stronie rosyjskiej były większe, dla tego też 
ogłoszono zwycięstwo Polaków. 

Dowiedziawszy się o akcesie króla do konfe-
deracji targowickiej i o zawieszeniu broni, Ko-
ściuszko w wyrazie protestu złożył prośbę o dy-
misję 30 lipca 1792. Następnie przebywał krótko 
w Warszawie, gdzie dostał nominację na gene-
rała-lejtnanta. Kościuszko, mimo próśb króla, 
podtrzymał swoją prośbę o dymisję. Prowadził 
negocjacje o możliwość noszenia orderu Virtuti 
Militari u Szczęsnego Potockiego. Nagle zacho-
rował na żółtaczkę, lecz nadal prowadził nego-
cjację, bezskutecznie. 26 Sierpnia 1792 r. Fran-
cuskie Zgromadzenie Prawodawcze nadało Ko-
ściuszce obywatelstwo francuskie. Na początku 
października udaje się on do Lipska.
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Geneza i początek insurekcji
Będąc w Lipsku, Kościuszko odbył naradę 

z Ignacym Potockim i Hugonem Kołłątajem, 
po której 8 stycznia 1793 r. wyjechał do Paryża 
w celu przeprowadzenia rozmów z żyrondysta-
mi, niestety nic nie wskórał, ponieważ rządy we 
Francji objęli jakobini. Po powrocie do Lipska 
dowiedział się o uchwaleniu drugiego rozbio-
ru Polski. Wysłannicy sprzysiężenia krajowego 
przybyli we wrześniu 1793 do Lipska, żąda-
jąc natychmiastowego rozpoczęcia powstania. 
Kościuszko zgodził się objąć dowództwo. Wy-
słannicy nieustannie nakłaniali go do rozpoczę-
cia walk, w lutym 1794 po spotkaniu w Dreź-
nie z Tomaszem Maruszewskim, emisariuszem 
z Warszawy, Naczelnik postanawia przybyć do 
Krakowa i rozpocząć walki. Lecz w Warszawie 
doszło do aresztowań i rozbicia sprzymierzenia 
warszawskiego. Dopiero rozpoczęcie walk przez 
Madalińskiego zmusiło Kościuszkę do przyby-
cia 23 marca do Krakowa. Rankiem 24 marca, na 
rynku w Krakowie, zaprzysiągł wraz z garnizo-
nem akt powstania.

Od Racławic po Warszawę
Kościuszko koncentrował swe siły przede 

wszystkim na sprawach militarnych. W pierw-
szym tygodniu powstania Kościuszko prężnie 
rozbudowywał swoje wojsko i rozpoczął jego 
zbrojenie. Uruchomił w Krakowie produkcję 
zbrojeniową. Gdy wojska Madalińskiego i Man-
geta zostały zepchnięte, a siły rosyjskie zablo-
kowały główną drogę na Warszawę, Kościuszko 
postanowił przebić się do stolicy przez Dzia-
łoszyce, lecz natrafi ł na kolumnę Tormasowa 
i 4 kwietnia rozegrała się zwycięska dla Polaków 
bitwa pod Racławicami. Spóźnione posiłki De-
nisowa zablokowały drogę na Warszawę i zmu-
siły Kościuszkę do odwrotu do Bosutowa, gdzie 
założył warowny obóz. Kościuszko po bitwie 
symbolicznie przywdział chłopską sukmanę, 
czym pokazał, że walczył o wolność wszystkich 
Polaków, bez względu na stany czy urodzenie. 
24 kwietnia wyruszył w dół Wisły, by połączyć 
się siłami wielkopolskimi. W międzyczasie do-
szło do zwycięskiej insurekcji w Warszawie. 
5 maja dotarł do Połańca gdzie stanął naprze-
ciw armii Denisowa. Do Połańca przybyli tak-
że Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki, którzy wraz 

z Kościuszką zapisali najważniejsze akty powsta-
nia w tym sławny „Uniwersał połaniecki”. Wraz 
z Grochowskim i Haumanem postanowił przebić 
się na Warszawę i zaatakować Denisowa, które-
mu udało się zbiec. Naczelnik nadał dowództwo 
nad częścią swojej armii generałowi Zajączko-
wi, i skierował go między Bug a Wisłę. Podą-
żając śladem Denisowa, dotarł pod Szczekociny, 
gdzie wojska rosyjskie połączyły się z wojska-
mi pruskimi, dowodzonymi przez samego Wil-
helma II. Kościuszko poniósł sromotną klęskę 
i cofnął się do Radomia. 8 czerwca gen. Zajączek 
również poniósł klęskę pod Chełmem. Kościusz-
ko dowiedział się o oddaniu Prusakom Krakowa 
i o marszu sił rosyjsko-pruskich na stolicę. Na-
czelnik postanowił całe swe siły skoncentrować 
pod Warszawą. Bitwa rozpoczęła się 26 czerw-
ca, a 10 lipca Kościuszko ogłosił odwrót do 
Warszawy. Pierwsze pruskie próby wtargnięcia 
do miasta 27 lipca Kościuszko zdołał odeprzeć. 
26 sierpnia Prusacy wtargnęli do Warszawy i ze-
pchnęli Kościuszkę w głąb miasta. W międzycza-
sie wyzwolone 27 lipca Wilno padło 12 sierpnia. 
28 sierpnia rozpoczął się główny atak na stolicę. 
Zaborcy próbujący wtargnąć na Bielany zostali 
odparci przez Rymkiewicza, którego za tę zasłu-
gę Kościuszko mianował generałem 30 sierpnia. 
W głównych walkach w Olsztynie Powązkow-
skiej naczelnik sam poprowadził powstańców ku 
zwycięstwu. 6 września wojska rosyjsko-pruskie 
wycofały się.

Droga ku upadkowi
Sytuacja militarna powstania, która tak się 

poprawiła po zakończeniu oblężenia, znów się 
pogarszała. Przez Wołyń naprzeciw Polakom 
nadchodziła armia rosyjska pod dowództwem 
Aleksandra Suworowa. Rosjanie rozgromili dy-
wizję Sierakowskiego pod Terespolem 19 wrze-
śnia. Kościuszko wraz z posiłkami z Warsza-
wy udał się do Siedlec, a następnie do Grodna. 
W tym czasie wojska Fersena wkroczyły na te-
reny Polski. Kościuszko postanowił nie dopu-
ścić do połączenia się dwóch armii rosyjskich 
i 10 października rozegrała się bitwa pod Ma-
ciejowicami. Niestety zbyt późne posiłki Poniń-
skiego spowodowały znaczne straty po stronie 
Kościuszki i klęskę Polaków. Kościuszko zo-
stał pojmany. Gdy jeńcy polscy rozpoznali go, 
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A. Komorowska, D. Szałach, M. Sikora

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POŁAŃCU 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POŁAŃCU 

– SZKOŁA Z TRADYCJĄ, PATRZĄCA W PRZYSZŁOŚĆ

Rosjanie zaczęli go cucić. Ocknąwszy się, miał 
powiedzieć „jam Kościuszko, wody”, natomiast 
propaganda zaborców przypisywała mu słowa 
„Finis Poloniae!”. Po wygranej bitwie Suworow 
przegrupował całą armię rosyjską stacjonującą 
na terenie Polski i uderzył na Warszawę. 4 listo-
pada o piątej rano rozpoczął szturm Pragi. Doko-
nał krwawej rzezi ludności i zniszczenia Pragi. 
9 listopada Rosjanie wkroczyli do Warszawy. 
Resztki wojsk powstańczych zbiegły do Rado-
szyc i 16 listopada uległy rozproszeniu. To był 
koniec powstania.

Dalsze losy Kościuszki
Kościuszko po klęsce maciejowickiej został 

przewieziony do Petersburga, 10 grudnia 1794. 
Gdy rządy w Rosji objął 17 listopada 1796 r. car 
Paweł, Kościuszkę czekała amnestia w zamian 
za złożenie przysięgi, że nigdy nie wystąpi prze-
ciw carowi. Bohater postanowił wyjechać do 
Ameryki, lecz po krótkim pobycie za oceanem 
wrócił do Europy pod obcym nazwiskiem, po-
nieważ czuł się inwigilowany. 28 czerwca 1798 
przybył do Paryża. 4 sierpnia napisał ostry list do 
cara Pawła, wymawiając mu posłuszeństwo. Car 
był wściekły, co pogorszyło relację polityczne 
pomiędzy Rosją a Polską. Kościuszko, pomimo 
wielu zachęt, nie chciał się zgodzić na objęcie 
dowództwa nad Legionami Polskimi we Wło-
szech. 7 sierpnia 1799 r. przystąpił do Towarzy-
stwa Republikanów Polskich. Kościuszko, będąc 
we Francji, wydał po francusku w 1800 r. pracę 
o taktyce artylerii konnej. W r. 1801 przeniósł 
się do Berville, gdzie przebywał 14 lat. Przez ten 
czas próbował go zwerbować w swoje szeregi 

sam Napoleon, lecz Kościuszko nie zgodził się 
go wesprzeć. Car Aleksander chciał wykorzystać 
niechęć Tadeusza do Bonapartego i przełożyć ją 
na obalenie Napoleona i zagarnięcie Księstwa 
Warszawskiego. 

Kościuszko zamieszkał w Solurze w Szwaj-
carii, gdzie 15 października 1817 zmarł. Zwłoki 
złożono w Kościele Najświętszej Panny Marii 
Niepokalanego Poczęcia w Solurze, a półtora 
roku później przewieziono je do kraju. 23 czerw-
ca 1819 roku złożone je w katedrze wawelskiej, 
a wnętrzności na cmentarzu w Zuchwyll pod So-
lurą. Serce przywieziono do Polski w roku 1917, 
obecnie znajduje się ono na Zamku Królewskim 
w Warszawie.

Kościuszko stał się chyba najpopularniejszym 
Polakiem na świecie. Jego imieniem nazwano 
najwyższy szczyt Australii, miasto w stanie Mis-
sisipi, wyspę u wybrzeży Alaski. Pomniki z jego 
podobizną wznoszą się w wielu miejscach na 
całym świecie. Jego imieniem nazwali się dziel-
ni lotnicy z Dywizjonu 303. Patronuje licznym 
naukowym przedsięwzięciom, towarzystwom 
i instytucjom. Został utrwalony w legendzie jako 
wielki patriota i bojownik o wolność, który nade 
wszystko cenił sobie równość i wolność ludzi.

Przypisy:
1. Andrzej Zahorski, „Naczelnik w sukmanie”, 

zeszyt z serii „Dzieje narodu i państwa polskie-
go”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 
1990, ISBN 83-03-03052-3

Już po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szko-
le Europejski Dzień Języków. Warto przypomnieć, 
że dzień ten został ogłoszony 26 września 2001 r. 
przez Radę Europy i świętowany jest w krajach 
członkowskich Rady Europy co roku.

Głównym celem Europejskiego Dnia Języków jest 
uświadomienie różnorodności językowej Europy 
oraz zachęcenie wszystkich, bez względu na wiek, 
do nauki języków. W różnych częściach Europy or-
ganizowane są przeróżne akcje realizujące ten cel.
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miętamy o tym, że to co dzieje się dziś, jutro jest już 
historią. Przypominamy 
więc naszym uczniom, że 
oni też tworzą karty histo-
rii tak jak kiedyś patron 
szkoły Tadeusz Kościusz-
ko, który również znał ję-
zyki obce.

„Mówił dobrze po an-
gielsku, chociaż głosem 
cichym i słabym, lecz roz-
mowa jego, pełna trafnego 
rozsądku, żwawych uwag, 
dowcipnych odpowiedzi, 
ujawniła pojęcie szlachet-
ne i umysł wykształcony”.

Przytoczony cytat jest 
tłumaczeniem angielskie-

go fragmentu R. Warnera zamieszczonego w pracy 
J. Fletchera: „The History of Poland from the Ear-
liest Period to the present time”.

Uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem nauczy-
cieli języka angielskiego, 
przygotowali ciekawą au-
dycję oraz wzięli udział 
w konkursie na najlepszy 
plakat będący przekazem 
idei Europejskiego Dnia 
Języków. Powstała w ten 
sposób interesująca wy-
stawa prac, a autorzy naj-
ciekawszych z nich zosta-
li nagrodzeni. W szkole 
odbyły się również lekcje 
mające na celu ukazanie 
uczniom korzyści pły-
nących z nauki języków 
obcych. Nasi wychowan-
kowie mają świadomość 
tego, że znajomość języ-
ków otwiera nas na świat. 
Ułatwia porozumiewanie się, ale także daje możli-
wość poznawania bogactwa kulturowego Europy.

Szkoła z tradycją, którą jesteśmy, chętnie poznaje 
historię, zwyczaje i obyczaje innych narodów. Pa-

Wystawa prac
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Marek Pedyński

OPOWIEŚCI WĘDKARSKIE

Wiślany kalejdoskop
Za oknem mróz, biało od śniegu i odbijającego się 

w nim księżyca. Cisza. Przyroda tkwi w bezruchu. 
Czasem tylko przebiegający zając strzepnie szadź 
z bezlistnych chaszczy. Co jakiś czas słychać prze-
raźliwy trzask lodu pękającego na pobliskiej Wiśle. 
Hm, Wisła. To dla mnie coś więcej niż rzeka. To 
część mojego życia, najlepsza przyjaciółka i wielka 
namiętność. Pokochałem ją dużo wcześniej niż węd-
karstwo. Spędziłem nad nią swe najlepsze chwile. 
Potrafi  być tajemnicza i fascynująca. Bywa bardzo 
groźna. A wędkarzy obdarza wspaniałymi przygo-
dami, które przypominają się w zimowe noce.

Początek kwietnia, zimna, mętnawa woda burzy 
się pod nogami. Wysoki, zarośnięty brzeg. Udało 
mi się wypatrzyć tu wiosennego bolenia. Ryba ata-
kuje z głębi, gdzie musi być jakiś wsteczny nurt ze 
spokojniejszą wodą. Chwyta spychane wierzchem, 
bezradne ukleje i małe klenie, które dostały się nie-
opatrznie w spienione wiry. Ani ripper z ciężką oło-
wianą główką, ani podłużne obrotówki nie przyno-
szą efektu. Uciąg jest tak silny, że wynosi przynęty 
na powierzchnię, zaraz po rozpoczęciu zwijania żył-
ki. Długo grzebię w plecaku, aż znajduję wreszcie 
to, czego szukałem. Ołowiana ukleja z maleńkim, 
obrotowym skrzydełkiem u pyszczka. Kupiłem ją 
kiedyś na bazarze i rzuciłem na dno torby. Teraz 
mam dziwne przeświadczenie, że okaże się skutecz-
na. Nie mylę się. Atak rapy jest tak silny, że omal 
nie wyrywa mi wędki z ręki. Po chwili ląduje na 
brzegu piękna srebrna ryba. Radość ogromna! Prze-
chytrzyłem ją!
Środek lipca, gorąco jak diabli i żółty piach, skrzy-

piący pod bosymi stopami. Szeroka plaża, ciepła, 
stojąca niemalże woda i olbrzymie ławice drobnicy, 
za którą uganiają się niewielkie bolenie. Wchodzę 
do wody i brnę jak najdalej, tak aby dotrzeć możli-
wie blisko nurtu, w którego głębiach kryją się okazy. 
Czy jest jakakolwiek szansa na branie drapieżnika 
w tym miejscu w samo południe? Ano, zobaczymy. 
Przywiązuję agrafkę do cienkiej żyłki, otwieram pu-
dełko z woblerami i wybieram małego, tonącego, 
pomalowanego zielone i czarne kropki. Przypomina 
kiełbia. Po kilku rzutach wiem, że jest tu dość głę-
boko, i że piaszczyste dno przechodzi wraz ze wzra-
stającym uciągiem wody w żwirowe. Przynęta stuka 

prowokująco o okrągłe kamyki, wzbijając tumany 
piasku. Nagle drgająca rytmicznie szczytówka spin-
ningu gwałtownie się wygina. Odruchowe zacięcie 
i jazgot kołowrotka. Przez kilka minut siłuję się 
z rybą. Wreszcie ją pokonuję. Okazuje się, że na wo-
blerka połaszczyła się wspaniała, dwukilogramowa 
brzana. Po jej uwolnieniu, schodzę kilka kroków 
niżej. Od razu po pierwszym rzucie następuje bra-
nie. Zaraz po zacięciu klnę głośno swoją głupotę. 
Jej skutkiem jest luźno zwisająca żyłka. Przyczajo-
ny za podwodną przeszkodą szczupak, pływa teraz 
z kawałkiem pomalowanej balsy w zębatej paszczy. 
A wystarczyło pomyśleć o kilkunastocentymetro-
wym odcinku wolframowego przyponu. Ta woda 
uczy jednak pokory. Sukces, a po chwili dotkliwa 
porażka.

Październikowy, pochmurny dzień. Słaby wiatr 
marszczy powierzchnię ołowianej wody. Wspólnie 
z ojcem polujemy na okonie. Spławik, czerwone 
robaki i zero brań. Szybko mnie to nudzi. Montuję 
spinning i przechodzę na sąsiednią ostrogę. Przez 
pół godziny biczuję wodę po „lepszej”, głębszej 

Październikowy, pochmurny dzień. Słaby wiatr 
arszczy powierzchnię ołowianej wody Wspólnie

Podczas wędkowania nad Wisłą emocji nie brakuje 
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stronie główki. Kołki faszyny i wielkie pniaki leżą-
ce na kamienistym dnie powodują, że gromadzi się 
tu wiele szczupaków. Tyle że dzisiaj ryby mają mnie 
najwyraźniej gdzieś. Ojciec krzyczy, że jeszcze pięć 
minut i będziemy uciekać. Postanawiam porzucać 
trochę po napływowej, piaszczystej stronie ostrogi. 
Płytko tu; najwyżej metrowej głębokości woda. Za-
kładam wykonaną z cienkiej blachy, złotą, podłuż-
ną wahadłówkę i rzucam, bardziej dla zabawy niż 
w nadziei na spotkanie z rybą. Po kolejnym, pią-
tym chyba rzucie w to samo miejsce, ściągam po-
woli żyłkę. Dwa metry od brzegu następuje lekkie 
pobicie. Zacinam i wiem już, że mam do czynie-
nia z dużą sztuką. Szczupak, po zbyt gwałtownym 
ruchu z mojej strony, wyskakuje chyba z metr nad 
powierzchnię wody, trzepiąc pyskiem na prawo 
i lewo. Na szczęście nie wypina się. Po kilku minu-
tach chwytam go dłonią i przyciskam do dna. Drugą 
ręką łapię za ogon i wyciągam na brzeg. Jest ślicz-
ny, bajecznie ubarwiony. Zaczepił się po zewnętrz-
nej stronie paszczy. Ma siedemdziesiąt pięć centy-
metrów. To jedna z nielicznych ryb, które zabrałem 
w tym roku do domu. Smakował wybornie po uwę-
dzeniu w domowej, własnej roboty wędzarce.

Listopad. Ciepły jak na tę porę roku, słoneczny 
dzień. Jestem nad wodą o ósmej rano. Cisza, dooko-
ła nie widzę nikogo. Dziwne, bo to sobota. Zwykle 
w tym miejscu bywa wielu wędkarzy. Przemierzam 
wiślane ostrogi w nadziei na spotkanie z „opado-
wym” sandaczem. Po dwóch godzinach mam dość. 
Ręka boli od machania wędziskiem. Przezbrajam 
wędkę na gruntówkę. Może ryby spokojnego żeru 
okażą się łaskawsze? Jedząc śniadanie obserwu-
ję szczytówkę. Na haczyk założyłem trzy kompo-
stowe robaki. Po kilkunastu minutach szczytówka 
wygina się gwałtownie. Holuję rybę ostrożnie, bo 
przypon mam z piętnastki. Na brzegu ląduje kilo-
gramowy kleń. Po chwili drugi i trzeci. Wszystkie 
identycznej wielkości. Naraz brania ustają. Byłem 
w tym samym miejscu nazajutrz i jeszcze kilka razy. 
Bezskutecznie. Czyżby były tu tylko te trzy klenie?

I jak tu nie kochać tej rzeki? Potrafi  obdarzyć 
piękną zdobyczą, ale i utrzeć nosa. Wielokrotnie 
myślałem, że jestem specjalistą, jeśli chodzi np. 
o łowienie boleni, ale Wisła szybko wyprowadzała 
mnie z błędu. Rapy tłukły jak oszalałe, a ja z kolej-
nych wypraw wracałem o kiju. Ale i te powroty były 
dla mnie tak radosne , jak po obfi tych łowach. Bo ta 
rzeka jest piękna, dzika i na szczęście jeszcze nie do 
końca uregulowana.

Jak lato, to na plażę!
Plask, plask! – wiosła chlapią o płytką wodę, 

a spychany nurtem ponton powoli przesuwa się 
w kierunku rozległej plaży. Ta plaża to północna 
część piaszczystej wysepki, którą wyczarowała 
Wisła podczas wiosennego przyboru. W zeszłym 
roku rzeka niosła tu leniwe, szeroko rozlane wody, 
w przyszłym zapewne też tak będzie. Pot zalewa 
oczy, ręce bolą nie do zniesienia. Spoglądam przed 
siebie – no, jeszcze trochę wysiłku i na niej będę... 

Rokrocznie w czerwcu, gdy zrobi się na tyle cie-
pło, że można bez obawy zmoczyć się od stóp do 
głów, spływamy wspólnie z kolegą parę kilometrów 
w dół Wisły. Poszukujemy miejsc, w których można 
spodziewać się żerowania pożądanych przez spin-
ningistów okazów. 

Nie od razu zwróciliśmy uwagę na kawał na-
niesionego przez nurt piachu. Z daleka wydawał 
się mało atrakcyjny ze względu na otaczające go 
płycizny. Kiedy do niego dotarliśmy, okazało się, 
iż północna, bliższa lewemu brzegowi strona rze-
czywiście przedstawia widok niezbyt interesujący. 
Zupełnie inaczej natomiast wyglądał przeciwle-
gły kraniec wysepki, do którego trzeba było brnąć 
przez gorący piasek. Spokojna, dość głęboka woda 
przyspieszała stopniowo wraz ze zbliżaniem się do 
głównego nurtu, który usytuowany był w odległości 
jakichś 60-70 metrów od łachy. Kilka rzutów cięż-
kim spinningiem, uzbrojonym w ołowiany ciężarek, 
przekonuje nas o wysokim prawdopodobieństwie 
bytowania drapieżców w nowo odkrytym miejscu. 
Z doświadczenia wiemy, że jeśli uda się odnaleźć 
plażę omywaną przynajmniej dwumetrowej głębo-
kości wodą, to sukces niemalże gwarantowany.

Przez kolejne dni odnaleźliśmy jeszcze kilka po-
dobnych miejscówek, ale mnie szczególnie zafa-
scynowała ta wyżej opisana. Nic więc dziwnego, że 
pierwszą wolną chwilę wykorzystałem na jej bliż-
szy rekonesans. Tym razem już z wędką uzbrojoną 
w najskuteczniejsze (w moim mniemaniu oczywiście) 
z przynęt, jakie posiadam, a nie w sam jedynie cięża-
rek. Wspólnie z kumplem wyznajemy taką zasadę, że 
o ile razem poszukujemy łowisk, o tyle wędkujemy 
osobno, dzieląc się później wrażeniami i spostrzeże-
niami. Wobec tego wybrałem się na łowy sam.

... wreszcie udaje mi się dobić do brzegu. Tasz-
czę ponton na rozgrzany piach i wyładowuję z niego 
swój wędkarski dobytek. Niewiele tego – lekka od-
ległościówka z paroletnim już stażem oraz wysłużo-
ny plecak ze spinningowymi przyborami, wodą mi-
neralną i kanapkami. Na nogach mam sandały, które 
chronią stopy przed zranieniami. Mimo iż znajduję 
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się daleko od brzegu, to zawsze może się trafi ć ja-
kaś zabłąkana butelka. Ostatnim z przedmiotów za-
legających dno pontonu jest niewielki koc. Nie, nie 
będę się na nim wylegiwać, posłuży jako podściółka 
dla sprzętu. Trzeba uważać na ziarenka piasku, które 
szczególnie dla kołowrotka są „śmiercionośne”. Po 
krótkim marszu docieram do atrakcyjniejszego brze-
gu. Rozciąga się on na kilkudziesięciu metrach, toteż 
pole do popisu ogromne. Ustawiam się po napływo-
wej stronie, będę schodził w dół, w tym samym kie-
runku, w którym nurt niesie wodę. Wiem, że znawcy 
radzą postępować odwrotnie (tzn. nakazują iść pod 
prąd), ale wydaje mi się, iż na tak wielkiej rzece kie-
runek rzutów nie odgrywa najistotniejszej roli. Cien-
ka (0,20 mm) żyłka pozwala na dość odległe posy-
łanie przynęty. Na początek w bój rusza niewielka 
wahadłówka, poprzedzona cienkim wolframowym 
przyponem. Zawsze tak robię. Nie chodzi mi nawet 
specjalnie o schwytanie szczupaka, po prostu nie 
chcę pluć sobie w brodę po ewentualnym ataku „zę-
batego”. Z doświadczenia wiem, że w takich z pozoru 
niesprzyjających szczupakom miejscach czai się spo-
ro tych drapieżników. Za stanowisko służy im często 
jakiś podwodny kamień czy kawałek starego konara. 
Tym razem blacha nie znajduje amatora. Po przejściu 
do końca plaży wracam na sam jej początek i... robię 
sobie półgodzinną przerwę. W jakim celu? Aby spło-
szone ryby zdążyły ponownie zająć ulubione przez 
siebie stanowiska. Cały czas obserwuję oczywiście 
wodę, by nie przegapić wydarzenia, które może się 
okazać kluczowym dla całych łowów. A to nieopodal 
silnym zawirowaniem wody zaznaczy swoją obec-

ność rapa, a to znowu kilka maleńkich uklei pryśnie 
nad wodę – to wszystko może dać łowiącemu nie-
zwykle istotne informacje.

Kolejne rzuty wykonuję ulubioną przynętą. To-
nący woblerek bywa w takich miejscach niezwykle 
skuteczny. I tym razem nie zawodzi, przy kolejnym 
rzucie następuje gwałtowny atak ryby. Hol nie na-

stręcza większych trudności, gdyż na piaszczystym 
dnie znajduje się niewiele zawad. Nie oznacza to 
jednak, że zdobycz poddaje się bez walki. Emocje 
są i to spore. Kilka razy terkocze hamulec kołowrot-
ka, miękka wędka wygina się wspaniale – ech, pięk-
ne jest życie wędkarza! Po chwili na piasku ląduje 
ładne klenisko. Parę metrów niżej chwytam jeszcze 
jednego. Wprawdzie troszkę mniejszy, ale walczy 
równie zaciekle. Na końcu wyspy, tam gdzie piach 
wrzyna się ostrym trójkątem w wodę, tworzy się 
niewielki warkocz. W owym warkoczu mam branie 
pięknej sztuki, która jednak po kilku sekundach się 
spina. Nie wiem nawet, czy na wędce miałem „bol-
ka”, czy może coś innego. Nieistotne, to coś okaza-
ło się lepsze i tyle. 

Powoli zbliża się wieczór. Słońce nie grzeje już tak 
intensywnie. To najlepsza pora – wygłodzone dra-
pieżniki podchodzą z nurtu pod same brzegi w po-
szukiwaniu gromadzącej się tu drobnicy. Zmieniam 
woblera z tonącego na pływającego. Im słońce niżej, 
tym drapieżniki podpływają bliżej powierzchni wody. 
Ta powszechnie znana prawda obowiązuje chyba 
wszędzie, a na plaży staje się niemalże doktryną. Nie 
trzeba już przesuwać się wzdłuż brzegu. Wystarczy 
usiąść wygodnie i pozwolić przynęcie na swobodny 
spław w dół rzeki. Tak też czynię. Po chwili rozpo-
czynam powolne zwijanie żyłki. Ten schemat powta-
rzam raz, drugi, trzeci. Warto wykazać się odrobiną 
cierpliwości, jeśli drapieżniki żerują, branie musi 
w końcu nastąpić. Gdy słońce na dobre znika się za 
horyzontem, pozostawiając po sobie tylko różową 
poświatę, spokojną do tej pory drobnicę ogarnia prze-

rażenie. Srebrne iskierki pryskają na prawo i lewo, 
jakby tam, pod powierzchnią, swoją pracę rozpoczął 
podwodny szlifi erz. Z marzycielskiego letargu wyry-
wa mnie nagłe zatrzymanie przynęty. Zacięcie i... sie-
dzi! Po wspaniałej walce trafi a w moje ręce dwukilo-
gramowy sandacz. Patrzę chwilę w jego wilcze ślepia 
i robi mi się go szkoda. Dzieli los kleni, czyli trafi a 

rapa, a to znowu kilka maleńkich uklei pryśnie
d t tk ż d ć ł i i

raż
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enie. Srebrne iskierki pryskają na prawo i lewo,
by tam pod powierzchnią swoją pracę rozpoczął

Prawdziwy drapieżca Wiślany sandacz 
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z powrotem do wody. To łowisko ma w sobie coś 
z cudownego ogrodu, którego nie można pozbawić 
ani jednego owocu, bo czar może prysnąć. 

Nim się obejrzałem, gdy zaczął zapadać zmrok. 
W biegu docieram do pontonu, pakuję sprzęt i spły-
wam pospiesznie w kierunku stałego lądu. Dryfo-
wanie ogarniętą ciemnościami Wisłą nie należy 
do przyjemności, a na pewno stanowi wielkie nie-
bezpieczeństwo; warto o tym pamiętać. Dopiero 
w drodze do domu zajadam się wyjętymi z pleca-
ka kanapkami. Nie są wprawdzie najświeższe, ale 
smakują wybornie. Wcześniej, wśród emocji, zapo-
mniałem o Bożym świecie, nie mówiąc już o rze-
czach tak błahych jak głód. A mówi się, że na plaży 
wieje nudą. Nieprawda.

Tak trudno…
Pamiętam, że byłem jeszcze dzieckiem, gdy po 

raz pierwszy dostrzegłem tę osobliwość. Szliśmy 
wespół z kolegą na lody czy oranżadę i nagle on 
zauważył, iż jednemu ze spacerujących przed nami 
ludzi wypadł z kieszeni jakiś papierek. Kiedy zbli-
żyliśmy się do zguby, okazało się, że to pięćdziesiąt 
złotych – suma dla nas, małych brzdąców wówczas, 
niewyobrażalna. W pierwszej chwili wściekłem się, 
że to nie ja znalazłem pieniądze, a następnie zwró-
ciłem koledze uwagę, że winien oddać „skarb” jego 
prawowitemu właścicielowi.

Dziś już nie jestem w stanie przypomnieć sobie, 
jak zakończyła się cała historia, utkwiły mi jednak 
w głowie dwie rzeczy. Po pierwsze – moja wielka 
zazdrość, po drugie zaś – ten udawany altruizm. 
Pewnie opisane wyżej zdarzenie rozmyłoby się 
w niepamięci, podobnie jak wiele innych, gdyby nie 
to, że sytuacja się powtórzyła – w odmiennym jed-
nak czasie i okolicznościach. 

Trafi ło się, że wyjechaliśmy z kumplem na ryby 
nad piękne wiślane starorzecze. Wyprawa była sta-
rannie zaplanowana, perfekcyjnie przygotowana 
i miała przynieść obfi te łupy. Dodam jeszcze, że od-
bywała się ona w długi majowy weekend, pierwszy 
ze szczupakiem na celowniku. Niestety, po kilku 
godzinach biczowania wody przekonaliśmy się, że 
zębate nie rozpoczęły jeszcze okresu wielkiego żar-
cia. Mimo obławiania wymarzonych miejscówek, 
żonglowania przynętami, nie powąchaliśmy nawet 
rybiego ogona. Kiedy zrezygnowani zamierzaliśmy 
zakończyć łowy, kolega – z głupia frant – postanowił 
wykonać jeszcze jeden, pozornie pozbawiony sensu 
zarzut. Błystka opadła w miejsce, gdzie żółciło się 
piaszczyste wypłycenie. Po dwóch, trzech obrotach 
korbką, w wodzie pojawił się wir, a kołowrotek za-

czął grać ulubioną dla wędkarskiego ucha muzykę. 
Piękna, emocjonująca, obfi tująca w wiele gwałtow-
nych zrywów walka zakończyła się sukcesem, po-
tężny esox został wyholowany. Wpatrywaliśmy się 
przez chwilę w obły kształt złotawego potwora, po 
czym niewinnym głosem przypomniałem koledze, że 
ustaliliśmy wcześniej, iż pierwszego w sezonie za-
wsze wypuszczamy. Kumpel spojrzał na mnie, chciał 
coś powiedzieć, ale zająknął się tylko, spuścił głowę 
i ofi arował zdobyczy wolność. Wkrótce odechciało 
nam się rybaczenia i wróciliśmy do domów.

Po tygodniu, mając w pamięci sukces przyjacie-
la, ponownie wybrałem się nad starorzecze. On tym 
razem nie mógł mi towarzyszyć, gdyż nie dostał 
w robocie wolnego. Pogoda była cudna. Poranna 
mgła, przechodząca stopniowo w ciepłą mżawkę, 
wróżyła udane łowy. Spojrzałem na ciemną, ale przej-
rzystą wodę i zrodziło się we mnie przekonanie, że 
nie wrócę do domu o kiju. Faktycznie, po kilkunastu 
rzutach poczułem ostre szarpnięcie, a później pulsu-
jący, tak dobrze znany łowcom szczupaków ciężar. 
Ostre młynki, a nawet spowodowany moim błędem 
wyskok ryby nie pozwoliły jej się wyswobodzić. 
Kuta kotwiczka małej algi pewnie utkwiła w pysku 
drapieżcy. Dzięki solidnemu zestawowi po chwi-
li mogłem się cieszyć z pięknej, kilkukilogramowej 
zdobyczy. Potężne, tygrysie cętki, ślicznie mieniły się 
w wiosennej trawie…

Ekscytację zmąciła na chwilę myśl, że to mój 
pierwszy szczupak w sezonie. Po krótkim zasta-
nowieniu uśmiechnąłem się głupawo, rozejrzałem 
wokół, a następnie celnym ciosem drewnianej pałki 
uśmierciłem rybę. Kumplowi wysłałem wiadomość 
sms: „Dziś znowu lipa”.

Serdecznie dziękuję Norbertowi Jakubczykowi za udzie-
lenie zgody na wykorzystanie fotografi i Jego autorstwa do 
artykułów o tematyce wędkarskiej – M. P.

k j ił h il śl ż ój

Królowa polskich rzek
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