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Drodzy Czytelnicy!

W 19. numerze „Zeszytów” żegnałem się z Pań-
stwem, mając świadomość zbliżających się wyborów 
nowego Zarządu Towarzystwa Kościuszkowskiego 
w Połańcu. Los jednak chciał, bym nadal pełnił funk-
cję Zastępcy Prezesa Towarzystwa Kościuszkowskie-
go w Połańcu, która wiąże się m. in. 
z pracą nad kolejnymi numerami na-
szego pisma. Tak więc w najbliższym 
czasie będę odpowiedzialny za kształt 
„Zeszytów Połanieckich”.

W Zarządzie Towarzystwa Ko-
ściuszkowskiego w Połańcu – prócz 
mojej osoby – znaleźli się: Radosław 
Matusiewicz – Prezes, Danuta Ko-
sowska – Zastępca Prezesa, Anna Ka-
niszewska – Sekretarz i Teresa Mikur-
da – Skarbnik. Wybranym gratuluję 
i życzę owocnej pracy, a wszystkim, 
którzy zaufali członkom Zarządu, 
składam serdeczne podziękowania.

 Truizmem jest spostrzeżenie, że czas szybko pły-
nie, ale nie sposób się do niego uwolnić, zważywszy 
na to, że nasze pismo świętuje mały jubileusz. To 
już 20. numer „Zeszytów”, co oznacza, że wydaw-
nictwo ukazuje się już od dziesięciu lat. Kiedy te lata 
upłynęły?

W numerze tym prezentujemy tekst autorstwa 
„naszej” doktorantki, Anny Zapalec, która w cieka-
wy sposób prezentuje Połaniec z czasów Insurekcji 
Kościuszkowskiej. Moim zdaniem – choć jestem la-
ikiem w dziedzinie historii – artykuł ten ma dużą 
wartość naukową i znacząco wzbogaca stan naszej 
wiedzy o związku Połańca z Naczelnikiem.

Inny artykuł, debiutującej na naszych łamach Al-
dony Tomeckiej, również dotyczy Grodu Kościuszki. 
Pani Aldona sięga jednak w nim w czasy odległe 
– wykraczające poza początki polskiej państwo-
wości. Tekst ten w intrygujący sposób dotyka kwe-
stii naszego pochodzenia, mogącego mieć – jak się 
okazuje – wiele wspólnego z legendarnym ludem 
Biało-Chrobatów. 

Nie zabrakło również artykułów naszego stałego 
współpracownika – Józefa Korczaka „Gerwazego”. 

Pierwszy z nich poświęca rocznicy Konstytucji  
3 Maja, odnajdując analogie „między dawnymi a no-
wymi czasy” i przestrzegając przed zatracaniem 
własnej tożsamości narodowej. Drugi z tekstów to 
opis kolejnej z wojennych przygód, a trzeci stanowi 

pożegnanie jednego z „Jędrusiów” – 
Józefa Stefańskiego. 

 Tekst Pana Józefa nie jest jedynym 
związanym z odejściem bliskiej nam 
osoby. Niestety, rok 2011 przyniósł 
nam stratę Przyjaciół, związanych 
z Towarzystwem Kościuszkowskim 
– żegnamy więc wspomnieniowymi 
artykułami Stefana Jarzynę i Maria-
na Wojciechowskiego. 

Jak sądzę, wielu naszych czytelni-
ków zainteresują również artykuły 
pozwalające przenieść się kilkadzie-
siąt lat wstecz. Jeden z nich, autorstwa 

wieloletniego członka TK – Juliana Pietucha – doty-
czy jego przeżyć z lat dzieciństwa i młodości, które 
spędził w Ruszczy, a drugi to barwne wspomnienia 
Stefana Wiącka, prezentujące jego brata – Michała. 
Wyłania się z nich postać niezwykła, jednocześnie 
ciepła i bohaterska. 

Po raz kolejny dowód swych podróżniczo-histo-
rycznych pasji daje Konstanty M. Michorowski, opi-
sując związki Tadeusza Kościuszki z podlubelskim 
Chełmem. Jak się okazuje, Naczelnik zaznaczył się 
w dziejach także i tego grodu, o czym informuje nas 
stosunkowo niewielka liczba historycznych opraco-
wań. 

Na koniec prezentujemy teksty dwóch Prezesów. 
Radosław Matusiewicz – nowo wybrany Prezes 
TK w Połańcu – przedstawia reportaż z udziału 
połanieckich kosynierów w bitwie racławickiej,  
a dr Leszek Marek Krześniak, Prezes Polskiej Fun-
dacji Kościuszkowskiej i Towarzystwa Przyjaciół 
Maciejowic, dzieli się z Państwem Polonezem dla Ko-
ściuszki, którego skomponował i opatrzył tekstem.

Z życzeniami miłej lektury 
– Marek Pedyński 
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Anna Zapalec

POŁANIEC W DOBIE INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ1

Insurekcja Kościuszkowska stała się tematem wielu prac badawczych, które prowadzili polscy 
historycy w XIX i XX wieku (byli to m.in. I. Prądzyński, T. Korzon, M. Kukiel, W. Tokarz, współcześni 
badacze – A. Zahorski, W. Bartel, J. Kowecki). Połaniec był bezpośrednio związany z powstaniem 
narodowym z 1794 roku i dlatego wśród materiałów źródłowych, a co za tym idzie i w wielu opra-
cowaniach poświęconych Insurekcji i samemu Naczelnikowi, nietrudno odnaleźć o nim informacje 
z czasów powstania. 

Po zwycięskiej bitwie pod Racławicami Tadeusz 
Kościuszko, podążając ku Warszawie, w dniu 5 maja 
1794 r. przybył z wojskiem pod Połaniec. Tu napo-
tkał 11- tysięczną armię generała Fidora Denisowa, 
która zamknęła mu drogę w kierunku stolicy. Wojsko 
kościuszkowskie liczące wtedy 7 tys. żołnierzy (były 
to oddziały złożone z kawalerii, piechoty i 20 dział) 
zajęło pozycje obronne, a na czele sztabu general-
nego stanęli Antoni Madaliński, Ludwik Magnet, 
Józef Wielhorski i Józef Zajączek. Oceniając swoje 
siły na zbyt małe, aby przełamać wojska rosyjskie, 
Kościuszko zamierzał czekać na połączenie swojego 
oddziału z wojskiem generała Jana Grochowskiego, 
którego formacje znajdowały się w lubelskim i miały 
forsować Wisłę. Aby przyspieszyć scalenie tych jedno-
stek, wysłane zostały odpowiednie rozkazy, a w tym 
czasie w Połańcu rozpoczęto przygotowania do stwo-
rzenia obozu obronnego2.

Nakreślone później, bez wątpienia przez Kościusz-
kę, umocnienia pod Połańcem i Maciejowicami 
pozostały niestety do dzisiaj nierozpoznane, mimo 
że wiadomo, iż plan Połańca tkwi w Kriegsarchiv 
we Wiedniu3.

Julian Ursyn Niemcewicz, późniejszy sekretarz 
Tadeusza Kościuszki, w swoich pamiętnikach pisał, 
iż wybór Połańca na obóz warowny nie był przypad-
kowy. Okolica miała bowiem dogodne położenie stra-
tegiczne dla polskich działań wojennych: z jednej 
strony obóz osłonięty był przez Wisłę, zaś z drugiej 
przez las. Dodatkowymi atutami były części dawnych 
umocnień obronnych, które odnowiono, umocnio-
no ostrokołami i trzema rzędami baterii. Z obozu 
położonego na wzgórzu, jak wynika z relacji Niem-
cewicza, rozciągał się widok na pozycje rosyjskie4. 
Wojska generała Denisowa stanęły naprzeciw od-
działów kościuszkowskich już 6 maja i rozpoczęły 
blokadę wojsk powstańczych. Ich pozycje rozciągały 

się od Wisły aż po lewe skrzydło wojsk polskich. Ge-
nerał Zajączek zapisał w pamiętniku, iż w tym czasie, 
gdy Denisow rozmieścił swoją armię, prace zabezpie-
czające obóz Kościuszki były już zakończone i wojsko 
polskie było gotowe do obrony 5. Fortyfikacje, które 
stworzyli powstańcy, były skuteczną osłoną przed 
atakami rosyjskimi i wytrzymywały szturmy oddzia-
łów nieprzyjaciela. Do utarczek dochodziło często, 
ale jak ocenia sam Kościuszko w jednym ze swoich 
raportów, straty w tych zmaganiach były dużo większe 
po stronie rosyjskiej6. W listach i w dokumentach 
wysyłanych z obozu pod Połańcem Naczelnik nad-
mienia, iż główne ataki na jego obóz miały miejsce 
w dniach 12 i 17 maja.7 Jednak próby zdobycia umoc-
nień kościuszkowskich podejmowane przez Rosjan 
nie powiodły się8. 

Sytuacja wojsk polskich w obozie pomiędzy 
5 a 19 maja, pomimo skutecznego odpierania ataków, 
nie była jednak dobra. Nastąpiły trudności związa-
ne z zaopatrzeniem, gdyż blokada wojsk rosyjskich 
uniemożliwiała regularne dostawy. Brakowało także 
środków finansowych. Potrzebnych funduszy Ko-
ściuszko szukał w pobliskich dobrach klasztornych: 
w klasztorze Reformatów w Pinczowie (nie udało się 
w nim nic uzyskać), w klasztorze Kamedułów w Szań-
cu koło Pińczowa (skąd przywieziono 1100 dukatów) 
oraz w klasztorze Kamedułów w Rytwianach (tego 
zamierzenia nie zdołano już zrealizować). 9 Pieniądze 
Kościuszko pożyczał w imieniu państwa, w zamian 
za wydawane skrypty na dobra Rzeczpospolitej. Na-
rzucane opłaty były ciężkie i wysłani po nie posłańcy 
spotykali się często z niechęcią10. Dał temu wyraz ks. 
Hugo Kołłątaj w liście pisanym z obozu pod Połańcem 
do krakowskiego sufragana Józefa Olechowskiego:

„Szanowny biskupie, dobry i oświecony obywatelu. 
Oto Naczelnik zamiast pomocy napotyka ze strony 
części duchowieństwa oziębłość i sprzeciw, nawet 
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zdradę, za co księża ci siedzą w więzieniach. […] 
Życzliwość dla insurekcji wykazują jedynie niektó-
rzy zakonnicy i mała ilość ubogiego duchowieństwa 
świeckiego”11. 

Podobne stanowisko wobec kierowanych próśb 
wykazał ksiądz połaniecki, który odmówił kapelanom 
obozowym wina mszalnego i komunikantów potrzeb-
nych podczas odprawiania mszy. Prawdopodobnie 
bezpośrednią przyczyną tego stanu rzeczy, co pod-
kreśla jeden z historyków Adam Skałkowski, był fakt 
„(...) że insurekcja w swoich początkach musiała cię-
żarem potrzeb przygniatać kler katolicki”, stąd wie-
lu duchownych na obszarach objętych powstaniem 
z trudem znosiło te obciążenia12. Z drugiej strony 
w maju 1794 roku duchowni przebywali w obozie 
połanieckim, gdzie czuwali nad morale polskiego żoł-
nierza, odprawiając mszę, spowiadając i pouczając 
lud. Powszechnie jest wiadomym, że jednym z nich 
był Hugo Kołłątaj, z którego listów możemy również 
odtworzyć sytuację w obozie Kościuszki pod Połań-
cem13. 

Okres pobytu Naczelnika w Połańcu wiąże się nie 
tylko ze zmaganiami wojennymi z wojskami nieprzy-
jaciela, ale także z wydaniem wielu dokumentów doty-
czących istotnych kwestii powstańczych. Ze względu 
na sprawy, których owe dokumenty dotyczą, można 
podzielić je na trzy zasadnicze grupy: dokumenty 
kierowane do duchowieństwa różnych obrządków 
w sprawie powstania, dokumenty dotyczące organi-
zacji władz powstania i rekrutacji żołnierzy oraz doku-
menty w sprawie włościan. Analiza tej dokumentacji 
pozwala określić, z jakimi problemami musiał uporać 
się Kościuszko w ciągu paru dni pobytu w Połańcu, 
kiedy to trzeba było jednocześnie odpierać ataki wro-
ga, dbać o zaopatrzenie, broń i chorych. Pomimo tych 
niesprzyjających okoliczności część spośród wydanych 
wtedy dokumentów miała niezmiernie istotne znacze-
nie dla rozwoju powstania. To właśnie tu w Połańcu 
dnia 10 maja powołano Radę Najwyższą Narodową, 
będącą rządem powstania14. Stąd też Kościuszko pisał 
w odezwie do duchownych: „wy, którym oświecenie 
ludu jest powierzone otwórzcie im oczy, pamiętając 
o jego dobru i swoim własnym”15. 

Na największą uwagę zasługuje pismo wydane 
dnia 7 maja 1794 r. - tzw. Uniwersał połaniecki, doty-
czący zmian w położeniu „włościan”. Niewątpliwie 
najważniejszym z powodów jego wydania była chęć 
zaangażowania chłopów w walkę z nieprzyjacielem 
Rzeczpospolitej, tj. Rosją, a później także Prusami. 
Masowy udział chłopów, jak wierzył Kościuszko, 

miał być sposobem na zwycięstwo w walce z siłami 
przeciwnymi Polsce. Założenia te miały swoje uza-
sadnienie, gdyż w bitwie pod Racławicami chłopi 
udowodnili swoją odwagę i skuteczność bojową i aby 
zatrzymać ich przy powstaniu, a innych zachęcić 
do udziału w nim, a także żeby zapobiec podburzeniu 
chłopów przeciwko powstaniu przez wrogów ojczy-
zny, Kościuszko podpisał w Połańcu Uniwersał. 

W nim to zapewniona została chłopom „opieka 
Rządu Krajowego”, a także nadana wolność osobista 
i prawo przenoszenia się z dotychczasowego miejsca 
zamieszkania w inne. Zmniejszona została pańszczy-
znę na czas insurekcji od 25% do 50% w zależności 
od dotychczas odrabianej robocizny, a ci chłopi, któ-
rzy byli w wojsku powstańczym, mieli być zwolnieni 
od niej całkowicie na czas udziału w powstaniu. Dla 
wypełnienia postanowień dokumentu, a także dla 
dopilnowania porządku powołane zostały dozory. 
W odrębnych artykułach zaznaczono, że osoby, które 
nie stosowałyby się lub wręcz występowały przeciwko 
przyjętym postanowieniom, mają być postawione 
przed Komisją Porządkową danej ziemi, a następnie 
osądzone. Upowszechnieniem założeń Uniwersału 
mieli zajmować się duchowi, którzy owe rozporzą-
dzenie zobowiązani byli czytać z kościelnych ambon. 
Oprócz nich odpowiedzialność za rozpropagowanie 
jego założeń miały ponosić Komisje Porządkowe. 
Uniwersał nie tylko wprowadzał więc zmiany w sto-
sunkach na wsi, ale również mówił, jakimi sposobami 
należy owe zmiany wprowadzać w życie.

Ze względy na swoją treść Uniwersał połaniecki 
wprowadzał reformę, która była zdecydowanie dalej 
idąca niż postanowienia Konstytucji 3 Maja. Jerzy 
Topolski wnioskuje, iż reforma ta była przede wszyst-
kim osobistym dziełem Tadeusza Kościuszki. Ogłosił 
on ją mocą swej władzy, pomimo postanowień Aktu 
Krakowskiego, w którym zdecydowano, iż władze 
powstańcze miały nie tworzyć „aktów, które by sta-
nowiły konstytucję narodową”16. 

Reformy w sprawie chłopskiej miały miejsce także 
w XVIII wieku w innych krajach europejskich: w Pru-
sach przeprowadzono pewne ustawy już na począt-
ku XVIII w.; w Danii w 1788 r. zniesiono poddań-
stwo i rozpoczęto uwłaszczanie chłopów; w Austrii 
w 1789 r. wszedł w życie tzw. patent urbanialny, mó-
wiący o zniesieniu pańszczyzny i danin w naturze 
w zamian za czynsz pieniężny; we Francji w czasie 
rewolucji wprowadzone ustawy zniosły prawa feu-
dalne właścicieli ziemskich, a w Hiszpanii pomiędzy 
1811–1837 r. wprowadzono ustawy o zniesieniu 
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niektórych obciążeń feudalnych. Na podstawie 
przeprowadzonych przez historyków badań, można 
stwierdzić, że Uniwersał połaniecki, na tle wyżej wy-
mienionych ustaw włościańskich przeprowadzanych 
w ówczesnej Europie, był jedną z bardziej postępo-
wych reform w kierunku zmiany stosunków społeczno 
- gospodarczych w państwie17.

W obozie pod Połańcem Kościuszko prowadził tak-
że korespondencję prywatną. Z tego okresu pochodzą 
dwa listy, które prawdopodobnie zostały skierowane 
do księcia Franciszka Sapiechy. W pierwszym z nich 
z 12 maja 1794 r. pisał on:

„to tylko pamiętay, że woyna nasza ma swóy szcze-
gólny charakter, który dobrze poiąć należy, iey po-
myślność zasadza się naywięcey na upowszechnieniu 
zapału i na uzbrojeniu generalnym wszystkich ziemi 
naszey mieszkańców. Do tego wzbudzić potrzeba mi-
łość kraiu w tych, którzy dotąd niewiedzieli nawet 
że Oyczyznę maią”.

[...] ...ten moment iest ostatni dla Oyczyzny naszey, 
że nakoniec dla niey nic drogiego mieć niemożna: 
krewni, przyjaciele, maiątek, życie nawet są niczem 
obok iey wolności, ciągłości, i niepodległości. Piszę 
Ci ten list w momencie kiedy mnie nieprzyjaciel ata-
kuie, nieomieszkam o losie dnia dzisieyszego donieść 
Ci zacny Obywatelu [...]18.

W obozie pod Połańcem Kościuszko przebywał 
do czasu, kiedy to generał Denisow wycofał się ze 
swoim wojskiem. Stało się to po udanej przeprawie 
przez Wisłę generała Grochowskiego w dniu 17 maja. 
Jego pojawienie się na tyłach wojsk rosyjskich zmusiło 
siły nieprzyjaciela do odstąpienia spod umocnień 
połanieckich. W pościgu za wycofującą się armią ro-
syjską, a także w celu połączenia wojsk z oddziałami, 

które sforsowały Wisłę, Kościuszko 19 maja także 
opuścił swój obóz.

Z korespondencji Kościuszki, jako przywódcy 
Insurekcji, wyłania się postać dobrego mediatora 
i człowieka stroniącego od konfliktów z otoczeniem. 
W sytuacjach bardzo stresujących reagował silny-
mi emocjami. Klęska pod Maciejowicami stała się 
dla niego szczególnym dramatem. To zmieniło jego 
usposobienie i na emigracji uchodził w zasadzie za in-
trowertyka, w samotności przeżywającego własne 
problemy19. Ogólnie jednak był człowiekiem o zrów-
noważonym temperamencie. W relacjach pamiętni-
karskich akcentowano jego prostotę, nieskompliko-
waną naturę i nawet pewną nieśmiałość w stosunkach 
z otoczeniem. Zwracano uwagę na jego prostolinij-
ność i brak pozy. Wirydiana Fiszerowa wspomina, 
że „już po kwadransie było się z nim na stopie tak 
niewymuszonej i bliskiej, jakby się go znało całe ży-
cie”. Pamiętnikarze wymieniają, że był: pracowity, 
dokładny i rzetelny. Natomiast w doborze przyja-
ciół był raczej krytyczny. Szczególny charakter miała 
jego znajomość z Julianem Ursynem Niemcewiczem. 
Znali się od 1774 lub 1775 r., ale ich losy związane 
były zwłaszcza z powstaniem, podczas której Niem-
cewicz pełnił funkcję sekretarza Naczelnika. Dzieliła 
ich stosunkowo duża różnica wieku, gdyż Kościuszko 
był 12 lat starszy i pełnił wobec Niemcewicza funkcję 
nauczyciela i mistrza20.

Pobyt w Połańcu Tadeusza Kościuszki – Naczelni-
ka powstania narodowego – wpisany został na trwale 
w historię Połańca. Dbałość o pogłębianie znajomości 
tej historii, a także jej upowszechnianie jest jednym 
z ważnych celów w budowaniu poczucia regionalnej 
tożsamości. 
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połanieckich” nr 2. Obecnie prezentujemy jego poszerzoną 
i uzupełnioną wersję.
A. Zahorski, Naczelnik w sukmanie, Kraków 1990, s. 49.2. 
Janusz Bogdanowski, Tadeusz Kościuszko inżynier woj-3. 
skowy dwóch kontynentów, [w:] Powstanie Kościuszkow-
skie…, s. 86; S. Herbst, Z dziejów wojskowych powstania 
kościuszkowskiego, Warszawa 1993, s. 406.
Julian Ursyn Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, t. 4. 2.
K Warchałowski, Zarys historii Połańca do 1914 r. [w:] 5. 
Połaniec. Zarys dziejów, Połaniec 1994, s. 152-153.
Raport T. Kościuszki o bitwie pod Szczekocinami wydany 6. 
pod Kielcami 9 VI 1794 r.
Kilka listów i testament Tadeusza Kościuszki, Kraków 7. 
1894, s. 8-9; K. Warchałowski, Zarys historii Połańca..., 
s. 159.
Julian Ursyn Niemcewicz, Pamiętniki..., t. 28. 
K Warchałowski, Zarys historii Połańca..., s. 154.9. 
A. Skałkowski, Z dziejów insurekcji 1794, brak roku wy-10. 
dania, s. 19-20.

Cytat za: Jan Kracik, Duchowieństwo krakowskie wobec 11. 
insurekcji [w:] Powstanie Kościuszkowskie i jego naczel-
nik. Historia i tradycja, Kraków 1996, s. 38.
A. Skałkowski, Z dziejów insurekcji..., s. 19-20.12. 
List H. Kołątaja do Olechowskiego [w:] A. Skałkowski,  13. 
Z dziejów insurekcji..., s. 19.
Dekret powołujący Radę Najwyższą Narodową z 10 V 14. 
1794 r., [w:] Powstanie Kościuszkowskie w dokumencie 
archiwalnym, oprac. B. Sobolowa, Warszawa 1995, s. 25.
K Warchałowski, Zarys historii Połańca...,s. 163.15. 
J. Topolski, Uniwersał połaniecki, Lublin 1984, s. 32.16. 
J. Rutkowski, Uniwersał połaniecki w świetle europejskich 17. 
reform rolnych w XVIII w., Kraków 1946, s. 10,
Kilka listów i Testament Tadeusza Kościuszki, Kraków 18. 
1894, s. 6, 8-9.
Tamże.19. 
K. Jedynakiewicz, Osobowość i życie codzienne Tadeusza 20. 
Kościuszki, Łódź 1996, s. 153-161.



7

Aldona Tomecka

POŁANIEC SIEDZIBĄ BIAŁO–CHROBATÓW?

Powieści i podania każdego ludu, obok jego przysłów i zdań dorywczych, stanowią zawsze jedno 
z najobfitszych, a stąd i najcenniejszych źródeł dla badaczy jego początków i dalszego, wewnętrzne-
go rozwoju cywilizacyjnego. Nierozerwalnymi, aczkolwiek mało na pozór dostrzegalnymi więzami 
łączą one teraźniejszość z zamierzchłą przeszłością ludu. O ile nie pozwalają one na wysunięcie 
naukowych tez, o tyle pozwalają uruchomić wyobraźnię, zmotywować do poszukiwania odpowie-
dzi, zwracając uwagę na szereg niezwykle ciekawych zagadnień.

W „Gazecie Radomskiej” z roku 1889, informującej 
o pożarze Połańca, odnajdujemy trzy relacje ze zdarze-
nia, interesującą jest jedna – autorstwa księdza Kuro-
patwińskiego. Opisując aktualne wydarzenia, wysnuwa 
wniosek, iż miasto było siedzibą Biało-Chrobatów. Hi-
storycy wiodą spór, co do umiejscowienia plemienia, 
nawet negując jego istnienie. Skąd więc takie przeko-
nanie księdza co do słuszności wygłoszonej opinii? Czy 
zatem Połaniec był miastem jeszcze przed powstaniem 
państwa polskiego? Czy możemy wywodzić swoje po-
chodzenie od plemion chorwackich?

 Dyskutowanym problemem w dziejach prapocząt-
ków państwowości polskiej jest aspekt zasiedlania 
poszczególnych ziem, wynikający z braku źródeł, ich 
niejasności, luk w historii, a także ciągnących się przez 
stulecia wędrówek ludów, które doprowadziły do zmian 
etnicznych na dużych obszarach. Według interpretacji 
historyków tereny Małopolski w IX wieku obejmo-
wało państwo Wiślan. W historiografii polskiej utarło 
się, że Wiślanie byli jednym z dwóch silnych plemion 
polskich, zdolnych dokonać zjednoczenia państwa, ale 
splot różnych okoliczności sprawił, że osiągnięcie to 
stało się udziałem Polan. Jakie ludy tym samym zamiesz-
kiwały te tereny wcześniej?

 Biało-Chrobacja, a raczej wiara w nią lub niewiara 
poróżniła już niejednego. Temat to niezwykle ciekawy 
i dający szerokie pole do popisu dla dyskutantów niego-
dzących się na przyjmowanie z góry narzuconych tez. 
Kwestia Białych Chorwatów, legendarnych przodków 
Chorwatów dalmatyńskich, od lat spędza sen z oczu 
znawców i miłośników historii dawnej Słowiańszczyzny. 
Ich siedziby umieszczano już w różnych zakątkach Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej. Po raz pierwszy z nazwą 
Białej Chrobacji czy Białej Chorwacji można spotkać 
się w zapiskach cesarza bizantyjskiego Konstantyna 
Porfirogenety z X wieku. Z tekstu wynika, że Biała 
Chorbacja leżała pomiędzy Bawarią, Węgrami a Białą 
Serbią. Zwróciwszy uwagę na wzmiankę o pogańskim 

charakterze plemienia, można założyć, iż były to rubieże 
Polski i Rusi. W dziele swoim „O administrowaniu im-
perium” cesarz wymienia 7 plemion chorwackich, które 
zasiedlały tereny zlokalizowane na północ od Karpat – 
czyli nota bene obecną Małopolskę i Ukrainę, a które 
na prośbę cesarza Herakliusza w VII wieku wyruszyły 
na południe, by bronić Bizancjum przed skutkami na-
jazdów Awarów. Prawdopodobnym jest, iż plemiona 
te znalazły się w rejonach Małopolski w VI wieku w wy-
niku wielkiej wędrówki Słowian.

Z obszaru Polski południowej i środkowej zajmowa-
nego poprzednio przez kulturę przeworską pochodzi 
tylko niewielka ilość zabytków archeologicznych na-
wiązujących do kultury okresu wędrówek ludów i na-
wiązujących do obszarów naddunajskich oraz dorzecza 
środkowej Łaby. Plemiona te przemieściły się prawdo-
podobnie z dzisiejszych terenów irańskich, rejonów 
Morza Azowskiego ku zachodowi, swą praojczyznę 
określając jako Białą lub Wielką Chorwacją. Z nazwą 
taką dodatkowo można się spotkać w sagach skandy-
nawskich, które bezpośrednio Karpaty nazywają Chor-
wackimi Górami. Co więcej, Samuel Orgelbrand XIX-
wieczny wydawca nazwę plemienia wywodzi od Karpat 
(Kroaci), a lokuje ich na Śląsku oraz w północnych Cze-
chach. Znaczącym elementem mogłaby być również 
analiza „Geografa Bawarskiego”, bowiem wielce praw-
dopodobne jest, iż Chorwaci identyfikowani są tam 
jednoznacznie z Wiślanami. Zasadą wpisu do powyższej 
pracy było stosowanie zasady od miejsca osiedlenia ple-
mienia, a nie od nazw własnych. Argumentem przema-
wiającym za taką interpretacją jest „Powieść minionych 
lat” autorstwa Nestora, gdzie nie pada nigdzie nazwa 
Wiślan, co jest niebywałe, zważywszy na ich pozycję 
w nowopowstającym państwie, za to wymieni zostają 
Chorwaci. Kontrargumentem z kolei jest dzieło Alfreda 
Wielkiego, wzmiankujące o obu plemionach.

Czy zatem tradycje białochorwackie przetrwały 
na terenie Polski po exodusie wieku VII? Czy zawarte 
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w późniejszych źródłach historycznych informacje moż-
na traktować wiarygodnie? Z uwagi na brak dowodów 
stricte przemawiających za ich żywotnością w rejonie 
należy przyjąć, iż pozostałe plemiona chorwackie były 
substratem nowych bytów państwowych w środkowej 
i wschodniej Europie. Stanowiły tym samym główny 
składnik ludnościowy Małopolski, którą z Wielkopolską 
połączył Bolesław Chrobry. Jeżeli przyjąć za prawdę, 
iż Chorwaci zamieszkali dorzecze Wisły, to mimo po-
dróży na Bałkany cześć ich została w starych siedzibach. 
Nie byli zapewne liczni, stąd też niejako naturalną koleją 
rzeczy była ich asymilacja z napływającymi silniejszymi 
plemionami.

Dostępne mapy przedstawiające zasiedlenie ziem 
Europy Środkowo-Wschodniej uwzględniają siedziby 
Biało-Chorbatów na terenach Małopolski. Odzwier-
ciedlają one stanowisko grupy badaczy dziejów ludów 
słowiańskich. Do najciekawszych z nich zaliczyć można 
mapę przedstawiającą posiadłości słowiańskie w wie-
kach VIII – IX czy mapę terenów polskich już za czasów 
Chrobrego. Ze studiów ich bowiem ewidentnie wynika, 
iż Biało-Chrobaci zajmowali powyżej rozpatrywane 
tereny, a tym samym tereny naszej małej ojczyzny – 
Połańca.

Osobnym ujęciem byłyby studia językoznawcze, bo-
wiem dialekt małopolski dostarcza ogromne spektrum 
nazw, słów, określeń czy nazwisk wprost wywodzących 
się z języka chorwackiego lub do niego nawiązujących. 
Nazwy niezwykle podobne do chorwackich, a bliskie 
naszemu rejonowi, to przykładowo Koprzywnica, 
Trzebinia, Jawornik czy Kłobuki. Paralelne związki 
odnajdujemy również w nazwiskach małopolskich, 
takich jak Chrobak czy Chrobot. Nazewnictwo i po-
szukiwanie związków, zależności rzuca nowe światło 
na ich wywodzenie, jednak jest to temat osobny i wy-
magający odrębnych studiów naukowych.

Nie ma możliwości określenia, czy Połaniec już 
wtedy istniał, na pewno nie występował pod nazwą 
zwyczajową, możliwe natomiast, iż mógł być siedzibą 
plemienia. Świadczą o tym, przede wszystkim dogod-
ne warunki naturalne, usytuowanie terenu, sprzyja-
jący klimat, bezpośredni dostęp do wody, zasobność 
w zwierzynę czy ryby oraz dostęp do szlaków han-
dlowych. Żadne z istniejących źródeł historycznych 
nie da bezpośredniego dowodu na jednoznaczne 
potwierdzenie tej tezy. Wszystko leży w gestii do-
mysłów, domniemań i przekonań o dostępnych moż-
liwościach. Praca ta opiera się więc na opcjach, które 
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mają logiczne uzasadnienie, na założeniu, że pewne 
sytuacje mogły mieć miejsce, bo nic nie stało na dro-
dze, by takowych nie było. Jest to raczej zabawa z hi-
storią, a nie wierne odwzorowanie jej.

Sformułowany przez księdza Kuropatwińskiego 
pod koniec wieku XIX pogląd o Połańcu jako siedzi-
bie Biało-Chorbatów, to w moim mniemaniu pewien 
obraz jego przeświadczenia wynikający z przyjętej 
w ówczesnym czasie propagandy. Wątek Biało-Chro-
bacji odżył bowiem w Polsce w wieku XVIII, w związ-
ku z próbą wytłumaczenia przez Austrię motywów 
dokonania rozbioru Polski. Wiedeńscy naukowcy 
opracowali teorię opierającą się na stwierdzeniu, 
że Biało-Chrobacja była lennem Czech, Austria jako 
sukcesorka miała zatem odwieczne prawo do odebra-
nia terenów będących jej historyczną własnością. Au-
striacy kwestionowali polskość Małopolan, wmawiając 

obywatelom „chrobackość”, tym samym wpisując 
w metryki pochodzenie białochorwackie. Proceder 
ten można ocenić na podstawie dokumentów imi-
gracyjnych z 1911 roku znajdujących się w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie około 100 tys. obywateli z oko-
lic Krakowa deklarowało swoją narodowość właśnie 
jako białochorwacką. Kuropatwiński zasugerował 
się więc zapewne przyjętą ogólnie prawdą, wplótł 
ciekawostkę w notę o Połańcu. Nie oznacza to jednak, 
że nie miał racji odnośnie istnienia Biało-Chorwacji, 
a tym bardziej istnienia jej na terenach Połańca. Nie 
wydaje się być jednak wiarygodnym, iż motywowała 
go znajomość tematu, lecz tylko utarta agitacja rządu 
wiedeńskiego. Wiedzą na ten temat, o ile nie stano-
wiło to spektrum jego zainteresowań, nie mógł dys-
ponować, gdyż po dzień dzisiejszy w historii jest to 
kwestia negowana, skrzętnie spychana na dalszy plan, 
żeby nie powiedzieć – celowo pomijana.

Bibliografia:
Ks. Kuropatwiński, Pożar Połańca, Gazeta Radom-•	
ska, 1889, nr. 50
Konstantyn Porfirogeneta, De administrando im-•	
perio, rozdział 30 i 31, http://books.google.pl/
books?id=3al15wpFWiMC&printsec=frontco-
ver#v=onepage&q&f=false [dostęp: 30.04.2011]
Henryk Paszkiewicz, Początki Rusi, Kraków 1996, •	
s. 60–86, 400–416

Józef Korczak „Gerwazy”

220. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA 1791 r.

Polska w XVIII wieku coraz bardziej pogłębiała się w nieładzie i niemocy oraz w anarchii życia 
państwowego, z coraz większą infiltracją agentur obcych do naszych struktur państwowych. 
Ta działalność niszczycielska – początkowo podstępna i ukryta, od wieków była planowanym 
dziełem naszych wrogów, niezależnie od win własnych, z coraz większym upadkiem moralnym 
szczególnie sfer rządzących.

Rosja i Prusy, 17 lutego 1772 r. w Petersburgu, pod-
jęły decyzję o rozbiorze Polski i ustaliły pomiędzy 
sobą zasady tego zaboru. 5 sierpnia 1772 r. – także 
w Petersburgu podpisane zostały już trzy traktaty 
rozbiorowe Polski przez Rosję i Prusy, z dołączoną 
do tego „przymierza” – Austrią, podając jako przy-
czynę rozbioru „rozkład państwa polskiego i anar-
chię”, przemilczając udział własny, doprowadzający 
do takiego stanu.

Dla ścisłości faktograficznej należy też wymienić 
pewne drobne uprzednio aneksje terytorialne. Austria 
już w 1769 r. zagarnęła enklawę Polski – Spisz, a Fry-
deryk II w sierpniu 1770 r. tzw. kordonem sanitarnym 
oddzielił część Ziemi Wielkopolskiej i Gdańskiego 
Pomorza od granic Polski.

Katarzyna II w gronie podpisujących traktaty 
oświadczyła że: „nigdy z większym zadowoleniem 
nie podpisywałam żadnego aktu dyplomatycznego”, 
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społecznym, jaki w ogóle istniał. O tym wszystkim 
Europa jakoby zapomniała.

Nie było przypadkiem, że ci sami zaborcy: Niemcy 
i Rosja znów w przyjacielskiej zmowie we wrześniu 
1939 r. dokonały wspólnej agresji na Polskę. Trze-
ciego zaborcę z XVIII rozbiorów Polski – Austrię – 
odnajdujemy już włączoną przez Hitlera w 1938 r.
(Anschluss) do Trzeciej Rzeszy Niemieckiej drogą 
dyplomatycznych zabiegów, ale z gotowością ar-
mii niemieckiej – Wehrmachtu – do ewentualne-
go wsparcia tej „pokojowej misji” – w przypadku 
oporu. Dalsze żądania terytorialne Hitlera zostały 
także zaakceptowane przez państwa Zachodu, a pre-
mier ówczesnego rządu angielskiego – Chamberla-
in – po powrocie z haniebnej konferencji w Mo-
nachium, w parlamencie brytyjskim oświadczył: 
„przywiozłem wam pokój”, bez żenady wypowiadając 
te cyniczne i szydercze słowa. Wracam jednak do te-
matu głównego.

Zaborcy – z dominującą carycą Katarzyną II, jako 
główną inicjatorką tych działań, pragnąc legitymizo-
wać rozbiór Polski wobec Europy, wymusili zwołanie 
sejmu polskiego w tej sprawie. Król Rzeczypospolitej 
– Stanisław August Poniatowski „- wobec sytuacji, 
jaka zaistniała – nie był w stanie przeciwstawić się 
tym żądaniom”, jak określają to historycy.

Przedsejmowa – prorosyjska konfederacja, z wy-
znaczonym na marszałka sejmu Adamem Ponińskim, 
z dobranymi – przekupnymi posłami i z resztą posłów 
zastraszonych odpowiednimi socjotechnikami, za-
twierdziła rozbiór Polski, który następnie ratyfiko-
wał sejm 30.IX.1773 r. Warto tu uzupełnić, że nowo 
wybrany marszałek sejmu Adam Poniński – cytuję 
o nim opinię autorów Dziejów Polski – Kalendarium 
z roku 2000, że to „płatny szpieg Rosji, który za po-
moc w zatwierdzeniu traktatów rozbiorowych otrzy-
muje 3000 dukatów pensji miesięcznie oraz godność 
podskarbiego” - koniec cytatu. Jedynie dwóch posłów 
sprzeciwiło się ratyfikacji rozbiorów Polski; Samuel 
Korsak i Tadeusz Rejtan, którego znamy także z dra-
matycznego gestu z obrazu Jana Matejki.

Z senatorów. jedynie Stanisław Sołtyk zgłosił re-
zygnacją z piastowania urzędu. Dodam, że Tadeusz 
Rejtan, z rozpaczy i stresu po wydarzeniach rozbioro-
wych, uległ „obłąkaniu” i po pewnym czasie popełnił 
samobójstwo.

Ten dramat naszej państwowości, przy ‘”milcze-
niu Europy”, wstrząsnął całym Narodem – świado-
mym znaczenia nic tylko tego faktu, ale i jego dal-
szych następstw. Spowodowało to także „polityczne 

Konstytucja 3 Maja wg Jana Matejki

a Fryderyk II uważał tę chwilę jako: „początek szczę-
śliwej epoki”. Ktoś inny uzupełnił, że „wszystkie trzy 
dwory napełniły się radością”.

Nikt z obecnych nie raczył zauważyć, że „wszystkie 
trzy dwory napełniły się” nie „radością”, lecz hańbą 
i niegodziwością. bo to przecież Rzeczypospolita 
Polska – jako Państwo należące do cywilizacji łaciń-
skiej było buforem dla Europy, przed zagrożeniem 
ze Wschodu.

Warto uświadomić sobie okoliczności tego okresu. 
Polska w tym czasie liczyła 733tyś. km 2 powierzchni 
i 12,3 ml mieszkańców tych ziem. Byliśmy więc po-
tęgą geograficzną, gospodarczą, i do czasu upadku 

militarną, jak wiemy z historii. Zaborcy, dzięki po-
łączonej przemocy i w sytuacji pogłębiającego się 
wewnętrznego osłabienia Polski, nie mając żadnych 
zagrożeń z naszej strony, ani jakichkolwiek przesła-
nek prawnych, uzurpowali sobie prawo do rozbioru 
naszych ziem – wstępnie częściowego – obserwując 
zdolności obronne Polski i reakcję pozostałej Europy, 
na ten nikczemny – zaborczy czyn. Europa tymczasem, 
zapomniała już o jej obronie przez Polskę przed na-
jazdem tatarskim w 1241 r. i przed zalewem tureckim 
w 1683 r. z tak chwalebnym dla Polski, a zbawczym 
dla Europy, szczególnie dla Austrii zwycięstwem nad 
najeźdźcami pod Wiedniem, ratując jej suwerenność 
i zagrożony w ogóle – byt. W tym okresie w ocenie 
historyków i Papiestwa Polska spełniała funkcję – 
„Przedmurza Chrześcijaństwa”. W 1920 r., po 123 la-
tach zniewolenia, w niespełna dwa lata po odzyskaniu 
niepodległości, Armia Polska była zdolna zatrzymać 
marsz „czerwonej zarazy” – komunizmu – idącego 
„po trupie Polski” na podbój Europy, podobnie jak 
uprzednio Tatarzy lub Turcy. Tym razem Polska znów 
spełniła funkcję – przedmurza antykomunistyczne-
go, skutecznie na okres 20 lat, przed ateistycznym 
i najbardziej antyludzkim i morderczym ustrojem 
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otrzeźwienie” wśród – nawet największych rusofilów, 
będących jednak Polakami, lub osób zagubionych 
i okłamanych politycznie, dokonując także polaryzacji 
Narodu – na pragnących zachowania suwerenności 
ze świadomością koniecznych wyrzeczeń i podjęcia 
walki – i na tych, którzy – z różnych przesłanek stawali 
się uległymi i poddanymi zaborcom, ze świadomością 
u niektórych także, osobistych korzyści płynących 
z takiego zachowania. Ugrupowania pragnące pełnej 
suwerenności podjęły czyny zmierzające do napra-
wy – Rzeczypospolitej, z dążeniem do odzyskania 
utraconych ziem, utraconego znaczenia i godności 
Państwa i Narodu.

Pierwszym – najistotniejszym działaniem – po-
przedzającym konstytucję majową, było ustanowienie 
przez sejm w 1773 r. Komisji Edukacji Narodo-
wej, będącej pierwszym w Europie Ministerstwem 
Oświaty, która inicjowała i korygowała szereg zmian 
ustawodawczych – naprawczych dla naszego kraju, 
a skupiającej najlepsze polskie umysły i serca tego 
okresu – dla ratowania Rzeczypospolitej.

6.X.1788 r. rozpoczął obrady sejm zwyczajny, który 
przeszedł do historii pod nazwą Sejmu Czterolet-
niego, lub Wielkiego, a jego największym dziełem 
ustawodawczym i politycznym było uchwalenie Kon-
stytucji w dniu 3 maja 1791 r. – której 220 rocznicę 
czcimy dzisiaj. Konstytucja ta. okazała się pierwszą – 
pisaną dodać należy – Konstytucją w Europie, a drugą 
w świecie, po konstytucji USA z roku 1787 r. Trze-
cią w chronologicznym porządku była Konstytucja 
Francuska po krwawej rewolucji, uchwalona także 
w 1791 r., ale później niż nasza.

Głównymi twórcami majowej Konstytucji byli: 
Stanisław August Poniatowski – ostatni Król Pol-
ski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, oraz inni - sta-
nowiący elitę intelektualną Polski. Konstytucja 
ta - zwana Ustawą Rządową – z podtytułem Prawo 
Uchwalone, liczyła 11 artykułów i regulowała po-
rządek prawny państwa powszechnie obowiązujący, 
i o najwyższej mocy prawnej wobec pozostałych ak-
tów normatywnych. Procedura uchwalenia tej Kon-
stytucji wprawdzie naruszała w chwili jej uchwalania 
pewne przepisy normatywne, np. nie przestrzegała 
trybu prac przygotowawczych lub jej przyjęcie przez 
aklamację, bez liczenia głosów, ale – cytuję: „W dniu 
dzisiejszym, który się staje dniem rewolucji w rzą-
dzie naszym, a to dla zbawienia Ojczyzny, wszel-
kie formalności ustawać muszą. W gwałtownym 
niebezpieczeństwie, gwałtownego należy chwycić 
się lekarstwa”.

Był to przywołany fragment z przemówienia na tym 
posiedzeniu marszałka sejmu Stanisława Małachow-
skiego – także jednego z twórców konstytucji. W kon-
stytucji tej, wymienię tylko kilka cech, zniesiono sym-
boliczne – a tak niszczycielskie w skutkach prawo 
poselskiego weta – „liberum veto” – służące czysto 
zdrajcom do zrywania sejmu – gdy miały zapadać 
korzystne uchwały dla kraju – a także innym oszoło-
mom, w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, umożli-
wiającym spełnianie ich destrukcyjnej roli. Król stracił 
niektóre dotychczasowe przywileje, a senat pozyskał 
prawo veta zawieszającego sprawy źle służące Ojczyź-
nie. Została także zniesiona odrębność Polski i Litwy, 
które stały się jednym państwem, z dotychczasowego 
połączenia Polski z Litwą aktem prawnym – Unią Lu-
belską z roku 1569, ale, „jako dwóch równorzędnych 
jednostek prawno-państwowych”.

Konstytucja majowa zyskała uznanie Kościoła ka-
tolickiego – i jej poparcie, a Papież Pius VI udzielił 
swojego błogosławieństwa.

Wszystko to, co zostało uchwalone, aby ratować 
Polskę przed dalszym upadkiem i dalszymi zaborami 
– dla niektórych – stało się hasłem do ponownych, 
wzmożonych i jeszcze bardziej agresywnych ataków 
na te suwerenne i zbawcze dla Ojczyzny uchwały na-
szego sejmu.

Już konfederacja barska, jaka zawiązała się 
w Barze na Podolu 29.11.1768 r. dla ratowania 
Rzeczypospolitej pod hasłem „obrony wiary i wol-
ności”, przez niektórych badaczy jest oceniana 
za pierwszy akt powstańczy w obronie suweren-
ności, a głównymi jej twórcami byli: Józef Pułaski 
i biskup Adam Krasiński. Po wielu chaotycznych 
działaniach i walkach barska konfederacja upadła, 
pokonana przez zwolenników – służących carowi. 
Konfederaci w dużej części emigrowali, a około 6 tyś. 
patriotów zesłano na Sybir.

Na czele – przeciwko majowej konstytucji sta-
nęli: Seweryn Rzewuski, Szczęsny Potocki i Ksa-
wery Branicki – magnaci oraz inni „możni”, łącznie 
14 osób z tego założycielskiego związku, którzy 27 IV 
1792 r. w Petersburgu, pod kuratelą i dyktatem cary-
cy Katarzyny II zawiązali konfederację. Powstanie 
jej fałszywie datowano na 14 V 1792 r., podając też 
fałszywą lokalizację jej powstania – jakoby w Targo-
wicy – w dobrach Potockich na Podolu, a nie w Pe-
tersburgu, gdzie rzeczywiście została zawiązana. Dla 
większego wprowadzenia opinii publicznej w błąd, 
Katarzyna II i jej konfederaci głosili, że są to „we-
wnętrzne sprawy i spory suwerennej Polski”. Dla tym 
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większego okłamania i uśpienia czujności Polaków, 
Rosja głosiła, że nie zamierza interweniować w „we-
wnętrzne sprawy Polski”. Jednakże, po zakończeniu 
wojny i podpisaniu rozejmu z Turcją – co było po-
wodem pewnej zwłoki – Rosja szybko przygotowała 
się do interwencji zbrojnej w Polsce. Dopiero teraz 
twórcy „Targowicy” zwracają się z prośbą o pomoc 
militarną do Rosji. Katarzyna II z radością udziela 
pomocy własnym intrygom i planom. Przez swojego 
ambasadora informuje Rząd Polski w Warszawie – 
„w formie ostrego ultimatum” – o wkroczeniu wojsk 
rosyjskich na terytorium Polski, które dokonało się 
w nocy z 18-19 maja 1792 r., głosząc, że czyni to dla 
„przywrócenia stanu poprzedniego”.

Rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska. Prze-
ciwko 100.000 armii rosyjskiej dobrze wyszkolonej, 
zahartowanej i doświadczonej w wojnie z Turcją, Pol-
ska mogła przeciwstawić około 55.000 – niektórzy 
wymieniają 57.000 żołnierzy – z tego do bezpośred-
niej walki przeznaczono około 40.000 – bez doświad-
czenia bojowego – gorzej uzbrojonych i nie w pełni 
wyszkolonych: nawet dla tej liczby, z dużym brakiem 
średniej kadry dowódczej. Początek wojny rozpo-
czął się od zdrady wojsk litewskich, na których czele 
stał książę Ludwik Wirtemberski i Hetman Wielki 
Litewski – Szymon Kossakowski. Utrzymując świa-
domie wojska w rozproszeniu umożliwiono Rosja-
nom bez przeszkód zajęcie dużych obszarów Litwy, 
zanim zdrajców rozpoznano i zdjęto z dowodzenia, 
a później ukarano. Dopiero bitwy po Zieleńcami  
18. VI pod dowództwem księcia Józefa Poniatow-
skiego, i 17. VII pod Dubienką – z chwalebną obroną 
dowodzoną przez Tadeusza Kościuszkę, zaznaczyły 
się naszym zwycięstwem w tej wojnie przed przewa-
żającymi siłami wroga, i rzeczywistym początkiem 
walk obronnych.

Warto tu także przypomnieć, że to właśnie po bitwie 
pod Zieleńcami, król Polski ustanowił najwyższe od-
znaczenie wojskowe – Order Virtuti Militari, którym 
jako pierwsi byli odznaczeni książę Józef Poniatowski 
i Tadeusz Kościuszko, za bohaterskie i zwycięskie wal-
ki obronne z przeważającymi siłami wroga.

I wtedy właśnie, kiedy zaistniała szansa i nadzieja 
dalszych zwycięstw, stało się coś przedziwnego, cze-
go nie można wytłumaczyć logicznym rozumieniem 
zdarzeń i sytuacji.

Straż Praw – a więc najwyższy organ władzy wy-
konawczej – ówczesny Rząd – według uchwalonej 
konstytucji majowej, większością głosów opowiada 
się za przystąpieniem króla do Targowicy – także 

za namową niektórych twórców konstytucji – w tym 
głównego jej konstruktora Hugo Kołłątaja, a także 
na takie „stanowcze żądanie Katarzyny II”. Twórcy 
konstytucji, którzy tak mozolnie tworzyli to Dzieło, 
tak haniebnie sami je uśmiercili.

24.VII król Polski przystępuje do Targowicy, 
nakazując natychmiast zaniechanie działań wojen-
nych. Ta deklaracja akcesyjna króla Polski Stani-
sława Augusta Poniatowskiego do Targowicy, wy-
wołała powszechne Jego potępienie – jako zdrady 
Ojczyzny. Spowodowało to także liczne spontaniczne 
dymisje z wojska wielu patriotycznych i honorowych 
żołnierzy, wśród nich księcia Józefa Poniatowskiego 
i Tadeusza Kościuszki. Dzieje Polski – Kalendarium 
z 2000 roku (str. 454) taką zamieszczają ocenę tego 
przełomowego fragmentu historycznego, cytuję: 
„Bez decydującej bitwy, w salonach, a nie na polu 
walki, rozstrzygnięte zostały losy konstytucji”, 
koniec cytatu.

W Narodzie, po wstępnym zaskoczeniu ze zdziwie-
niem i niedowierzaniem, z bólem i rozpaczą zapano-
wał głęboki szok psychiczny – po tak „wstrząsającym 
akcie zdrady”, jak to określił Norman Davies (Historia 
Polski - Boże Igrzysko, str. 497).

Nie zamieszczam poglądów Michała Dobrzyńskie-
go – autora: Dzieje Narodu Polskiego –odkłamane, 
który przypisuje rozbiory Polski, upadek Konstytucji 
Majowej i Insurekcji Kościuszkowskiej – Masonerii, 
ograniczając się tylko do stwierdzenia, że i ta pozycja 
historyczna jest mi znana, ale świadomie ograniczam 
się tylko do tego stwierdzenia.

Rozpoczęła się znów polityczna emigracja na Za-
chód – osób reformatorskich i patriotycznych, głów-
nie do Drezna i Lipska, i znów zesłania na Wschód, 
na znane szlaki syberyjskie osób – według ustaleń 
rosyjskich, które naraziły się szczególnie zaborcom, 
a nie ratowały się ucieczką. Władzę w Polsce pozornie 
sprawowała „Targowica” – w rzeczywistości Rosja, 
a poselstwo „Targowiczan” złożyło dziękczynienie 
carycy za „uratowanie od wieczystych kajdan”. 
Komentarz zbyteczny.

Wkrótce, niektórzy „Targowiczanie” ocknęli się 
jednak, spostrzegli i zrozumieli swój błąd, ale w ni-
czym to już stanu rzeczy nie zmieniło, ani ich oceny. 
23 I 1793 r. dokonuje się drugi rozbiór Polski przez 
Rosję i Prusy – bez udziału Austrii, zaabsorbowanej 
rewolucyjnymi wydarzeniami we Francji, z możliwo-
ścią przewidywanej interwencji zbrojnej. W dniach 
21-23 XI 1793 r. ostatni sejm Rzeczypospolitej 
w Grodnie, „pod lufami armat rosyjskich”, według 
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określenia historyków – dokonał zatwierdzenia II 
rozbioru Polski.

Polska w tym rozbiorze utraciła 307.000 km2 swo-
jej powierzchni. Dla uzmysłowienia przestrzennego 
podaję, że obecnie Polska liczy 312,683 km2 zajmo-
wanej powierzchni. W dniu wybuchu wojny I939 r. 
powierzchnia Polski wynosiła 388.390 km2.

Nieustającym pragnieniem niektórych środowisk 
– nie identyfikowanych organizacyjnie – ani imien-
nie – jest nadal to, aby i dzisiaj obszar Polski przestał 
być suwerenną naszą własnością i służył Polakom, 
oddając Polskę pod kamuflowany nadzór Wschodu, 
lub na życzenie innych – Zachodu. Ciągle niewystar-
czająco silna jest orientacja – Polska – nawet w gronie 
mówiących wiele o polskości, a dzieje się to w obecnej 
„suwerennej i demokratycznej Polsce”. Bolesne jest 
to twierdzenie, nie tylko autora artykułu, tym bole-
śniejsze, że prawdziwe.

Po dokonaniu II rozbioru Polski nowe władze znów 
wprowadziły liczne zmiany ustawodawcze – blokujące 
rozpoczętą naprawę Rzeczypospolitej, w tym nakaza-
ną masową redukcję armii polskiej o 57% dotych-
czasowego stanu osobowego. Armia Polska nic 
mogła liczyć więcej niż 15.000 żołnierzy, na takie 
„żądanie Rosji”, i pod dalszą jej stalą kontrolą.

Tym żądaniom jako pierwszy sprzeciwił się, 12 III 
1794 r. gen. Antoni Madaliński, odmawiając redukcji 
I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej, i wy-
ruszył z całym wojskiem z Ostrołęki w stronę Krako-
wa. Naprzeciwko wojskom gen. Madalińskiego wyru-
szył z Krakowa jego komendant – Łykoszyn, z całym 
garnizonem wojsk rosyjskich. W opuszczonym przez 
wojska rosyjskie Krakowie, 23.III pojawił się Tadeusz 
Kościuszko, gdzie następnego dnia 24 III 1794 r. 
na Rynku Krakowskim złożył uroczystą przysię-
gę i ogłosił akt powstania narodowego - zwane-
go w tym czasie – Insurekcją – Kościuszkowską. 
Miejsce tej przysięgi upamiętnia płyta pamiątkowa, 
a także malarstwo historyczne tych wydarzeń oraz 
bogata literatura.

Tadeusz Kościuszko uroczyście przysięgał: „Ja, 
Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga 
całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej 
mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyje, lecz 
jedynie dla obrony całości granic, odzyskania sa-
mowładności Narodu i ugruntowania powszech-
nej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże 
dopomóż, i niewinna męka Syna Jego”. Słowa tej 
przysięgi Tadeusza Kościuszki, obecnie bardzo rzadko 
są przypominane w publikacjach, a przez niektórych 

sprawujących aktualnie „powierzoną, władzę” w ogóle 
nierozumiane.

Po uroczystej przysiędze Tadeusza Kościuszki 
zgromadzeni na rynku obywatele w patriotycznym 
i wzniosłym uniesieniu przysięgali – cytuję za Nor-
manem Davisem: „zginąć i zagrzebać się w ruinach 
własnego kraju albo oswobodzić ziemię ojczystą 
od drapieżnej przemocy i hańbiącego jarzma”, 
wznosząc hasła: Wolność, Całość i Niepodległość 
–Równość i Zwycięstwo.

Najwyższa Rada Narodowa powołała wszystkich 
mężczyzn od 18 do 28 roku życia do służby wojsko-
wej „bez względu na pochodzenie”, co godne jest 
podkreślenia w tym czasie. W ten sposób ta Armia 
Powstańcza miała zmobilizowanych łącznie – w róż-
nym czasie prawie 250.000 rekrutów w pospolitym 
ruszeniu i w różnych formacjach uzupełniających – 
jak podaje Jerzy Topolski (Historia Polski str. 205). 
Odzyskane więc nadzieje na zwycięstwo – po bitwach 
pod Zieleńcami i Dubienką – miały swoje realne uza-
sadnienie, szczególnie wobec narastającej spójności 
i rozumienia znaczenia tej więzi w Narodzie, a także 
wobec tak gwałtownej eksplozji patriotyzmu wśród 
wszystkich warstw społecznych i walczącego wojska. 
Pięknym reprezentantem chłopów jest tu Wojciech 
Bartosz, a dla ludu i mieszczaństwa Warszawy – szewc 
Jan Kiliński.

Potwierdza to powszechnie znaną prawdę, że nie-
które wartości oceniamy w pełni dopiero po ich utra-
cie, i że nieszczęścia zawsze jednoczą nas – Polaków 
i zwiększają siłę, chęć i gotowość do zjednoczonego 
działania obronnego. Wyjątek stanowi obecnie na-
sza zbyt duża część „śpiącego społeczeństwa’” – nie 
dostrzegającego zagrożenia dla Polski, uśpionego 
masowymi manipulacjami środków komunikacji 
społecznej.

Po złożeniu przysięgi i zebraniu wojsk wojewódz-
twa krakowskiego Kościuszko pośpiesznie udał się 
w kierunku Warszawy, aby objąć powierzone Na-
czelne Dowództwo i kierować Insurekcją. Po drodze 
musiał stoczyć – szczęśliwie zwycięski bój spotkanio-
wy – pod Racławicami w dniu 4 kwietnia z wojskami 
gen. Tormasowa, idącymi na spotkanie z Kościuszką. 
Postawa w tej bitwie wojsk powstańczych wzbudziła 
zaskoczenie i respekt także wśród wrogów, a szarża 
kosynierów na rosyjskie armaty stała się legendą, 
kiedy kosynier – Wojciech Bartosz „ku osłupieniu 
moskali własną czapką zatkał lufę armaty”, zdo-
bycie których, po ucieczce w popłochu Rosjan zade-
cydowało o naszym zwycięstwie. Wojciech Bartosz 
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stał się symbolem tego zwycięstwa, a Tadeusz Ko-
ściuszko nadał mu szlacheckie nazwisko „Głowacki” 
i przyjął do rodu herbu Korczak, do którego sam na-
leżał. Postać Bartosza – już szlachcica – Głowackiego 
na obrazie Jana Matejki to jedno z najpiękniejszych 
dzieł patriotycznego polskiego malarstwa. Niestety 
– Bartosz Głowacki – symbol walki i zwycięstwa, 
odwagi i godności, wywodzący się z ludu wiejskiego 
– w następnym boju powstańczym pod Szczekocina-
mi został ciężko ranny i zmarł w drodze do szpitala 
w Kielcach. Zwycięstwo pod Racławicami rozpoczęło 
walkę zbrojną – po niepowodzeniach walki parla-
mentarnej – o ratowanie suwerenności Rzeczypo-
spolitej, ale to już wkracza w czas i temat Insurekcji 
Kościuszkowskiej. Dodam jeszcze, że trasa marszu 
wojsk powstańczych Kościuszki i los zadecydował, 
że w Połańcu, 7maja 1794 r. na polach obozowych 
w otoczeniu wojska, ogłoszony został – Uniwer-
sał Połaniecki z jego aktami prawnymi biorącymi 
„chłopów pod opiekę prawa”, i zapowiedzią dalszych 
przemian społecznych w kierunku łagodzenia i zno-
szenia rażącej niesprawiedliwości społecznej. Poła-
niec szybko stał się historycznym i kultowym miej-
scem walk wyzwolenia narodowego i społecznego dla 
wszystkich Polaków, a dla Ludowców o szczególnym 
znaczeniu, którzy Kościuszkę uznali za – Pierwszego 
Ludowca.

Stosownym będzie także uzupełnienie, ze podczas 
minionych okupacji: niemieckiej i sowieckiej liczni 
mieszkańcy Połańca i Okolic, zapisali się chlubnie 
w działalności konspiracyjnej i niepodległościowej, 
oddając swoje życie, ponosząc trudy życia partyzanc-
kiego lub konspiracyjnego, a potem represje i zesłania 
na Sybir lub do cel więziennych, albo bezpośrednio 
do mogił.

Władze naszego Połańca, dla podkreślenia tego 
znaczenia, ustanowiły Dni Połańca, aby swobodniej 
czasowo objąć całość tematyki idei Kościuszkowskiej. 
Dzisiejsza uroczysta sesja Rady Miejskiej jest jednym 
z elementów tych uroczystości, po której nastąpi zło-
żenie symbolicznych kwiatów pod pomnikiem Tade-
usza Kościuszki, a potem odbędzie się uroczysta Msza 
święta na Kopcu Kościuszki z odczytaniem Uniwersa-
łu Połanieckiego. Tegoroczne uroczystości zakończy 
prezentacja przebudowanego i odnowionego Rynku 
Połańca, podczas której wystąpi wspaniały – zespół 
mażoretek „Diament” z Chmielowa. Oglądałem ten 
zespół i podziwiałem.

Ograniczony czas wystąpienia, uroczysty cha-
rakter sesji i obecność ważnych zaproszonych gości 

wymagały przestrzegania pewnych zasad i rygo-
rów, w tym czasowych. Dlatego, i tak już z licznymi 
opuszczeniami wersetów w trakcie wystąpienia, za-
kończyłem wystąpienie wcześniej, i inaczej niż pla-
nowałem. Problemy, które pragnąłem poruszyć nie 
zostały wyczerpane. Pewna powtarzalność faktów 
historycznych, sytuacji i analogie okresu minionego 
do czasów współczesnych zachęciły mnie – już poza 
miejscem i czasem tej uroczystości – w tym uzupełnie-
niu – do przywołania chociaż kilku fragmentów histo-
rycznych, które najwierniej odtwarzają całą aurę tego 
czasu i jego retorykę w dyskusjach i sporach – tekstem 
historyków tego czasu, tak doskonale korelującym 
z niektórymi zdarzeniami współczesnymi.

Przyłączam wybrane fragmenty z Dziejów Polski – 
Dziedzictwo Narodowe wydane w Wiedniu w 1896 r. 
nakładem Maurycego Perlesa – reprint Oficyny Wy-
dawniczej Druck s.c wydanie z 2002 r. w Poznaniu, 
które odnoszą się do tematu wystąpienia, pomijając 
treści dygresyjne lub mniej znaczące.

Po bezskutecznej walce parlamentarnej Krasiński 
i Sołtyk zaapelowali do parlamentarzystów o „absty-
nencję” przed współpracą z uległymi Rosji władza-
mi, co źle zrozumiane, a jeszcze gorzej realizowane, 
spowodowało – zaczynam cytaty: „usuwanie się do-
brych żywiołów od udziału w sejmie wprowadziło 
do izby poselskiej w 1773 r. szumowiny społe-
czeństwa i ściągnęło na naród Polski niezasłużenie 
hańbę sprzedajności i niesłychanego upodlenia.... 
Tymczasem hasło abstynencji wydane w najlep-
szej zresztą myśli, oddało mandaty poselskie naj-
nikczemniejszym i najnieudolniejszym. Wyją-
tek pod tym względem stanowiło województwo 
Nowogrodzkie, gdzie obrano Tadeusza Rejtana 
i Korsaka....” Dalsze cytaty: „Sejm miał się zawiązać 
w konfederację, a wtedy wszystkie sprawy musiały być 
rozstrzygane większością głosów i liberum veto traciło 
całe znaczenie. Było to znowu nic innego jak tylko 
pogwałcenie praw obowiązujących, bo na wyraźne żą-
danie Rosji sejm z r. 1768 zniósł raz na zawsze wszel-
kie konfederacje, w tym czasie jednak, gdzie rządziły 
gwałt i przemoc mało się o to troszczono i ambasa-
dor – (Stackelberg – przypisek aut.) z góry już ułożył 
program dziafania” (...) - Po dalszych sporach na mar-
szałka został wybrany – dalej cytuję: „Adam Łodzia 
Poniński, syn starosty wschowskiego Macieja, kuch-
mistrz wielki koronny i ambasador zakonu maltań-
skiego. Należąc stale do partii saskiej brał on udział 
w konfederacji radomskiej, wszedł następnie do tzw. 
rady patriotycznej i stał odtąd na żołdzie rosyjskim. 
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Człowiek bez zasad i charakteru, cynik, hulaka 
i szuler, trwoniący miliony tak długo, aż umarł 
w nędzy ostatniej, gotów był Poniński uczynić 
wszystko dla miłego grosza, dla osiągnięcia wła-
dzy i zaszczytów (...) - Osiągnąwszy gwałtownymi 
środkami i bezprzykładną bezczelnością mandat 
poselski z ziemi liwskiej, skłonił on przed rozpoczę-
ciem sejmu 75 posłów do podpisania rewersu na przy-
stąpienie do konfederacji i pewny swego” działał dalej 
według metod własnych. „Poniński (....) zwołał tym 
czasem do mieszkania swego radę konfederacką, 
złożoną z podobnych do siebie kreatur, aby króla 
zawezwać do przystąpienia do konfederacji i Rejtana 
skazać na infamię -(zniesławienie, przyp. aut.). Król 
ustąpił, nie ustąpił Rejtan. Kiedy pod wieczór znany 
awanturnik Marcin Lubomirski imieniem Ponińskie-
go salwował znowu sesję, a posłowie konfederaccy salę 
opuścić chcieli, stanął we drzwiach Rejtan, zaklinając 
wychodzących, aby się wstrzymali i przystąpili raczej 
do wyboru marszałka sejmowego, gdy słowa jego od-
biły się bez skutku o miedziane czoła jurgieltników 
lub małodusznych, wtedy on – zmęczony całodzienną 
walką i głodem zmożony padł u progu izby sejmowej, 
powtarzając ochrypłym swym głosem straszne swoje 
zaklęcia. W niemym przerażeniu patrzyli na te scenę 
tragiczną zbici gęstym tłumem u drzwi arbitrowie, 
zgrozą przejęci zatrzymali się na chwile posłowie, ale 
strach i upodlenie przytłumiły w nich uczucie strachu 
i hańby. Więc przeskakując lub obchodząc lezącego 
cisnęli się do drzwi, aby w cieniach zapadającego wie-
czoru ukryć czym prędzej rumieniec wstydu, piętnu-
jący ich wyziębłe serca i gorsze od serc dusze (...). 
Na wiadomość o przyjęciu traktatu rozbiorowego 
przez delegację sejmową popadł Rejtan w obłąkanie 
i umarł w Gruszowie dnia 8 sierpnia 1780 r. (śmiercią 
samobójczą, przyp. aut., o czym już wspomniałem). 
Po licznych manipulacjach Ponińskiego i jego zwo-
lenników – dalej cytuję: „ w ten sposób oddano bez 
żadnej instrukcji nawet, losy Rzeczypospolitej i całą 
władzę w ręce Ponińskiego i delegacji, złożonej 
z kreatur zaprzedanych Moskwie lub zawisłych 
bezwzględnie od marszałka. Zrozumiał Poniński 
swoje położenie i wyzyskał je z wyrafinowanym cy-
nizmem(....). Dopuszczając się niesłychanych nad-
użyć, bogacąc siebie i swoich stronników kosztem 
Rzeczypospolitej, rozdając urzędy i dubra(....). 
Wśród uczt i orgii szalonych, wśród rozpusty, 
w której tonęła cała Warszawa, pracowała szajka 
nikczemników wesoło nad likwidacją własnej Oj-
czyzny”. Koniec przytoczonych cytatów.

Wystarcza spokojnie przemyśleć przytoczone treści 
cytatów, aby stwierdzić i uświadomić sobie, jak po-
wtarzalne są losy historii. Bardziej zrozumiałym także 
dla oglądających staje się teraz obraz Jana Matejki 
„Rejtan. Upadek Polski”, oceniając nie tylko piękno 
malarstwa, ale też przedstawione obrazowo treści 
historyczne, w tym postać Rejtana.

Czytelnik, szczególnie młody, po ograniczeniach 
wiedzy historycznej w programach nauczania, a tak-
że po wprowadzeniu do historii wielu przemilczeń, 
fałszów historycznych, lub fałszywych interpretacji 
i komentarzy, może wielu rzeczy należycie nie ro-
zumieć lub zdumiewać się nad tym, co było. Może 
to nawet pogrążyć czytającego w pesymistycznych 
rozważaniach, co byłoby niezamierzonym skutkiem, 
ale co niewątpliwie wpływa na dojrzałość obywatelską 
czytelnika.

Ja także w miarę uzupełniania wiedzy o nieznanych 
faktach i ich okolicznościach, zmieniałem niektóre 
dotychczasowe swoje sądy, po uzupełniającej wiedzy 
„tajnego obiegu”, lub późniejszego, już oficjalnego 
i po uzupełniających przemyśleniach. Każdy człowiek 
ma własną osobowość – efekt otrzymanych założeń 
genetycznych – ”garnituru genetycznego”, będącego 
przeniesieniem cech rodziców, niekiedy i poprzednich 
pokoleń. Dodając wpływ wychowawczy środowiska 
– w tym przekazaną wiedzę – otrzymujemy zespół 
cech charakteru, który wyznacza cechy postępowa-
nia człowieka w określonym środowisku, i w całym 
swoim życiu. Tak jak każdy człowiek ma własną skórę 
obejmującą tylko jego całość i własność przestrzenną, 
tak też każdy człowiek ma własny – dostępny tylko 
dla jego funkcji umysł i całą mentalność, oraz szereg 
własnych sposobów i form reagowania – odpowia-
dających na określone sytuacje. Są ludzie bezgra-
nicznie i szczególnie wrażliwi na urok władzy i jej 
mocy, z całym splendorem – czcią i doznawanymi 
pochlebstwami, na „błysk złota i brzęk monety”, 
jak mówiono dawniej. Równocześnie ci sami ludzie 
odmawiają innym prawa, nie tylko do takiego prze-
żywania, ale też do podstawowego –należnego każ-
demu prawa do biologicznego i społecznego bytu. 
Dopuszczając do obejmowania władzy takich ludzi, 
których przedstawicielem w treści dołączonych cyta-
tów był – „Poniński – i cala sfora jemu oddanych”, 
to nieuchronnie musiało doprowadzić do rozbiorów 
Polski – bo taki był ich zaprogramowany i hojnie 
opłacony, a ukryty w mylących dekoracjach – cel. 
Dlatego, po przekroczeniu granicy wytrzymałości 
na zagrożenie utraty władzy z jej urokami i komfortem 
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życia, z wypowiadaną jeszcze dodatkowo groźbą – 
król Polski – słabej osobowości – uległ sytuacyjnej 
presji. Ulegli także inni twórcy Konstytucji i „możni” 
– materialnie – ale biedni moralnie – dopuszczając się 
zdrady. Nie uległ presjom Rejtan, popełniając nawet 
samobójstwo, nie uległ też Naród z coraz większym 
bólem o to, co się stało, i co nastąpić jeszcze może, 
a także z coraz większym rozumieniem znaczenia 
spójności i poczucia narastającej więzi całego Narodu 
– wszystkich stanów społecznych. Nie uległo – jak ni-
gdy – Wojsko Polskie. Już w pierwszej bitwie błysnęli 
odwagą kosynierzy – pierwsze formacje powstańcze 
z kosami przekutymi na sztorc, wywodzące się z ludu 
wiejskiego, z budzącym się już poczuciem jedności 
Narodowej – chociaż różnej klasowo – z Bartoszem 
Głowackim jako symbolem, a jego czapka kosynierska 
stała się znakiem zwycięstwa – kos, nad armatami 
wroga. Bo nie zawsze ciężar żelaza broni i siła jej raże-
nia decyduje w czasie bitwy o zwycięstwie, lecz duch 
i motywacja walczących żołnierzy i umiejętności ich 
dowódców. A tego nam nigdy nie brakowało; chyba 
że zostaniemy „uśpieni” lub jak niegdyś nastraszeni 
„szczęśliwym i radosnym socjalizmem”, a teraz znów 
znarkotyzowani „idącym już globalnym dobrobytem”, 
czasowo przeistoczonym w też globalny kryzys, z na-
rastającą biedą – nie wśród rządzących oczywiście, 
co może tłumaczyć ich niedowidzenie i niezrozumie-
nie stanu sytuacji.

Obecnie jesteśmy świadkami szokujących nie-
których zachowań w życiu państwowym. Wymienię 
tylko śledztwo w sprawie naszej tak wielkiej Tragedii 
Narodowej pod Smoleńskiem – zbiorowej śmierci 
elity Polski, 96 osób, z urzędującym Prezydentem 
RP Lechem Kaczyńskim. Ilość krętactw i prób spy-
chania na niewłaściwe tory śledztwa w tej sprawie 
z medialnym szumem spychaczy z toru prawdy jest 
przerażająca, a działania niektórych osób i wypowia-
dane słowa są wprost urągające uczciwości i normom 
postępowania, wobec tak ważnego wydarzenia, ich 
ofiar i rodzin, a także wobec wszystkich nas – Polaków 
i naszego Państwa.

To także musimy – i przeżyjemy, chociaż nie 
wszystkich Polaków obejmuje dobrobyt „ zielonej 
wyspy”, ale też, tylko niewielu Polaków, ma tak „zie-
lono w głowach”.

„Judasz” – symbol zdrady, kiedy zobaczył końco-
we dzieło Faryzeuszów, zrozumiał ich cel i znaczenie 
swojego „pocałunku zdrady” złożonego na swoim 
Mistrzu – Chrystusie. Wtedy z pogardą rzucił pod ich 
stopy otrzymane srebrniki – skrzętnie natychmiast 

pozbierane – a sam popełnił samobójstwo, pragnąc 
zmyć swoją hańbę. Nie każdy jednak „Judasz” tak 
czyni, i czynić tego nie powinien, jeśli nim nie jest, 
zachowując spokój wewnętrzny i godnie odpowia-
dając na oskarżenia, jeżeli są fałszywe. I „teczki oso-
bowe” mogą być prawdziwe i fałszywe, podobnie jak 
i sądy ludzkie. Tylko jeden Sąd będzie Nieomylny. 
Ale na ziemi obowiązują sądy ziemskie, ze wszystki-
mi wadami ludzkich zachowań, osób sprawiających 
te funkcje. Ale jeżeli winni wydają sądy nad niewin-
nymi, to już nie mieści się w kategoriach sądzenia, 
czy błądzenia, lecz w treści fałszu i cynizmu. Z tym 
godzić się nic możemy, i aby do takich zachowań nie 
doszło – jak czynił to Poniński i jego podwładni, ko-
niecznym jest władanie:

Prawa i Sprawiedliwości.

I nie tylko w deklaracjach czy obietnicach, lecz 
we wszechstronnym stosowaniu tych reguł w życiu 
społecznym i państwowym, kontrolowanym i kara-
nym za nadużycia prawa.

Twórcy Konstytucji 3 Maja z 1791 r. mieli takie 
przesłanki i założenia patriotyczne - stosowne oczy-
wiście do ówczesnej mentalności społecznej i ówcze-
snych struktur prawnych. Zabrakło im jednak woli 
i siły do podjęcia ryzyka walki o ich realizację. Groźba 
utraty dotychczasowego stanu posiadania i bytowa-
nia wyznaczyła granicę tej walki o dobro narodowe, 
w konfrontacji z możliwą utratą dobra własnego, kom-
fortu życiowego i pozycji społecznej.

Ubolewać należy, że wtedy – w latach tworzenia 
Konstytucji Majowej i walki ojej byt,

był tylko jeden Rejtan.
Zbyt mało Rejtanów.
A Poniński miał sforę

równych sobie hultajów.

Obecnie oglądamy także często walkę o Dobro 
narodowe, z dobrem prywatnym, które zbyt często 
uzyskuje pierwszeństwo.

Chociaż Konstytucja 3 Maja, potem Insurekcja 
Kościuszkowska z przywilejami Memoriału Połaniec-
kiego zostały pokonane przemocą wrogów, to idea 
bytu suwerennego państwa i tożsamości narodowej 
nigdy nie została pokonana, lecz trwała, przenoszo-
na do następnych pokoleń przez lata zniewolenia, 
cierpień i walk powstańczych, aż do odzyskania Nie-
podległości.
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Uchwalenie Konstytucji Majowej przyjęte było 
wybuchem radości przez mieszkańców Warszawy 
i całą Polskę, podobnie, jak przez okres XX-lecia nie-
podległej Polski, jej rocznice czczone były bardzo 
radośnie i uroczyście. Urzędy państwowe i ulice przy-
strojone były flagami narodowymi, młodzież nosiła 
chorągiewki biało-czerwone, a orkiestra strażacka 
– jak zwykle – grała głośno i radośnie w pochodach 
i miejscach zabaw. Odbywały się liczne festyny i za-
bawy. Ulicami przechodziły karawany młodzieży ze 
śpiewem i orkiestrami. W kościołach odbywały się 
uroczyste nabożeństwa dziękczynne za odzyskaną 
Niepodległość, na domach prywatnych powiewały 
flagi biało-czerwone.

Podobnie jak dzisiaj, lecz porównawczo, z mniejszą 
ilością społeczeństwa, szczególnie młodzieży, cho-
ciaż jest nas więcej, a flagi na prywatnych domach 
lub w oknach bloków mieszkalnych są nadal wielką 
rzadkością.

Z rocznicą Konstytucji 3 Maja mam dwa radosne, 
jedno bardzo przykre wspomnienie. Podczas oku-
pacji, jako chłopiec, w rocznicę Konstytucji 3 Maja, 
podobnie jak inni, mocowałem chorągiewki biało-
czerwone na słupach telefonicznych.

W rocznicę Konstytucji 3 maja 1944 r (Dz. 
Pers. Nr 5), wg ustnej informacji b. Komendanta 

Podchorążówki Jana Kurkiewicza „Wyrwy”, wszyscy 
absolwenci Konspiracyjnych Kursów Podchorążych 
zostali awansowani do stopni podporuczników WP 
czasów wojny. Żartobliwie dodaliśmy, że z prawem 
noszenia buławy marszałkowskiej – w plecaku. A po-
nieważ plecaków nie mieliśmy, nie mogło być też 
mowy o buławie.

Przykre zdarzenie, nawet bardzo, miało miejsce 
w 1947 r. w Łodzi, gdzie jako student, za publiczne po-
informowanie kolegów o mającej odbyć się Akademii 
Majowej i zachęcanie do uczestnictwa w niej, zostałem 
schwytany przez UB i odsiedziałem w WUBP sześć 
tygodni – niemal całą sesję egzaminacyjną wiosenną, 
do 13. 06. 1947 (a był to piątek). Podczas pierwsze-
go przesłuchania usłyszałem od szefa Urzędu – gen. 
Moczara, że „zgniję w więzieniu, matki nic zobaczę, 
abym o studiach zapomniał”. Działo się to w obec-
ności dwóch pułkowników radzieckich i kapitana 
polskiego. Moje myśli po tej wypowiedzi zmieniły 
tonację na bardzo ponurą, gdyż dwóch moich star-
szych braci: Tadeusz i Edward, także już siedziało 
w więzieniach za udział w grupach partyzanckich. 
Taka była ówczesna rzeczywistość. Na moje szczęście 
nic złego potem mnie nie spotkało – oprócz utraty 
czasu, ale i tak rok studiów zaliczyłem w terminie. 
Wydarzenie to opisuję w „Zeszytach Połanieckich”, 
z niektórymi pikantnymi szczegółami.

Julian Pietuch

Z LAT DZIECIĘCYCH I CZASÓW MŁODOŚCI

Dzieciństwo i lata szkolne
Ja, niżej podpisany Julian Pietuch, urodziłem się 20 marca 1927 roku w Ruszczy. Od najmłodszych 
lat byłem przy rodzicach. Dzieciństwo miałem bardzo ciężkie, pracowałem na roli – jak większość 
wiejskich dzieci. Kiedy miałem 6 lat, musiałem paść krowy na pastwisku i na miedzach. W wieku 
10 lat już orałem w polu końmi, bo tato wykonywał inne prace polowe. 

Z lat szkolnych pamiętam, że w Ruszczy Władysław 
Gryzełko, kierownik szkoły (od 1935 roku), czytał 
różne gazetki o zbrojeniu się Niemiec, o wojnie.

Do szkoły przychodził poseł Bronisław Knothe, któ-
ry bardzo dużo opowiadał nam o tym, jaka jest sytuacja 
w kraju, apelował o zbieranie składek na uzbrojenie 
Wojska Polskiego. Dzieci składały po parę groszy na 
uzbrojenie armii – na Fundusz Obrony Narodowej.

 W Ruszczy Ochotnicza Straż Pożarna urządzała 
zabawy. Szczególnie ta ostatnia, sierpniowa zaba-
wa, pozostała mi w pamięci, podczas zabawy przed 
wieczorem przyjechał na rowerze listonosz Edward 
Pławski, przywiózł wezwania mobilizacyjne do woj-
ska. Wielka rozpacz, płacz były na tej zabawie. Poseł 
Knothe, jako prezes OSP, i Władysław Gryzełko, kie-
rownik, wygłosili przemówienia a po przemówieniu 
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orkiestra zagrała, hymn „Jeszcze Polska nie zginę-
ła....”. Wszyscy śpiewali z płaczem i ze łzami w oczach. 
Orkiestra grała, a ludzie płakali i tak do zakończenia 
zabawy. Nie pamiętam dokładnej daty tego dnia, ale 
to było ok. 20 sierpnia 1939 roku. 

2 sierpnia 1939 roku odbywały się zebrania na 
wsiach, wybrano opiekuna wsi na wypadek wojny,  
w Ruszczy wybrano Szczepana Ruska, który miał sklep 
oraz poparcie tutejszej ludności. Jednak ułożyło się 
inaczej, bo Rusek dostał jako pierwszy wezwanie do 
wojska (służył w łączności), więc musiał wyjechać. 

Autor artykułu na koniu (1952 r.) Straż pożarna z Ruszczy (1930 r.)
Kawalerowie z Ruszczy, Władysław 
Bielat, Marian Czołba, Marcin Glica 

(1932 r.)

Porcelanowy serwis, obrus i zasłona z majątku rodziny  
Knothe z Ruszczy

Ruszcza (1938 r.)
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Polski Wrzesień

1 września wybuchła wojna, dzieci bardzo przeżywały, 
że nie ma zajęć szkolnych. U sąsiada, Józefa Brzdęka, 
było radio na słuchawki. Podwórko pełne było ludzi 
na zmianę słuchających i przekazujących wiadomości 
o barbarzyńskich nalotach samolotów niemieckich 
na miasta i wsie. Ludność cywilna zbierała i uciekała 
na wschód i tak doszło do 17 września 1939 roku. 
Wojsko Polskie wycofywało się na wschód, panowała 
wielka susza. Drogi były piaszczyste, tumany kurzu 
unosiły się nad maszerującymi żołnierzami. Ludność 
Ruszczy wynosiła z domów posiłki, przeważnie mleko 
i chleb. 

Nasze zabudowania znajdowały się tuż przy dro-
dze przez Ruszczę. Do nas na podwórze wjechał 
oficer na koniu w mundurze porucznika i prosił, 
żeby konia wprowadzić na klepisko do stodoły. Tato 
wpuścił konia do stodoły a oficer poprosił o cywil-
ne ubranie. Mamusia poczęstowała go obiadem, 
serdecznie dziękował i powiedział, że pochodzi 
spod Sandomierza i nie widzi szansy zwycięstwa. 
Był bardzo zaskoczony, że nie ma mostu na Wiśle. 
Dowództwo zaplanowało, że za mostem się oko-
pie i odeprze natarcie wroga. „Wojsko Polskie jest 
teraz zaskoczone, bo jesteśmy ciągle w odwrocie” 
– powiedział. Porucznik po obiedzie siadł na konia 
i wyjechał od nas, nikt nie zauważył, że nie zabrał 
karabinu, ja się ucieszyłem, ale tato wziął broń  
i schował. 

Żołnierze wchodzili na podwórze i prosili  
o cywilne ubranie, bo chcieli się rozbrajać. Wojsko 
miało na uzbrojeniu mniejsze i większe działka, 
ale konie artyleryjskie były zmęczone i odparzo-
ne na piersiach. Niemieckie samoloty bombar-
dowały większe skupienia ludności, w majątku  
w Ruszczy było bardzo dużo uciekinierów. Woj-
sko otrzymało bardzo dużo żywności w majątku 
od posła Bronisława Knothego. Po pewnym czasie 
wojsko ruszyło dalej na wschód a za nim ludność 
cywilna. Ruszyli do mostu na Wiśle, którego nie 
było. Przez parę dni ludność cywilna szła i jechała 
na wschód. Panował wielki zamęt wśród wojska  
i ludności. Po paru dniach docierały wiadomości 
o zbrodniach okupantów na polskich żołnierzach. 
Niemcy bombardowali miasta i placówki wojskowe. 
Wojsko otrzymało rozkazy, żeby się kierować za 
granicę – na Węgry, bo Rosjanie zaatakowali Polskę 
i mścili się na Polakach.

Noc okupacyjna

Ciężko przeżywaliśmy okupację niemiecką. Jeszcze 
we wrześniu zaczęły się ukazywać gazetki okupanta. 
Z początkiem października 1939 roku zaczęły się uka-
zywać ulotki tworzącej się konspiracji, ze wschodu 
je przywoził wujek Bolesław Wójtowicz. Kierownik 
szkoły, Władysław Gryzełko, dał dużo ulotek, aby po-
rozdawać kolegom, ja podałem dużo ulotek Jankowi 
Motylowi. Był on łącznikiem w grupie w tworzącego 
się Związku Walki Zbrojnej, późniejszej Armii Kra-
jowej. Janek często przynosił gazetki i różne ulotki, 
często przebywał u wujka Bolka Wójtowicza, który 
z kolei powoził u Stanisława  Knothego. Samochód 
Knothego był poruszany parą, opalany twardym drew-
nem (grab, buk, akacja). W Niekrasowie często mój 
wujek spotykał się z partyzantami, którzy umawiali 
się i przyjeżdżali od Ruszczy na spotkania grupy AK. 
Poseł Bronisław Knothe kazał pracownikom majątku, 
żeby pomagać żołnierzom, uciekającej ludności, chleb 
i mleko otrzymywali wszyscy. 

Przeczów po niemiecku nazywał się Hartfeld.  
W 1940 roku Niemcy w Przeczowie zorganizowali 
około 20 żołnierzy i szli ze śpiewem do majątku w 
Ruszczy. Gdy podeszli pod ruszczański dwór, Knothe 
usłyszał, że Niemcy idą pod pałac, prędko skoczył na 
łóżko i powiedział pokojówce, że jest chory, bo nie 
chciał odebrać defilady Niemców. 

W Ruszczy było dużo wysiedlonych z Poznańskie-
go, ludzie wykształceni (profesorowie, nauczyciele), 
ale bardzo przyjaźni dla ludności w Ruszczy. Knothe 
ratował wszystkich, kto prosił o pomoc. W 1941 roku 
organizowała się partyzantka w Ruszczy. Panowie 
spotykali się z młodzieżą i namawiali do organizo-
wania sił przeciw wrogowi. Młodzież w Ruszczy była 
dobrze zorganizowana, nie było żadnych przypad-
ków kolaborowania z Niemcami. Również z tymi  
z Przeczowa. 

Wujek, Bolesław Wójtowicz, dużo ulotek przywoził 
z Niekrasowa i ze Szczucina. Wujek im zawoził ulotki, 
które były u nas rozdawane i tak było do 1943 roku. 
W tym też roku mocno działała partyzantka Armii 
Krajowej i Batalionów Chłopskich. BCh działało w 
skryciu. AK-owcy mieli zajęcia z bronią, nas młodych 
nie bardzo chcieli brać na wykłady, ale chłopaki zrobili 
wywiad, gdzie ćwiczą i mają wykłady. Najpierw cho-
dził tam Zdzich Balicki, później Zdzich przekazywał 
informacje zaufanym kolegom. Zdzich lubił do mnie 
przychodzić, bo w sadzie były dobre gruszki. Gdy 
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przyszli koledzy, zawsze pomagali mi przy różnych 
robotach w gospodarstwie. 

Pamiętam historię związaną z laskiem nazywanym 
„kultura”, bo był zadbany. To był ten las, który jest koło 
nowej szkoły w Ruszczy. Gdy wejdę do tego lasku, 
to przypominają mi się dawniejsze dni. Raz byłem 
w majątku i podszedł do mnie Janek Motyl. Byłem 
wtedy konno i Janek poprosił, żebym podjechał pod 
dąb Kościuszki. Tam było paru nieznanych mi wtedy 
mężczyzn. Włożyli na wóz skrzynie i powiedzieli, 
abym pojechał z Jankiem do lasku. Dojechaliśmy do 
lasku, tam już było paru chłopaków, zdjęli z wozu 
skrzynie. Ja odjechałem na gumno, czyli do majątku 
na podwórze. 

Kiedyś pojechaliśmy na polowanie do Kępy koło 
Wisły, w tym dniu było trzech strzelców, był poseł 
Knothe, doktor Górka, a nazwiska trzeciego nie 
pamiętam. Strzelali oni do kaczek. Gdy wróciłem  
z polowania do domu, czekali na mnie chłopaki  
i opowiadali mi o ćwiczeniach i mówili, że byli razem 
ze starszymi. 

W drugim dniu odbyły się wykłady prowadzone 
przez majora Ostaszewskiego.  Gryzełko podzięko-
wał za przybycie starszym i młodszym, przypomi-
nał o dyscyplinie i konieczności utrzymania w ta-
jemnicy konspiracji. Byliśmy dumni z wiedzy, jaką 
zdobyliśmy na wykładzie grupy AK – jak walczyć  
z okupantem. Mogę powiedzieć, że nie było żadnych 
kradzieży broni, skrzynia z bronią była zakopana  
w lesie, a klucze do niej miał Michał Zdziebko. Był 
on dobrym wykładowcą, lubił dyscyplinę i bardzo 
dużo czasu poświęcał grupie. Była tam dyskusja  
o rozbrojeniu Niemców przy więzieniu w Sandomie-
rzu i o wypuszczeniu więźniów na wolność. Nas mło-
dych było więcej chętnych niż starszych do pójścia 
rozbrojenia więzienia w Sandomierzu. Starsi płakali 
i nie chcieli się zgłaszać na ochotnika. Więzienie zo-
stało rozbrojone, bez partyzantów z Ruszczy. 

W tym czasie kolegowałem się z Bielatami, Wład-
kiem i Julianem. Zaszedłem raz do Bielatów. Widzę, 
że szopa otwarta i słyszę ujadającego psa z budy, idę 
dalej, podchodzę i widzę Franciszka Bielata czysz-
czącego rkm. Franciszek mówi, że pies nawet nie za-
szczekał, powiedział mi, żebym do nikogo nie mówił, 
co widziałem. Zapytałem się, kiedy mają ćwiczenia, 
bo byłem ciekawy, jak to wygląda. Poszło nas paru 
chłopaków do lasu ruszczańskiego, tam już ćwiczyli, 
dołączyliśmy do szeregu. Dowódcą był porucznik 
Józef Dalmata z Kraśnika. Porucznik podawał ciche 
komendy, potem zarządził przerwę. Po przerwie brat 

porucznika, Feliks Dalmata, poprosił, że on przećwi-
czy, krzyczał bardzo głośno. Teraz, gdy z Felkiem się 
spotykamy, przypominam, jak głośno krzyczał, a on 
mówi, że prowadził ćwiczenia lepiej niż jego brat.

W Kraśniku było BCh. Z Ruszczy chłopaki też byli 
w BCh. Byli organizacją bardzo zakonspirowaną, a do-
wódcą ich był Jan Folda. Dowódca mówił, że Knothe 
nieprzychylnie mówił o BCh, bo napadli na magazyn 
zbożowy w majątku, ale grupa „Jędrusie” dotarła do 
nich i musieli zwrócić trzy worki zboża. Pamiętam, 
jak po wykładach w lasach połanieckich powracaliśmy 
do domu do czyszczenia broni. Władysław Jabłoński 
wziął pepeszę i mówi dowódcy, że w domu oczyści, ale 
jak wziął, to już nie oddał. W Ruszczy była dyscyplina 
wojskowa, a wykłady były bardzo dobrze prowadzone. 
Na wykładach bywało piętnastu starszych i pięciu 
młodych, ale nie zawsze uczęszczaliśmy na wykłady 
i ćwiczenia. 

W czerwcu 1943 roku Niemcy spalili Strużki. Po 
tym, co się stało, Knothe mówił do mojego taty, żeby 
zrobić schron dla ludzi. Tata zgodził się na to, Knothe 
dał płyty i deski na schron, który był kopany tylko 
przez członków rodziny. Schron był wykopany od 
piwnicy przez podwórze, stodołę, a za stodołą były 
gałęzie i tam było wyjście. O schronie wiedziało parę 
osób, a przeważnie te z rodziny. 

Rok 1943 był rokiem urodzajnym w naszym go-
spodarstwie, tato woził nawozy i zboże do pociągu 
na stacji w Szczucinie. Kiedyś kupił od Knothego na-
wóz pod zboże. My użytkowaliśmy 14 mórg, z czego 
8 mórg to własność, 5 mórg dzierżawy od sąsiada 
Mariana Studzińskiego, który wyjechał przed wojną 
do Francji i tam założył rodzinę i 1 morga od wujka 
Bolesława Wójtowicza, brata mamusi. 

W 1943 roku - nie pamiętam dokładnej daty, ale 
sądzę, że było to w miesiącu czerwcu, do Ruszczy 
przyjechało gestapo z Buska i pytali się o Stanisława 
Knothego, czy gdzieś wyjechał. Profesor Stanisław 
Knothe wyjechał do Krakowa, bo bał się, że przyjadą 
za nim. 

W lipcu była komisja na konie w Strużkach, mieli-
śmy 3-letniego konia. Mój tato zwrócił się do lekarza 
o pomoc, w razie gdyby zabrali nam konia. Doktor 
Górka doradził, aby odparzyć, więc tato położył pod-
kład po chomąto i powstała mała rana. Doktor Górka 
mówił, że będzie na komisji i zwróci uwagę na tego 
konia. Jak pojechałem z tatą na komisję, Niemiec za-
uważył ranę na koniu i od razu wyciągnął gumę do 
bicia mnie, ale doktor Górka podskoczył i mówił, że 
jeżdżę drogą z kamieniem od Osieka do Staszowa  
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i tam się odparzył. Gdy wróciłem, dr Górka przekazał 
mi, że Niemiec będzie na drugiej komisji. Sprzedali-
śmy jedną klacz Wołowcowi na Starą Wieś koło Prze-
czowa. Została nam jedna para koni, ale tato konia 
zarejestrował do roboty w majątku, a ja jeździłem do 
roboty końmi do lasu. 

W tym czasie przebywał w Ruszczy Zbyszek Jań-
czuk, pracował w lesie. Ludzie sadzili las, a Zbyszek 
spisywał dniówki i opisywał pracę. Moje prace końmi 
też opisywał, często był do nas zapraszany. W Rusz-
czy był też Tadeusz Górka, syn doktora, ale on nie 
pracował, kolegował się ze Zbyszkiem i często u nas 
przebywał. Ja jeździłem końmi z gajowym Pederskim 
po wsiach za masłem i jajkami, przeważnie po wsiach: 
Budziska – Nowa Wieś, Słupiec, Gace, Komorów. 
Zajeżdżaliśmy do większych gospodarstw, bo oni 
kupowali drzewo z lasu. Zajeżdżaliśmy do Niemców 
na Przeczów, gajowy wstępował tam, gdzie wiedział, 
że uda się kupić cukier, kawę, kakao, czekolady i róż-
nie likiery. Gajowego czasami zapraszali na herbatę,  
a ja byłem przy koniach. Raz było tak, że gajowy był 
zaproszony do mieszkania Niemców. W domu tym 
był syn, który był w niemieckim wojsku. Józef Wró-
bel, który był żonaty z Niemką, u Seiferta, przyszedł 
do Ruszczy, do kuźni z lemieszem do poklepania.  
W kuźni był Michał Zdziebko. Była dyskusja na różnie 
tematy, również o wojnie. Kiedy Wróbel wrócił na 
Przeczów, to przekazał te informacje mieszkańcom. 
Wojskowy był nastawiony, że wezwie Zdziebka i go 
wywiozą do obozu. Pewnie by rozstrzelali Zdziebkę, 
ale tak ułożyło się, że Pederski był w złych układach 
ze Zdziebką, bo teściem Zdziebki był gajowy i Pe-
derski źle opisał do Knothego różne uwagi. Balicki, 
jako gajowy, został zwolniony z pełnionej funkcji,  
a został nim Pederski. Jedziemy do domu, Pederski 
był bardzo podenerwowany i mówi do mnie: pójdziesz 
do Zdziebki, powiesz, że byłeś na Przeczowie i Niemcy 
kazali mu przyjść, by podał nazwiska.

Zdziebko poszedł na Przeczów, miał dużo kłopo-
tów, ale Niemcy nie powiedzieli, kto u nich był. Ja 
bardzo dużo jeździłem z gajowym, upominał mnie, 
abym nikomu nic nie mówił na ten temat. 

Kiedyś tato sprzedał świnie Józefowi Warchałow-
skiemu. Przyjechał przed wieczorem z karabinem 
na wozie, wjechał na podwórze i pragnęliśmy, żeby 
nikt nie przychodził. Po paru godzinach przyjechała 
policja tzw. granatowa: Pytlewski i Szostak. Pytlewski 
kierował Szostakiem, które miejsca ma przeszuki-
wać. Podszedł on do sieczkarni i stwierdził, że nic 
nie ma. Spisali protokół, że nic nie znaleziono i że 

nie było żadnego śladu, ale od razu wiedzieliśmy, 
że to jest robota komendanta Jańca. W nocy świnia 
została wywieziona, po pewnym czasie tato spotkał 
się z komendantem, który powiedział mu, że jest 
dobrze, ale trzeba uważać. Tato domyślał się, kto to 
mógł zrobić. 

U nas była maszyna do pisania, na tej maszynie 
pisał Tadeusz Machnicki – sekretarz Gminy Połaniec. 
Tato zakazał mi mówić, że przechowujemy karabin  
i skrzynie granatów, które zdobył podczas wycofywa-
nia się polskiego wojska. 

Moja rodzina mieszkała tuż przy lesie, pewnego 
dnia wpadła na podwórze sarna, chcieliśmy ją za-
pędzić do stodoły na klepisko, ale w żaden sposób 
nie chciała tam wejść, wiec tato wziął dubeltówkę 
i ją zastrzelił. Dowiedział się gajowy, że Pietuch za-
strzelił na podwórzu sarnę. Przyszli także Tadeusz 
Górka i Zbyszek Jańczuk. Za parę dni robiliśmy  
w lesie, poseł Knothe przyszedł z dubeltówką i pyta 
się mnie, czy tato ma taką samą dubeltówkę jak on. 
Odpowiedziałem mu, że nie wiem, bo tato mi nie 
pokazuje, gdzie jest przechowywana. Za parę dni je-
chałem z Gryzełko i majorem Górką do Połańca, do 
Jana Fulko. Zajechaliśmy na podwórze, gdzie było 
już parę osób z Połańca. Powróciliśmy późno wie-
czorem, major mówił żebym chodził na ćwiczenia,  
a było tak, że ja nie miałem czasu, bo było dużo pracy 
w gospodarstwie. 

Często jeździłem z Czerwińskim do Połańca, do 
szkoły na „górkę”, na zajęcia. Było też tak, że Niem-
cy urządzali łapanki po wsiach, było to przeważnie 
wieczorem i nocą, my w tym czasie chowaliśmy się 
w schronie i w nocy rozchodziliśmy się ostrożnie 
do domów. 1943 był to rok, w którym ruch oporu, 
głównie partyzantka AK, rósł w siłę. Wszyscy byli za 
podjęciem walki z okupantem, ponieważ było za dużo 
zbrodni. Niemcy Polaków aresztowali i wywozili do 
Niemiec, bądź ich rozstrzeliwali. Młodzież wiejska  
w tym czasie żyła w strachu przed łapankami. Ludność 
wiejska żyła bardzo biednie, spowodowane było to 
brakiem żywności, obuwia, odzieży. W szkole rano 
dzieci modliły się i śpiewały pieśni. Za okupacji nie 
było żadnych grup, ludność się jednoczyła i nie było 
żadnych doniesień do Niemców. W 1944 roku Niem-
cy poszukiwali Jana Pietucha z Orzelca Dużego, był on 
bratem stryjecznym mojego taty. Przebywał u nas, ale 
jako partyzant należał do grupy BCh w Budziskach, 
która łączyła się z grupą w Łubnicach.

Przejeżdżaliśmy obok Grabowej, koło Juszczyka, 
do domostwa Domagały. Domagała mieszkał przy 
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stacji kolejowej, a w pobliskim lesie odbywały się ćwi-
czenia z bronią. Ćwiczenia trwały do dwóch godzin 
i potem wracaliśmy do domu tą samą trasą. Jeździli 
ze mną Florian Walczyk, jako dowódca grupy, Jan 
Tomasik, jako przedstawiciel partii politycznej, Jan 
Pietuch, jako dowódca BCh w Orzelcu Dużym. Wła-
dysław Krzysztowski przybył pieszo tylko raz, a potem 
odwiozłem go do domu. 

U nas w domu odbywały się często wykłady o bro-
ni. Mój tato brał często udział, bo był kapralem z woj-
ska 1918-1920. W naszym domu często spotykali się: 
Gryzełko, Piotr Wójtowicz, Tadeusz Machnicki, Jan 
Motyl, Tadeusz Górka. Dyskutowano o broni, a ra-
czej jej braku i o bieżących wydarzeniach wojennych.  
W tym czasie bardzo dużo jeździłem z partyzantami 
w różne strony. Jesienią 1943 roku pojawiło się dużo 
rosyjskich szpiegów.  Knothe mówił, żebyśmy nie 
oczekiwali wyzwolenia rosyjskiego, bo to jest drugi 
wróg Polski i tak było. Dużo grup, a przeważnie AK, 
zwracało się do posła Knothego o pomoc, w szczegól-
ności o żywność. Józef Osemlak przyjechał na małym 
koniu i zwrócił się do Knothego o pomoc dla grupy 
AK Łoniów. Dostał wówczas 50 kilogramów mąki 
pszennej i 50 kilogramów kaszy jęczmiennej. Ja to 
zawiozłem do lasów koło Zawidzy. Z Jankiem Moty-
lem do grupy do z Osieka, a z Władysławą Brzezińską 
dowoziliśmy do Stanisława Chałońskiego. Do lasu 
mieliśmy dowieźć dla grupy, ale spóźniliśmy się, bo 
oni już odjechali, pozostawiliśmy cały towar u Cha-
łońskiego. Na trasie Osiek – Staszów w Wiśniówce, 
siostra Chałońskiego kazała nam długo czekać na bra-
ta Stanisława Chałońskiego. Do domu wróciliśmy 
późno w nocy. Na drugi dzień wieczorem zawoziłem 
Gryzełkę do Jana Fulko, gdzie był Tadeusz Machnicki 
i Chętko. Fulko miał pewne uwagi do wypowiedzi 
Gryzełki, który mówił, że nie powinni strzelać do 
koni, tylko od razu odjechać do lasu. Poseł Knothe bał 
się, żeby Niemcy nie mścili się na naszych terenach, 
ale Niemcy już się wycofali na zachód. 

Dużo członków tej grupy było chętnych pójść na 
pomoc powstaniu w Warszawie, ale ostatecznie roz-
jechali się do domu. Po pewnym czasie grupa BCh 
zrobiła zgrupowanie w lesie w Brodach, którego 
było celem rozbrojenia Niemców na trasie Słupia – 
Szczucin. Stryjek, Jan Pietuch, przyjechał z Budzisk. 
Zabrał mnie i pojechaliśmy do Łubnic, gdzie po dro-
dze wsiadł Domagała i zajechaliśmy na Brody. Było 
tam bardzo dużo partyzantów. Wujek zaproponował 
mi dwie krowy za jazdę, ale ja odmówiłem, bo były 
to krowy kolczykowane. Kiedy wróciłem do domu, 

opowiedziałem o tej sprawie tacie, który był bardzo 
ciekawy, co działo się w lesie na Brodach. 

Grupa Pawliny była silniejsza oraz dzielniejsza  
i miała więcej partyzantów od grupy „Maślanki”, ale 
przyłączyła się do grupy „Sowy”. Por. „Grot” wraz 
z grupą „Sowy” zaatakowali Niemców pod Słupią. 
Gdy zginął Grot, dowództwo objął Pawlina. Była to 
bardzo ciężka walka, bo Niemcy mieli lepsze pozycje 
i lepsze uzbrojenie. Zajęli stanowiska w  rowie przy 
drodze i mieli przewagę nad Polakami. Nagle dotarły 
rosyjskie czołgi, a Niemcy byli przekonani, że to są 
ich czołgi i zaczęli wychodzić z rowów, a w tym czasie 
rosyjskie wojsko zaczęło strzelać. W tym boju zginęło 
ośmiu polskich partyzantów. O tej bitwie opowiadał 
stryj Pietuch. 

Ruskie we wsi
Po paru dniach wkroczyły do nas rosyjskie oddzia-

ły. Sowieci okradali ludność w Ruszczy, rabowali żyw-
ność, krowy, świnie, a przeważnie interesowały ich 
kopce z ziemniakami. 

Pod koniec sierpnia u nas w domu zamieszkał 
pułkownik Skopenko, dowódca tego oddziału wraz  
z telefonistką – bardzo ładną i szlachetną dziewczyną. 
Pułkownik lubił rozmawiać z tatą. Tato był żołnierzem 
z 1918-1920 r. i dobrze rozumiał język rosyjski i ukra-
iński. Do pułkownika przychodził Bronisław Knothe 
i długo rozmawiali. Jak poseł odchodził, to  Skopenko 
prosił mnie, żebym go odprowadził do domu i nawet 
dał p. Knothemu zezwolenie na noszenie dubeltówki. 
Do pułkownika przychodzili też ludzie na skargę, 
że Ukraińcy kradną ziemniaki. Przyszła Kapałkowa  
z synem, informując, że Ukraińcy kradną ziemniaki. 
Na to pułkownik jej odpowiedział, że twój syn robiłby 
to samo, jakby był na wojnie. Tato wywiózł 16 kwintali 
zboża do Turska, do Wójtowicza, a reszta wsypana 
została do schronu. W zimie w ziemiance było bardzo 
zimno, mrozy trzymały ponad minus 20 stopni. 

Tata uratował nas przed wywozem na Sybir. Wię-
ziono nas w ziemiance przez cztery dni i cztery noce. 
Wydarzenia te miały miejsce po ruszeniu frontu  
19 lutego 1945 roku. Na dworze temperatury były 
bardzo niskie. Bardzo się rozchorowałem, przez  
48 dni leżałem w szpitalu w Krakowie na ulicy Ko-
pernika 15. Po leczeniu dostałem pierwszą grupę 
inwalidzką jako pokrzywdzony przez działania wo-
jenne. Drugi raz zostałem aresztowany 21 stycznia  
1947 roku do wywozu na Sybir. Do dziś żyją osoby, z 
którymi mnie aresztowano, oraz ci, którzy mnie bili, 
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gdy chciałem uciekać. Ówczesne cierpienie dziś od-
bija się przeziębieniami prawego boku, reumatyzmem 
i innymi dolegliwościami. 

Nie miałem nadziei życia, lekarze też nie dawali 
szans na przeżycie. Było nas wielu w takim stanie, 
szczególnie ci po Powstaniu Warszawskim. 

Bardzo lubiłem śpiewać piosenki o tematyce poli-
tycznej, wiele z nich nauczyłem się od mieszkańców 
Warszawy. Wszystko przeżyłem, mając często łzy  
w oczach. 

W drugim dniu rodzice się dowiedzieli, że nas aresz-
towano, w drugim dniu po aresztowaniu tato aktywnie 
starał się, żeby nas puścili, ale było ciężko. Po przesłu-
chaniu przez parę dni trzęsło mnie od mrozu, nato-
miast trzeciej nocy rzuciłem się na ziemię w ziemiance, 
bo byłem osłabiony i niewyspany. Po nocy spędzo-
nej na ziemi nie mogłem powiedzieć słowa do Janka 
Motyla, bo było mi bardzo zimno. Gdy wezwali nas 

aresztowano. Przez pół roku nie przyznawałem się ko-
legom. Nawet Janek Motyl, który był bardzo uczynny, 
zdolny i koleżeński, nic nie mówił o tym aresztowaniu 
do końca swojego życia, a zmarł młodo.

Ja w domu leżałem bardzo długo w łóżku, przy-
wożono do mnie doktora Mieczysława Bernackiego 
z Połańca, później ja jeździłem do niego. Po pewnym 
czasie czułem się lepiej, ale pozostały mi na prawym 
boku sińce. Wspomnę jeszcze że, gdy front ruszył, ro-
syjskie wojsko pędziło Niemców i Polaków do niewoli 
w Rosji. Rosyjskie wojsko miało w trakcie odpoczyn-
ku posiłek, natomiast jeńcy nie dostali nic do jedze-
nia i picia. Było około 300 osób w tym 45 Polaków. 
Doszedłem do płotu, podałem trochę chleba. Polacy 
mówili, że byli w lesie w leśniczówce, tam czekali na 
wolność, ale ich Rosjanie okrążyli. Dowódcę od razu 
rozstrzelali, a ich dołączyli do Niemców. Traktowa-
li ich gorzej niż Niemców. Byli oni bez ubrania, na 

na przesłuchanie, nie mogłem powiedzieć ani słowa, 
ale i tak major krzyczał, abym oddał karabin, to będę 
zwolniony, ale ja płakałem i mówiłem, że nie mam go. 
Po ciężkiej katordze ostatecznie wypuszczono nas. 
Rodzice byli już w Ruszczy, gdy doszedłem do domu. 
Tato mówił mi, żebym nikomu nie mówił, że mnie 

mrozie. Ludzie płakali nad losem Polaków. Rozpacz 
straszna, jaki ci ludzie byli traktowani. Jak ruszali, 
to się żegnali, podnosili czapki i widać było, że idą 
na stracenie. Ruscy mówili, że pójdą na stracenie,  
a najgorsi byli Ukraińcy, którzy byli ranni, będąc poza 
frontem. 

Mieszkańcy Ruszczy (1946 r.)
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U nas w domu była piekarnia, pobudował ją 
Kwiatkowski, murarz z Połańca. Przychodził do nas 
kierowca pułkownika po chleb. Ten sam kierowca, 
który jeździł z pułkownikiem po chleb, ale już star-
szy lejtnant. Tato mówił, że to niemożliwe, żeby na 
drugi dzień spod Wrocławia wrócił, tylko sprzątnęli 
pułkownika, bo pochodzenie miał z pamieszczyka, bo 
nam opowiadał, że jego dziadek miał majątek i chwalili 
go, że był bardzo uczciwym człowiekiem. Pamięć po 
pułkowniku pozostała na długo, wujek Bolek przy-
chodził do pułkownika na pogawędki, rozmawiali 
o majątku i o państwie Knothe. Nie chciał jedynie 
rozmawiać, jak wysiedlili  posła Knothego za Wisłę, 
ponieważ bał się, żeby nie dotarło to do NKWD.

Jak całą wioskę wysiedlili, Bronisławowi Knothe 
NKWD dało nakaz wyjazdu z Ruszczy. Było to późną 
jesienią. Miał on dwie godziny na opuszczenie bu-
dynków. Pan poseł chciał pięć wozów konnych, ale 
dali mu tylko dwa wozy na to, co można było zabrać. 
Do zabrania było 10 osób. Ja poszedłem, bo tato ka-
zał. Była rozpacz i strach było patrzeć na tę scenę, 
ponieważ wszyscy płakali, a NKWDziści krzyczeli. 
Stanisław Knothe pojechał do leśniczego koło wsi 
Babule. Tato z wujkiem chcieli dojechać do posła, 
ale nie przepuszczono ich przez most. 

Warto wspomnieć o wyjeździe Bronisława Kno-
thego z rodziną. Dostał od NKWD dwie godziny na 
spakowanie się i dwoma furmankami wyjechali do wsi 
Smykle. Udało się zabrać im tylko najpotrzebniejsze 
przedmioty.

Gdy Knothe wyjeżdżał z Ruszczy, przekazał wła-
dzę rządcy Zielińskiemu, ale miał on niewiele do 
powiedzenia, gdyż rzeczywista władzę objęli Rosja-
nie. Później fornale utworzyli komitet i dzielili się 
majątkiem.

Gdy już rodzina Knothe wyjechała, ludzie z okolicy 
zaczęli rabować pozostały majątek: meble, sprzęty, 
konie, krowy. W rabunku mienia prym wiedli Sowieci. 
Zabrali najlepsze konie, a krowy brali na rzeź.

Nasza rodzina i wszyscy byli dłużej, już do zimy, 
częściowo ludność powywoziła zboże i odzież. Chcieli 
osiedlić sołdatów po domach, a ludność wypędzili. 
Nie były wysiedlone natomiast Zdzieci. Nasza rodzi-
na była u Franciszka Kality, a z nami pojechał Janek 
Motyl.

Czasy władzy „ludowej”
W 1947 roku przed referendum odbywały się tajne 
zebrania Stronnictwa Polskiego, żeby nie doszło to 
do ORMO lub milicji. Często odbywały się u wujka 

Wojtowicza, u Franciszka Wojtowicza, u nas. Przyjeż-
dżali z Sandomierza, od komisarza ziemskiego pana 
Przybyszewskiego. Po referendum tato ciężko prze-
żywał, z powodu prześladowania. Podczas spotkania 
u nas, w domu zaśpiewali z cicha „Boże, coś Polskę”, 
każdy z obecnych miał łzy w oczach. 

Ja 20 stycznia 1947 r. zostałem ponownie areszto-
wany. Tato mi powiedział, żebym nie przyznawał się, 
że należałem do organizacji politycznych, bo później 
pozostają gorzkie łzy i nikt nie udzieli pomocy. Tato 
po aresztowaniu i ciężkich przeżyciach zmarł, nie 
opisując tego szczegółowo. 

Tato często wspominał kierownika szkoły Adwenta 
z Ruszczy, który był zwolniony, wrócił do domu i nie 
dostał pracy. 

Miałem dużo kolegów, chodziłem na różne spo-
tkania u p. nauczycielek. Zawsze byłem zapraszany 
na urodziny i imienny, bywały zabawy w domach oraz 
różne okazje do spędzenia czasu w dobrym towarzy-
stwie. Mój tato był przewodniczącym komitetu szkol-
nego w latach 1930-1946. Tato dziękował posłowi 
Knothe za pobudowanie szkoły w 1935 roku. 

Pan Stanisław Adwent, (kierownik szkoły w Ruszczy 
po 1945 roku), często przychodził do naszego domu, 
dostawał mleko i inne produkty spożywcze. Pochodził 
z Lublina, jak opowiadał o sowim życiu i przejściach, 
to moja mamusia płakała. Siostrę wywieźli na Sybe-
rię, a brata zastrzelili w domu. Pan Adwent prowadził 
kurs wieczorowy dla osób, które nie miały 6–7 klas, 
uczestnicy tego kursu na jego zakończenie zdawali 
egzamin. Po zakończeniu kursu odbył się skromny 
poczęstunek, na którym śpiewał kierownik. Śpiewał 
on pieśń „Czerwone maki na Monte Casino”. 

Jednemu z uczestników nie podobało się to, co 
śpiewa kierownik, a ten odpowiedział mu, że już nie 
będzie się tu uczył. Po tym incydencie kierownik 

Młodzieńcy z Ruszczy (1950 r.)
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został zwolniony. Pewnego razu kierownik z żoną 
oraz wujek Bolesław Wojtowicz byli na poczęstunku, 
pan Adwent był bardzo ciekawy, pytał się o opinię  
o właścicielu majątku, Knothe. Wujek Bolesław dużo 
opowiadał, co dobrego zrobił dla ludności z tego te-
renu, ile ludzi uratował przed wywozem do Niemiec 
i o tym, co robił z bratem. Z posłem Bronisławem 
przywozili dużo ulotek i gazetek do Ruszczy, dla żoł-
nierzy A K i ludności. 

Wujek opowiadał panu Adwentowi, że w małym 
pokoju we dworze była radiostacja, która służyła do 
utrzymywania łączności z zagranicą. Antena znajdo-
wała się w kominie, a radiostacja była obsługiwana 
przez ogrodnika Karola Mecherzyńskiego. 

Po tzw. wyzwoleniu powstały sklepy, samopomoc 
chłopska. Na konto członkowskie wpłacało się okre-
śloną sumę pieniędzy. Ludziom było ciężko, ale tato 
wpłacił na 4 członków i został gospodarzem sklepu  
w Ruszczy. Sklepowym został Janek Motyl. Gospo-
darz przywoził towar z hurtowni Staszów i Pacanów. Ja 
często jeździłem po towar do hurtowni w Pacanowie. 
Tadeusz Brzeziński również miał sklep w Ruszczy i jeź-
dziliśmy razem po towar. Pomagałem w kupnie towaru, 
a w drodze powrotnej do domu często było wesoło. 

Mieliśmy drzewo przygotowane na budowę całego 
domu, ale rosyjskie wojsko zabrało je na budowę mostu 
na Wiśle. Pozostawili tylko pokwitowanie, że wojsko 
zabrało drzewo na most. W 1950 roku mój brat praco-
wał w Bogatyni koło Turoszowa, jeździł z dyrektorem 
budowy elektrowni w Turoszowie. Napisał do mnie, 
aby zabrać pieniądze i przyjechać do Bogatyni. 

Wybrałem się do brata, zabierając ze sobą zaświad-
czenie o konfiskacie przez Rosjan drzewa na dom. 
Brat załatwił w urzędzie gminy, że mogę rozebrać parę 
domów, a materiał przywieźć pociągiem do stacji ko-
lejowej Łubnice. Budulec pochodził z trzech murowa-
nych domów z poniemieckiej granicy, ze wzniesienia 
zwanego Jasną Górą. 

Blisko tego wzniesienia było przejście graniczne, 
przez które Tadeusz Murczek chciał uciekać za gra-
nicę, ale został złapany i uwięziony. Był on z mojego 
roku i służył w wojsku, tu mu się nie podobało i chciał 
dostać się do Austrii. 

Do rozbiórki tych domów dał pan dyrektor pra-
cowników. Następnie przewieziono materiał na stację 
kolejową, gdzie kupiłem od Niemców dużo sprzętu 
rolniczego. Częściowo opłacałem pracowników, któ-
rzy rozbierali domy. Byli to m.in. Władysław Bielat  
z Rybitw (który jeszcze żyje) oraz już nieżyjący Bolek 
Maćkowski, Jerzy Połoński i jeszcze inni z okolicznych 

wiosek. W międzyczasie przyszło pismo od wojewo-
dy o wstrzymaniu wywozu materiału budowlanego.  
W Bogatyni spotkałem w restauracji policjanta z Po-
łańca, Pytlewskiego. Słysząc, jak rozmawia o Połań-
cu, spytałem, kogo zna. Wymienił sekretarza gminy 
Machnickiego, wójta Warchałowskiego. Spytałem, 
czy zna z Ruszczy Pietucha. Odpowiedział, że zna,  
a nawet uratował mu życie. Rozmowa przebiegała we-
soło. Pan policjant pozdrawiał wszystkich znajomych 
z Połańca i okolic. 

 Ojciec korzystał z doświadczenia zdobytego 
na froncie wschodnim z 1920 roku, gdzie Ukraińcy 
chowali zboże w ziemi. Czyniąc podobnie, mógł zma-
gazynować pewne ilości zboża. Zabezpieczone w ten 
sposób szybko się nie psuło, mogliśmy je sprzedawać, 
co przynosiło określone dochody.

W 1947 roku tato kupił 5 mórg pola na Komoro-
wie. Snuto różne przypuszczenia, skąd wzięliśmy pie-
niądze. Dało to niezłą podstawę do gospodarowania  
w latach późniejszych. 

Dzisiaj, patrząc na Ruszczę i współczesne gospo-
darowanie, często myślami wracam do tamtych tra-
gicznych czasów. 

Ile takich zdarzeń i historii pójdzie w niepamięć?

Ruszcza (1979 r.)
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Stefan Wiącek

„PRZYGODY PANA MICHAŁA”,  
CZYLI WSPOMNIENIE O MOIM BRACIE

Michał Wiącek urodził się w 1914 r. w Winnicy (gmina Połaniec). Wychowywał się przy matce, po-
nieważ jego ojciec, Wawrzyniec, dopiero po pięciu latach powrócił z I wojny światowej. Dorastając, 
pomagał rodzicom w gospodarstwie, na roli. Uczył się także gry na kornecie i potem występował 
w kapeli wiejskiej (ze stryjem Frankiem i bratem Marianem). W 1936 r. został powołany do wojska, 
do Przemyśla, gdzie ukończył szkołę podoficerską.

Po szkole przeniesiono go na granicę polsko-so-
wiecką. Służył w jednostce KOP (Korpus Ochrony 
Pogranicza). Pamiętam z jego wspomnień, jak bardzo 
przeżył śmierć swego kolegi zastrzelonego podczas 
patrolu (prawdopodobnie przez nacjonalistę ukra-
ińskiego). Po przeprowadzonej w tej okolicy rewi-
zji znaleźli dużą ilość broni zmagazynowanej m.in. 
w cerkwi, za ołtarzem. Za pozytywny przebieg służby 
został oddelegowany z grupą kolegów do Krakowa, 
gdzie brał udział w symbolicznym sypaniu Kopca 
Kościuszki.

Z wojska powrócił w 1938 r. Pracował na gospo-
darstwie u rodziców i grywał w kapeli wiejskiej. Gdy 
wybuchła II wojna światowa, powołano go z powro-
tem do wojska, do Staszowa. Tu rozpoczęła się jego 
kampania wrześniowa. Pomaszerował następnie 
z wojskiem na Warszawę, ale Warszawa była już od-
cięta. Ich oddział w potyczce z Niemcami został roz-
bity i rozproszony. Dostali rozkaz przemieszczenia się 
na wschód, w celu koncentracji rozbitych oddziałów. 

Wycofali się więc przez Wieluń ku wschodniej grani-
cy. Tu zostali otoczeni przez wojska radzieckie i wzięci 
do niewoli. Rosjanie wyłapywali oficerów, ładowali ich 
do aut i wywozili w nieznanym kierunku. Pozostałych 

Michał w mundurze wojskowym.

Michał (2-gi z lewej) z kolegami, na Wawelu w Krakowie.
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żołnierzy ewakuowali piechotą w głąb Rosji. Gdy Ro-
sjanie prowadzili kolumnę jeńców na wschód, Micha-
łowi razem z kolegą udało się uciec z konwoju (Gdy 
kolumna żołnierzy przechodziła przez wioskę, Michał 
zauważył stodołę, w której były otwarte wrota. Wpadli 
do niej nie zauważeni przez konwojentów i zakopali 
się w słomę. Wyszli dopiero po odejściu kolumny. 
Okazało się, że mieli podwójne szczęście. Byli jeszcze 
na terenie Polski, a gospodarz był Polakiem i poczę-
stował ich chlebem i mlekiem. Zgodził się też na małą 
zamianę ubrań i dał orientacyjne wskazówki na po-
wrót w ich rodzinne strony). Po niewielkiej tułaczce 
udało im się dotrzeć do swoich rodzin.

W 1941 r. Michał ożenił się z Marią Machniak 
z Zawady i tam się osiedlił. Ponieważ dostał od ojca 
część ziemi uprawnej na Winnicy, musiał postarać się 
o łódź do przeprawy przez rzekę Czarną. Tą łodzią 
przewoził też innych, którzy byli w potrzebie. I tak 
m.in. zapoznał się z Władysławem Jasińskim, legen-
darnym dowódcą oddziału „Jędrusie”.

na majątek w Glinach Wielkich („Szlakiem Jędrusiów”, 
Edward Dąbrowski: „Dzień…(21 czerwca 1942 r.)…
jest nas kilku: Szef Władek,…, Kazik Jarzyna z Połań-
ca, Wiącek – przewoźnik znad Czarnej”). W tej akcji 
brał też udział brat Michała – Marian Wiącek. Zdo-
bycz została przewieziona potem galarem na drugą 
stronę Wisły. Następnie akcja na magazyny w Rata-
jach („Dnia 3 lipca 1942 roku ruszyliśmy rowerami 
wałem Wisły na południe w kierunku Rataj. Znajomy 
przewoźnik (Wiącek) przewiózł nas łódką przez rze-
kę Czarną w pobliżu Winnicy, koło Połańca… Dość 
często kręciliśmy się ostatnio w tych stronach…”). 
Cukier z magazynów w Ratajach przetransportowano 
potem Wisłą (łódkami i galarem), w rejon Surowej, 
Turska Wielkiego…”). Jeszcze tego roku, w grudniu, 
Michał wziął też udział w akcji na majątek w Rytwia-
nach.

Michał z wielkim szacunkiem wspominał zawsze 
Władysława Jasińskiego. „Jędruś” był człowiekiem 
przyjaznym, życzliwym, a jako dowódca – dobrze 
zorganizowanym (wszystkie akcje starał się dobrze 
przygotować, dokładnie zacierać ślady, aby zmniej-
szyć straty w ludziach i represje ze strony Niemców). 
Pamiętne słowa „Jędrusia”: „Michale, jak przeżyje-
my tę wojnę, to będzie się nam dobrze powodzić, 
będziemy docenieni”, nie spełniły się. Władysław 
Jasiński – „Jędruś” zginął 09.01.1943 r. w Trzciance. 
Michał przeżył tę śmierć bardzo boleśnie. Od tej pory 
(dopóki mu zdrowie dopisywało) jeździł rowerem 
na grób „Jędrusia” do Sulisławic (latem i w Dzień 
Zaduszny).

Po tych wydarzeniach Michał rozpoczął współpra-
cę z BCh (prowadził szkolenie wojskowe dla młodych 
partyzantów). Jego młodsi bracia też współpracowali 
z partyzantką (Marian z AK, Bolesław i Stefan z BCh). 
Ale w razie potrzeby Michał udzielał też pomocy 
„Jędrusiom”. 08.04.1943 r.”Jędrusie” przeprowadzi-
li „angryf ” na majątek pod zarządem niemieckim 
w Orczkach, koło Szczucina. Po udanej akcji wycofali 
się „aż do swojej przeprawy przez Wisłę, w okolicy 
Połańca”. „Tuż koło Połańca, po przeprawie przez 
rzekę Czarną… odpadł od nas „Zdzich”. Gorączka, 
która trawiła go przez całą drogę, zmogła go wreszcie. 
Nie miał już siły jechać dalej, został więc u przewoź-
nika Wiącka nad Czarną.” Część zdobyczy „Jędru-
sie” pozostawili po drodze, w Surowej, na kwaterze 
u Pezdy (na ubezpieczeniu pozostał „Andrzej” i Jasio 
(„Stalowy”). „Dnia 9 kwietnia rano kwatera u Władka 
Pezdy („Grubego”) w Surowej została otoczona przez 
niemieckich żandarmów”. Władek, a także „Andrzej” 

Zaprzyjaźnili się i „Jędruś” bywał nie raz gościem 
w domu Michała w Zawadzie. Tutaj często zostawiał 
ulotki, gazetkę „Odwet”, które Michał przekazywał 
do okolicznych wiosek. I tu też zostali przyjęci do od-
działu „Jędrusiów” – Stanisław Pawlak i Kazimierz 
Jarzyna. Od tej pory częstymi „gośćmi” bywali party-
zanci (przejazdem, na naradę, lub na nocleg). Bardzo 
przeżywała to żona Michała (zwłaszcza, że w 1942 r. 
urodziła im się córka Helena), ale o „staropolskiej 
gościnności” nie zapominała. Michał przewoził par-
tyzantów przez rzekę Czarną i przez Wisłę (dlatego 
E. Dąbrowski, w książce pt. „Szlakiem „Jędrusiów” 
pisze o nim: „Wiącek – przewoźnik znad Czarnej”). 
Brał też udział w niektórych akcjach „Jędrusiów”, np. 

List gończy za „Jędrusiem”, wystawiony przez gestapo.
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i „Stalowy”(obaj ranni), wycofali się w kierunku Wi-
sły. „Władek („Gruby”) przetransportowuje Jasia 
na lewy brzeg Wisły, do Winnicy koło Połańca. Tam 
wkrótce dociera też ranny „Andrzej”. Zatrzymali się 
wtedy w domu Pawlaków na Winnicy. Józef Sekuła 
po tej akcji przechowywał się u ojca Michała – Waw-
rzyńca w Winnicy, a potem brat – Stefan, odprowa-
dził go do Michała do Zawady. Potem przewieziono 
ich na kwatery w Bogorii i w Wiśniowej. „Niemcy 
po bezskutecznym pościgu wracają do zabudowań 
Pezdy. Przed domem rozstrzeliwują matkę Władka 
i będącą w ciąży jego żonę. Następnie podpalają dom 
i wszystkie zabudowania gospodarskie”. Michał bar-
dzo przeżył te wydarzenia. Sam „angryf ” zakończył 
się pomyślnie, ale ciąg dalszy tej akcji był tragiczny.

Następne przykre (tragiczne!) wydarzenie, to 
aresztowanie (działających w konspiracji) kuzynów 
– braci Pawlaków (Stanisława – lat 28 i Władysła-
wa- lat 23) i ich sąsiada – Stefana Sekuły (lat 19) 
przez żandarmerię niemiecką, w kwietniu 1944 r. 
Zostali najpierw osadzeni w Staszowie. Michał starał 
się im pomóc i spotkał się w tym celu z ówczesnym 
dowódcą „Jędrusiów” – Józefem Wiąckiem. Prosił 
go o zorganizowanie akcji odbicia więźniów z aresztu 
w Staszowie. J. Wiącek zgodził się, ale pod warunkiem, 
że inne ugrupowanie weźmie na siebie odpowiedzial-
ność za tę akcję. W tym celu Michał spotkał się też 
z dowódcą B Ch (nie pamiętam jego nazwiska). Ten, 
po namyśle, się nie zgodził. W tym czasie więźniowie 
zostali przewiezieni do Ostrowca Świętokrzyskiego, 
a potem rozstrzelani w Iwaniskach. Gorzkie przeżycia 
w pamięci pozostają, ale żyć trzeba.

 Z dalszych wspomnień i opowieści Michała pamię-
tam zdarzenie, które mówi o tym, że w życiu trochę 
szczęścia mieć trzeba. W 1944 r. Kozacy (z Niem-
cami) otoczyli Połaniec i okolicę w odwecie za tzw. 
„akcję na Szostakową”. Kiedy Michał zauważył ludzi 
biegnących w stronę wału i rzeki Czarnej (a potem 
zauważył jeszcze brata Stefana jadącego na koniu 
w stronę rzeki), dobiegł do łodzi, aby ich przewieźć. 
Niestety, dopadli go Kozacy. Kiedy Kozacy zaczęli 
strzelać do zbiegów, Michałowi udało się wyrwać jed-
nemu z nich. Mimo że Kozak za nim strzelał, udało 
mu się szczęśliwie uciec.

Kolejny stres przeżył, kiedy przewoził znajome-
mu drewno na prawą stronę Wisły, w stronę Glin 
Małych. Kiedy już zrzucił drewno i zaczął odbijać 
łódkę od brzegu, z krzaków wyskoczyli Niemcy. Po-
tem dość ostro go przesłuchiwali, ale mimo to po-
stanowili go wypuścić. Kazali mu jednak przepłynąć 

wpław przez Wisłę. Michał tłumaczył im, że nie umie 
pływać, bo bał się strzałów w plecy. Dobrze się złoży-
ło, że z Niemcami byli też policjanci z Borowej. Oni 
zdeklarowali się przewieść go na drugą stronę Wisły. 
Michał bardzo im podziękował, bo chyba jednak za-
wdzięczał im życie. Stracił jednak łódź, którą Niemcy 
rozbili potem granatami. Bardzo mu było brak tej 
łodzi (zwłaszcza, że chętnych do przewozu nie bra-
kowało). Dlatego dość szybko udało mu się zdobyć 
nową łódkę, ale była tak mała, że mógł nią przewozić 
tylko po jednej osobie. I jak na ironię zdarzyło się 
(było to w 1944 r.), że przyszedł do niego wieczorem 
dowódca BCh ze swoimi ludźmi. Przyprowadzili oni 
dwóch skoczków radzieckich (byli to oficerowie), 
którzy prosili, aby przewieźć ich przez Wisłę (a do-
wódca BCh wprost mu to polecił). Michał się zgodził, 
ale jak przyszedł nad Wisłę, to się wprost przeraził 
tak liczną grupą do przewozu. Przewoził ich prawie 
całą noc (było ich ok. 40-tu), więc był potem bardzo 
zmęczony. W podziękowaniu dostał od nich pistolet 
i automat zwany „pepeszką”, który służył mu potem 
do ćwiczeń i szkolenia młodych partyzantów z oko-
licznych miejscowości (które odbywały się wieczo-
rami, na błoniach nad Wisłą). I tak Michał z rodziną 
szczęśliwie przeżył czas okupacji niemieckiej.

Pod koniec 1944 r. Michał (wraz ze swoją bronią) 
wstąpił do milicji i został komendantem w miejscowo-
ści Wiśniowa. Jednak po pół roku zrozumiał, że w tej 
służbie dla kraju jest mu „nie po drodze”. Postanowił 
odejść z służby. Ostatecznie przyczyniło się do tego 
następujące zdarzenie. Pewnego dnia Michał dostał 
zgłoszenie o nielegalnej produkcji bimbru, w okoli-
cy Wiśniowej. Kiedy udał się na miejsce, człowiek 
pędzący bimber zaczął prosić Michała o łaskawe 
potraktowanie jego przestępstwa (był w trudnej sy-
tuacji życiowej, miał czwórkę dzieci, a w domu była 
bieda). Wtedy Michał wrócił na posterunek, wziął 
swój deputat cukru i zaniósł do domu tego człowieka. 
Potem znów wrócił na posterunek, złożył wymówie-
nie na ręce swego następcy i wrócił do swego domu 
w Zawadzie. W tym czasie odbywała się w Gawłu-
szowicach rekrutacja na stanowisko „strażnika Wi-
sły i przybrzeżnej wikliny”. Udało się, został przyję-
ty i wyposażony w odpowiednie dokumenty, oraz 
sprzęt do wykonywania nowych obowiązków (była to 
zgrabna łódka z wiosłami i tyki do wyznaczania szlaku 
wodnego). Była to dość odpowiedzialna praca, na od-
cinku od Maśnika, po Tursko. Do jego obowiązków 
należało wytyczanie koryta Wisły, po którym mo-
gły swobodnie kursować statki, barki, tratwy (które 
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na tym odcinku były wtedy spławiane). Musiał też 
oznakować każdy „występ” z dna Wisły, a było ich 
dość dużo (np. pozostałości po zerwanych mostach 
z II wojny światowej, a nawet po wysadzonym przez 
Rosjan moście z I wojny światowej). Dużo też miał 
pracy przy wycince wikliny (dopilnowanie odpowied-
niego układania w pęki i w stosy, a po wyschnięciu 
spławianie jej na odpowiednie odcinki Wisły, na bu-
dowę tam – jako ochrona brzegów). Trzeba było też 
pilnować, aby nowe pędy wikliny nie były niszczone 
przez bydło pasące się na błoniach, w pobliżu kęp. 
Miał dużo pracy, ale swoją „zwinną” łódeczką służył 
też czasami potrzebującym przewozu przez Wisłę 
czy rzekę Czarną. Nie przeszkadzała mu w tym na-
wet zmienna aura pogodowa. Oczywiście najtrud-
niej bywało jesienią i zimą (kiedy Wisłą płynęła kra 
– tzw. „śrys”). Zdarzyło się kiedyś, że znajomy Mi-
chała z Zawady (który za długo „zabawił” na drugiej 
stronie Wisły) chciał się przewieść u przewoźnika 
w Niekurzy. Kiedy ten mu odmówił (ze względu 
na złą pogodę), przywędrował na przewóz i wołał 
za Michałem. Ten się nie zawahał i mimo płynącej 
już kry przepłynął po niego na drugi brzeg. Z dużym 

to z początkiem marca), że wody w Wiśle przybyło 
i lód się podniósł, a tym samym oddalił się miejscami 
od brzegu. Michał, jadąc po ciemku, nie zauważył, 
że przy brzegu nie ma lodu. Wpadł wiec z rowerem 
pod lód. Szczęśliwie udało mu się wydostać na brzeg. 
Pobiegł do domu, przebrał się, wrócił z bosakiem 
i wyciągnął rower. Aż dziw, że po tej kąpieli złapał 
tylko katar. Podobne „wpadki” jeszcze mu się nie raz 
przydarzały. Tak więc spotkania z Wisłą były pełne 
przeróżnych wrażeń.

Pracę na Wiśle traktował zawsze bardzo poważnie. 
W międzyczasie przeniósł się z Zawady do Połańca 
(mieszkał z rodziną przez pewien czas na ul. Mielec-
kiej), ale ostatecznie osiedlili się (w latach 50-tych) 
na Winnicy. Miał już trójkę dzieci: Helenę (zwaną 
Halinką), Lesława i Ryszarda.

Zawada, ok. 1946 r. Michał z córką Halinką

wysiłkiem i strachem (obopólnym) dobrnęli do brze-
gu koło Zawady. Spocony z nadmiaru wrażeń znajo-
my chciał Michałowi płacić, ale ten się nie zgodził. 
A Wisła jeszcze tej nocy zamarzła. Często też zimą, 
mając więcej czasu, odwiedzał rodziców na Winnicy. 
Wracając (najczęściej wieczorem), lubił też jechać ro-
werem po zamarzniętej Wiśle. Zdarzyło się raz (a było 

Oprócz łódki służbowej, do przewozu ludzi przez 
Wisłę, używał też drewnianej łodzi (tzw. pychów-
ki) na wiosła, która należała do jego brata Mariana. 
Z przewozu korzystali też i ludzie z Mielca, czyli pa-
sażerowie autobusów dojeżdżających do Sadkowej 
Góry czy Glin Małych (do dziś wspominam z pew-
nym sentymentem ścieżki prowadzące przez kępę 
nadrzeczną do przewozu nad Wisłę). Często korzy-
stała z tego przewozu moja rodzina i wielu znajomych 
z Połańca i z okolicznych miejscowości.

Po przejściu na emeryturę zajął się z wielkim od-
daniem pracą na swoim gospodarstwie rolnym.

Michał (jak wszystkie Wiącki) nie unikał też oka-
zji do życia towarzyskiego. Jako człowiek obdarzony 
talentem muzycznym był też świetnym tancerzem, 
dlatego wybierano go często na „wodzireja” na po-
tańcówkach, weselach czy zabawach sylwestrowych 
(talentem tym obdarzył dziedzicznie swoje dzieci 
i wnuki).

Michał z żoną Marią
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Michał i jego żona Maria w życiu codziennym byli 
ludźmi bardzo pracowitymi i dbającymi o swoje go-
spodarstwo. Byli też bardzo rodzinni, gościnni i ser-
deczni. Żona- Maria zmarła 06.01.1993 r., a Michał 
– 21.06.1993 r. W ciągu zalewie sześciu miesięcy ode-
szły bliskie nam osoby, bardzo nam ich brakuje…

1958 r. Michał przewozi brata Edwarda i Gucia (syna-Stefana).

Winnica (w latach 50-tych), Michał przewozi Teresę Wiącek (żonę 
brata- Stefana) i jej tatę – Bolesława Okulskiego.

Winnica, 1976 r. Michał (1-szy z lewej), z braćmi: Marianem (ten 
z saksofonem), Bolesławem i Stefanem (brakuje brata Edwarda). 

Z tyłu stoją: Teresa Wiącek i Zofia Pietrzykowska.

Michał na swoim podwórku, na Winnicy (z ulubioną kasztanką „Baś-
ką”), no i z zięciem Tadeuszem i wnukiem Zbysiem (synem Haliny).



31

Józef Korczak „Gerwazy”          Połaniec, 28 marca 2011 r. 

ZDOBYCIE KARABINU MASZYNOWEGO NA RYNKU W STASZOWIE

Pragnę zapoznać Czytelników z kilkoma akcjami partyzanckimi z okresu okupacji  niemieckiej 
na terenie powiatu Staszowskiego, które ze względu na swój charakter – w tym czasie – nabierały 
jeszcze większego znaczenia. Reperkusje społeczne i oddźwięk takie zdarzenia jeszcze bardziej 
wyolbrzymiały i wzmacniały nasze trwanie w zniewolonym bycie, z coraz większą gotowością 
do rozpoczęcia czynnej walki zbrojnej, w zbliżającym się stosownym czasie. W pierwszej kolejności 
opisuję zdobycie karabinu maszynowego na rynku w Staszowie – tuż obok posterunku żandarmerii 
niemieckiej – w biały dzień, po rozbrojeniu żołnierza niemieckiego – wartownika.

13 czerwca 1944r. w godzinach południowych 
kilku partyzantów oddziału Batalionów Chłopskich 
„Lotna” – dowodzonego przez Mieczysława Wałka 
ps. „Salerno”, dokonało śmiałego i udanego ataku 
na wartownika niemieckiego pilnującego na rynku 
w Staszowie uszkodzonego samolotu niemieckie-
go, który przymusowo musiał lądować pomiędzy 
Niedziałkami a Szczęką. Samolot ten przyholowa-
ny do Staszowa oczekiwał na dalszy transport pod 
ochroną żołnierską.

Uszkodzony samolot był usytuowany na rynku 
w pobliżu wylotu ulicy Kościelnej, a ochronę stanowił 
pojedynczy młody żołnierz – uzbrojony w pistolet 
osobisty i dwa granaty, a obok samolotu na podpórce 
był rozłożony karabin maszynowy, gotowy do strzału. 
Z obserwacji wywiadowców ustalono, że wartowni-
cy zmieniali się co dwie godziny, a miało to istotne 
znaczenie, aby nie rozpoczynać akcji przed zbliżającą 
się zmianą warty. O tej porze dnia na rynku kręciło 
się niewiele osób mundurowych. Od czasu do czasu 
przechodził jakiś żołnierz lub żandarm. Akcję celo-
wo zaplanowano na godziny południowe wiedząc, 
że w porze obiadowej z reguły wszyscy mundurowi 
Niemcy pozostają w swoich koszarach lub w miejscu 
postoju, gdzie spożywali obiad.

Sam przebieg akcji był następujący: „Protazy” 
– dowodzący tą akcją, po skontrolowaniu sytuacji 
na rynku i w najbliższym otoczeniu nie stwierdził 
niczego niepokojącego. Wiedząc, że kilkadziesiąt me-
trów dalej przy ulicy Kościelnej mieści się posterunek 
żandarmerii poobserwował także otoczenie jego, aby 
ocenić sytuację. Nic podejrzanego się nie działo, więc 
rozpoczęto planowany napad

„Protazy” spokojnie zbliżył się do wartownika 
– nieświadomego zamiaru zbliżającego się cywila 
– i w przyjaznym tonie – po niemiecku – rozpo-
czął z nim rozmowę. Wiedząc o takim początku 
akcji, ,,Janiu” i „Sokół” z zaskoczenia od tyłu, także 

w ,,przyjaznym” uścisku, objęli ręce wartownika, 
rozbrajając go z pistoletu i granatów. Zabrali także 
stojący obok na podpórce karabin maszynowy, będą-
cy głównym celem tej wyprawy i polecając uprowa-
dzonemu wartownikowi milczenie i posłuszeństwo 
szybko opuścili, wąską uliczką obok, miejsce akcji. 
Ta część dokonanego zamachu miała przebieg per-
fekcyjny. Dopiero po okrążeniu miejsca posterunku 
żandarmerii i wejściu dalej znów na ulicę Kościelną 
spostrzegli – akurat wychodzących z drzwi dwóch 
żandarmów, których ostrzelano – blokując ich wyj-
ście na ulicę. Po pewnym czasie Niemcy ośmielili się 
jednak wyjść i oddali kilka strzałów w stronę oddalają-
cych się partyzantów, ale po stwierdzeniu, że wśród tej 
grupy idzie także mundurowy Niemiec ostrzeliwanie 
i pościg przerwali. Dalsze wycofywanie odbywało się 
już bez zakłóceń, a na peryferiach Staszowa uprowa-
dzonego Niemca uwolniono – polecając mu udać się 
natychmiast do posterunku żandarmerii i zgłosić swój 
nienaruszony stan – poza brakiem broni. Obdarowany 
życiem Niemiec zapewne zmienił także sąd o Pola-
kach - nazywanych „bandytami” - o których na szko-
leniach mówiono słuchaczom: „Aby nigdy Polakom 
się nie poddawali, bo oni zawsze zabijają Niemców”. 
Dlatego, na polecenie zawrócenia do Staszowa, ów 
żołnierz – wartownik był początkowo oporny i przera-
żony, sądząc, że to będzie jego egzekucja. Tej zmiany 
opinii o Polakach jednakże zapewne żandarmom – ze 
zrozumiałych powodów nie wypowiedział, ale może-
my tak sądzić.

Na skraju lasu Golejowskiego oczekiwał na po-
wrót grupy operacyjnej ukryty konny pojazd par-
tyzancki, którym już dalej leśnymi – bocznymi dro-
gami dojechali do grupy, stacjonującej w tym czasie 
w Smerdynie. Zdobyta broń to: karabin maszynowy 
szybkostrzelny (l200/1 min.) – „Dreysa” i pistolet 
„Parabellum” oraz dwa granaty. Cała grupa wyraziła 
uznanie dla powracających i radość z powodu tak 
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udanej akcji i zdobytej broni. Powracającego – rozbro-
jonego Niemca widziało wielu mieszkańców Staszowa 
i szybko tę wieść roznieśli, wyciszając obawy o ewen-
tualne represje ze strony Niemców, gdyż nie było z ich 
strony żadnej ofiary, za które mogliby obawiać się 
zemsty na mieszkańcach Staszowa lub na więźniach 
– zakładnikach. Rzeczywiście, żadnej reakcji ze strony 
Niemców po tym rozbrojeniu nie było.

Mieszkańcy Staszowa tym wydarzeniem odczuli 
powiew zbliżającej się już klęski Niemiec z naszym 
– partyzanckim – w tym udziałem, nie wiedząc – 
co niesie nam przyszły los. A wieści o tej akcji, jak 
przysłowiowa „tuba propagandowa”, szeroko i długo 
roznosili świadkowie tego zbrojnego czynu Polski 
Podziemnej.

Ale wracam jeszcze do faktu przymusowego lądo-
wania samolotu pomiędzy Niedziałkami, a Szczęką. 
Już od pewnego czasu samoloty niemieckie z Mielca 
penetrowały nasz teren, uznany według ich rozpo-
znania za „bandycki”. Dalszą relację opisuję na pod-
stawie opisu tego zdarzenia przez Mieczysława 
Korczaka „Dentystę” w książce pod tytułem „Życie 
na włosku – Bis” – bez używania cudzysłowu – ale 
z dużą dokładnością. „Jędrusie” nad miejscem swo-
jego stacjonowania w Lesisku koło Ossali usłyszeli 
powtarzający się od pewnego czasu znany warkot 
samolotu, ale z dziwnymi przerwami pracy silnika. 
Po pewnym czasie, pojawiła się smuga dymu za sa-
molotem. Widząc to, natychmiast dosiedli rowerów 
i znanymi drogami udali się w stronę obniżającego 
swój lot samolotu, przewidując możliwą potrzebę jego 
przymusowego lądowania. Za Niedziałkami, a przed 
Szczęką na otwartym polu spostrzegli samolot, a obok 
niego kilka cywilnych osób i pilota – młodego ofi-
cera. Obok – w opatrunkach unieruchamiających 

kończyny dolne leżało dwóch młodych członków 
załogi. Czwarty członek załogi udał się do Staszowa 
z tą wiadomością i prośbą o pomoc. Pilot samolotu 
został rozbrojony (w kieszeni miał pistolet małego 
kalibru), a z samolotu „wyrąbano siekierą” karabin 
maszynowy o dwóch sprzężonych lufach.

Stanisław Kos, informując w kronice zdarzeń 
o działalności BCh, pomyłkowo ten karabin maszy-
nowy – wymontowany z samolotu – przypisał jako 
zdobycz akcji w Staszowie. Była to jednak uprzednia 
zdobycz „Jędrusiów” pod Szczęką, a karabin maszy-
nowy zdobyty w Staszowie był innym karabinem, 
stanowiącym własność ochrony samolotów. Łącznie 
więc w tej akcji „samolotowej” zdobyto dwa karabiny 
maszynowe; jeden wymontowany z samolotu zdobyli 
„Jędrusie”, a potem drugi partyzanci „Lotnej” w Sta-
szowie na rynku, jako własność ochrony.

Wykonawcami tej akcji byli koledzy z grupy party-
zanckiej, której i ja okresowo byłem członkiem:

„Protazy” – Zbigniew Jańczuk, •	 mieszkaniec 
Połańca – instruktor wyszkolenia bojowego i wy-
chowawca grupy – odważny uczestnik wielu ak-
cji – a po wojnie jeden z najbardziej zasłużonych 
profesorów Polskiej Stomatologii.
„Janiu” - Leon Kordyka •	 ze Sternalic, silny i od-
ważny uczestnik wielu akcji, dowódca drużyny 
zwiadu konnego grupy – „Lotna”.
„Sokół” - Franciszek Bielak – •	 komendant placów-
ki gminy BCh i zastępca d-cy Oddziału Specjalne-
go w Jarocinie nad Sanem, także bardzo odważny 
uczestnik wielu akcji partyzanckich, w tym w Prze-
czowie, gdzie razem atakowaliśmy jedno gospodar-
stwo niemieckie, i osobiście widziałem jego siłę 
fizyczną i odwagę w tej akcji. Woźnica – pojazdu 
konnego, którego nic udało mi się ustalić.

Mieczysław Wałek „Salerno”Zbigniew Jańczuk „Protazy” Leon Kordyka  „Janiu”
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Wywiadu udzielała mi także Kazimiera Grelew-
ska „Wilga” łączniczka i sanitariuszka AK z Połań-
ca, fragmentaryczny świadek opisanego zdarzenia, 
a po wojnie wychowawczyni, wykładowca i zasłu-
żona Dyrektor Szkoły Pielęgniarskiej. Ww miała 
szczęście przez okno werandy, gdzie odbywały się 
lekcje łaciny „kompletu tajnego nauczania” widzieć 
fragment przeskakującego przez niski murek „Pro-
tazego”, po uprzednim przerzuceniu „dużego ka-
rabinu”, którym był zdobyty karabin maszynowy. 
„Protazego” znała doskonale z Połańca, a widok tego 
zdarzenia spowodował w porę ukrycie książek „tajne-
go nauczania” i dostosowanie min i zachowania się 
wszystkich uczestników. Gdy nagle wpadło dwóch 
żandarmów, pytając: „wo sind Banditen?” (gdzie 
są bandyci?’). Widząc przerażone miny dziewczyn, 
żandarmi szybko przeszli do następnych zabudo-
wań, a udzielająca tego wywiadu „Wilga” rozmyślała, 
„co ona powie rodzicom Zbyszka, jeśli on zginie”. 
Na szczęście wycofanie się udało. „Protazy” odmówił 
osobistego opisania tej akcji, tłumacząc się nadmia-
rem zajęć profesorskich, udzielając mi telefoniczne 
opisu o przebiegu tej akcji, do którego dołączyłem 
własną wiedzę i inne wywiady.

Dla pełnej jasności należy się uzupełniające wyja-
śnienie. Na terenie naszego Obwodu Sandomierskiego 

(obwód to okupacyjna nazwa dla powiatu) działały 
dwie grupy partyzanckie pod jednakowym kryptoni-
mem „Lotna”. Jedna grupa AK, a druga BCh. „Lotna” 
grupa AK liczyła około 40 osób i 12.czerwca 1944r. 
połączyła się z „Jedrusiami”. Grupa „Lotna” BCh była 
liczniejsza – w szczytowym okresie licząca ponad 100 
osób, dowodzona przez Mieczysława Wałka „Salerno”, 
fragmentarycznie przez Mariusza Zembrzuskiego 
„Jacka”. Grupą „Lotną” AK dowodził Stefan Fra-
naszczuk „Tarzan”, pod późniejszym pseudonimem 
„Orlicz”.

W okresie akcji „Burza” grupa „Lotna” BCh w for-
macji batalionu Obwodu Sandomierskiego pod do-
wództwem Jana Kurkiewicza ps. „Wyrwa”, uczestni-
czyła w akcjach zbrojnych w tworzeniu przyczółka 
baranowskicgo wspólnie z oddziałami AK i czołówką 
zwiadu rozpoznawczego Anrni Czerwonej. Szybko 
jednak, zamiary Rosjan w stosunku do nas ujawniły 
się i nasze oddziały uległy rozformowaniu i przeszły 
do ponownej konspiracji, a część naszych żołnierzy 
została aresztowana przez NKWD lub UB.

Akcja rozbrojenia ochrony i zdobycie karabinu 
maszynowego na rynku w Staszowie w biały dzień 
to jedna z chwalebnych – wzorowo wykonanych oku-
pacyjnych akcji partyzanckich oddziału „Lotnej” BCh 
obwodu sandomierskiego.

Józef Korczak „Gerwazy”        Mielec, 22 stycznia 2011 r.

POŻEGNANIE „JĘDRUSIA” – SYBIRAKA I NASZEGO PRZYJACIELA ŚP. JÓZEFA 

STEFAŃSKIEGO PS. „PIESZCZOTA” ZAM. W MIELCU

Na cmentarzu grzebalnym rzymsko-katolickim w Mielcu, 22.01 br. pożegnaliśmy żołnierza Armii 
Krajowej - Oddziału Partyzanckiego „Jedrusie”, a potem także „Sybiraka” – Józefa Stefańskiego ps. 
„Pieszczota”, zamieszkałego w Mielcu.

Poniżej zamieszczam tekst wygłoszonego pożegna-
nia na cmentarzu, z poszerzonymi nieco informacjami 
Jego życiorysu.

Żegnamy dzisiaj śp. Józefa Stcfańskiego, który 
w marcu br. obchodziłby swoje 95 urodziny; uro-
dził się bowiem 7.03.1916 r. w Połańcu. Dla wielu 
z obecnych tu stanowi on najbliższą rodzinę: męża, 
ojca, dziadka czy pradziadka, lub w inny sposób jest 
spokrewniony. Dla wielu był przyjacielem, kolegą, 
sąsiadem, czy po prostu mieszkańcem wspólnoty 
osiedlowej, a uczestnictwo w pogrzebie w naszej 

staropolskiej obyczajowości i tradycji jest pięknym 
pożegnalnym zwyczajem.

Ale – dla nielicznych jeszcze żyjących – nasz śp. 
Józef był także towarzyszem broni i konspiracji z lat 
okupacji – żołnierzem Związku Walki Zbrojnej pla-
cówki w Połańcu, a potem także Oddziału Partyzanc-
kiego„Jędrusie”.

Śp. Józef – jako żołnierz AK Oddziału Partyzanc-
kjego „Jędrusie”, należał do Stowarzyszenia Komba-
tantów „Jędrusiów” Żołnierzy Armii Krajowej ich 
Rodzin i Sympatyków z siedzibą w Połańcu, i z tego 
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tytułu jako członek zarządu, w imieniu Prezesa i ko-
legów naszego Stowarzyszenia zabieram głos, aby 
pożegnać naszego Kolegę i Przyjaciela z lat okupacji 
i późniejszych, przybliżając także skrótowo tę postać 
zebranym tu na dzisiejszej uroczystości pogrzebo-
wej.

Śp. Józef – przed wybuchem wojny 1939 r. uczył 
się zawodu krawieckiego w Warszawie i był już po od-
byciu obowiązkowej służby wojskowej. W wojnie 
„wrześniowej” uczestniczył jako żołnierz WP, mając 
szczęście bez żadnego uszkodzenia zdrowia powrócić 
do domu. Wkrótce wstąpił do konspiracji Związku 
Walki Zbrojnej, a po przemianowaniu nazwy ZWZ 
i po zjednoczeniu wszystkich ugrupowań walczących 
o wyzwolenie Ojczyzny stał się żołnierzem nowo mia-
nowanej Armii Krajowej. Po kontaktach z konspiracją 
Władysława Jaśinskiego ps. „Jędruś’” szybko stał się 
także członkiem tego konspiracyjnego ugrupowania, 
wykonując m.in. usługi krawieckie dla,Jedrusiów”. 
Stąd jego zażyłość i bliskość z tą grupą i zawsze wyso-
kie zagrożenie ze strony Niemców, w przypadku za-
skoczenia przy szyciu „Jędrusiowych uniformów”.

Warto tu także uzupełnić, że w oddzielnej pra-
cowni krawieckiej w Połańcu pracował także inny 

członek „Jędrusiów” też z zawodu krawiec – Marian 
Łowicki ps. „Puszkin” – przyjaciel zmarłego jeszcze 
z czasów wspólnego uczenia się zawodu w Warsza-
wie, a potem także ze wspólnego pobytu na Sybirze. 
Wprowadzającym i rekomendującym do „Jędrusiów”  
J. Stefańskiego i M. Łowickiego był Mieczysław Korczak  
s. Romana – obecny Prezes Stow. „Jędrusiów”, za-
mieszkujący przed wybuchem wojny 1939 r. w War-
szawie. Ale wracam do tematu.

W dokumentacji konspiracyjnej Eugeniusz Dą-
browski w książce pt. „Szlakiem Jędrusiów” na  
str. 293 w spisie osobowym Oddziału Partyzanc-
kiego „Jędrusie” na dzień 30.07.1944 r. pod pozycją  
nr 90 umieszcza nazwisko: Józef Stefański ps. „Piesz-
czota”, a pod pozycją nr 96 figuruje Marian Łowicki 
„Puszkin”.

Wymieniony spis osobowy i data 30.07.1944 r. 
ma istotne znaczenie historyczne dla wydarzeń 
i przełomu konspiracji tego dynamicznego czasu. 
W tych dniach nastąpiła bowiem częściowa mo-
bilizacja z równoczesną dekonspiracją zgrupowań 
partyzanckich Obwodu Sandomierskiego – skupio-
nych w lasach koło Rybnicy. Wobec faktu wyjścia 
z konspiracji i przejścia do jawnej sytuacyjnej walki 
w ramach akcji „Burza” zaistniała też konieczność 
przeformowania i przekształcenia nazw partyzanc-
kich – okupacyjnych – w mianownictwo i regulaminy 
obowiązujące w jawnym Wojsku Polskim. „Jędrusie” 
przemianowani zostali i uformowani w 4 kompanię 
2pp Legionów Armii Krajowej Obwodu Sandomierz. 
Wydarzenia frontowe i polityczne wykluczyły jednak 
realizację planów Polskiego Państwa Podziemnego. 
Na nasze tereny Sandomierszczyzny l.08.1944 r. wkro-
czyły wojska Armii Czerwonej, tworząc przyczółek 
baronowsko-sandomierski i ustanawiając drugą – 
sowiecką okupację – po wyparciu okupacji niemiec-
kiej. NKWD i UB znów nasiliły dzikie represje wobec 
całego środowiska niepodległościowego na nowo 
zajętych terenach, podobnie, jak uprzednio czyniły to 
na polskich terenach wcześniej zajętych – nam jesz-
cze mało znanych. Okoliczności i dramat Powstania 
Warszawskiego zaciążyły na długo na atmosferze i lo-
sach naszej Ojczyzny, zmuszając do zmiany polityki 
i planów Polskiego Państwa Podziemnego. Roda-
cy byli mordowani i grzebani często w nieznanych 
miejscach, przymusowo wcielani do wojska na front 
rosyjsko-niemiecki, aresztowani, terroryzowani lub 
wysyłani jako zesłańcy na szlaki syberyjskie. To „Sy-
biracy”, wśród których najliczniejszą grupę stanowili 
żołnierze Armii Krajowej i inni konspiratorzy. W tej 

Józef Stefański (1916-2011) „Jędruś” ps. „Pieszczota” i „Sybirak”
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grupie znalazł się także „Pieszczota”, którego dzisiaj 
żegnamy, z innymi 17 żołnierzami Armii Krajowej 
z Połańca – i w grupie około 50.000 żołnierzy AK 
z całej Polski, wysłanych w tym rzucie na Sybir. Śp. 
Józef miał szczęście przeżyć i tę „Golgotę Wschodu”. 
Wyniszczony i słaby, ale żywy i szczęśliwy powrócił 
do Ojczyzny 1.03.1946 r. z zespołu łagrów Borowicze 
nr 270, gdzie przebywał od listopada 1944 r.

Nie ulega wątpliwości, że przetrwaniu zesłańców 
na Sybir, w dominującej mierze, sprzyjała silna wieź 
łącząca wszystkich Polaków wytworzona już uprzed-
nio w warunkach okupacji i konspiracji, a szczególnie 
w życiu partyzanckim, zwiększająca odporność na re-
presje wrogów i tym większe pragnienie przetrwania 
i życia. Poczucie tej więzi –młodzieńczy, lub miody 
wiek – i wspólnota losu, ułatwiały pokonywanie cier-
pień i trudów obozowych i łagodziły ból pozbawienia 
wolności, rozłąki z rodziną i Ojczyzną, poczucia bez-
nadziejności i bezradności w tak wrogim środowisku – 
kierując swoje myśli w stronę Opatrzności Bożej. O sile 
solidarność więzionych niech poświadczy przytoczony 
niżej przykład. Kiedy Józef Stefański – wyznaczony 
został następnego dnia do pracy, kilkanaście kilome-
trów od obozu, a czuł się od kilku dni źle, zwrócił się 
z prośbą do Feliksa Pławskiego –także z Połańca, mó-
wiąc: „Pomóż mi i idź jutro za mnie do pracy poza 
obóz, bo ja się źle czuję, a ty jesteś zdrowy i młodszy”. 
Feliks odpowiedział: „Oczywiście, że pójdę, tylko 
zamienimy buty, bo twoje są całe, a moje dziurawe 

i na tamten teren się nie nadają”. Tak też się stało. Po kil-
ku dniach Stefański powrócił do zdrowia, a Pławski 
– jako najmłodszy z tej grupy był także zadowolony, 
że dał dowód koleżeńskiej solidarności i swojej pełnej 
już – męskiej dojrzałości. W przyszłości śp. Józef często 
obdarowywał kolegów swoimi porcjami żywności, 
ponieważ jako krawiec pracował w obozowej pracowni 
krawieckiej, (dlatego jego buty były całe) i często był 
dokarmiany przez żony strażników obozu, dla których 
wykonywał także różne usługi krawieckie. Szczególną 
pomoc w ten sposób wyświadczył np. Zygmuntowi, 
Trojnarowi – także z Połańca, który bardzo ciężko 
chorował na tyfus i jego los byłby wątpliwy, gdyby 
nie okazana pomoc żywnościowa i opiekuńcza życz-
liwość kolegów. Przykładów takiej solidarności było 
wiele, i tylko w takiej atmosferze mogło trwać życie 
obozowe. Taka była wzajemna życzliwość i solidarność 
nie – nakazowa, lecz spontaniczna z serca, a także wy-
nikająca z takiej obozowej logiki – zwiększającej więź 
wspólnoty jeńców – przed więzią wspólnoty naszych 
ciemięzców. Po licznych interwencjach i protestach 
opinii publicznej całego świata, a także niektórych 
rządów przeciwko stosowanemu terrorowi komuni-
stycznemu wobec podbitych narodów, władza sowiec-
ka ogłosiła amnestię polityczną, i wszyscy ci, którzy 
przetrwali, wrócili do swoich Ojczyzn i do swoich ro-
dzin. Sybir, jak wiemy, był miejscem zesłań dla wrogów 
ideologicznych wszystkich Narodów przygranicznych, 
nieakceptujących ustroju – dawniej carskiego, a później 
komunistycznego, w tym także dla własnego Narodu 
Rosyjskiego.

Po powrocie l.03.1946 r. „Sybiracy” wracali stop-
niowo do zdrowia i sił – pod stałą –niejawną kontrolą 
służb specjalnych, a nasz „Pieszczota” w 1948 r. wstą-
pił w związek małżeński z Bogumiłą Korczak i już 
razem przenieśli się i zamieszkali w Mielcu. Śp. Józef 
Stefański – odszedł od nas w wieku 95 lat, spędzając 
całe pookupacyjne i posybirskie życie w Mielcu, pro-
wadząc spokojne życie rodzinne i prywatny gabinet 
krawiecki.

Małżonka śp. Józefa – Bogumiła – podczas okupacji 
także należała do Armii Krajowej jako łączniczka i sa-
nitariuszka, mając pseudonim „Jagoda”, uczestnicząc 
także w kompletach tajnego nauczania. Jej młodsi 
bracia: Mieczysław i Eugeniusz, także należeli do kon-
spiracji i do kompletów tajnego nauczania. Ojciec 
Bogumiły – Franciszek Korczak – był w konspiracji 
Połańca osobą bardzo aktywną i znaczącą. Była to 
więc cała rodzina z rodowodem niepodległościowym 
i konspiracyjnym.

Józef Stefański jako żołnierz WP (1937-1938)
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Ten przytoczony skrót patriotycznego życiorysu 
śp. Józefa Stefańskiego „Jędrusia” i „Sybiraka”, któ-
rego dzisiaj żegnamy, uświadamia nam, że żegnamy 
osobę – dla rodziny najdroższą, ale także w znaczeniu 
społecznym osobę godną czci i szacunku, a także Pa-
mięci, jako żołnierza Armii Krajowej – legendarnego 
Oddziału Partyzanckiego „Jedrusiów”, a potem jako 
„Sybiraka”, który w największej potrzebie Ojczyzny 
– w okresie jej zniewolenia – gotów był dla Jej Dobra 
– poświecić wszystko. Dlatego mamy prawo, w świetle 
wymienionych faktów, napisać:

Cześć Jego Pamięci!

Małżonce śp. Józefa – Bogumile i całej Rodzinie 
Stowarzyszenie nasze składa najserdeczniejsze kondo-
lencje i z całą rodziną przeżywamy Wasz ból, smutek 
i żal rozstania.

Drogi Józku!
Żegnaj i spoczywaj z Bogiem, w którego wierzyłeś, 

a żegnają Cię Twoi koledzy i przyjaciele ze Stowarzy-
szenia „Jędrusiów” i inni kombatanci, a także Twoja 
rodzina z Połańca i przybyli przedstawiciele Twoich 
rodzinnych stron.

Kochana Boguniu!
Stało się to, co jest smutną, ale taką normalno-

ścią i koniecznością w wieku 95 lat, a świadomość, 

Okolicznościowa fotografia części Stowarzyszenia „Jędrusiów” i zaproszonych gości przy ognisku po walnym zebraniu w roku 2007 – na polanie 
koło Rybitw. Od strony lewej stoją: Mieczysław Korczak s. Franciszka, płk. Jerzy Więckowski, Bogumiła Korczak-Stefańska, prof. Stanisław 

Knothe, Józef Korczak, Natalia Kubik, Zdzisław Furmański, Józef Stefański, Mieczysław Korczak s. Romana – Prezes Stowarzyszenia, Stanisław 
Kapałka, Zbigniew Jerzy Nowak (b. burmisrz Połańca), Stefan Jarzyna (b. naczelnik Gminy Połaniec), kierowca Prezesa Stowarzyszenia.  

W miejscu centralnym – śp. Józef Stefański i Prezes Stowarzyszenia.

ze Twój wybrany małżonek – „Jędruś” i „Sybirak” 
przeżył z Tobą tak długi i szczęśliwy czas, niech po-
zostanie Twoim – miłym wspomnieniem i osłodą 
naszego wieku.

PS.
W imieniu naszego Stowarzyszenia pragnę podziękować 

także wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia i innym 
Kombatantom za udział w pożegnaniu naszego Kolegi. 
Szczególne podziękowanie składamy Zespołowi Szkół 
z Gawłuszowic, który nosi zaszczytne imię Władysława 
Jasinskiego „Jędrusia” i uczestniczył ze Sztandarem Szkoły, 
z Panią Dyrektor – Krystyną Seferynowicz i przedstawicie-
lami Zespołu Szkół z uczniami a także z bardzo zasłużo-
nym „Jędrusiem” Stefanem Świerczkiem ps. „Lew”.

Bardzo przepraszamy Szkołę Podstawową im. „Ję-
drusia” Władysława Jasinskiego w Mielcu oraz koło „Sy-
biraków” w Mielcu za niepowiadomienie, w tym stresie 
sytuacyjnym, o zgonie naszego kolegi, co tłumaczy nie-
obecność podczas uroczystości pogrzebowych.

Przepraszamy także za nasze nieco opóźnione po-
jawienie się przed miejscem pochówku na cmentarzu, 
po Mszy Św., będące skutkiem krótkotrwałej blokady 
drogi i późniejszym pomyleniem miejsca najbliższego 
postoju cmentarnego, co przy naszej niepełnosprawności 
spowodowało nieznaczne opóźnienie.
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Jadwiga Pruska

WSPOMNIENIE O STEFANIE JARZYNIE

3 grudnia 2010 r. w Połańcu zmarł Stefan Jarzyna, rodowity Połańczanin, znany każdemu z nas. 
W Towarzystwie Kościuszkowskim działał od czasu jego powstania aż po dzień, gdy choroba nie 
pozwoliła aktywnie żyć i działać.
Chcąc podkreślić jego działalność na rzecz środowiska połanieckiego, należy przybliżyć pokrótce 
jego życiorys.

Stefan Jarzyna urodził się 26.10.1936 r. w Połań-
cu – tu spędził dzieciństwo. Wykształcenie średnie 
zdobył w 1955 r. – zdał maturę Technikum Rolni-
czym w Dzikowie. Po ukończeniu szkoły pracował 
w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Przemyślu. 
Zasadniczą służbę wojskową odbywał w Siedlcach 
i Ciechanowie.

Po zakończeniu służby wojskowej wrócił w rodzin-
ne strony, pracował w Związku Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Staszowie na stanowisku agronoma 
na gromady Połaniec i Ruszcza. W tym też okresie 
z jego inicjatywy powstały Kółka Rolnicze w Połańcu, 
Brzozowej, Zrębinie, Rybitwach, Ruszczy, Maśniku 
i Zdzieciach Starych. Dzięki jego aktywności pierwszy 
ciągnik w powiecie staszowskim został zakupiony 
przez Kółko Rolnicze w Rybitwach.

Dążąc do zintegrowania środowisk wiejskich, 
był współzałożycielem Kół Gospodyń Wiejskich 
w Brzozowej, Zrębinie, Ruszczy, Maśniku i Zdzieciach 
Starych. Dbał o rozwój kulturalny i poziom wiedzy 
na temat rolnictwa w środowiskach wiejskich, za-
biegał o szkolenia rolnicze dla młodych rolników. 

Prowadził specjalistyczne szkolenia rolnicze – jedno-
roczne i dwuletnie. Następnie, na bazie Szkoły Pod-
stawowej w Połańcu, dzięki jego aktywności powstała 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Połańcu.

Wspólnie z miejscowym Ośrodkiem Zdrowia 
w Połańcu organizował Szkoły Zdrowia w Połańcu, 
Ruszczy i Zrębnie, gdzie lekarze i pielęgniarki pro-
wadzili odpowiednie szkolenia z zakresu profilaktyki 
zdrowia.

W roku 1973 dostrzeżono jego predyspozycje 
organizatorskie – powołany został przez Wojewo-
dę Kieleckiego na stanowisko Naczelnika Gminy 
Połaniec, pełnił tę funkcję do 1979 roku. W tym też 
okresie ukończył kurs Oficerów Rezerwy w Łodzi 
i został awansowany na stopień podporucznika rezer-
wy, a w latach późniejszych awansowany do stopnia 
porucznika rezerwy Wojska Polskiego.

Pracował również w Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Połańcu jako zastępca dyrektora ds. mechanizacji, 
gdzie również nie szczędził swojego zaangażowania 
na rzecz rozwoju usług remontowo-naprawczych par-
ku maszynowego dla rolników indywidualnych.

Stefan Jarzyna i Jacek Tarnowski, burmistrz Połańca Stefan Jarzyna i ks. proboszcz Witold Dobrzański
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Oddzielna chlubna karta w działalności św. p. 
Stefana Jarzyny to zaangażowanie w Ochotniczych 
Strażach Pożarnych na terenie Gminy. We wrześniu 
1974 r. został wybrany Prezesem Zarządu Miejsko-
Gminnego Straży Pożarnej w Połańcu, funkcję tę spra-
wował do 2005 r., zrezygnował ze względu na stan 
zdrowia.

Jego zaangażowanie w tej dziedzinie oraz dobra 
współpraca z władzami lokalnymi i przedsiębiorcami 
na tutejszym terenie doprowadziły do wybudowania 
7 remiz strażackich, tj. w Maśniku, Zdzieciach Sta-
rych, Zrębinie, Rybitwach, Tursku Małym, Rudni-
kach oraz zmodernizowano istniejące budynki straży 
w Połańcu, Okrągłej i Ruszczy. Wszystkie jednostki 
OSP na terenie gminy wyposażone są w samochody 
i standardowy sprzęt przeciwpożarowy.

W czasie jego działalności w strażach powstały dru-
żyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego, wyposażone w łodzie motorowe i inny sprzęt 
ratownictwa wodnego.

Z inicjatywy Prezesa Zarządu Gminnego OSP Ste-
fana Jarzyny powołano młodzieżowe drużyny OSP 
– dwie dziewczęce i cztery chłopięce.

W uroczystościach pogrzebowych dnia 5 grudnia 
2010 r. strażacy oddali hołd swojemu koledze, po-
przez liczny udział w jego ostatniej drodze. W jego 
pogrzebie uczestniczyli tłumnie mieszkańcy miasta 
i gminy Połaniec, jego współpracownicy i współdzia-
łacze, lokalni, regionalni politycy. W imieniu władz 
naczelnych straży żegnał go poseł na Sejm RP Miro-
sław Pawlak.

Św. P. Stefan Jarzyna spoczął w rodzinnym grobow-
cu na cmentarzu przy ul. Osieckiej w Połańcu.

 Niech spoczywa w pokoju. Stefan Jarzyna z żoną 

Stefan Jarzyna i Julian Pietuch podczas Zjazdu  
Środowisk Kościuszkowskich w Połańcu (maj 2010 r.)

Stefan Jarzyna podczas uroczystości strażackich
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WSPOMNIENIE O MARIANIE WOJCIECHOWSKIM

W czerwcu bieżącego roku Zarząd i członkowie Towarzystwa Kościusz-
kowskiego w Połańcu ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci nie-
zwykłego Polaka, urodzonego w Połańcu Mariana Wojciechowskiego. 
Poniżej przedstawiamy życiorys wybitnego rodaka.

Niemcy i stalinowską Ukrainę, Białoruś i Litwę. Wró-
ciłem do pracy spółdzielczej i wstąpiłem do ruchu 
Armii Podziemnej (AK). Aresztowany przez Gestapo 
w kwietniu r. 1942, po krwawych torturach, wysłany 
byłem kolejno do Auschwitz, Gross Rosen i Leitme-
ritz. Matka była zawiadomiona, że ja nie żyję. Wy-
rok wydawał karę śmierci na wypadek jakichkolwiek 

„Urodziłem się 25 kwietnia 1914 r. w osadzie Po-
łaniec, powiat Sandomierz. Ojciec był rolnikiem, 
małorolnym. Pomagałem rodzicom i uczęszczałem 
do szkoły powszechnej w Połańcu. Rodzice wierzyli 
bardzo w szkolnictwo. Gimnazjum ukończyłem w Bu-
sku Zdroju z bardzo dobrym wynikiem w r. 1934. Jako 
korepetytor zarabiałem na utrzymanie. Po ukończeniu 
szkoły średniej poszedłem na studia do Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie na wydział spółdzielczy 
i na wydział pedagogiczny. Stypendia, praca i mieszka-
nie w Domu Akademickim pozwoliły na ukończenie 
studiów. W r. 1937 otrzymałem stopień magisterski 
ze spółdzielczośći i jednocześnie ukończyłem stopień 
pedagogiczny.

Po ukończeniu studiów zostałem powołany do Szko-
ły Oficerskiej Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Szkołę 
ukończyłem jako plutonowy podchorąży 21-ego Puł-
ku Ułanów Wołyńskiej Brygady Kawalerii z siedzibą 
w miejscowości Równe Wołyńskie. Przez rok czasu 
pracowałem w spółdzielczości w Warszawie.

W r. 1939 zostałem powołany do służby wojskowej. 
Jako dowódca plutonu 21-go Pułku Kawalerii Wo-
łyńskiej Brygady brałem udział w Bitwie pod Mokrą 
w pobliżu Częstochowy. Straty nasze były ogromne. 
Po atakach hitlerowskich i stalinowskich wojna została 
przegrana, Polska podzielona pomiędzy hitlerowskie 

kontaktów z zewnątrz obozu. W pierwszych dniach 
maja 1945 r. uciekłem z obozu koncentracyjnego 
i wkrótce wstąpiłem do specjalnych oddziałów woj-
ska amerykańskiego (Oddziały Kompanii Wartowni-
czych), najpierw przy rekrutacji przyszłych wartow-
ników, a później jako jeden z oficerów. Jednocześnie 
rozpocząłem studia nad doktoratem na uniwersytecie 
w Mannheim. Po zakończeniu wojny mianowany zo-
stałem przez dowództwo Szkoły Kawalerii w Gru-
dziądzu podporucznikiem, a później porucznikiem 
Rezerwy Kawalerii. Zwolnienie z wojska przerwało 
studia. Do roku 1950 pracowałem w obozach DP 
(Displaced Persons).

Dnia 3-go maja 1950 r. przyjechałem do Stanów 
Zjednoczonych z żoną Władysławą Poniecką i z córką 
Hanią okrętem wojskowym, który przewoził żołnierzy 
do Europy podczas wojny, USS General Blatchford. 
Pracowałem w Toledo (Ohio) w fabryce Dohler-Ja-
rvis jako robotnik, w piśmie – tygodniku „Ameryka-

Marian Wojciechowski z członkami rodziny koło pamiątkowej tablicy 
w Strużkach

Marian Wojciechowski podczas obchodów 70. rocznicy Bitwy  
pod Mokrą
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Echo” jako główny księgowy, później jako redaktor 
i właściciel. Następnie na różnych stopniach Zarządu 
Miasta Toledo (przeniesienie ludności z budynków 
zakupionych, naprawa budynków zniszczonych).

Zrezygnowałem z pracy po ukończeniu 80 lat ży-
cia. W kilka lat po śmierci żony, w lipcu 1998 r., prze-
niosłem się razem z córką do mojego syna Wojtka 

w Las Vegas (Nevada). W Polsce byłem czterokrotnie, 
ostatnim razem w r. 2009. Pojechałem z pomocą dra 
Romana Różyckiego, Kongresmanki Marcy Kaptur, 
mego wnuka Craiga i jego narzeczonej Jodi (pobrali 
się w tym roku w St. George, Utah) na uroczystości 
70-ej rocznicy Bitwy pod Mokrą. W rocznicę Bitwy 
Pod Mokrą zostałem powołany przez ppułkownika 
Szczygło honorowym podpułkownikiem.

W roku 2010, ukończyłem 96 lat życia. God bless 
America! God bless Poland!”

Marian Wojciechowski zmarł 5 czerwca 2011 r. 
Zarząd i członkowie Towarzystwa Kościuszkowskiego 
w Połańcu składają bliskim Zmarłego kondolencje – 
niech spoczywa w pokoju.

PS 
W następnym numerze „Zeszytów” przedstawimy 

obszerny artykuł dotyczący Mariana Wojciechowskiego 
– autorstwa członka naszego Stowarzyszenia – Józefa 
Korczaka „Gerwazego”. 

Konstanty M. Michorowski

KOŚCIUSZKO W CHEŁMIE

Dzieje, które nas interesują powszechnie, znane są jako okres upadku Rzeczpospolitej szlacheckiej 
i rozbiorów Polski przez zaborców. W węższym ujęciu to obrona Konstytucji 3 Maja uchwalonej 
na Sejmie Czteroletnim.

 Tadeusz Kościuszko po powrocie ze Stanów Zjednoczonych – 
pomimo początkowych perturbacji – został powołany do wojska 
w stopniu generała majora armii koronnej. W rezultacie tej nominacji 
oraz zagrożenia ze strony Rosji, został przydzielony do dywizji bra-
cławsko-kijowskiej, która miała główną kwaterę w Niemirowie. Nato-
miast sam Kościuszko kwaterował w Międzyborzu pod Latyczowem. 
Generał w dniu 10 maja 1791 roku złożył przysięgę przewidzianą dla 
wojska, zobowiązującą żołnierzy do posłuszeństwa i obrony Konstytu-
cji 3 Maja. Takową rotę przysięgi odebrał od swoich podkomendnych 
i żołnierzy. Tablica ku czci Naczelnika w Chełmie

Marian Wojciechowski z bratem,  
ks. prof. Lucjanem Wojciechowskim

Marian Wojciechowski z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
– śp. Aleksandrem Szczygło
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 Książę gen. Józef Poniatowski, „nominalny” do-
wódca dywizji w okresie od października 1790 r. 
do maja 1792 r., „bawił” przy swoim wojsku tylko 
4 miesiące, tj. od połowy lipca do połowy listopada 
1791 roku i w tym czasie (1.IX – 12.X.1791 r.) od-
bywały się manewry wojskowe.

Pełniąc faktyczną rolę dowódcy dywizji, generał 
Kościuszko w dniu 11 lipca 1791 roku gościł w Cheł-
mie u biskupa unickiego Porfiriusza Skarbka Ważyń-
skiego herbu Abdank, pasterza diecezji chełmskiej 
i bełskiej. Biskup Ważyński był powszechnie ceniony 
przez społeczeństwo jak i przez ówczesne władze, 
czego dowodem może być fakt, że uroczystą konse-
krację na tron biskupi zaszczycili swoją obecnością; 
król Stanisław August, zwierzchnik całego Kościoła 
Unickiego w Rzeczypospolitej bp Teodory Rostocki, 
nuncjusz papieski, liczni biskupi obrządku łacińskie-
go, senatorowie i posłowie.

Biskup P. S. Ważyński prowadził diariusz komen-
tujący sprawy prywatno-kościelne i wydarzenia poli-
tyczne, w którym tak opisuje ówczesną wizytę T. Ko-
ściuszki w Chełmie: „Tegoż dnia przybyły do Chełma 
JW. Kościuszko jenerał w czasie nieszpornym nawiedził 
katedrę, dla którego z obligacji tegoż otwierany był obraz 
Matki Boskiej, i potem krótką z tymże miałem rozmo-
wę, w której tenże okazywał swoje życzenie odmienienia 
wielu zwyczajów i obrzędów kościelnych Unitów, dla 
okazania jak największej różności od Nieunitów a naj-
bliższej jednomyślności w religii z Rzymianami”.

Natomiast inskrypcja zawarta na pamiątkowej ta-
blicy w bazylice chełmskiej p.w. Narodzenia Najświęt-
szej Marii Panny głosi, iż gen. Kościuszko omawiał 
z bp. Ważyńskim zagadnienia insurekcji. Jest to moim 
zdaniem błędne spostrzeżenie, gdyż w nieco póź-
niejszym okresie (1792 r.) Rosjanie wywołali wojnę 
polsko-rosyjską ze słynną bitwą pod Dubienką, pod 
Chełmem i dalszymi walkami. Zagadnienie insurek-
cji – powstania dojrzewało natomiast na obczyźnie, 
a konkretnie w Lipsku, wśród bardzo licznego grona 
emigrantów – twórców i zwolenników Konstytucji 
Trzeciego Maja, a przeciwników Targowicy.

Gwoli ścisłości z obserwacji dat związanych z osobą 
Generała trzeba przyznać, że jego mobilność była 
imponująca. W połowie lipca 1791 roku Kościusz-
ko otrzymuje rozkaz, by być gotowym do „długiego 
marszu”. Sądzę, że takowy rozkaz Kościuszko mógł 
otrzymać w Międzyborzu, gdzie mieściła się jego kwa-
tera. A od tejże kwatery do Chełma jest odległość 
ponad 430 km w linii prostej. Czas przebycia tej trasy 
jest iście imponujący. Musiał być Kościuszko bardzo 

pracowity w sprawach wojskowych, gdyż pisał prośby 
do „zwierzchności” o zwiększenie kwot na tzw. furaż 
i dodatkowo często prosił też swoją siostrę o wsparcie 
finansowe na pokrywanie jego wydatków związanych 
z lustracjami podległych mu placówek.

Przeglądając wiele innych nie wymienionych w po-
niższej literaturze pozycji o Kościuszce, zauważy-
łem, że nigdzie nie został zanotowany jego epizod 
chełmski. Widocznie w życiu Tadeusza Kościuszki 
takich miejscowości, miast i miasteczek, w których 
przebywał, było bardzo dużo i to chełmskie spotkanie 
generała z biskupem można zakwalifikować do nor-
malnych czynności społecznych przyszłego Najwyż-
szego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej.

Bardzo ciekawą informację usłyszałem w sklepie 
chemicznym w Chełmie. Ekspedientka poinformo-
wała mnie, że jej koledzy poszukują w okolicach 
miasta „skarbu Kościuszki”. Chełmski zakon Ba-
zylianów z JE Biskupem Porfiriuszem Ważyńskim 
wspomógł Insurekcję ofiarowując swoje kosztow-
ności. A wśród chełmskiej ludności istnieje legen-
da ustnie przekazywana z pokolenia na pokolenie, 
że przedstawiciele powstańców, którzy te walory 
transportowali, musieli gdzieś ten skarb zakopać 
z uwagi na zagrożenie napadem na nich przez ów-
czesnych rabusiów.

Literatura:
Marek Kokosiński, Biskup chełmski Porfiriusz Wa-•	
żyński (1730 – 1804); w Magazyn

Obraz w jednym z pokoi w Domu Pielgrzyma na Górze Chełmskiej 
w Chełmie. Przedstawia Pobyt Tadeusza Kościuszki w katedrze 

chełmskiej. Biskup Porfiriusz Ważyński udziela błogosławieństwa 
i przekazuje Naczelnikowi wszelkie kosztowności zakonu na cele 

Insurekcji.
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 Katolicko-Społeczny PRO PATRIA Pismo Ziemi •	
Chełmskiej czerwiec – lipiec 1997.
Jan A. Paszkiewicz, Kościuszko i insurekcja •	
w Chełmskim;
 w Tygodnik Chełmski Nr 27, 28 z 1984 r.•	
Zbigniew Lubaszewski, Kościuszko w Chełmie; •	
w Super Tydzień Chełmski Nr 7 z 2005 r.
Bartłomiej Szyndler, Tadeusz Kościuszko 1746 – •	
1817, Warszawa 1991 r.
Feliks Konieczny, Tadeusz Kościuszko, Wielko-•	
polska Księgarnia Nakładowa Karola
 Rzepeckiego w Poznaniu 1917, Reprint Wydaw-•	
nictwo „Gutenberg-Print”, Warszawa 1996
Zofia Zielińska, Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypo-•	
spolitej, Warszawa 1996.

Andrzej Zahorski, Naczelnik w Sukmanie, Kraków •	
1990.
Zdzisław Kazimierczuk, Chełm i okolice, historia •	
zabytki miejsca ciekawe informator.
Oficyna Wydawnicza „Kresy” Chełmski Ośrodek •	
Informacji Turystycznej, Chełm 2002.
Internet – strona p.n: Bp Porfiriusz Skarbek-•	
Ważyński.

p.s. Niniejsze opracowanie powstało dzięki wspar-
ciu Pani Dyrektor Wydziału Kultury Magistratu 
Chełmskiego i życzliwości pracowników Miejskiej 
Biblioteki w Chełmie, a także pomocy udzielonej 
mi przy zbieraniu materiałów przez moich przyjaciół: 
Halinę i Ryszarda Bekasiewiczów z Chełma.

Radosław Matusiewicz

POŁAŃCZANIE PO RACŁAWICAMI

W sobotę 14 maja 2011 po raz pierwszy w swojej historii nasze Towarzystwo wzięło udział w rekon-
strukcji bitwy pod Racławicami. Do udziału w niej namówiła nas nasza koleżanka, Pani Agnieszka 
Król, z Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego. Trzydniowa impreza została bardzo dobrze zor-
ganizowana i po raz kolejny utwierdziła nas w przekonaniu o gościnności mieszkańców Racławic. 
Wyjazd umożliwił nam prezentacje zakupionych strojów z epoki kościuszkowskiej. Sześciu w pełni 
umundurowanych kosynierów robiło wrażenie na uczestnikach imprezy i było doskonałą promocją 
Połańca. W rolę kosynierów wcielili się członkowie i sympatycy Towarzystwa Kościuszkowskiego: 
Radosław Matusiewicz, Marek Pedyński, Łukasz Orłowski, Sylwester Gołębiowski oraz Mariusz 
Żurawski i Artur Komorowski.

Kościuszkowcy z Połańca w Racławicach
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UROCZYSTOŚCI
Zanim w sobotnie popołudnie w Janowiczkach starło się 
kilkudziesięciu rekonstruktorów historycznych, pod po-
mnikiem Wojciecha Bartosza Głowackiego uroczyście 
obchodzono 217 rocznicę insurekcji kościuszkowskiej 
oraz 66 rocznicę zakończenia II wojny światowej.

„Pamięć o bitwie racławickiej nie ginie i nie blak-
nie. Chociaż Kościuszko miał pod bronią zaledwie 
4000 regularnych żołnierzy i 2000 chłopów uzbrojo-
nych w piki, kosy na sztorc i siekiery, nie w liczebności 
wojska jej sława. To jedno z najważniejszych polskich 
zwycięstw – nie militarnych, ale moralnych” – przy-
pomniał podczas uroczystości wójt gminy Racławice 
Adam Samborski.

Kolejny raz do Racławic przybyli kawalerowie 
Orderu Virtuti Militari, najwyższego odznaczenia 
wojskowego, ustanowionego przez króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Minutą ciszy uczczono 
też zmarłych ostatnio kawalerów Virtuti Militari. 
Całą uroczystość uświetniła orkiestra garnizonowa 
z Krakowa i kompania reprezentacyjna 5 batalionu 

dowodzenia w Rząsce, która – po Apelu Poległych, 
odczytanym przez ppor. Krzysztofa Rybickiego 
– oddała salwę honorową. Mszy polowej prze-
wodniczył proboszcz parafii w Racławicach ks. 
Krzysztof Gałęcki, w asyście ks. mjr. Adama Sroki 
z Krakowa.

MAKIETA
Nasz pobyt w Racławicach rozpoczęliśmy od od-
wiedzenia makiety bitwy racławickiej (w Domu 
Parafialnym w Racławicach). Na tę ruchomą ma-
kietę składa się ok. 300 figur wyrzeźbionych ręcz-
nie z drzewa lipowego. Wśród nich są kosynierzy, 
kozacy, artyleria polska i rosyjska, chaty z Jano-
wiczek i Dziemięrzyc oraz takie detale jak krzyż 
na rozdrożu.

Autorem makiety jest Pan Janusz Król pocho-
dzący z Niezwojowic, wiceprezes Racławickiego 
Towarzystwa Kulturalnego, a wykonawcami lo-
kalni artyści. Podczas prezentacji o wydarzeniach 
z 4 kwietnia 1794 roku opowiada lektor –Andrzej 
Seweryn.

Podczas podziwiania makiety
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BITWA
Nasz oddział, po odwiedzeniu makiety, udał się 
na część oficjalną uroczystości, a po niej wziął udział 
w rekonstrukcji bitwy z 4 kwietnia 1794 r.

Piechoty Xięstwa Warszawskiego, Regiment Jegrów 
von Sellowa, Artyleria Pruska.

Niestety, nie dotarli członkowie grup z Białorusi, dla-
tego w roli Rosjan zastąpili ich rekonstruktorzy z Legii 
Polsko-Włoskiej z Nysy wraz z pruskim stanowiskiem ar-
tyleryjskim Artillerie Garnizon Kompanie von Neisse.

Na białym koniu – jako naczelnik Tadeusz Ko-
ściuszko – bitwą dowodził Piotr Zalewski, prezes 
„Arsenału”, zaś jego kosynierzy, oprócz tych z Połańca, 
pochodzili z Racławic i Wrocławia. Przez godzinę 
strzelano z muszkietów, armat, walczono na bagnety 
i szarżowano konno. Bitwę zakończył szturm chłopów 
pod wodzą Bartosza Głowackiego (Sylwka Gołębiow-
skiego) na rosyjskie armaty. Nasz kolega wykazał się 
zapałem do walki nie mniejszym niż nasi przodkowie 
sprzed 217 lat i jego atak skrócił nieco zaplanowany 
czas trwania rekonstrukcji. Najmłodszym uczestni-
kiem walk był kilkuletni Jacuś Malara, który właśnie 
podczas ataku kosynierów wbiegł na pole bitwy, ubra-
ny w strój krakowski, z biało-czerwoną flagą w ręce.

Po bitwie „zawzięci wrogowie” mogli wspólnie po-
dzielić się wrażeniami z walki. Nasz oddział udał się 
też na Kopiec Kościuszki w Racławicach w towarzy-
stwie niedawnych Rosjan, czyli oddziału Grenadierów 
z Legionu w Nysie. Siedząc na wierzchołku Kopca, 
mogliśmy podziwiać wspaniałą panoramę pól bitew-
nych w Janowiczkach i snuć plany kolejnych spotkań, 
najlepiej na polu walki.

W rolę wojsk polskich, kosynierów i Moskali wcie-
lili się rekonstruktorzy skupieni wokół Stowarzyszenia 
Regimentów i Pułków Polskich 1717-1831 „Arsenał”, 
w sumie ok. 80 osób. W rekonstrukcji bitwy oprócz 
wystawionej przez „Arsenał” Kawalerii Narodowej, 
10 Regimentu Działyńczyków i Lansjerów Nad-
wiślańskich uczestniczyły: Legia Polsko Włoska, 
I Regiment Pieszy Wielkiego Xięstwa Litewskiego, 
VII Regiment Pieszy imienia Potockich, I Regiment 
Grenadierów Krakowskich (kosynierzy), IV Pułk 

Podczas uroczystości

Odpoczynek po bitwie
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Leszek Marek Krześniak

POLONEZ DLA KOŚCIUSZKI

Kiedy przybył już nad Newę 
I w niewolę popadł srogą
To przykładem swoim świecił
Jak się nie dać złamać wrogom

Najpierw wrócił do Ameryk
Potem szybko znów do Francji,
Gdzie się odradzało wojsko 
Wierzył święcie, że wywalczy

Wolność Polsce i granice
I lud zbędzie się pańszczyzny
Że odżyje niepodległość
I zagoją wszystkie blizny

Dzisiaj pomnik dla Warszawy
Po dwóch wiekach odsłaniamy
I pięknie go polonezem 
Dla Kościuszki tu witamy

Poloneza dla Kościuszki
Trzeba tańczyć, trzeba śpiewać
Poloneza o Kościuszce
Niechaj pieśń nas dziś zagrzewa
     

Poloneza dla Kościuszki
Dzisiaj nam zatańczyć trzeba
Poloneza o Kościuszce
Trzeba tańczyć, trzeba śpiewać

Mąż był wielki, mąż był dzielny
Mąż był słynnym wojownikiem
Mąż rozumny, mąż szlachetny
Mąż uczynny, jak nikt inny

Dobrze tańczył, komponował
Damy wielbił z galanterią
Na obrazach je uwieczniał
I artystą w tym był wielkim

Gdy Mars wezwał go na pole
Saratoga, Racławice
Zwycięstwa w bitwach odnosił 
I pochwały nawet wrogów

Z błyskiem racławickiej kosy
Czy w budowie fortalicji
Sukcesy los mu przynosił
Aż do kresu insurekcji
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Las w okolicach kopca Kościuszki w Połańcu 
foto: Rafał Poniedzielski




