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Szanowni Państwo!

Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu wydało 
kolejny numer „Zeszytów Połanieckich”. Mam na-
dzieję, że – podobnie jak dotychczasowe – spotka 
się on z przychylnym przyjęciem Czy-
telników. Nadzieję tę pozwala żywić 
duża różnorodność prezentowanych 
artykułów. Nie braknie więc tematów 
historycznych, ciekawostek, ale także 
tekstów łączących w sobie historię z for-
mą literacką.

W tym numerze „Zeszytów” pro-
ponujemy na początek sprawozdanie 
z wizyty w Solurze, którą – jako przed-
stawicielka Towarzystwa Kościuszkow-
skiego w Połańcu – złożyła Małgorzata 
Dalmata-Konwicka. Okazją do odwie-
dzenia dalekiej Szwajcarii była 75. 
rocznica powstania Muzeum Tadeusza Kościuszki 
w Solurze. Barwny język autorki, wiele ciekawych 
informacji na temat zwiedzanych miejsc oraz piękne 
fotografi e sprawiają, że warto poświecić temu repor-
tażowi kilka chwil.

Godny uwagi tekst stanowi wspomnieniowy arty-
kuł Ewy Benedyk i Małgorzaty Punzet, które opisały 
dzieje związanego z Połańcem Antoniego Punzeta 
– żołnierza, nauczyciela i społecznika – a prywatnie 
dziadka autorek. Wartość prezentowanego materiału 
podnoszą niewątpliwie historyczne fotografi e i do-
kumenty.

Centralną część naszego wydawnictwa zajmuje 
tym razem niezwykle interesujące opracowanie au-
torstwa Konstantego Mirosława Michorowskiego. Pan 
Konstanty podjął zagadnienie, o którym – z racji sza-
lejącego kryzysu fi nansowego – mówią ostatnimi czasy 
wszyscy. Zajął się mianowicie tematem pieniędzy. 
Okazuje się, że mają one wiele wspólnego z postacią 
naszego Patrona, który nie tylko sam musiał zmagać 
się z ich zdobyciem, by poprowadzić insurekcję, ale 
również stał się bohaterem wielu monet i banknotów 
emitowanych w czasach późniejszych.

Nasz stały współpracownik, Józef Korczak 
„Gerwazy”, dzieli się tym razem z Czytelnikami 

okolicznościowym przemówieniem, które wygłosił 
z okazji Święta Niepodległości. Ten gorzki momenta-
mi w swym tonie tekst stanowić może dla wielu inspi-

rację do rozważań nad współczesnym 
pojmowaniem patriotyzmu.

Nie zabrakło w tym numerze formy 
literackiej. Przyjaciel naszego stowa-
rzyszenia, Andrzej Zygmunt Rola-
Stężycki, w interesujący sposób pre-
zentuje postać związaną z insurekcją 
kościuszkowską – generała Antoniego 
Madalińskiego.

Z przyjemnością prezentujemy też 
artykuł Juliana Pietucha, stanowiący 
drugą część wspomnień, poświęconą 
tym razem w dużej mierze czasom 
powojennym. Jak sadzę, mikro-opo-

wieści pana Juliana dobrze oddają klimat trudnego, 
ale niewątpliwie ciekawego okresu naszej historii.

Na koniec – jak zwykle – kilka luźniejszych w swej 
formie pozycji, w tym moje wędkarskie opowieści. Ja-
kiś czas temu obiecałem sobie i Państwu odpoczynek 
od gawęd znad wody, ale spotkałem się z głosami, 
że Czytelnicy dość już się z nimi zżyli. Tak więc, nie 
kryjąc zaskoczenia, ale i radości, proponuję kolejnych 
kilka opowiastek.

Po raz kolejny – w imieniu redakcji – zachęcam 
Państwa do współpracy z nami. Przykłady wielu au-
torów pokazują, że talent i zacięcie literackie mogą 
ujawnić się w każdym wieku, wystarczy tylko odważyć 
się i podjąć wyzwanie. Czekamy więc na listy od Czy-
telników. 

Skontaktować można się z nami 
za pośrednictwem strony internetowej 
(www.kosciuszko.polaniec.pl), 
droga mailową (maped78@gmail.com) 
lub pocztą tradycyjną.

 Z pozdrowieniami 
i życzeniami zajmującej lektury, 

Marek Pedyński
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Małgorzata Dalmata Konwicka Solura, 27 września 2011

SOLURA SPOD MAŁGOSI PIÓRA

W dniach 24 -29 września 2011 roku odbyła się wycieczka do Szwajcarii, którą zorganizowało Racła-
wickie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z Fundacją Kościuszkowską w Warszawie. Celem wycieczki 
było upamiętnienie 75. rocznicy powstania Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze, gdzie Naczelnik 
spędził ostatnie lata swojego życia. W wycieczce wzięli udział zarówno przedstawiciele środowisk 
kościuszkowskich, osobistości świata nauki i kultury, jak i sympatycy historii z całego kraju.

Konwicka – Przedstawiciele polskiej delegacji podczas wizyty 

w Solurze (przemawia autorka artykułu)

 Po wyjeździe z Krakowa, po kilku godzinach podró-
ży, dotarliśmy do Cieszyna, gdzie przekroczyliśmy gra-
nicę polsko-czeską. Następnie udaliśmy się do Wiednia. 
To piękne miasto przywitało nas w godzinach wieczor-
nych. Mijając jego 19. dzielnicę, zwróciliśmy szczególną 
uwagę na wzgórze Kahlenberg, które odegrało bardzo 
ważną rolę w dziejach XVII-wiecznej Austrii, Turcji 
i Polski. Wzgórze to związane jest bowiem ze słynną 
Odsieczą Wiedeńską 1683 roku, gdzie narodził się 
sukces polskiego oręża, polskiej husarii, dowodzonej 
przez samego króla Jana III Sobieskiego. Kahlenberg 
wznosi się do wysokości 484 m n.p.m.. Na przestrzeni 
wieków wzgórze występowało pod różnymi nazwami: 
Kalkberg, Josefsberg, Schweinsberg. 13 września 1983 
roku, w trzechsetną rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej, 
na Kahlenbergu przebywał papież Jan Paweł II.

 W czasie spaceru ulicami Wiednia naszą 
uwagę przykuła niezwykła katedra św. Stefana (Ste-
fansdom) – klejnot architektury gotyckiej nie tylko 
Wiednia, ale i całej Austrii. Katedra powstała na mu-
rach romańskiego kościoła z XIII wieku, z którego 
pozostała tylko fasada i wrota. W czasie prac budow-
lanych natrafi ono tam na wielką piszczelową kość 

mamuta. Stąd więc ta nazwa. Najciekawszą częścią 
katedry jest 137-metrowa wieża, którą Austriacy na-
zywają „Steffi  ” – Stefanek.

Okładka pamiątkowego wydawnictwa przygotowanego z okazji 

uroczystości 75. rocznicy powstania muzeum

Warto wspomnieć także budynek parlamentu au-
striackiego – miejsce spotkań obu izb Austriackiego 
Zgromadzenia Narodowego (Bundesrat i National-
rat), który powstał w latach 1874-1883 według pla-
nów duńskiego architekta, Th eophila von Hansena. 
Budynek prezentuje się w stylu klasycystycznym, 
na co wskazuje fontanna Pallas Ateny i posągi czte-
rech jeźdźców, a także greckich historyków.

Podążając dalej, mijaliśmy monumentalne postacie 
Mozarta i Goethego, którzy pozdrawiali nas ze swych 
pomników… Zauroczeni, jednakże już trochę zmęcze-
ni podróżą, udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.
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Jednym z zaproszonych na uroczystości gości był 

prof. Władysław Bartoszewski

Następnego dnia, kontynuując naszą podróż do So-
lury, już z okna autokaru, podziwialiśmy widoki au-
striackich miast i miasteczek, a także górskie łąki, 
gdzie przy wspaniałej pogodzie, w pełnym słońcu, 
krowy zajadały w najlepsze trawę. Po całym dniu po-
dróży dotarliśmy do celu – Solury.

W poniedziałek, jeszcze przed śniadaniem, dele-
gacje środowisk kościuszkowskich po odśpiewaniu 
Mazurka Dąbrowskiego złożyły wieńce i kwiaty pod 
pomnikiem nagrobnym Tadeusza Kościuszki w Zu-
chwillu, gdzie pogrzebano jego wnętrzności (oprócz 
serca), bowiem zabalsamowane zwłoki Naczelnika 
przewieziono do kraju i pochowano w podziemiach 
katedry wawelskiej. Jak mówi tradycja towiańczyków, 

nagrobek, jak i miejsce jego położenia, zaprojektował 
Andrzej Towiański. Natomiast fundatorem był Franc 
Zeltner. Zagadką do dnia dzisiejszego pozostaje, czy 
paryski przyjaciel naszego wieszcza narodowego – 
Adama Mickiewicza, francuski rzeźbiarz David d’An-
gers, który jest autorem medalionu z głową „Polskiego 
Anioła – Naczelnika”, pozostawił na pomniku swój 
ślad na prośbę Mickiewicza. Miejsce to zawsze oto-
czone było pamięcią, czego dowodzą odnowione ka-
plica i pomnik. Ufundowano także obręcz żeliwną 
z napisem: „FRA TRES FRA TRI SUO” – „BRA CIA 
SWEMU BRA TU”. W kaplicy, nazywanej polską, 
znajduje się ryngraf przedstawiający Matkę Boską 
Ostrobramską – patronkę Kościuszki. Niedaleko bie-
gnie również ulica poświęcona Naczelnikowi.

„To było gniazdo niepodległej Polski – Rapperswil – 
nad jeziorem, w uroczym zamku…”

(Jerzy Odrowąż – Pieniążek)

Pamiątkowa tablica wmurowana w Rapperswilu

Kolejnym miejscem, które zwiedziliśmy w cza-
sie naszej wycieczki, było Muzeum Polskie w Rap-
perswilu – jedna z najstarszych i najciekawszych 
polskich placówek kulturalnych poza granicami 
kraju, instytucja propagująca w Szwajcarii wiedzę 
o Polsce i jej kulturze, a zarazem wspaniały dowód 
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współpracy polsko-szwajcarskiej w trudnych dla na-
szego kraju czasach. Muzeum znajduje się w XVIII-
wiecznym zamku rycerskim nad Jeziorem Zuryskim, 
niezmiennie od 140 lat. Założycielem muzeum był 
hrabia Władysław Broel-Plater – emigrant po po-
wstaniu listopadowym, który znalazł schronienie 
w Szwajcarii, gdzie był przedstawicielem Rządu 
Narodowego w 1864 roku. W 1870 roku otworzył 
we wspomnianym wcześniej Zamku w Rapperswilu 
muzeum pamiątek historycznych, dzieł sztuki, stale 
powiększające swoje zbiory dzięki różnym ofi aro-
dawcom. To właśnie tu znajdowała się niegdyś urna 
z sercem Tadeusza Kościuszki – dzięki staraniom 
włoskiego kompozytora Giuseppe Verdiego. Dziś 
serce Naczelnika znajduje się w Warszawie w Kaplicy 
Zamku Królewskiego. Muzeum posiada wspaniałe 
zbiory sztuki, bibliotekę i archiwum, które zajęły 
niemal cały zamek. Wówczas utworzono urząd bi-
bliotekarza o znaczeniu prestiżowym. Pierwszym 
bibliotekarzem był Zygmunt Wasilewski, a po nim 
kolejno: Stefan Żeromski, Romuald Mielczarski, Sta-
nisław Grabski, Florian Znaniecki, Kazimierz Woź-
nicki, Wacław Karczewski i wielu innych. Muzeum 
rozrosło się dzięki wsparciu fi nansowemu polskiego 
ziemiaństwa przebywającego na emigracji.

W 1868 roku miała miejsce setna rocznica wybuchu 
Konfederacji Barskiej. By ją uczcić i ukazać Europie 
szerszy obraz walk Polaków o niepodległość, założy-
ciel muzeum, hrabia Plater postawił w Rapperswilu 

otrzymało Muzeum Narodowe i Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie. Stała ekspozycja muzeum to 
bardzo cenne starodruki, między innymi „De revo-
lutionibus orbium coelestium” Mikołaja Kopernika 
(Bazylea 1565), „Roczne dzieje kościelne” Piotra 
Skargi (Kraków 1607), jak również malarstwo Cheł-
mońskiego, Kossaków, Brandta, Wyczółkowskiego, 
Fałata i Boznańskiej.

kolumnę nazy-
waną Barską. 
N a t o m i a s t 
Szwajcarzy na-
zywają ją Pol-
ską Kolumną. 
Kolumnę wień-
czy orzeł zrywa-
jący się do lotu, 
a hasło wyryte 
na niej: „MA-
GNA S R ES 
LIBERTAS” – 
„WOLNOŚĆ 
TO WIELKA 
RZECZ” mówi 
samo siebie.

Kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, 
wypełnił się testament hrabiego Platera. Przekazano 
zbiory muzeum Polsce, zaś akt przejęcia podpisał Mar-
szalek Józef Piłsudski w 1927 roku. Zbiory muzealne 

Polska Kolumna w Rapperswilu

Grobowiec założyciela Muzeum Narodowego w Rapperswilu

Polska nie przeznacza subwencji na muzeum, a ka-
drę pracowniczą stanowią wolontariusze mieszkający 
w Szwajcarii. Od 2005 roku stanowisko kustosza pia-
stuje Anna Buchmann. Instytucja jest utrzymywana 
i zarządzana przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Polskiego w Rapperswilu. Finansowo wspomaga 
ją od 1978 roku Polska Fundacja Kulturalna „Liber-
tas” w Szwajcarii. Rocznie muzeum odwiedza około 
pół miliona turystów.

Sanktuarium Maryjne w Einsiedeln – znany ośro-
dek kultu i główny cel pielgrzymek w Szwajcarii, to 
jeden z kolejnych etapów naszej pasjonującej wypra-
wy. Położone jest na południe od Jeziora Zuryskiego. 
Powstało w X wieku. Wówczas biskup Konstancy, 
w czasie konsekracji miejscowego klasztoru, usłyszał 
glos z nieba: „Wstrzymaj się synu, albowiem sam Bóg 
uświęcił to miejsce”. Uznano to wydarzenie za cud, 
co potwierdza bulla. Co roku, 14 września, obchodzo-
ne jest Święto Cudownej Konsekracji Kościoła, cele-
browane procesją z pochodniami. Tłumy wiernych 
do sanktuarium przyciąga fi gura Czarnej Madonny, 
sczerniała od dymu z lamp oliwnych. Została trzy-
krotnie odratowana z pożaru. Poniżej kościoła wypły-
wa źródełko – fontanna Maryi, z którego wodę piją 
wierni, wierząc w otrzymane łaski. Einesiedeln zwią-
zane jest również z postacią św. Meinarda – kapłana, 
a potem zakonnika – benedyktyna, który w IX wieku 
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zamieszkał tu samotnie i poświęcił się modlitwie. Był 
jednak zbyt gościnny i zbyt ufny w stosunku do lu-
dzi. Został zamordowany, mając 60 lat. Sanktuarium 
w Einsiedeln odwiedza pół miliona pielgrzymów z ca-
łego świata, których przyjmują benedyktyni. Żyjąc 
według reguły „ora et labora” – „módl się i pracuj”, 
prowadzą oni bibliotekę, poligrafi ę, introligatornię, 
archiwum, kuchnię, piekarnię, ambulatorium, ogród 
i stadninę koni.

go malowidła pochodzą z XVII wieku i przedstawiają 
taniec śmierci.

Najstarszy drewniany most w Europie (Lucerna)

Przenosimy się teraz do Lucerny – następnego 
punktu naszej wycieczki. Jest to miasto malowniczo 
położone u podnóża gór na północno-zachodnim 
wybrzeżu Jeziora Czterech Kantonów. Niegdyś było 
prawdopodobnie osadą rybacką. Po XIV wieku na-
leżało do dynastii Habsburgów. W najstarszej części 
miasta zachował się średniowieczny układ ulic. Miesz-
czą się tam fortyfi kacje z dzwonnicą z XVI wieku, stary 
rynek – Targ Winny (Weinmarkt), gdzie unosi się za-
pach pieczonych kasztanów, ratusz i kościół św. Legera 
i Maurycego, konsekrowany w roku 1644. Drewniany 
kryty most na rzece Reuss, nazywany Kapellbrucke 
(Most przy Kaplicy), to symbol tego miasta. Wybu-
dowany został w 1333 roku. Jest to najstarszy most 
drewniany w Europie. Rozciąga się na długości 200m, 
biegnąc ukosem przez rzekę. Między krokwiami mo-
stu znajdują się malowidła sławiące historię miasta 
i jego mieszkańców w czasie walk o niepodległość 
Szwajcarii, a także obrazujące legendarny żywot Le-
gera i Maurycego – świętych patronów Lucerny. Była 
ona bowiem od zawsze twierdzą wiary rzymskoka-
tolickiej w Szwajcarii. U podnóża mostu mieści się 
ośmiokątna wieża ciśnień (Wasserturm) stanowiąca 
razem z mostem część średniowiecznych umocnień. 
Niegdyś służyła jako więzienie, izba tortur, a nawet 
miejski skarbiec.

Kolejny most na rzece Reuss, nieco młodszy 
od swego poprzednika, powstał w 1407 roku. 
To Spreuerbrucke (Most Młyński). Zdobiące 

Konwicka5 – Lwi Pomnik w Lucernie

Wspaniale prezentuje się też bulwar wzdłuż rzeki, 
gdzie liczne kawiarnie zapraszają gości. Szczególną 
uwagę turystów przykuwa Lwi Pomnik (Lowen-
denkmal) z 1821 roku upamiętniający walki żołnie-
rzy szwajcarskich poległych w obronie Ludwika XVI 
i jego rodziny przed tłumem atakującym w 1792 roku 
Tuileries w Paryżu. Autorem pomnika jest duński 
artysta Bertel Th ordwtudsen. Pomnik przedstawia 
leżącego we wnęce wzgórza rannego lwa w agonii. 
Mark Twain stwierdził, że pomnik ten jest „najsmut-
niejszym, najbardziej poruszającym kawałkiem skały 
na świecie”.

Niedaleko, za Lucerną, na cyplu, stoi dom, który 
w latach 1866-1872 gościł w swoich pokojach słynne-
go kompozytora Ryszarda Wagnera. Dziś, w Tribschen 
mieści się jego muzeum, ponieważ tu powstała więk-
sza część „Śpiewaków norymberskich” i „Pierścienia 
Nibelungów” oraz „Sielanka Zygfryda”. W domu tym 
bywał także Fryderyk Nietzsche.

„Cicho, dobrze ci było w muszli tego miasta,
Które czerwony szpaler starych baszt obrasta,

Gdyś schowany wśród wnęków, jak sztandar 
po chwale,

Letnią nocą zasypiał tutaj, generale.”

(Kazimierz Wierzyński, fragment wiersza „Pamiątka z Solury”).

I wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień 27 
września 2011 roku, a wraz z nim 75. rocznica po-
wstania Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze 
znajdującego się przy Gurzelngasse 12. To właśnie 
w tym małym szwajcarskim miasteczku, położonym 
na trasie kolejowej Lozanna – Neuchatel – Zurych, 
Tadeusz Kościuszko dobiegał kresu swego życia, 
umierając 15 października 1817 roku. Uroczystości 
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rocznicowe swoją obecnością uświetniła Polonia 
Szwajcarska, Amerykańska, prof. Władysław Bar-
toszewski, który wygłosił wykład, Prezydent Miasta 
Krakowa – prof. Jacek Majchrowski i oczywiście na-
sza, dosyć liczna grupa z Polski. W nastrój obcho-
dów wprowadził nas prof. Mazurkiewicz, brawurowo 
wykonując utwory Fryderyka Chopina. Następnie, 
w ramach uroczystości, odbyła się projekcja fi lmu 
poświęconego życiu i działalności Tadeusza Ko-
ściuszki.

Koncert fortepianowy w Solurze

Dom, w którym obecnie znajduje się muzeum, 
należał do starego mieszczańskiego rodu Zeltnerów, 
na czele którego stał Franciszek Ksawery – senator 
Konfederacji Szwajcarskiej, jednocześnie porucznik 
i komendant artylerii w Solurze. Przy boku jego ro-
dziny, którą stanowili: żona Urszula, syn Franciszek 
i dwie córki – Emilia i Urszula, Kościuszko żył i pra-
cował. Był nauczycielem domowym córek państwa 
Zeltnerów. Mieszkańcy Solury odnosili się do Ko-
ściuszki z wielką estymą. Po śmierci Naczelnika, tak 
jak głosił zapis w testamencie, jego serce wyjęte z cia-
ła otrzymała córka Zeltnerów – Emilia, ulubienica 
Kościuszki, bardzo emocjonalnie związana ze swoim 
nauczycielem. Kiedy i ona zmarła, serce Kościusz-
ki znalazło się w Muzeum Polskim w Rapperswilu, 
a stamtąd w 1927 roku wróciło do Polski, by spo-
cząć w kaplicy Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Wkrótce dom przy Gurzelngasse zaczął zmieniać 
swoich właścicieli. W 1865 roku na fasadzie domu 
umieszczono marmurową tablicę z popiersiem Ko-
ściuszki, herbami Polski, Litwy i Rusi, a także napi-
sem w języku łacińskim i niemieckim, informującym, 
że w tym domu w 1817 roku zmarł naczelny wódz 
Polaków Tadeusz Kościuszko, co upamiętniają pol-
scy emigranci.

W Solurze przyjęto nas z honorami

W okresie międzywojennym Jan Modzelewski – 
polski poseł przy Konfederacji Szwajcarskiej i dr Al-
fons Bronarski – sekretarz poselstwa, podjęli inicjaty-
wę utworzenia w miejscu, gdzie Kościuszko doczekał 
końca swoich dni, muzeum ku pamięci Naczelnika. 
I tu nastąpił szeroki odzew tak ze strony polskiej, jak 
i szwajcarskiej. Z dnia na dzień przybywało pamiątek 
po Kościuszce od różnych ludzi i instytucji. Powstają-
ce muzeum fi nansowo wsparły władze polskie i wła-
dze kantonu i miasta Solury, jak również ofi arodawcy 
prywatni, m.in. Ignacy Paderewski, który przeznaczył 
kilka tysięcy franków zebranych podczas swojego kon-
certu w Solurze na rzecz muzeum. I oto 27 września 
1936 roku w obecności władz Konfederacji i kantonu, 
polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka 
i posła Stanów Zjednoczonych Ameryki dokonano 
uroczystego otwarcia Muzeum Kościuszki w Solurze. 
Przypomina o tym nieustannie księga pamiątkowa 
wystawiona w jednej z gablot muzeum.

Muzeum obejmuje dawną siedzibę Kościuszki 
na pierwszym piętrze. Są to dwa dosyć przestronne 
pokoje, urządzone tak, jak w czasach, kiedy mieszkał 
tam Naczelnik, w stylu Ludwika XVI. Zachowała się 
biała boazeria ze złotym ornamentem, ściany czę-
ściowo pokryte są czerwono-beżową tkaniną. Łóżko 
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Podczas składania wieńca pod obeliskiem Kościuszki

stojące w alkowie jest wierną kopią oryginału. Na ścia-
nie w alkowie wisi rzeźbiony orzeł, biała fi ranka i obraz 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, którą Kościuszko tak 
umiłował. W alkowie stoi na postumencie urna z brą-
zu. Przechowywano w niej niegdyś serce Kościuszki. 
Ściany pokoju zdobią liczne portrety, grafi ki i foto-
grafi e z podobiznami Kościuszki z różnych okresów 
życia. Niesamowite wrażenie na zwiedzających robi 
obraz szwajcarskiego malarza Henryka Rietera „Ko-
ściuszko na łożu śmierci”. W zbiorach muzealnych po-
dziwiać możemy także porcelanowe fi gury Kościuszki 
na koniu, pochodzące z manufaktur w Ćmielowie 
i Korcu, jego zegarek, pistolet, który nosił wetknięty 
za cholewę buta, siodło, dwa wędzidła konia Naczel-
nika, listy i dokumenty z jego życia, a także litografi ę 
przedstawiającą Th omasa Jeff ersona, wykonaną przez 
samego Kościuszkę, jak również portrety córek Zelt-
nerów. Są też przedmioty związane z osobą naszego 
bohatera: monety, medale, książki.

powołane w 1936 roku w Solurze i działające do dziś 
szwajcarsko-polskie Towarzystwo Kościuszkowskie 
(Kościuszko – Gesellschaft ), które liczy około 400 
członków zarówno ze Szwajcarii, jak i innych kra-
jów. Na jego czele stoi obecnie prezydent kantonu 
solurskiego – dr Tomasz Wallner. Aktywnie na rzecz 
Towarzystwa działają Polacy mieszkający w Szwaj-
carii. Kustoszem muzeum jest mgr inż. Benedykt 
Drewnowski, a jego zastępcą dr Jan Konopka. Pręż-
nie działające Towarzystwo jest właścicielem mu-
zeum, daje fundusze na jego utrzymanie, obchodzi 
rocznice kościuszkowskie, organizując koncerty, 
wykłady.

Tablica poświęcona Naczelnikowi

Wkład polskich instytucji i samych Polaków 
w powstanie muzeum był ogromny. Jednakże 
głównym motorem jego funkcjonowania stało się 

Ekspozycja w Muzeum Kościuszki w Solurze

 
Składając wachlarz moich wspomnień z pobytu 

w kraju Helwetów, pragnę tylko dodać, że Muzeum 
Tadeusza Kościuszki w Solurze to swego rodzaju 
szkatuła narodowa, wypełniona losami Naczelnika 
i duchem jego czasów, tak przecież niełatwych dla 
polskiego narodu. Zachęcam wszystkich do od-
wiedzin muzeum i chociaż droga ku niemu daleka, 
to naprawdę warto, tym bardziej, że nasze miasto 
Połaniec to część kościuszkowskiej historii.
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Na zakończenie prezentuję wiersz powstały z okazji 
obchodów 75. rocznicy Muzeum Kościuszki w So-
lurze

„Kościuszko w służbie Boga”

Naczelniku! Komu służysz dzisiaj?
Panu Bogu – Kościuszko odpowie.

Kosynierów ostawiłem na ziemi,
W niebie stoją przy mnie aniołowie!

Ach! Jak dobrze być pomiędzy swemi!

Panu Bogu zaglądam przez ramię,
Patrzę z nieba, jak się toczy historia!

Tam, na ziemskim padole, krew się leje,
Żołnierz ginie, a ja wołam: Victoria!

Droga Polsko! Jakże smutne Twe dzieje…

Bóg! Honor! Ojczyzna!
Jak żywioły towarzyszą mi wszędzie!

I nieważne, czym na ziemi czy w niebie,
W melancholii czy w nieludzkim pędzie!

Nie ostawię Ciebie Polsko w potrzebie!

Ewa Benedyk i Małgorzata Punzet                                                                          Kraków, listopad 2011

ANTONI  PUNZET (1890–1974)

Odtwarzanie rodzinnej przeszłości przypomina powrót do korzeni i odkrywanie nieznanych skarbów. 
Zapewne dlatego my – wnuczki Antoniego Punzeta – postanowiłyśmy przypomnieć sylwetkę nasze-
go Dziadka, a także bliżej zainteresować się Połańcem – miejscem, w którym On żył i pracował. 

Impulsem do przedstawienia jego biografi i stały 
się znalezione przypadkowo w Internecie wzmianki 
o Antonim Punzecie, w których dostrzegłyśmy błędy 
i nieścisłości. Pisząc te wspominania, opierałyśmy 
się zaś na najcenniejszym źródle – wiadomościach 
przekazanych przez żyjącą córkę Antoniego Marię – 
Jego najmłodsze dziecko, oraz Jego synową – wdowę 
po najstarszym synu Jerzym, a także na dokumentach 
i źródłach bibliografi cznych. Przedstawione archi-
walia i fotografi e pochodzą z naszego rodzinnego 
archiwum.

a w 1914 wcielony do armii. W latach 1914–1916 służył 
na froncie rosyjskim. 16 czerwca 1916 roku dostał się 
do niewoli rosyjskiej, w której przebywał do 18 mar-
ca 1918 roku. Po powrocie został ponownie wcielo-
ny do 13. Pułku Piechoty armii austriackiej i służył 
do chwili upadku CK monarchii. W dniu 11 listopada 
1918 roku zgłosił się do Wojska Polskiego.

Po odzyskaniu niepodległości służył w 13. Pułku 
Piechoty WP. W 1919 roku ukończył Szkołę Pod-
chorążych w Warszawie w stopniu podporucznika, 
kolejno awansował do stopnia porucznika i jako po-
rucznik, w latach 1920–1921, brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej i został odznaczony medalem 
„Polska swemu obrońcy”.

Kiedy miał już podpisany awans na kapitana, porzu-
cił karierę wojskową i 4 listopada 1921 roku odszedł 
do rezerwy. 23 lutego 1922 roku podjął pracę jako na-
uczyciel. Zrezygnował z wysokiego uposażenia, a także 
z prestiżu, którym w okresie międzywojennym cieszyli 
się wojskowi, zwłaszcza ci z legionową przeszłością. 
Chciał jednak służyć krajowi w inny sposób, do czego 
zresztą przygotowała go nauka w Seminarium Nauczy-
cielskim. Zdecydował się na niższą pensję nauczyciela 
– choć był już wtedy człowiekiem żonatym, a na świat 
przychodziły kolejne dzieci. Pragnął jednak realizować 
swoje powołanie.

Antoni Punzet 
urodził się 26 sierpnia 
1890 roku we Lwowie 
i tam spędził najwcze-
śniejsze lata dzieciń-
stwa. Rodzice jego 
przenieśli się do Kra-
kowa i tu ukończył 
szkoły: czteroklasową 
szkołę ludową, szkołę 
wydziałową oraz Semi-
narium Nauczycielskie. 
W roku 1913 został 
powołany do woj-
ska austriackiego, Antoni Punzet, fot. ok. 1935 r.

Lenovo
Sticky Note
zmienić jego na Jego

Lenovo
Sticky Note
wspominania zmienić na wspomnienia
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Wybrał pracę na prowincji. Pierwszą posadę na-
uczycielską dostał w jednoklasowej szkole w Rudzie 
w gminie Rytwiany. W roku 1924 został awansowany 
i przeniesiony do Połańca, do szkoły pięcioklasowej. 

już wtedy człowiekiem wiekowym i wielu wzruszeń 
dostarczyło mu zobaczenie Połańca i spotkanie z to-
warzyszami młodości. Córka Antoniego, Maria, pa-
mięta, że w czasie tej wizyty witali go dawni uczniowie 
i znajomi. Wiek i stan zdrowia nie pozwoliły mu już 
na częstsze odwiedziny miejsc swojej młodości.

Z zachowanych w rodzinie dokumentów wiemy, 
iż Antoni Punzet aktywnie uczestniczył w życiu Po-
łańca. Angażował się nie tylko w sprawy zawodowe, 
ale działał również na niwie społecznej. Był radnym 
gminy Połaniec, w latach 1933–1938 pełnił zaszczytną 
funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. On jest au-
torem tekstu napisanego z okazji otwarcia i poświęcenia 
w 1931 roku nowej remizy OSP w Połańcu, który zacho-
wał się w dokumentach OSP do dnia dzisiejszego.

Antoni Punzet prowadził także utworzony przez 
siebie chór. Wraz z ks. Władysławem Bełczowskim, 
Eugenią Litwińską, Stanisławem Jeziorem w roku 
1932 założył Bibliotekę im. A. Mickiewicza, która 
w chwili powstania liczyła 176 tomów i która – jak 
nam wiadomo –działa do dnia dzisiejszego.

W roku 1929 otrzymał medal Dziesięciolecia Od-
zyskanej Niepodległości, a w 1938 roku brązowy me-
dal za długoletnią służbę, przyznany przez Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Krakowie. 

Wymieniając zasługi Antoniego, nie możemy 
nie wspomnieć o jego żonie, a naszej Babci. Kie-
dy dzieci zaczęły dorastać, zdecydowała się wrócić 

Legitymacja Związku Nauczycielstwa Polskiego Antoniego Punzeta.

W roku szkolnym 1926/27 pełnił funkcję kierownika 
tejże szkoły. W trakcie pracy zawodowej ustawicznie 
podnosił swoje kwalifi kacje pedagogiczne, m.in. ukoń-
czył Państwowe Wyższe Kursy Nauczycielskie w War-
szawie, a w roku 1928 kurs dramatyczny dla kierow-
ników szkół ludowych. Jako ofi cer rezerwy społecznie 
zajmował się przysposobieniem wojskowym młodzieży 
i wychowaniem fi zycznym. Brał czynny udział w krze-
wieniu oświaty pozaszkolnej na kursach wieczorowych, 
ucząc języka polskiego, rachunków i geografi i.

Z Połańcem związał się na stałe i pracował 
tu aż do wybuchu II wojny światowej. Stąd wyru-
szył na front i dopiero po bardzo wielu latach, kiedy 
wrócił do kraju ze Stanów Zjednoczonych, odwiedził 
miejsce, któremu poświęcił wiele lat życia i pracy. Był 

Pismo Inspektora Szkolnego w Sandomierzu z dn. 23 lipca 1924 r. 

z decyzją o przeniesieniu Antoniego Punzeta na stanowisko 

nauczyciela publicznej 5-klasowej Szkoły Powszechnej w Połańcu.

Pismo Kuratorium Okręgu 

Szkolnego Krakowskiego 
z dn. 26 sierpnia 1929 r. 

o przyznaniu Antoniemu 

Punzetowi prawa do Medalu 

Dziesięciolecia Odzyskanej 

Niepodległości.

Dyplom z dn. 7 maja 1938 r. 
nadania Antoniemu Pun-

zetowi brązowego medalu 

za długoletnią służbę.
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do rodzinnego Krakowa, aby je kształcić. Nie wy-
magała od męża, by jej towarzyszył. Rozumiała jego 
pasję zawodową, żyłkę społecznikowską. Godziła się 
na rozłąkę i samotne wychowywanie dzieci. Była oso-
bą wielkiego serca i dobroci, ogromnie tolerancyjną. 

Organizował tam szkolnictwo i opiekę nad polski-
mi sierotami, pozbawionymi przez wojnę domu ro-
dzinnego i najbliższych. W okresie od 15 września 
1945 do 9 stycznia 1951 roku pracował jako nauczy-
ciel w gimnazjach i liceach w obozach DP (displa-
ced persons – osób przemieszczonych) na terenach 
niemieckich, pełnił również funkcje kierownicze 
w tychże szkołach. Działał także w Zrzeszeniu Pol-
skich Nauczycieli na Wychodźstwie. Za swoją pracę 
otrzymał dyplomy uznania i liczne pochwały.

W roku 1951 zdecydował się na emigrację i za na-
mową kapelana obozowego wyjechał do Chicago. 
Tam, w środowisku Polonii, podjął pracę zarobkową, 
włączył się też w działalność społeczną i oświatową, 
podtrzymując tradycję i polskość. Swoją pracą zaskar-
bił sobie wiele sympatii i szacunku. Zawarł przyjaźnie, 
które przetrwały do Jego śmierci. Korespondencja 
z przyjaciółmi z Chicago trwała również po powrocie 
Antoniego do Polski w roku 1966.

Wrócił do kraju, który opuścił, wyruszając na woj-
nę wiele lat wcześniej. W 1939 roku nie sądził, że tyle 
czasu przyjdzie mu czekać, by zobaczyć rodzinę – 
żonę i dorosłe dzieci, które już miały swoje dzieci. 
Mógł być z nich dumny, bowiem wszystkie zdobyły 
wykształcenie i pozycję zawodową. Nie mógł jed-
nak pogodzić się z ustrojem Polski Ludowej, bolał 
nad faktem, że w dowodzie osobistym wpisano Mu, 
że urodził się we Lwowie w ZSRR. Stany Zjednoczone 
uznawał za swoją drugą ojczyznę. Zawsze podkreślał, 
że zaznał tam, na obczyźnie, wiele dobrego.

Starość upłynęła Mu w otoczeniu rodziny. Zmarł 
1 stycznia 1974 roku, został pochowany na Cmenta-

Pomimo, że gdy opuszczała Połaniec była jeszcze mło-
dą kobietą, zdecydowała się całkowicie poświęcić 
dzieciom i mężowi. W Połańcu dzieci spędzały wa-
kacje, a w naszym rodzinnym archiwum zachowały 
się widokówki, które Antoni wysyłał do żony i dzieci 
z pobytów na kursach dokształcających odbywających 
się w okresie wakacyjnym.

24 sierpnia 1939 roku Antoni Punzet, jako ofi cer re-
zerwy, został zmobilizowany, otrzymał przydział do gar-
nizonu w Ostrowcu Świętokrzyskim i wyruszył na front. 
28 września pod Kraśnikiem dostał się do niewoli. Okres 
okupacji spędził w obozach jenieckich: ofl ag II B Arn-
swalde, a następnie ofl ag II D Grossborn. Z okresu nie-
woli zachowały się pamiątki w postaci kartek pisanych 
do rodziny. Z nich dowiedzieć się można, że żywo inte-
resował się okupacyjnymi losami bliskich, martwił się ich 
niedostatkiem, niepokoił się, jak radzi sobie żona Maria 
z utrzymaniem domu, siebie i dzieci, ubolewał, że nie 
może im pomóc. Korespondencja, na ile pozwalały warun-
ki okupacyjne, była regularna. W listach prosił o zdjęcia 
małżonki i dzieci, ciekaw jak wyglądają, co porabiają. Ze 
swej strony nie pisał o trudach i smutkach życia obozo-
wego, nie żalił się na los, ale starał się przekazać informa-
cje o jaśniejszych chwilach życia jeńca wojennego. Pisał 
między innymi o założeniu teatru obozowego, w którym 
działał, informował o ukończeniu kursów nauczycielskich 
i doskonaleniu zawodowym, oczywiście w formie, na jaką 
pozwalały warunki obozowe. Dowodzi to, że jeńcy mieli 
nadzieję, iż po zakończeniu działań wojennych aktywnie 
włączą się w odbudowę kraju.

Los zrządził, że po wojnie nie wrócił do Polski. 
Pozostał w Niemczech, w strefi e amerykańskiej. 

Rodzina Punzetów z wizytą u ks. proboszcza, 1930 r. Stoją od lewej 

Eugenia Litwińska, ks. proboszcz Teodor Janowski, Maria Punzet, 

Antoni Punzet, w dolnym rzędzie dzieci: Zdzisław, Maria, 

Jerzy, Kazimierz.

Grób Antoniego Punzeta i jego żony Marii na cmentarzu Rakowickim 

w Krakowie.

rzu Rakowickim w Krakowie, a 19 maja 1980 roku 
spoczęła obok Antoniego jego żona Maria. 

Antoni był człowiekiem skromnym, nie oczekiwał 
nigdy zaszczytów i dowodów uznania za swoją pracę.
Chciałybyśmy jednak – wspominając Antoniego Punzeta 
– naszego ojca i dziadka, docenić jego zasługi

Lenovo
Sticky Note
zmienić cmentarzu na Cmentarzu

Lenovo
Sticky Note
Postawić na końcu kropkę.
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O skali problemu mogą świadczyć ówczesne 
ceny: korzec (120-125 litrów) żyta kosztował 
od 12 do 12,5 złp., korzec pszenicy od 15,5 do 18 złp. 
kosa importowana wyceniana była na 5,5 złp, kra-
jowa, 1 złp. Popularne jeszcze do niedawna na pol-
skiej wsi rzezaki do sieczki nabite na sztorc – 2 złote 
polskie. Za wykucie piki w wiejskiej kuźni płacono 
3 złote polskie. Ile takich kos i pik musiały zakupić 
władze powstańcze? Jak duże fundusze generał Ta-
deusz Kościuszko musiał wydać tylko na uzbrojenie 
wojska w armaty, karabiny i inny sprzęt wojskowy, 
który produkował przemysł? Skarbiec króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego był nie tylko pusty, ale 
i zadłużony. W 1793 roku zadłużenie króla wynosiło 
33,5 mln złp. Taki stan fi nansów państwa i skarbca 
królewskiego był konsekwencją przegranej wojny 
polsko-rosyjskiej z 1792 r., okupacji rosyjskiej, gra-
bieży i represji politycznych. Wielkopolskę wojska 
pruskie niszczyły wysokimi kontrybucjami. Nato-
miast konfederaci niszczyli cały kraj. W tym to czasie 
upadło siedem największych banków warszawskich. 
W omawianym okresie negatywny wpływ na stan 
fi nansów miały także działania Prus. Polskie monety 
o lepszej próbie kruszcu były wyprowadzane z obiegu 
pieniężnego przez Hohenzollernów, następnie prze-
tapiane na monety własne o niższej zawartości złota 
i srebra. Powodowało to ogromne straty w polskim 
systemie monetarnym.

Przebywając w Ameryce i we Francji, Tadeusz 
Kościuszko zapoznał się z obowiązującymi tam sys-
temami pieniężnymi. Po zwycięskiej insurekcji pla-
nował zreformować polski system monetarny. Jednak 
nie mając innej możliwości fi nansowania powstania 
podjął decyzję o wprowadzeniu pieniądza papiero-
wego. Do 1794 roku w niektórych majątkach ziem-
skich funkcjonował już „pieniądz – bon” w formie 
papierowej. Bony te drukowali właściciele ziemscy 
w celu zapłaty chłopom pańszczyźnianym. Takie 
„niby” pieniądze obowiązywały tylko we własnych 

włościach – najczęściej do regulowania rachunków 
w karczmach arendowanych przez Żydów od właści-
ciela majątku. Jak podaje prof. Tadeusz Kałkowski, 
„pieniądz zamykał magiczny cykl obiegu: pan – chłop 
– karczma – pan”.

Tadeusz Kościuszko próbował również fi nansować 
insurekcję z podatków nałożonych na zamożniejsze 
społeczeństwo i kościoły. Jednak z mizernymi rezul-
tatami. Jako ciekawostkę można podać, że powstańcy 
pierwsze pieniądze na potrzeby insurekcji zdoby-
li, zajmując kasę ambasady rosyjskiej w Warszawie. 
Po apelu przywódców insurekcji o wsparcie po-
wstania społeczeństwo przekazało w gotówce kwotę 
1 341 841 złp i liczne złote i srebrne kosztowności. 
Insurekcja otrzymywała wsparcie na działalność po-
wstańczą od patriotycznie nastawionych do sprawy 
polskiej możnowładców i księży różnych wyznań. 
Przykładem może być fakt przekazania kosztowności 
zakonu bazylianów przez JE biskupa chełmskiego 
i bełskiego Porfi riusza Skarbka Ważyńskiego herbu 
Adbank. Księża z kościoła Mariackiego w Krakowie 
ofi arowali na ten cel 12 szczerozłotych fi gur aposto-
łów. Księżna Izabela z Flemmingów Czartoryska 
wspomagała powstanie kościuszkowskie w tak dużym 
zakresie, że rząd carski dokonał konfi skaty jej dóbr 
wołyńsko-litewskich. Takich pozytywnych przykła-
dów było o wiele za mało, by można było sfi nansować 
koszty tak olbrzymiego przedsięwzięcia.

Tadeusz Kościuszko mocą „Uniwersału połaniec-
kiego” powołał Radę Najwyższą Narodową (RNN). 
Uchwałą RNN z dnia 8 czerwca 1794 r. Dyrekcja 
Biletów Skarbowych (DBS) w składzie trzech ban-
kierów (A. Kapostas, J. Pothas, J. Kassel) i czterech 
magnatów została zobowiązana do emisji biletów 
skarbowych na sumę 60 milionów złotych oraz zdaw-
kowych na kwotę 14 milionów złotych. W okresie 
powstania wyemitowano w różnej formie bilety 
na kwotę 10 873 437 złotych polskich (złp). Po upad-
ku powstania w rękach ludności, przede wszystkim 

Konstanty Mirosław Michorowski

KOŚCIUSZKOWSKI SYSTEM MONETARNY

Powstanie kościuszkowskie było ostatnią próbą ratowania upadającej Rzeczpospolitej Szlacheckiej. 
Jak każde przedsięwzięcie, tak i insurekcja wymagała znacznych funduszy na pokrycie wydatków 
wynikających z utrzymaniem wojsk, zakupem broni i utrzymaniem całej infrastruktury związanej 
z prowadzeniem wojny przeciwko zaborcom.
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warszawiaków, pozostało około 7,89 miliona złp. 
Ówcześnie banknoty te miały ofi cjalny stały kurs 
związany z walutą kruszcową i były zabezpieczone 
na dobrach narodowych.

Papier do drukowania banknotów o nominałach 5, 
10, 25, 50, 100, 500, 1000 złp produkowany był w ho-
lenderskiej fi rmie J. Hong & Zoonen i posiadał znak 
wodny w formie cienkich poziomych linii, napisów 
oraz elementy ozdobnych. Druk biletów skarbowych 
odbywał się ofi cynie drukarskiej Dufoura i Grölla 
w Warszawie. Mniejsze nominały (5 i 10 groszy mie-
dzianych, 1 złp, 4 złp serii pierwszej i drugiej) dru-
kowane były na papierze czerpanym pochodzącym 
z Fabryki Papieru w Jeziornie koło Warszawy. Zna-
kiem wodnym był herb Polski i Litwy z poziomym 
napisem JEZIORNA i ozdobnymi liniami po bokach. 
Część biletów skarbowych o nominale 4 złp miała 
znak wodny składający się z dwóch prostokątnych 
ramek i napisu 4ZŁP.

W początkowym okresie insurekcji emitowano 
bilety skarbowe o wyższych nominałach. Powo-
dowało to jednak kłopoty w obrocie tymi walora-
mi. Banknotów nie chciano przyjmować, bądź też 
przyjmowano ale po niższym niż ofi cjalny kursie. 
Były problemy z wydawaniem reszty w monetach. 
Ujemną stroną banknotów był też brak możliwości 
pełnego regulowania powinności podatkowych. Zo-
bowiązania można było zapłacić banknotami jedy-
nie do 50% należnej kwoty. Pozostałe 50% musiało 
być uiszczone w monetach. To był bardzo duży błąd 
emitentów, gdyż ofi cjalny banknot nie zwalniał re-
gulującego należności podatkowe w całości i tym 
samym została zatracona podstawowa funkcja pie-
niądza.

Bilety zdawkowe o niskich nominałach zostały 
wprowadzone do obiegu z uwagi na występujące pro-
blemy, o których zasygnalizowano powyżej. Bankier 
Kapostas – członek DBS, w ciągu dwóch tygodni 
rozwiązał problem, emitując bilety zdawkowe o no-
minale 2 i 4 złp.

Po upadku powstania zaborcy ustanowili Komisję 
Trzech Dworów, która przeprowadziła spis posiadaczy 
biletów. Jednak poprzestano tylko na tej czynności. 
Dzisiaj banknoty te stanowią bardzo cenną pamiątkę 
narodową i numizmatyczną.

Naczelnik Tadeusz Kościuszko, jako bohater na-
rodowy, był i jest najbardziej popularną historycz-
nie osobą. Imieniem Generała nazwane są szkoły, 
place, ulice, placówki kultury, liczne organizacje 
i związki społeczne. W wielu miastach jego osoba 

jest uhonorowana pomnikiem, popiersiem, tablicą 
pamiątkową czy symbolicznym kopcem.

Dlatego nie mogło zabraknąć tej postaci na bank-
notach i monetach polskich.

Monety powstania kościuszkowskiego 
z 1794 roku:

 � trzydukatowe stanisladory, próby 986 

(złoto próby dwudziestokaratowej) o wadze około 12,3 grama. 

Wykonano tych monet 5256 egzemplarzy.

 

� 1 ½ dukata - półtoradukatowe półstanislasory, próba złota j/w, 

waga 6,1567 grama;

Przeciętna ilość czystego złota w monecie wynosiła 5,1437 grama. 

Wyemitowano 8114 egzemplarzy.

� talar (sześć złotych) srebro, próba 833, waga 14,03 g o łącznym 

nakładzie 182 000 egzemplarzy wykonanych w latach 1794-95.

� szóstak (6 groszy) –bite ze sreber kościelnych, srebro 
trzy i pół próby, o ciężarze od 1,7356 do 1,5521 grama 
(inny autor podaje ciężar monety 1,6 g. jako średnią 
wagę), emisja 13 100 000)
� 1 złoty srebrne: nakład łączny; 894 000 egz. próba 
srebra 626 o ciężarze 9.35 g.
� 10 groszy srebrnych, próba 373 waga 2,49 brak 
danych odnośnie wielkości emisji.
� trojak koronny miedziany, waga 11,69 rant liściasty 
w okresie roku insurekcji  emitowany w wysokości 
985 000 egz.
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� Moneta zdawkowa bez daty emisji z popiersiem 
Tadeusza Kościuszki o wadze 3,9 grama w miedzi 
była emitowana w 1794 roku ze znakiem menniczym 
M.V. i była bita w mennicy warszawskiej. Taka sama 
moneta już po powstaniu była emitowane z datą – 
1795, ale już bez popiersia Naczelnika.

RNN wprowadzając nową, niższą stopę menniczą 
dla monet emitowanych na potrzeby insurekcji, a równą 
stopie prusko-brandenburskiej, uczyniła nieopłacalnym 
proceder wyprowadzania z rynku monety polskiej. Jed-
nak ta reforma mennicza okazała się zabiegiem mocno 
spóźnionym, aby poprawić stan fi nansów państwa.

Banknoty powstania kościuszkowskiego 
z 1794 roku

� 25 złotych, wyemitowano 35 tys. szt.
� 50 złotych, nakład 36 700 szt.
�100 złotych, emisja 19 300 egzemplarzy.
� 500 złotych o wielkości emisji 500 szt.

Wszystkie wyżej bilety skarbowe były zszywane 
po 500 szt. i oprawiane w płótno. Przy wydawaniu 
banknotu ręcznie odcinano grzbiety i z tego powodu 
długość poszczególnych banknotów jest różna. Numer 
biletu skarbowego na dole jest tożsamy z numerem 
na zszywce. Wszystkie podpisy są odręcznie sygno-
wane nazwiskami: A. Michałowski, J. Klek, J. Gacz-
kowski, M. Zakrzewski, P. Grozamani, M. Pągowski, 
T. Staniszewski, M. Skalski, T. Żarski. Na każdym 
banknocie widniały dwa lub trzy podpisy.

� 5 złotych (uchwała RNN 

z 8.06.1794 r. Emisja 58900 sztuk

� 10 złotych, emisja w wy-

sokości 46 500 egzemplarzy.

� 1000 złotych, 

których było w obiegu 

1000 szt.

 � 5 groszy miedziane (Uchwała RNN z dnia 13 sierp-
nia 1794 ) Emisja 800 tys. szt.

 � 10 groszy miedziane. Emisja w wysokości 377 028 egzemplarzy.

 � 4 złote polskie. (Uchwała RNN z dn. 04 września 1794 r.). prze-

kazano do obiegu 990 730 szt.
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� 1 złoty polski (Uchwała RNN z 13 sierpnia 1794 roku). 

Wyemitowano 11 920 szt.

Banknoty międzywojenne 1919 – 1923
Drugą grupą banknotów pod względem kolejności 
emisji są bilety Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, 
na których była umieszczona podobizna Tadeusza 
Kościuszki. Dlatego potocznie były te banknoty zwane 
„biletami kościuszkowskimi”. Emisja z dnia 23 sierpnia 
1919 roku obejmowała nominały: 1, 5, 10, 20, 100, 
500, 1000 mkp, a emisja z 7 lutego 1920 roku miała 
nominały pół (1/2) mkp i 5000 mkp. Papier i druk 
tych banknotów odbywał się w Wiedniu, a po spro-
wadzeniu klisz do kraju bilety drukowano w Państwo-
wych Zakładach Grafi cznych na papierze Mirkowskiej 
Fabryki Papieru Towarzystwo Akcyjne w Jeziornie k. 
Warszawy, a także z papierni państwowej. Na bankno-
tach widnieją podpisy: Dyrekcja PKKP Józef Zarzycki, 
skarbnik Marian Karpus. Autor banknotów kościusz-
kowskich nieznany, grafi ka drukarni wiedeńskiej. 
Wymiary banknotów od: 161 x 98 do 172 x 110 mm. 
Awers: z prawej strony Tadeusz Kościuszko w kolorze 
granatowym i brązowym. Typografi a. Na rewersie nu-
meracja w kolorze czerwonym, sześciocyfrowa. Znak 
wodny: siatka kwadratów o zaokrąglonych rogach

� ½ marki polskiej, emisja 

07.02.1920 r. druk krajowy.

� 5 marek polskich, emisja 

z 28.08. 1919 roku.

� 10 marek polskich, emisja 23.08.1919

� 20 marek polskich

� 100 mkp z dnia 23 sierpnia 1919 roku.

� 500 marek polskich

� 1000 marek polskich emisja 

23.08.1919

� 5000 marek polskich, 

emisja 07.02.1920 r. wykonano 

w Polsce

� Awers i rewers biletu 100 mkp, emisja z 15 lutego 1919 r.

Prezentowane 100 marek polskich jest pierwszym 
polskim papierowym znakiem pieniężnym w Nie-
podległej Polsce.

� Awers i rewers 1000 mkp, emisja 17.05.1919 r.

Na awersie tych banknotów jest zawarta klauzula 
prawna: „Państwo Polskie przyjmuje odpowiedzialność 
za wymianę niniejszego biletu na przyszłą walutę we-
dług stosunku, który dla marek polskich uchwali Sejm 
Ustawodawczy. Druk tych banknotów odbywał się 
w Zakładach Grafi cznych Wierzbicki i Spółka w War-
szawie. Projekt Adam Półtawski.

Bilet PKKP powyżej pokazane zgodnie z art. 
4 dekretu z dnia 7 grudnia 1918 r. stanowiły prawny 
środek płatniczy w Polsce. W stosunku do tzw. bile-
tów kościuszkowskich maja subtelniejszą i bogatszą 
grafi kę.
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Ciekawostka: na wskutek presji infl acyjnej druko-
wano również w latach 1922-23 banknoty o nomi-
nałach od 10 000 do 10 000 000 mkp. Na szczęście 
bez wizerunku Tadeusza Kościuszki. Jako swoistą 
osobliwość przypomnę, że zgodnie z dekretem z dnia 
5 lutego 1919 roku podstawową jednostkę monetarną 
miał stanowić LECH dzielony na 100 groszy. W myśl 
ustawy sejmowej z dnia 28 lutego tegoż roku powyż-
szy dekret został uchylony. Przepisy tej ustawy zostały 
zrealizowane dopiero w 1924 roku.

Również jako osobliwość podaję zdarzenie, które 
opowiedziała moja mama. Otóż za banknot o nomi-
nale 5 milionów marek polskich kupiła 3 (trzy) solone 
śledzie z beczki i dostała parę drobnych reszty. To 
świadczy o ówczesnej hiperinfl acji i o „szalejących” 
cenach. Pensje – właściwie dniówki były wypłacane 
po zakończeniu pracy.

Nietypową i bardzo ciekawą historię swojej 
prezentacji w obiegu miały bilety emisji z dnia 
28.02.1919 roku z napisem „BANK POLSKI”. Wy-
konanie tych nominałów zostało zlecone dla dru-
karni w Paryżu (1, 2, 10, 20. 50 zł.) oraz w Anglii 
(nominały stu i dwustuzłotowe). Grafi kę wykonano 
w tych drukarniach, na których umieszczono wizeru-
nek Tadeusza Kościuszki. Te banknoty wprowadzo-
no do obiegu dopiero w 1924 roku, już po reformie 
fi nansów państwa przeprowadzonej przez ministra 
skarbu Władysława Grabskiego. Do tego momentu 
w obiegu była marka polska, o czym wspomniałem 
powyżej.

1. dwa złote,

� Jeden i dwa złote

� Dziesięć i dwadzieścia złotych

Po reformie Grabskiego Bank Polski wprowa-
dził 30 września 1924 roku banknoty z datą emisji: 
15 lipca 1924 roku o nominałach 10, 20 złotych, które 
są podobne do biletów bankowych z 28.02.1919 r. 
Wykonanie tych biletów bankowych z wizerunkiem 
Naczelnika zlecono Państwowym Zakładom Grafi cz-
nym na papierze z Jeziornej i z importu.

Rzeczpospolita Polska okresu międzywojenne-
go bardziej doceniała zasługi Tadeusza Kościuszki, 
co obrazuje ilość emitowanych banknotów, w prze-
ciwieństwie do PRL-u, gdzie na przestrzeni czasowej 
dwukrotnie dłuższej wprowadzono do obiegu tylko 
jeden banknot z wizerunkiem Naczelnika Powsta-
nia.

Banknoty obiegowe PRL 1944 -1989

� sto złotych � pięćset złotych

Banknot bankowy o tym nominale większość 
członków Towarzystwa Kościuszkowskiego mia-
ła w swoich rękach, dokonując transakcji i zaku-
pu towarów. Po denominacji wartość tego bank-
notu wynosiła 5 groszy. Narodowy Bank Polski 
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w 1974 roku wprowadza do obiegu serię banknotów 
tzw. „Wielkich Polaków”. Są to banknoty wydru-
kowane na lepszym papierze, który produkowano 
w warszawskiej Państwowej Wytwórni Papierów 
Wartościowych. Wszystkie nowe banknoty posia-
dają jednakowy wymiar 138x63 mm. Banknot o no-
minale 500 zł. z „naszym” Kościuszką był emitowa-
ny z datą 16.12.1974 r. oraz 1 czerwca 1979 roku. 
Na obydwu banknotach podpisał się prezes NBP 
Witold Bień oraz w pierwszej emisji główny skarb-
nik Czesław Kamiński, natomiast na drugiej emisji 
Jerzy Lasocki.

Monety obiegowe współczesne 1949 - 1994

 

� 10 złotych (1959,1960,1966) nakład 44 815 153 egz. 

z miedzioniklu o średnicy 31. mm,

� 10 złotych (1969, 1970, 1971, 1972, 1973) łącz-
ny nakład 35 111 000 szt. Ta moneta jest już lżejsza 
od poprzedniej o 3,4 g i ma o 3 mm mniejszą śred-
nicę.

Moneta o wartości 10 złotych jest najbardziej 
popularną, bowiem została wydana w największym 
nakładzie (około 80 milionów egzemplarzy), biorąc 
oczywiście pod uwagę monety „kościuszkowskie”.

 

� 20 000 złotych, nakład 100 000 egzemplarzy w miedzioniklu 

o średnicy 29,5 mm

Monety kolekcjonerskie 
współczesne od 1972 - 2010

� Rewers monety 200 000 zł. Na awersie: Tadeusz Kościuszko 

na koniu. Legenda otokowa: „TADEUSZ KOŚCIUSZKO”, z 1990 roku, 

srebro próby 999 nakład 10 000 sztuk o średnicy 65 mm

� Awers i rewers monety 200 000 zł. Tadeusz Kościuszko 

z profi lem w lewo na tle atrybutów wojskowych. Legenda otokowa: 

„200 ROCZNICA POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO 1794 – 1994”. 

Rok wydania 1994, srebro próby 750, średnica 32 mm.

� 500 zł Tadeusz Kościuszko – popiersie profi lem w prawo. 

Legenda otokowa: TADEUSZ KOŚCIUSZKO 1746 – 1817, z 1976 r. 
złoto próby 900, nakład 2318 egz. o średnicy 32 mm.

 � 100 zł. Tadeusz 

Kościuszko z profi lem w prawo, 

legenda otokowa: Tadeusz 

Kościuszko 1746 – 1817, srebro 

próby 625, nakład 100 148 szt. 

średnica 32 mm.

� 100 000 zł. Tadeusz 

Kościuszko na koniu. Legenda 

otokowa: TADEUSZ KOŚCIUSZ-

KO, z 1990 r. srebro próby 999, 

nakład 10 000 szt. o średnicy 

39 mm
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� 200 000 zł. Tadeusz Kościuszko na koniu. Le-
genda otokowa: TADEUSZ KOŚCIUSZKO, z 1990 r. 
złoto próby. 999, nakład 13 egz., średnica 32 mm.

� Awers i rewers 500 000 złotych. Opis awersu jak wyżej. Emisja 

w 1990 roku, złoto próby 999 o średnicy 39 mm, nakład 12 egzem-

plarzy.

� 1 000 000 zł. Opis monety, jak wyżej. Emisja 
z 1990 roku. Złoto próby 999, średnica 65 mm. Ciężar 
monety 373,2 g. Tą monetę wybito w 1 (jednym) 
egzemplarzu.

Monety próbne 1949 – 1994

 � 10 zł. Tadeusz Kościuszko, popiersie profi lem w lewo z 1985, 

1960 r. nakład łączny 515 szt. średnica 31 mm, moneta wykonana 

w trzech rodzajach metalu: z miedzioniklu, niklu i aluminium.

� 10 zł. Tadeusz Kościuszko – popiersie z profi lem w lewo, z na-

pisem 10 złotych, emisja z 1958 i 1960 o łącznym nakładzie 540 egz. 
wykonanych w aluminium, miedzioniklu i niklu o średnicy 31 mm

� 10 zł. Tadeusz Kościuszko – popiersie z pro-
fi lem w lewo z 1966,1969, 1970, 1971 r. o łącznym 
nakładzie ponad 845 egz. Średnica 28 mm. Monetę 
wykonano z aluminium, miedzioniklu i niklu.

� 100 zł. Tadeusz Kościuszko, nakład 520 egz. 
z 1976 roku. Średnica 32 mm. Monetę wykonano 
z niklu w ilości 500 szt. i ze srebra – 20 szt.

� 100 zł. Tadeusz Kościuszko en face, Legenda otokowa: 

TADEUSZ KOŚCIUSZKO 1746 – 1817, z 1976 r. nakład 3500 szt. 

Średnica 32 mm. 

Monetę próbną wykonano z niklu oraz w srebrze o próbie 625.

� 500 zł. Rewers monety. Na awersie jest umieszczony Tadeusz 

Kościuszko – popiersie z profi lem w prawo. Legenda otokowa: 

Tadeusz Kościuszko 1746-1817, napis „próba” z 1976 r. 

o łącznym nakładzie 800 szt. 

Wykonane w niklu oraz w złocie próby 900 średnica 32mm.

� 500 zł. Tadeusz Kościuszko. Legenda otokowa: 
Tadeusz Kościuszko 1746-1817, próba z 1976 roku 
wydana w niklu o nakładzie 500 egz. O średnicy 
32mm.
� 20 000 zł. Profi l Tadeusza Kościuszki na tle 
sztandarów i atrybutów wojskowych. Legenda oto-
kowa: 200 rocznica powstania kościuszkowskiego 
1794 – 1994, wydana w 1994 roku z niklu w ilości 
500 egzemplarzy, średnica 29,5 mm.
� 200 000 zł. Opis j/w. rok wydania 1994, w ni-
klu o nakładzie 500 egz. o większej średnicy o 3 mm 
w stosunku do monety o nominale 20 000 zł.

Wszystkie monety próbne mają na awersie pró-
ba „próba” wypukły. Monety z napisami wklęsłymi 
są fałszywkami.
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Dokonując podsumowania opisu banknotów i mo-
net można je podzielić na:

- Banknoty i monety, z którymi Tadeusz Kościuszko 
był osobiście związany poprzez spowodowanie ich emi-
sji lub też były w obiegu w okresie insurekcji kościusz-
kowskiej, a teraz są wartościowymi pamiątkami.

- Natomiast monety i banknoty wydane z różnych 
okazji jako emisje okolicznościowe przypominają 
zdarzenia historyczne z naszej przeszłości.

- Największa liczbę egzemplarzy stanowiły monety 
i banknoty obiegowe, które są przechowywane w wie-
lu rodzinach i to one przypominają naszym rodakom 
o Wielkim Polaku, chlubnej przeszłości i tradycjach 
niepodległościowych.

- Monety próbne stanowią tylko odzwierciedlenie 
polityki monetarnej Banku Polskiego lub instytucji, 
które miały prawo do ich emisji.

Naczelnikowi Tadeuszowi Kościuszce miasto Poła-
niec zawdzięcza sławę jako miejsce ogłoszenia Uniwer-
sału, zwanego przez znawców historii „połanieckim”. 
Natomiast polski system pieniężny jest oparty o bank-
noty, których Generał był pomysłodawcą i twórcą.

Reasumując, z całą świadomością można zaryzy-
kować twierdzenie, że monety i banknoty związane 
z Naczelnikiem Tadeuszem Kościuszką lub też te, 
na których jest jego podobizna, albo opisujące chwa-
lebne czyny insurekcji, należą do najcenniejszych nu-
mizmatów zarówno pod względem historycznym, jak 
i materialnym. W katalogu monet na 2011 rok jedna 
z monet prezentowanych w niniejszym opracowa-
niu jest wyceniana na 40 000 złotych. Wiele monet 
posiada adnotację, tzw. cena amatorska. Bo na jaką 
wartość można wycenić monetę, która została wy-
konana w złocie, w jednym egzemplarzu?

PS. Powyższe opracowanie nie pretenduje do miana pra-
cy spełnionej, gdyż takim przypadku winno się wyjść poza 
granice Połańca i Rzeszowa, odwiedzając liczne muzea 
i biblioteki naukowe. Jednak może przybliżyć czytelnikom 
poczynania Tadeusza Kościuszki, które są mniej znane, 
gdyż wybiegały poza sferę militarną.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania panu Jaku-
bowi Moryto z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Połańcu za okazaną cenną pomoc.
Bibliografa:
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Józef Korczak „Gerwazy”     Połaniec, 11 Listopada 2011r.

WYSTĄPIENIE Z OKAZJI 93. ROCZNICY ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI

 Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Połańcu z okazji 93. rocznicy odzyskania Niepodległości 
w dniu 11 Listopada 1918r. zostało wygłoszone wystąpienie w imieniu: Stowarzyszenia Komba-
tantów „Jędrusiów” Żołnierzy Armii Krajowej ich Rodzin i Sympatyków z siedzibą w Połańcu oraz 
pozostałych kombatantów, które w całości zamieszczamy poniżej.
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Szanowny Pan!
Przewodniczący Rady Miejskiej
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

Szanowne Panie i Panowie!
Radni – Rady Miejskiej w Połańcu
Szanowni Goście i Mieszkańcy Połańca!

Ostatnią formą rozwojową i organizacyjną naro-
dów, są narodowe państwa. Polska, ze swoim geopoli-
tycznym położeniem i charakterem sąsiadów, została 
skazana na ustawiczne parcie i chęci zaborów naszych 
ziem – od Zachodu przez Niemcy, od Wschodu przez 
Rosję, i okresowo od Południa – przez Austrię.

Mieliśmy w naszej wielowiekowej historii okresy 
chwały i zwycięstw, ale też klęsk i upadku z utratą 
Niepodległości aż przez 123 lata, po dokonaniu roz-
biorów Polski przez sprzymierzonych – wrogich są-
siadów. Dlatego też, dzień odzyskanej Niepodległości 
11 Listopada 1918 r. był dla nas Polaków dniem szcze-
gólnego przeżycia i szczególnej radości z powodu 
zrealizowanych marzeń od wielu pokoleń. Narody, 
które nie przeżywały utraty Wolności i Niepodległo-
ści, lub które jeszcze nie posiadały uświadomionej 
tożsamości, wspólnoty etnicznej i kulturowej, nie 
są w stanie w pełni zrozumieć takiego stanu, i tego, 
co utraciły.

Ale dzisiejsze wystąpienie ograniczam do wybra-
nych zdarzeń historycznych II wojny światowej – 
mało prezentowanych w powszechnych publikacjach 
o działalności Polskiego Państwa Podziemnego i jego 
najważniejszej struktury konspiracyjnego wojska – 
Armii Krajowej. Treść dzisiejszego wystąpienia świa-
domie dostosowana nie tylko do rocznicy odzyskania 
Niepodległości, a także do złożenia odpowiedniego 
wniosku, odstępując od pierwotnego zamiaru uczy-
nienie tego w rocznicę wybuchu wojny 1939 r., uzna-
jąc tę datę za bardziej stosowną.

W rocznice odzyskania Niepodległości wszyscy 
Kombatanci Połańca składają wniosek i gorącą prośbę 
do Władz Połańca o nadanie:

skwerowi przy ulicy Stefana Czarnieckiego nazwy 1. 
– Skwer im. Armii Krajowej z symbolem Polski 
Walczącej – Kotwicą – oraz ulicom Połańca – jesz-
cze bezimiennym następujących nazw:
ulica – Narodowych Sił Zbrojnych2. 
ulica –,,Sybiraków’’3. 
ulica – Nauczycieli,,Tajnego Nauczania’’.4. 

Potrzeba takich upamiętnień jest coraz bardziej 
odczuwana i rozumiana przez całe społeczeństwo, 
a w ocenie historycznej w pełni zasadna.

Uzasadnienie wniosku

Jeszcze nie ucichły i nie zakończyły się walki obron-
ne, po dokonanej napaści na Polskę we wrześniu 
1939 r. przez Niemcy i Rosję Sowiecką, a wobec prze-
widywanej klęski, po zdradzie Francji i Anglii i nowej 
sytuacji jaka zaistniała – już 27 września 1939 r., 
na podstawie pełnomocnictwa Naczelnego Wodza 
– Marszałka Edwarda Rydza - Śmigłego powstał 
Związek Konspiracyjny pod nazwą – Służba Zwy-
cięstwu Polski (SZP). Na czele tego związku stanął 
gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Ten akt 
decyzyjny i dzień 27 września 1939 r., specjalną 
uchwałą sejmu RP w 1998 r. uznany został i jest 
obchodzony – jako zalążek Polskiego Państwa 
Podziemnego (PPP). Od tego czasu, tajne służby 
wojskowe Polski, a także spontanicznie różnorodne 
patriotyczne ugrupowania i pojedyncze jednostki 
tworzyły komórki i związki konspiracyjne rozrastające 
się i tworzące różne formy - oporu biernego - a w mia-
rę trwania czasu okupacji i narastania terroru, także 
akty walki zbrojnej czynnej przeciwko okupantom.

 Józef Korczak, autor artykułu, w żołnierskich czasach
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Aby uporządkować tę spontaniczną różnorod-
ność organizacyjną i działalność obronną, należało 
objąć wszystkich jednolitą strukturą, i jednolitym 
dowodzeniem – tak – jak wspólny był i jeden cel 
dla wszystkich.

Już 30. IX. 1939 r. na Uchodźstwie - we Francji, 
ukonstytuował się nowy Rząd z gen. broni Wła-
dysławem Sikorskim – jako Premierem – a jed-
nocześnie jako Naczelnym Wodzem Polskich Sił 
Zbrojnych. To jednoosobowe sprawowanie najważ-
niejszej władzy cywilnej i wojskowej – zapewniało 
najsprawniejszą – z możliwych w tych okoliczno-
ściach władzę z głównym – wiodącym celem od-
zyskania utraconej niepodległości. Zachowana też 
została konstytucyjna i międzynarodowa ciągłość 
niepodległego bytu Państwa Polskiego, chociaż 
z czasowym okupowaniem jego terytorium przez 
zaborców, ale też – zgodnie z takimi ustanowienia-
mi prawa międzynarodowego – z zachowaniem 
niepodległego bytu, pomimo trwającej dokona-
nej okupacji. Państwa przyjazne Polsce i neutralne 
uznały suwerenność Polski w nowej – czasowej rze-
czywistości okupacyjnej, utrzymując z nami nadal 
stosunki dyplomatyczne.

Pierwszym istotnym działaniem nowego Rzą-
du w zakresie organizacji konspiracyjnego wojska 
do walki wyzwoleńczej było przekształcenie Służby 
Zwycięstwu Polski – organizacji wojskowo politycz-
nej, i powołanie Związku Walki Zbrojnej(ZWZ) 
- organizację czysto wojskową i apolityczną, z mia-
nowaniem na Dowódcę gen. Kazimierza Sosnow-
skiego ps.,,Godziemba’’.

W miarę trwania okupacji i działalności konspi-
racyjnej- rozwój organizacyjny, stan liczbowy żoł-
nierzy, ich uzbrojenia i wyszkolenia dał podstawy, 
aby tej strukturze nadać już formę i nazwę godną 
osiągniętego stopnia organizacyjnego i zdolności 
bojowych do spełnienia przeznaczonych zadań. 
Dla podkreślenia tego stanu, oraz dla nadania 
także stosownego już prestiżu i znaczenia, Wódz 
Naczelny Polskich Sił Zbrojnych gen. Włady-
sław Sikorski rozkazem nr. 284 z dnia 14 lutego 
1942 r., przemianował nazwę- Związek Walki 
Zbrojnej – na – Armia Krajowa. Komendantem 
głównym AK mianowany został gen. Stefan Ro-
wecki „Grot”. Następnie, w krótkim czasie, bo już 
15 sierpnia 1942 r. Naczelny Wódz wydał nowy 
najistotniejszy dla konspiracji i kończący jej sta-
dium organizacyjne – rozkaz nr. 326 – o zjedno-
czeniu wszystkich ugrupowań konspiracyjnych 

walczących o odzyskanie niepodległości – pod-
porządkowanych Rządowi RP na Uchodźstwie 
z siedzibą w Londynie, i Naczelnemu Dowódcy 
Wojska Polskiego wchodzącego w skład koalicji 
antyniemieckiej – na Zachodzie. Wojna i stan oku-
powania terytorium Polski, ustanowił nowy podział 
terytorialny i zadaniowy dla Polskich Sił Zbrojnych, 
które po przegranej,,wojnie wrześniowej” opuściły 
kraj – nie licząc tych, którzy dostali się do niewoli, 
udając się różnymi kanałami do Francji, a po jej 
kapitulacji do Anglii- i na odradzającą się – już 
w strukturach konspiracji na terenie okupowanego 
kraju-Armią Krajową. Polskie Siły Zbrojne, nieusta-
jąco i jawnie walczyły poza krajem – na wszystkich 
frontach II wojny światowej, w ramach tak wymu-
szonego podziału terytorium prowadzenia walki 
i zadań – a Armia Krajowa, przeznaczona była 
do zachowania praworządności na obszarze oku-
powanego kraju, i do przygotowania przewidywa-
nego, powszechnego powstania narodowego, kie-
dy klęska Niemiec będzie już nieuchronna, a inne 
okoliczności wskażą termin i miejsce rozpoczęcia 
tego powstania. Armia Krajowa, w przypadkach 
rażącego bestialstwa okupantów miała także prawo 
reagowania zbrojnego- odwetowego, jak miało to 
np. miejsce w przypadku Powstania Zamojskiego 
(grudzień 1942 r.), lub likwidowaniu szczególnie 
okrutnych funkcjonariuszy gestapo lub groźnych 
zdrajców.

Główny człon zjednoczonej Armii Krajowej sta-
nowił: Związek Walki Zbrojnej, Bataliony Chłop-
skie i Narodowe Siły Zbrojne. Ale akt zjednoczenia, 
włączył także pod wspólne dowództwo i ujedno-
liconą strukturę AK szereg i innych – w tym,,Ję-
drusiów” – mniejszych, i małych ugrupowań kon-
spiracyjnych mających ten sam wspólny cel. Tym 
aktem scaleniowym połączonych zostało około 200 
różnych ugrupowań, lecz – zrozumiałym jest – nie 
wszystkie wymagały oddzielnego – imiennego wy-
różnienia w skali historycznej, co nie umniejsza 
ich adekwatnego do sił czynu zbrojnego i niepod-
ległościowego.

Armia Krajowa po połączeniu wszystkich ugru-
powań liczyła – wg ocen historyków około 350 
do 400 tys. stanu osobowego żołnierzy, i stanowiła 
ilościowy i organizacyjny ewenement w skali świa-
towej tego okresu historycznego.

Jeśli chodzi o działalność konspiracyjną – ilościo-
wą – mieszkańców Połańca i Okolic, to Jerzy Wła-
dysław Więckowski w swojej książce pt. „Podobwód 
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Armii Krajowej Osiek – Dąb” – wymienia imiennie 
118 osób, dodając, że jest to wykaz niepełny. Należy 
tu wyjaśnić powód dwoistości nazw. Dla Osieka 
zachowana została nazwa geografi czna jawna, a Po-
łaniec ukryty został pod kryptonimem „Dąb”. Osiek 
nie posiadał kryptonimu i autor nie mógł ujednoli-
cić nazw, ani zakonspirować Osieka. Siły osobowe 
żołnierzy Batalionów Chłopskich w Połańcu były 
mniej liczne – niż ZWZ – natomiast Narodowe 
Siły Zbrojne nie posiadały żadnej komórki organi-
zacyjnej – poza jednostkami. Jest mi wiadomym, 
że w Połańcu do NSZ należeli zawodowy podofi cer 
żandarmerii WP – Zygmunt Machnicki i Tadeusz 
Czerwiński „Sokół”. Być może należeli i inni, lecz 
takiej pewnej wiedzy nie posiadam. Najbliższa 
komórka organizacyjna –NSZ – silna i sprawna – 
mieściła się w Staszowie, gdzie przed wybuchem 
wojny stacjonował Batalion Wojska Polskiego. Z tej 
jednostki WP stacjonującego w Staszowie po ka-
pitulacji Polski rekrutowało się wielu konspirato-
rów: ofi cerów, podofi cerów, żołnierzy, ich rodzin 
i przyjaciół, a także mieszkańców Staszowa, gdyż 
jest znanym faktem, że miejsca, w których stacjono-
wały jednostki wojska, lub gdzie podczas powstań 
miały miejsce walki lub potyczki – lub inne ważne 
wydarzenia historyczne –mieszkańcy tych okolic 
posiadali zawsze większą wiedzę tych fragmentów 
historycznych i większe zaangażowanie – emocjo-
nalne osobiste. Dla Połańca taką funkcję spełnił 
„Uniwersał połaniecki”, stając się od tego czasu pew-
nym centrum kultu i wiedzy kościuszkowskiej oraz 
przesłania społecznych idei zawartych w „Uniwer-
sale połanieckim”.

Żaden okupowany kraj nie miał tak licznej 
armii konspiracyjnej i tak krwawego udziału 
w walkach jak Polska. Powstanie Warszawskie 
stanowiło apogeum tej walki z ilością łącznie – po-
wstańców i ludności cywilnej – około 200.000 ofi ar 
śmiertelnych, a także z pogorzeliskiem Stołecznej 
Warszawy. Tak jak Bitwa Warszawska 1920 r. zo-
stała już uznana przez historyków – jako trzecia 
bitwa w skali ważności dla losów świata, nie jak 
dotychczas jako osiemnasta, tak też Powstanie 
Warszawskie, uznane zostało za jedną z najbar-
dziej krwawych bitew II wojny światowej. Przed 
kapitulacją Powstańcy uzyskali status żołnierzy 
zawodowych Polskich Sił Zbrojnych z gwarancja-
mi przysługującymi jeńcom z pola walki zgodnie 
z ustawami międzynarodowymi. Do niewoli oddał 
się także Komendant Główny Armii Krajowej gen. 

dyw. Tadeusz Komorowski „Bór”. Na jego miejsce 
mianowany na Komendanta Głównego AK został 
gen. bryg. Leopold Okulicki „ Niedźwiadek”, który 
po całościowej analizie wydarzeń i wytworzonej 
sytuacji wydał sławny – ostatni rozkaz Nr 1391 
z dnia – 19 stycznia 1945 r. o rozwiązaniu Armii 
Krajowej. Od tej pory wielu jej członków, tych „nie-
zakratowanych”, już pod innymi nazwami działało 
nadal w nowej konspiracji niepodległościowej np. 
w szeregach WiN-u (Wolności i Niepodległości) 
lub później w Polskim Stronnictwie Ludowym 
będącym jawną opozycją – jedyną w tych czasach 
na obszarze panowania ZSRS.

 W dzisiejszym wystąpieniu pomijam fakt 
prześladowań żołnierzy Armii Krajowej i całego 
Podziemia, gdyż inne jest dzisiejsze, główne prze-
słanie. Z tego też powodu nie odnoszę się do in-
nych ugrupowań konspiracyjnych, nie należących 
do Armii Krajowej.

Szczególną grupę żołnierzy Armii Krajowej sta-
nowili,,Sybiracy” – (niezależnie od wcześniejszych 
deportacji Polaków na Sybir z Kresów Wschodnich 
Polski) – którzy jako Akowcy zostali aresztowani 
lub porwani i zesłani na Sybir po drugim wkrocze-
niu do Polski Armii Czerwonej, nie licząc oczy-
wiście tych zamordowanych, lub wcielonych siłą 
do Wojska Polskiego, w ramach koalicji antyhitle-
rowskiej- na Wschodzie. Z Połańca na Sybir zo-
stało zesłanych 17 żołnierzy Armii Krajowej. Dla 
tej grupy żołnierzy przygotowuję oddzielny artykuł. 
Właśnie z myślą o wszystkich Akowcach wywiezio-
nych na Sybir – ocenianych ogólnie na około 50.000 
żołnierzy – nie licząc osób struktur cywilnych (oko-
ło 200.000) – zgłaszamy prośbę o nadanie jednej 
z ulic Połańca nazwy –,,Sybiraków”. Na dzisiejszej 
uroczystości wśród nas znajduje się najmłodszy 
z Sybiraków połanieckich – Feliks Pławski ps. „Bo-
bik” – ps. sybirski „Karolek”, awansowany przed 
kilkoma tygodniami na stopień kapitana WP.

Obok struktur militarnych Polskiego Państwa 
Podziemnego istniały także formy walki cywilnej, 
z których,,tajne nauczanie” było jedną z najważ-
niejszych. Konspiracyjne nauczanie w tajnych 
kompletach – na wszystkich poziomach – łącznie 
z nadawaniem stopni naukowych, zweryfi kowanych 
po wyparciu Niemców z Polski, to także wydarzenie 
szczególne i chwalebne dla Polski Podziemnej – 
nauczycieli i młodzieży polskiej, zaangażowanych 
w tę działalność oświatową. Każdy nauczyciel i każ-
dy uczeń, na każdym poziomie tajnego nauczania, 
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mógł przypłacić to swoim życiem lub obozem 
przymusowej pracy – często równoznacznym z wy-
rokiem – przy tej okazji łącznie z innymi człon-
kami rodzin. Jako Naród zostaliśmy podzieleni 
na elitę narodową – zakwalifi kowaną do zagłady 
w pierwszej kolejności i w pilnym trybie – i resz-
tę społeczeństwa jako siła robocza, z dostępem 
do ograniczonej wiedzy według ustalonego 
poziomu i kontrolowanego przez okupantów. 
Jako Polacy – mieliśmy więc status niewolników 
„władców i panów świata” – Niemców – według 
programu Hitlera – z przeznaczeniem do plano-
wanego wyniszczania Polaków i innych Słowian. 
Ulica imienia Nauczycieli,,Tajnego Nauczania’’ bę-
dzie więc przypominać o okolicznościach i zagro-
żeniach wszystkim uczestnikom tego nauczania 
i ich rodzinom. Naszym obecnym obowiązkiem jest 
uświadamianie tej prawdy historycznej i należnej 
chwały dla polskiego nauczycielstwa i młodzieży 
tego okresu. To, co wówczas było intelektualnym 
pragnieniem wiedzy i potrzebą serca, było równo-
cześnie nakazem patriotyzmu, aby trwać jako Naród 
i przetrwać to okupacyjne piekło, bez znaczącego 
opóźniania rozwoju intelektualnego i nabywania 
wiedzy przez nasze zniewolone pokolenie. Dzisiaj 
jest wołaniem o Pamięć Historyczną i utrwalaniem 
tych zdarzeń – tak łatwo przemilczanych lub elimi-
nowanych planowo i celowo z programów naucza-
nia i różnych innych form społecznego przekazu.

Armia Krajowa i jej około 400.000 żołnierzy 
jest faktem historycznym i symbolem walki 
o odzyskanie utraconej niepodległości, będąc 
jednocześnie dowodem patriotyzmu, ofi arności 
i świadomości, całego narodu z sytuacji, w jakiej 
byliśmy, mając przekonanie, że tylko czynny opór 
i czynna walka zbrojna mogą nam przynieść utra-
coną Wolność i ochronę przed całkowitą zagładą, 
zaprogramowaną przez okupantów. Słuszność takiej 
oceny potwierdza przebieg Powstania Zamojskie-
go.

Historycy europejscy określają działalność Ar-
mii Krajowej i ogólnie Polski Podziemnej jako – 
„fenomen historyczny Europy”. Wymieniam 
szczególnie Normana Davisa – wielbiciela prawdy 
historycznej, przyjaciela Polski, Polaków i naszego 
czynu zbrojnego, a z innych np. Jonathana Walkera 
za wydaną książkę pt. „Polska osamotniona” i zawar-
te w niej treści. AK jest chlubą Narodu Polskie-
go okresu II wojny światowej i ewenementem 
– jako wydarzenie militarne i organizacyjne tego 

czasu – potwierdzające wielkie i twórcze zdolności 
naszego Narodu, gdy inne czynniki – pozanarodo-
we – tego nie zakłócają i nie wypaczają. Jest także 
dowodem zgody i spójności całego Narodu w okre-
sach największego zagrożenia, jakim bezsprzecznie 
były okupacja niemiecka i sowiecka – podobnie, 
co stwierdziłem poprzednio – gdy wrogie i obce 
„czynniki agentury” – nie dzielą i nie zakłócają na-
szej zgody i spójności. Wywalczona wolność z takiej 
przemocy, z takiego okrucieństwa i tyranii, i z takiej 
otchłani zła – nie może zanikać w niepamięci lub być 
fałszowaną i znów utraconą z powodu nieznajomo-
ści pełnej i prawdziwej naszej historii, pozwalając się 
okłamywać,,,czarować’’ i mamić nowymi frazesami 
lub utopiami, ukrywając inny – podstępny i często 
niegodny cel. Na slogan,,unijności” lub,,globalizmu” 
spójrzmy bez kurtyn i bez dekoracji, które i tak sa-
moistnie opadają i coraz jawniej i szerzej odsłaniają 
cynizm, szyderstwo i egoizm nieokreślonych – wą-
skich i często nieznanych elit rządzących światem, 
w pragnieniu niewypracowanych przez siebie zy-
sków i ich zaborów, by znów w nowej formie rządzić 
Narodami – jako siłą roboczą. Narzucają wszystkim 
nowy model życia. Bez Boga, w którego istnienie, 
nawet transcedentalne, nie wierzą, lecz zawzięcie 
z Nim walczą, co jest niespotykanym fenomenem 
myślowym. Boją się prawdy – szczególnie dla nich 
niebezpiecznej. Prawo i sprawiedliwość społeczną 
ciągle relatywizują i na nowo interpretują. Nie uzna-
ją porządku moralnego i myślowego.

Historia uczy nas, że każda następna utrata wol-
ności stawała się coraz bardziej dzika i okrutna wo-
bec pokonanych. Szczególnie kłamliwa i oszczercza 
propaganda wrogów pod adresem ciemiężonych 
Narodów zniechęcała do udzielania im jakiejkol-
wiek pomocy, wiedząc o reperkusjach i możliwych 
także jawnych represjach. Krótkowzroczność takiej 
postawy egoistycznej tylko jako „obserwatorów” 
zdarzeń politycznych lub społecznych jak np.,,z-
drada monachijska’’, a potem,,poczdamska” nie 
pozwalała widzieć im – i własnego zagrożenia ukry-
tego i oddalonego na czas przyszły. Obecny kryzys 
i chaos społeczny jest głownie kryzysem moralnym 
i organizacyjno-strukturalnym życia Narodów wy-
rzekających się ustalonych przez wieki hierarchii 
i wartości.

Tak szerokie uzasadnienie naszych wniosków 
ma na celu niewątpliwe przekonanie wątpiących 
– jeśli tacy jeszcze są, o historycznej zasadności 
i ważności zgłaszanego wniosku.
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Patriotycznym i statutowym obowiązkiem 
Stowarzyszeń Kombatanckich i indywidualnych 
Kombatantów jest, aby – w zakresie ich wiedzy 
i możliwości – upamiętniać ważne wydarzenia hi-
storyczne z czasów okupacji, wprowadzając tę wie-
dzę historyczną do świadomości społecznej – np.. 
w formie stosowanych imion historycznych ulic 
czy placów. Wzbogaca to wiedzę odbiorców przez 
wprowadzanie do funkcjonowania w obiegu spo-
łecznym historii i w ten sposób kształtuje ich po-
stawy patriotyczne i obywatelskie – prospołeczne 
i wspólnotowe, ułatwiając też krytyczną ocenę rze-
czywistości, nawet poprzez najpiękniejsze maski.

Jesteśmy przekonani, że Władze Miasta i Gminy 
– oraz całe nasze Społeczeństwo podzielają przyto-
czone uzasadnienie i zaakceptują nasz wniosek.

Nadanie imienia – Armii Krajowej z symbolem 
Polski Walczącej – Kotwicą – skwerowi – na ob-
szarze którego stoi pomnik Tadeusza Kościuszki, 
a także rośnie posadzony już – Dąb Pamięci Katy-
nia – będzie wspaniałym dopełnieniem i zwieńcze-
niem historycznych walk wyzwoleńczych od czasu 
Insurekcji Kościuszkowskiej, poprzez późniejsze 
powstania i zrywy niepodległościowe aż do czasów 
współczesnych. Stanowić to będzie godny przyczy-
nek do upamiętniania działalności Polskiego Pań-
stwa Podziemnego i jego struktury konspiracyjnego 
wojska – Armii Krajowej z czasów okupacji. Dzień 
dzisiejszy – jako rocznica odzyskanej Niepodległo-
ści z 1918 r. – doskonale koreluje z poprzednimi 
czynami niepodległościowymi ubiegłych pokoleń 
– z Czynem Militarnym Armii Krajowej, jako ostat-
niej formacji zbrojnej walczącej o Niepodległość 
naszej Ojczyzny – Polski.

Ufamy, ze Władze Połańca i Gminy spełnią naszą 
prośbę, co będzie – jak sądzimy – także spełnieniem 
pragnienia całego Społeczeństwa i Władz naszego 
– historycznego Połańca i Okolic.

Z należnym szacunkiem

dziękuję za wysłuchanie

Winien jestem słuchaczom tego wystąpienia i czy-
telnikom niniejszego artykułu pewne uzupełniające 
wyjaśnienie. Obecni na tej uroczystości byli świadka-
mi nagłego omdlenia jednego z uczestników Pocztu 
Sztandarowego. Było to typowe dla takich sytuacji 
i pozycji stojącej omdlenie, ale także często warunko-
wane zawirowaniami ciśnieniowymi dla szczególnie 
wrażliwych osób. Ja także, niezależnie od wieku, już 
przed początkiem uroczystości czułem narastający 
dyskomfort, a w trakcie wystąpienia już wyraźne fa-
lowanie zdolności skupienia uwagi i ostrości wzroku. 
To było powodem fragmentarycznych zmian głosu 
i rytmu, a nawet krótkotrwałych przerw. Nie odczy-
tałem także w pełni przygotowanego tekstu. Podobne 
objawy miałem już dwukrotnie w kościele i dlatego 
od tego czasu Msze św. wysłuchuję w domu przez 
radio lub oglądam w TV, gdyż jeden raz, gdyby nie 
podtrzymanie mnie przez inne osoby – upadłbym 
na tył głowy, podobnie jak upadł, zdrowy i młody 
przecież, członek Pocztu Sztandarowego. Dlatego 
z tego miejsca dopowiadam dla pełnej jasności treści 
mojego wystąpienia, że fl ag narodowych na domach 
prywatnych w dniu naszego Święta Narodowego było 
rzeczywiście bardzo mało, lub w ogóle nie były wi-
doczne, (co powiedziałem) ale – co uzupełniam teraz, 
budynki i obiekty samorządowe były licznie udekoro-
wane fl agami, co jest niewątpliwą i chwalebną zasługą 
Władz naszego miasta. Podobnie groby żołnierskie 
z I i II wojny światowej były udekorowane licznymi 
zniczami i kwiatami na Dzień Wszystkich Świętych 
i Święto Narodowe. Chociaż z tekstu mojego wy-
stąpienia wynikało, że krytyczne uwagi odnoszą się 
do „władz rządzących światem”, dla których – niektóre 
polskie władze centralne są tylko wykonawcami zle-
ceń, podkreślam, że nie myślałem tu o władzach samo-
rządowych. Zasadność przytoczonych krytycznych 
uwag potwierdzają wydarzenia na ulicach Warszawy, 
jakie miały miejsce w dniu Święta Niepodległości, 
a co pokazała telewizja, prasa i liczne dyskusje. To, 
co oglądaliśmy, zasługuje na największe potępienie, 
a jednak znaleźli się liczni obrońcy anarchizacji – tak 
ważnych naszych uroczystości Narodowych, co z ubo-
lewaniem stwierdzam, i co także potwierdza zasad-
ność moich krytycznych uwag w wystąpieniu.

Proponowany układ tablicy z nazwą skweru i symbolem Polski 

Walczącej
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Józef Korczak „Gerwazy”

AWANS FELIKSA PŁAWSKIEGO NA KAPITANA

17 października br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu odbyła się miła i podniosła uroczystość 
nadania stopnia kapitana WP Feliksowi Pławskiemu, s. Wincentego, ur. w 1928r., zam. w Połańcu 
przy ulicy Ruszczańskiej 19.

Fe l i k s  Pł aw sk i 
w czasie okupacji był 
żołnierzem Armii Kra-
jowej, ps. „Bobik” i po 
drugim wkroczeniu do 
Polski Armii Czerwonej 
w okresie trwania przy-
czółka sandomierskie-
go został aresztowany 
przez NKWD i razem 
z innymi żołnierzami AK 
został wywieziony na Sy-
bir, gdzie przebywał od 

                        

                   

listopada 1944r. do marca 1946r. w zespole łagrów 
Borowicze – Nr. 270.

Po szczęśliwym powrocie do Polski kontynuował 
naukę ogólną i zawodową. W latach 1949–50 służył 
w Warszawskim Pułku Saperów w Kazuniu, pracując 
potem w branży budowlanej. Obecnie jest emerytem 
zamieszkałym z rodziną w Połańcu.

           Ponieważ przygotowuję obszerniejszy ar-
tykuł poświęcony wszystkim Sybirakom z Połańca, 
w którym zamieszczę więcej informacji, obecnie 
na tym kończę tę krótką informację, dołączając do 
gratulacji kilka fotografi i z tej uroczystości nomina-
cyjnej.

                                                                                                                                                      
            

Uroczystość nominowania Feliksa Pławskiego na stopień kapitana
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Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki (Grójec)

GENERAŁ ANTONI MADALIŃSKI
 

Generał Antoni Madaliński to dobrze rozpoznawalny przez mieszkańców Połańca bohater 
insurekcji kościuszkowskiej. Niewątpliwie na popularyzację nazwiska generała wpłynął fakt, 
że jedna z większych ulic naszego grodu nosi imię Madalińskiego. Korzystając więc z faktu, 
że przyjaciel Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu udostępnił redakcji „Zeszytów Poła-
nieckich” materiały dotyczące generała, postanowiliśmy przybliżyć Czytelnikom sylwetkę tej 
interesującej postaci1.

„Opowieści grójeckie”, Wyd. Włocławek 2002 
- fr agment

KRYPTA PANA ANTONIEGO

Wschodnią pierzeję niewielkiego, wyłożonego 
brukiem prostokątnego rynku, zamykały wysmukłe, 
z czerwonej, licowanej cegły klinkierowej wzniesione 
wieże kościoła parafi alnego w Przybyszewie. Ze smut-
kiem jakimś i zadumaniem spoglądały na przycupnięte 
u ich stóp niewielkie, parterowe domki i położone tuż 
za nimi i kilkoma jarami rozległe, nadpilickie błonia.
Wśród wysokich traw i wszechobecnej soczystej zie-
leni, meandrowała wartka Pilica w wodach której, jak 
w przeogromnym zwierciadle przeglądała się zgrabna 
i harmonijna sylwetka przybyszewskiej świątyni.

Lustro wody odbijając jej wizerunek, potęgowało 
nadrzędność budowli nad pozostałymi budynkami, 
przydając jej powagi i szacunku.

Od strony rzeki wioska cicha i senna, miłe 
sprawiała wrażenie. Otoczona mnogością drzew 

1.  Wstęp autorstwa Redakcji ZP.

i różnorodnością ich gatunków, zdawała się oazą 
w tym morzu zieleni. Usytuowana na dość wysokim 
i urwistym brzegu Pilicy, porozrywanym wijącymi 
się tu wszędzie jarami i przemyślnymi wąwozami wy-
oranymi koleinami po drążących je kołach chłopskich 
furmanek, kontrastowała z przeciwległym, niskim, 
południowym brzegiem rzeki na horyzoncie które-
go, wśród rozległych łąk widniały prawie bliźniacze 
Wyśmierzyce.

Jak większość miasteczek, ma i Przybyszew swoje 
piękne karty w historii orężnej narodu. To w Przy-
byszewie sam naczelnik Kościuszko wydał słynną 
odezwę do narodu polskiego, kiedy to zatrzymał się 
z wojskami pod miastem, maszerując ze Szczekocin 
na Warszawę w dniach 22 - 26 czerwca 1794 roku. 
Odezwa ta wydana w związku z najazdem wojsk 
pruskich na Kraków, kończyła się słowami: „…
Polacy mężni są w przedsięwzięciu, nieustraszeni 
w przygodach, stali w dokonaniu. Dan w obozie pod 
Przybyszewem dnia 24 czerwca 1794 roku. Tadeusz 
Kościuszko”.

Wznoszący się dumnie nad miastem (bo takim 
Przybyszew pozostaje w świadomości grójecczan), 
piękny neogotycki kościół pw. Piotra i Pawła, kryje 
w sobie pewną tajemnicę. Jest to w pewnym sensie 
dziedzictwo po nieistniejącym już, spalonym niegdyś 
drewnianym kościele.

Otóż w podziemiach jego zakrystii znajduje się 
krypta grobowa zawierająca trumnę ze szczątkami 
jednego z bohaterów Insurekcji Kościuszkowskiej, 
generała Antoniego Madalińskiego. Dlatego bohatera, 
ponieważ to jego działania wojskowe, zwane „mar-
szem Madalińskiego” w marcu 1794 roku, zapocząt-
kowały wybuch Powstania.
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Madaliński w Przybyszewie!? To się w głowie nie 
mieści! A któż by przypuszczał, że właśnie on i wła-
śnie tu, jakby dla takiego bohatera Wawelu nie stało? 
Ano właśnie tu, bo Madaliński związał się z tą zie-
mią wcale nie przypadkowo. Nie przypuszczał tylko, 
że związki te pozostaną wieczne…

Madaliński na około dwa lata przed śmiercią 
wydzierżawił od rządu położony niedaleko Przy-
byszewa majątek Borowe. Zanim jednak zajmę się 
tym wątkiem, zatrzymajmy się na chwilę przy Po-
wstaniu Kościuszkowskim. Madaliński był niekwe-
stionowanym inicjatorem tego zrywu. Być może nie 
w pełni świadomym założeń i konsekwencji. Trud-
no było w owych czasach, przy takim jak wówczas 
stanie mediów i łączności, mieć wgląd w logisty-
kę wojsk tym bardziej, że tradycyjnie już większe 
związki taktyczne z reguły działały indywidualnie, 
no bo i czasy były takie i każdy dowódca przecież 
hetmanem.…

Właściwie to od tego wątku winna się rozpoczy-
nać ta opowieść. Z pewną jednak premedytacją za-
cząłem od prezentowania Przybyszewa, a to z kilku 
zresztą powodów.

Pierwszym jest to, że warto było przedstawić 
to piękne a niedoceniane i niezauważane miasto 
dlatego, że historia jego jest naprawdę interesują-
ca. Drugim z powodów jest jakby uwaga, mająca 
uświadomić przeciętnego grójecczanina,zwykłego 
traktować „stołeczność” Grójca jako coś naturalne-
go i niezależnego, że nic nigdy nie jest dane na za-
wsze, prawa miejskie też. No i wreszcie po trzecie jak 
można by gawędzić o ciekawostkach i tajemnicach 
Przybyszewa, nie będąc wprowadzonym w jego 
dzieje i otaczającą go atmosferę.

Być może wprowadzenie to jest może przydługie 
i monotonne, ale na pewno ważne! Dzięki temu 
jednak odchylam jedną z tajemnic grodu nad Dy-
lówką, którą wcale nie jest opowieść o generale Ma-
dalińskim, żołnierzu. To opowieść o Madalińskim, 
człowieku mimo talentów i zaszczytów również nie 
pozbawionym wad i słabości. Bo był Madaliński 
człowiekiem swojej epoki. Romantycznym, rozha-
sanym szlachetką i patriotą, człowiekiem którego 
epoka kończyła się wraz z nim i jemu podobny-
mi.

Do 1997 roku, na północnej, zewnętrznej ścianie 
przyziemia nawy głównej kościoła parafi alnego pw. 
Św. Piotra i Pawła w Przybyszewie, na przyporze 
fundamentu wmurowana była marmurowa, spęka-
na tablica z zatartym już nieco napisem:

Śp.
Grób Antoniego Madalińskiego,

Generała WP, zm. w 1805 r.

Płytę tę przygniatał okazały, granitowy głaz z wy-
rytym tam napisem o identycznej treści jak wyżej. 
U stóp tychże w przyziemiu, widniały pozostałości 
nadpalonych zniczy i spłowiałe resztki wiązanki ze 
sztucznych kwiatów. Tyle człowieka… Owe nadpa-
lone znicze świadczyły o czyjejś pamięci, czyjej?

Być może ten symbol wiecznego ognia zapaliła 
ręka jakiegoś ucznia miejscowej szkoły lub kogoś, dla 
kogo czas i przemijanie symbolizują jakąś wartość. 
Być może… Dobrze że pamiętał.

Data wyryta na tablicy i głazie była mylną. Głaz 
bowiem umieszczono w tym miejscu znacznie póź-
niej, bo w latach siedemdziesiątych XX wieku, z uwagi 
na znaczne jej zniszczenie. Obecnie głaz ten jest jak-
by drogowskazem wskazującym nowo wzniesiony 
pomnik nagrobny, wystawiony w dniu 22 listopada 
1997 roku.

Była to wielka uroczystość i wielka gala. Gośćmi 
m.in. byli: Prymas Polski Kardynał Józef Glemp, Se-
kretarz Generalny Towarzystwa Miłośników „Ma-
zurka Dąbrowskiego” Antonina Kamińska, daleki 
krewny generała Stanisław Madaliński z Gdańska, 
dokonujący odsłonięcia nowego nagrobka oraz … 
orkiestra i kompania honorowa Wojska Polskiego 
z Radomia, jak i wielu okolicznych notabli.

Obecny nagrobek zawiera portret generała, zaś 
na płycie ze strzegomskiego granitu widnieje napis:

„ GRÓB
GENERA ŁA WP

ŚP ANTONIEGO
MADALIŃSKIEGO

1739 - 1804 ”

Poniżej zaś:
„GEN. ANTONI MADALIŃSKI

KONFEDERA T BARSKI
POSEŁ NA SEJM

GENERA Ł WOJSK KORONNYCH
INICJATOR I UCZESTNIK INSU-
REKCJII KOSCIUSZKOWSKIEJ”

Zajmijmy się więc naszym bohaterem…
Antoni Józef Madaliński urodził się w wielko-

polskim Porowie w 1739 roku w niezamożnej ro-
dzinie szlacheckiej przynależnej do herbu Laryssa, 
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a wywodzącej się z Wielkopolski. Przedstawiciele 
tej rodziny nie piastowali żadnych wielkich godno-
ści ani też urzędów. Ot, zwykła szlachecka rodzina 
jakich wiele. Przywiązana do kraju, tradycji i wielce 
patriotyczna.

Swoją służbę wojskową rozpoczął Madaliński jako 
towarzysz (podofi cer) w 1763 roku w pierwszej wiel-
kopolskiej brygadzie kawalerii, zaś swój chrzest bojo-
wy przeszedł jako uczestnik wojsk konfederacji bar-
skiej już w stopniu pułkownika ziemi przemyskiej.

Służba układała mu się różnie, jak to w wojsku: 
„raz na wozie, raz pod nim”. Był jednak człowiekiem 
obrotnym i konsekwentnym, bowiem jeśli czegoś 
nie mógł osiągnąć talentem lub męstwem, potrafi ł 
po prostu kupić. Były to jednak takie czasy i takie 
obyczaje. Godności można było niekiedy kupować. 
Może to niezbyt eleganckie i z naszego punktu widze-
nia mało moralne, ale wówczas było to zwyczajowo 
tolerowane, a niekiedy wręcz wymagane. Każda epoka 
ma swoje ciekawostki. Ogólnie jednak uznawany był 
jako „żołnierz dobry i człowiek zdatny”.

Był posłem na Sejm Czteroletni z okręgu gnieź-
nieńskiego i tu przyznać należy, że wykazał się dużą 
rozwagą, troszcząc się o interesy państwa. Należał 
do Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji 3 Maja.

W 1792 roku awansował do stopnia brygadiera 
swej macierzystej, wielkopolskiej brygady kawalerii. 
Dla porównania dodam, że Henryk Dąbrowski póź-
niejszy twórca Legionów, był w tej jednostce wice 
brygadierem.

Dowództwo brygady przejął po nieudolnym jej 
dowódcy Damazym Mioduskim, którego zresztą nie 
ma co zbyt mocno winić za stan jednostki, bowiem 
szlachta uznając, że samo uchwalenie Konstytucji 
3 Maja obroni Polskę, za nic nie chciała zwiększyć 
wydatków na armię.

Madaliński stacjonował wówczas w Radomiu, 
a było to w czasie wojny z Rosją. Okazał się człowie-
kiem prawym i patriotą, przystępując do ówczesnych 
struktur konspiracyjnych w których był niezwykle 
aktywnym. Zorganizował wokół siebie poważne siły 
wojskowe a było to w okolicach Warki, od których 
odebrał przysięgę „dla obrony wolności”, koncentru-
jąc je nieco później na północnym Mazowszu.

W 1794 roku odmówił wykonania rozkazu redukcji 
wojska i w dniu 12 marca 1794 roku rozpoczął swój 
słynny marsz znad Narwi, zwany „Marszem Madaliń-
skiego”, będącym sygnałem do rozpoczęcia powstania 
zbrojnego, stając się tym samym inicjatorem Insurek-
cji, zwanej potem Kościuszkowską.

Skierował swoje wojska w stronę Krakowa pozo-
rując marsz na Warszawę, próbując odciągnąć wojska 
rosyjskie od Krakowa, gdzie miał przybyć Kościuszko. 
Manewrem tym znakomicie zdezorientował przeciw-
nika i to zarówno Rosjan jak i Prusaków. Do brygady 
dołączyło po drodze wielu żołnierzy. Mimo pości-
gu, Madaliński zdołał doprowadzić wojsko w dniu 
3 kwietnia 1794 roku do Koniuszy, gdzie nastąpiło 
połączenie brygady z siłami Kościuszki.

Fakt ten przyśpieszył powstanie, bowiem stał się 
jakby hasłem do jego rozpoczęcia. Ułatwił również 
wybuch powstania na Litwie. Niestety, obudził czuj-
ność Prusaków, co równocześnie utrudniło wszczęcie 
powstania na ich terytorium.

Madaliński był niezwykle aktywnym w działaniu 
żołnierzem. Uczestniczył w bitwie pod Racławicami, 
paraliżował ataki Prusaków od strony zachodniej. Był 
pod Połańcem i został raniony pod Szczekocinami. 
Potem bił się w obronie Warszawy, skąd pośpieszył 
na pomoc powstańcom wielkopolskim. Szybko awan-
sował. Niestety, po klęsce maciejowickiej załamał się. 
Po otrzymaniu rozkazu przegrupowania wojsk pod 
Nowe Miasto, gdzie miała się odbyć narada co do dal-
szych działań, Madaliński dotarł jedynie pod Biało-
brzegi nad Pilicą, gdzie wystraszony pogłoskami o pla-
nowanym na jego życie zamachu, opuścił brygadę 
i schronił się w Wielkopolsce. Była to raczej ucieczka 
i jest to jedna z ciemniejszych stron w życiorysie ge-
nerała, wymagająca dokładnego przebadania.

W styczniu 1795 roku został schwytany i areszto-
wany przez Prusaków. Osadzono go w więzieniach 
Wrocławia i Magdeburga, które opuścił w 1797 roku. 
Nie zdecydował się na emigrację. Powrócił do kraju, 
gdzie w 1802 roku osiadł w wydzierżawionym od rzą-
du pruskiego majątku Borowe pod Przybyszewem.

Miał z tym majątkiem nieco kłopotów, ten bowiem 
jako własność rządowa, podlegał pewnym restryk-
cjom i zarządzeniom, nie zawsze zgodnym z zamy-
słami dzierżawcy, jakim był Madaliński..

Jest wielce zastanawiające, że Madaliński więziony 
był stosunkowo krótko, a następnie w jakiś sposób 
wydzierżawił od rządu pruskiego majątek. Może moje 
dywagacje idą w złym kierunku, ale jak dotąd nie 
zostały wyjaśnione związki generała z grójecczyzną. 
Domniemywać można, że podczas działań wojennych 
na trenie grójecczyzny Madaliński korzystał z pomocy 
wielu okolicznych ziemian. Wówczas to mógł porozu-
mieć się co do ewentualnego osiedlenia się w pobliżu 
swoich radomskich wsi; Cerekwi, Kierzkowa i Zato-
polic w których miał majątkowe udziały.
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Jedną z ciekawostek z tego okresu a dotyczących 
generała jest to, że rząd pruski osiedlał na admini-
strowanym przez siebie terytorium osadników, m. 
in. w Borowem, gdzie już za Madalińskiego, którego 
zobowiązano do wystawienia domów dla kolonistów, 
osadził dwóch. Jeden z nich nazywał się Nurenberger. 
Z upływem lat nazwisko to zostało spolszczone i dziś 
potomkowie owego kolonisty, nadal mieszkający 
w grójeckim, noszą już nieco zniekształcone nazwi-
ska Noremberger i Noremberg.

Madaliński nie cieszył się długo zasłużonym spo-
kojem. Zmarł w dniu 19 lipca 1804 roku w Borowem. 
Pochowano go w dniu 23 lipca z wielkimi honorami 
w podziemiach przybyszewskiego kościoła, serce zaś – 
wg przekazu - zło-żono w kościele w Lubani. Dlaczego 
serce złożono w Lubani, a to już kolejna tajemnica 
otaczająca Madalińskiego…

Pozostawił po sobie żonę Wiktorię ze Skotnic-
kich i ośmioro dzieci (Madaliński ożenił się będąc 
już po pięćdziesiątce. Dochowali się czterech synów 
i tyleż samo córek. Rząd pruski dokuczył jej solid-
nie, bowiem już w 1805 roku, na rok przed upływem 
ustalonego terminu dzierżawy opuściła Borowe. Po-
padła w poważne trudności ekonomiczne. Dzięki 
pomocy Józefa Wybickiego i księcia Józefa Ponia-
towskiego, przyznano jej stałą pensję na wychowanie 
i edukację dzieci. Te po dojściu do pełnoletniości 
mieszkały w rawskim, opoczyńskim i w radomskim. 
Dzięki korzystnym małżeństwom ugruntowały swoje 
ziemiańskie pozycje. Ich dzieje nie są zbyt dobrze 
opracowane.

Pierwszym pomnikiem nagrobnym Madalińskie-
go, był wystawiony przez społeczność Przybyszewa 
w roku 1813 marmurowy pomnik wykonany przez 
Syrewicza. Niestety, pożar kościoła strawił tę pamiąt-
kę. Miejsce pochówku generała wskazywała jedynie 
umieszczona na zewnątrz w przyziemiu kościoła rów-
nież marmurową tablica z napisem:

„Grób ś.p. Antoniego Madalińskiego,
B. Generała Wojsk Polskich,

zmarłego 19 lipca 1804 roku”
W latach siedemdziesiątych w miejsce starej, spę-

kanej tablicy wmurowano nową, ale już mylnie wy-
rytym rokiem śmierci Madalińskiego. Autorem tejże 
był Bolesław Rożek.

No cóż, wydawałoby się, że na tym można by za-
kończyć prezentację tej postaci. Nic bardziej błędne-
go. Madaliński był przecież osobą znaną i jako taki 
dokładnie obserwowany. Zachowało się więc nieco in-
formacji, dzięki którym możemy dziś spojrzeć na tego 

człowieka nie tylko patrząc na jego pomnikowe obli-
cze. Był przecież człowiekiem z krwi i kości…

Przy wszystkich swoich zaletach miał i Madaliński 
swoje wady. Cóż, też człowiek przecie. Poza wspo-
mnianą przebojowością w interesach, bowiem jak 
mawiali: „… czego nie wywojował, to kupił”, miał 
generał słabość do kart.

Był namiętnym i wielkim graczem. Kto wie czy 
karciana sława nie była wówczas o wiele większą niż 
wojenna. Oczywiście nie był w tej pasji odosobnio-
ny. Tworzy więc Madaliński z grupą wytrawnych 
graczy, znakomity zespół karciano-szulerski, gdzie 
grywano hazardowo o znaczne nieraz sumy. Przy-
znać trzeba, że nasz generał miał dobrą rękę, rzadko 
przegrywał. Jak to robił, wiedział najlepiej tylko on. 
Miał szczęście w kartach. Jak było z uczuciami, to 
już jego sprawa.

Karciana sława Madalińskiego była wielką. Dzięki 
niej rozpuszczano nieprawdziwe informacje, że on to 
kwaterując na terytorium Prus (nad Narwią), zamie-
rza wstąpić na służbę tego państwa, co wydawało się 
prawdopodobne, bowiem nie wierzono, by Mada-
liński nie wybrałby dla siebie pewniejszej pozycji niż 
powstańcza przegrana.

Generał okazał się jednak wytrawnym graczem 
i.… zaryzykował. Postawił na siebie i swoją opinię 
wszystko i… wygrał! Jako uczestnik Powstania Ko-
ściuszkowskiego, sławę zdobył i tym samym zapisał 
się w dziejach ojczystych jako wielki patriota, karty 
i opinię o nich na dalszy plan spychając. To, że nie 
lubił Kościuszki, to już zupełnie inna historia... Dą-
browskiemu też czasem bywał niechętny, a o jego 
z nim sporach i zwadach mówić nie wypada. Wszak 
jednej bronili sprawy.

Plotki owe nie sprawdzały się, ponieważ Mada-
liński w czasie marszu na południe znosił po drodze 
coraz liczniejsze oddziały pruskie, zbierając przy oka-
zji jakby coraz liczniejszych ochotników do walki 
w wolność, choć i dezerterów nie brakło. Wówczas 
to co bardziej zawistni i zjadliwsi, których w kraju 
naszym nigdy nie brakowało, przypomnieli sobie jak 
to Madaliński przy mariaszu zwykł był bijać pierwszą 
lewę i narzucać przeciwnikom własny styl gry.

Przeleciała więc po Warszawie i nie tylko, ni to 
plotka, ni to żart, ot wieść zawierająca i jakąś nadzieję 
na zwycięstwo i nutkę paszkwilu; „…Madaliński 
pierwszą bijał!”. Potem były już wieści spod Racła-
wic, Połańca i Szczekocin.

W tym czasie jednak ciśnięto karty w kąt. Czasy 
były trudne i nie do śmiechu było, bowiem rewolucja 
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poważną była i nie było ani czasu ani ochoty by do nich 
siadać. Pozostali jednak gracze, których losy splotły 
się z losami insurekcji. Oni przecież grali poważnie 
na scenie tego teatru wojny, nie dbając o życie ani 
wygody, traktując jak hazard prawie swoje wojenne 
rzemiosło. No bo czyż nie hazardem było porwanie 
się na o wiele silniejszych zaborców?

Zajęli się insurekcją wielcy gracze: Ignacy Potocki, 
Adam Poniński i Konstanty Janikowski. Nawet pod-
stoli koronny Michał Walicki z Małej Wsi pod Grój-
cem, czy Lambert Lulewicz, o księciu Poniatowskim 
nawet nie wspomnę. Choć nie mieli ochoty do walki, 
to uroczyście złożyli swoje podpisy na akcie przystą-
pienia do powstania i nie żałowali pieniędzy które 
być może, wygrali niegdyś w karty. To była wielka 
gra i o wielką stawkę; o wolność, o majątki, o rodziny. 
O życie wreszcie…

Tak więc losy wielkich graczy splotły się z losami 
powstania, bowiem tak się złożyło, że już w przed-
dzień insurekcji wielka historia narodu splotła się 
z małą historią kart i to właśnie przez Madalińskiego. 
On to bowiem i jemu po-dobni miłośnicy barwnych 
obrazków, byli pierwszymi prawie, którzy włożyli 
serce w ów polityczny hazard, otwierając tym samym 
drogę do gier i karcianych tradycji.

Wśród przyjaciół Madalińskiego znajdował się rów-
nież pułkownik artylerii litewskiej kampanii 1792 
roku i generał kościuszkowskiego powstania, jakobin, 
trzydziestopięcioletni poeta Jakub Jasiński. Ten był 
graczem! Choć może nie wszyscy o tym wiedzą, ale 
on już w młodości zęby na kartach zjadł i był jednym 

z najtęższych szulerów owych czasów. Ustępował jed-
nak Madalińskiemu, choćby i karcianą sławą.

Siadał więc do zielonego stolika już w Borowem 
Madaliński. Do końca swego życia nie odstąpił od kart, 
które były jego największą pasją. Do legendy przeszły 
owe mariasze, bostony, lombry, pikiety, chapanki i fl u-
sy którym oddawano się namiętnie na różnych balach 
i spotkaniach towarzyskich. Tam jednak generał bank 
zawsze trzymał, nie dając wygrać nikomu.

Grzmiał więc przybyszewski proboszcz z ambony, 
wydziwiając na owe zagraniczne dziwactwa, choć 
sam niekiedy talię tasował popijając węgrzyna. Pociąg 
do kart silniejszy był wówczas niż wszystko. One to 
poniekąd powodowały, iż odwaga niektórych i pogar-
da dla ryzyka od nich początek wzięły.

Było nie było wszedł Madaliński do historii jako po-
wstaniec, a nie karciarz, choć zazdroszczono mu jedne-
go i drugiego. Mimo więc jakichś tam grzechów przecie, 
wygrał zapewne w niebiosach grę o swoją duszę, bo my-
ślę, że był bardziej tęgim graczem niż sam Św. Piotr, 
jeden z patronów przybyszewskiej parafi i i dobrze.

Myślę również, że i mieszkańcy Przybyszewa słyszą 
niekiedy dobiegający z podkościelnej krypty szelest 
kart oraz ciężkie oddechy Madalińskiego i jego sto-
likowych kompanów, bowiem przypuszczać można, 
że nawet po śmierci nie wyzbył się generał miłości 
do kart, a sam Św. Piotr musiał na to wszystko oko 
przymrużyć…

Spytać więc wypada, czy ktokolwiek słyszał ów 
miły dla ucha gwar w krypcie? Wielu głowę dałoby, 
że tak właśnie jest…

Julian Pietuch

Z LAT DZIECIĘCYCH I CZASÓW MŁODOŚCI (CZĘŚĆ DRUGA)

Dzień nadziei
Na wykładach partyzanckich często mówiło się o zrzutach z samolotów. Pan porucznik Gryzełko 
mówił, ze i my się doczekamy takiego zrzutu. Pewnej niedzieli, było to chyba jesienią 1943 r., od-
bywało się wesele Jana Łecka. W tym dniu brał ślub w Połańcu w kościele św. Marcina. Dawniej 
na wesele chodziła kawalerka, taka była moda. Byłem wtedy na weselu i ja. 

W czasie zabawy podszedł do mnie jeden ze 
starszych partyzantów i powiedział, żebym jechał 
do gumna, bo tam już na mnie czekają. Popędziłem 
po tej informacji do domu, a po drodze wziąłem konia 
od gajowego. W domu tata pomógł mi zaprząc konie, 

po czym pojechałem do gumna, czyli na podwórze 
folwarku. Tam był już duży ruch i czekały dwie fur-
manki od pana Knothego. Ogrodnik Karol Meche-
rzyński kazał mi wracać do domu, bo do zrzutu na gó-
rze w Winnicy musiały jechać duże furmanki, a nie 
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takie jak moja. Prędko wróciłem końmi do domu, 
a jednego z nich odprowadziłem do Pederskiego. Był 
wieczór i już porządnie się ściemniło, gdy na piechotę 
ruszyłem w kierunku Winnicy. Szliśmy w kilku z chło-
pakami przez Rybitwy. Kierowaliśmy się wzdłuż Wisły, 
ale koło Podskala natknęliśmy się na wartę oddziału 
partyzantki, która nas nie przepuściła. Kazali nam 
wracać do domu, ale ciekawość nas zżerała, bo wi-
dzieliśmy z daleka różne światła od lamp baterii, a gdy 
wracaliśmy, dało się słyszeć warkot samolotów.

 Na drugi dzień każdy był ciekawy, co zosta-
ło zrzucone, ale nikt nic nie chciał mówić. Nie było 
odważnego, który by się przyznał, że był w Winnicy 
podczas zrzutu. Wszystko otoczono wielka tajemnicą, 
nikt nie powinien wiedzieć – każdy rozumiał, że tak 
być musi, bez dyskusji.

 Trzeciego dnia mieliśmy ćwiczenia z bronią 
i Zdzich Balicki powiedział mi, że dostaniemy nową 
broń do cwiczeń. Podejrzewaliśmy, skąd ta broń po-
chodzi, ale nikt o nic nie pytał. Fornale, którzy jechali 
do zrzutu, powiedzieli, ze ich tez nie przepuszczono 
– tak jak i nas, młodych. Pan Gryzełko stwierdził, 
że przyjdzie czas, by na ten temat porozmawiać, ale 
my i tak wiedzieliśmy swoje. Przecież w domach mó-
wiło się między swoimi, a i przecieki były różne.

 Mieszkańcy Ruszczy - lata dwudzieste

Grupa „Grubego Władka”
Na naszym terenie podczas okupacji działała grupa 
Władysława Pezdy zza Wisły – z Borowej. Pamiętam, 
że oprócz Pezdy do grupy należało kilku kolegów 
(m. in. Sekuła, ps. „Sekułka”), a wszyscy byli bardzo 

zdyscyplinowani, przynajmniej tak ich oceniali lu-
dzie z naszego terenu. Na Pezdę mówiono „Gruby 
Władek”. Jego ludzie tępili złodziejstwo, zdarzało się 
nawet, że rozstrzeliwano za kradzież, dawano też licz-
ne upomnienia.

Po przejściu frontu i po wyzwoleniu przez woj-
ska radzieckie Władek chodził po naszym terenie 
z krótką bronią, a milicja nie zwracała na to uwagi, 
chyba nie chcieli z nim mieć zatargów. Pezda często 
przebywał w Połańcu u pani Górskiej, która prowa-
dziła bar z piwem – można było go tam spotkać. Było 
spokojnie, ale do czasu. Pewnego razu Władek poje-
chał do Łubnic, a tam w kinie wisiał portret Bieruta. 
Pezda wybił okna i zniszczył ten wizerunek. Gdy 
tylko dowiedziała się o tym władza, zaczęła szybko 
działać. Po poszukiwaniach znaleźli Władka w Za-
wadzie i przewieźli do Sandomierza, gdzie zniknął 
bez śladu.

Otwarcie remizy w Ruszczy

Pisałem już w pierwszej części wspomnień o otwarciu 
remizy w Ruszczy. Straż urządzała w niej często zaba-
wy taneczne. Naczelnik Stanisław Kapałka wyznaczał 
po trzech strażaków do sprzedawania biletów. Jeden 
sprzedawał bilety, a dwóch pilnowało, żeby nikt nie 
wchodził za darmo. Ja nigdy nie chciałem pilnować, 
bo miałem wielu kolegów z sąsiednich wiosek, którzy 
niechętnie płacili. Dlatego wolałem dać pół litra wódki 
Wincentemu Dąbrowskiemu, by stał za mnie. Win-
centy się na to zgadzał, ale inni się oburzali, że nigdy 
nie stoję na warcie.

Podczas otwarcia remizy nie było chętnego 
do stania za bufetem. Naczelnik Kapałka wyznaczył 
mnie do bufetu, a do pomocy dał mi panią Jadzię 
Kapałkę. Podzieliliśmy się tak pracą, że ja pisałem 
kwity, a pani Jadzia wydawała towar. Po jakimś cza-
sie postanowiliśmy wypić sobie ćwiartkę wódki. 
Po wódce zaczęliśmy śpiewać taka oto piosenkę:

„Jak burze przeszły złote marzenia,
mobilizacji nadszedł czas.
Po całej Polsce ślą ogłoszenia,
Na krwawy bój wzywają nas.

Te słowa szeptał Ryszard swej Zili
W cieniu alei sosnowych drzew.
Przy pożegnaniu, w tak cudnej chwili
Na jego ustach brzmiał cudny śpiew.
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Tu go trafi ła w pierś kula wroga,
Na brzeg reduty potoczył się.
Zsiniałe usta wznosi do Boga
I taką prośbę do Boga śle:

O, dobry Boże, błagam cię!
Niech prędko wojna skończy się!
Ach, Panie Boże, cierpienia skróć
I mego Rysia z wojenki wróć!”

Wszyscy obecni zwrócili na nas uwagę przez tę pio-
senkę. Zabawa udała się znakomicie, utarg w bufecie 
był duży, a współpraca miedzy nami układała się wzo-
rowo. Gości było wielu, ruch spory, a moi koledzy 
wciąż namawiali mnie na wódkę, ale nie miałem jak 
się napić, bo byłem zapracowany. Długo jeszcze wspo-
minaliśmy tę wspaniałą zabawę.

Panny z Ruszczy - lata dwudzieste

Przygody z władzą ludową

W latach 1978-1980 moje córki uczyły się w Sando-
mierzu. Zapoznałem sie z kuzynem mojego sąsiada, 
Antoniego Tarasa, nazywał się Jan Śmiszek. Pewnego 
razu przyjechał do rodziny na Maśnik, a sasiad mnie 

zaprosił na zapoznanie. Wziąłem “połówkę” wódki 
i poszedłem. Rozmawialismy na różne tematy – głów-
nie o Sandomierzu. Pochwaliłem się, że moje córki 
uczą się tam w szkole i zamieszkują u pani Pietrzy-
kowskiej, dawniejszej dyrektorki szkoły w Ruszczy. 
Mój tato był przewodniczącym komitetu szkolnego 
w Ruszczy i dzieki temu bardzo dobrze znaliśmy sie 
z Pania Pietrzykowską. Gdy poszła na emeryturę, to 
przez siostrę zamieszkałą w Sandomierzu kupiła tam 
mieszkanie i przyjeła moje córki na kwaterę.

Kiedy zapoznałem się z p. Śmiszkiem i jego żoną, 
zaproponowali, żeby moje córki zamieszkały u nich. 
Byliśmy z zona bardzo zadowoleni z tej propozycji, 
a w tym czasie p. Śmiszek powrócił na stanowisko 
Przewodniczacego Powiatowej Rady w Sandomierzu 
– czyli coś jak dzisiejszy starosta. Córki przeprowadzi-
ły się do p. Śmiszków, a ja w tym czasie miałem dobry 
samochód, nową nysę, więc często je odwiedzaliśmy. 
W pewną niedzielę pojechaliśmy z żoną do Sando-
mierza do państwa Śmiszków. Żona Wiesława przy-
gotowała na obiad pieczonego indyka i dwie kaczki, 
a ja wziąłem “ludową” do przepicia przy obiedzie. 
Gdy siedliśmy przy stole, przyjechał Władysław Pa-
pierz, sąsiad mojego szwagra, i siostry z Grabowicy. 
Zaraz wypiliśmy po jednym, wywiązała sie rozmowa 
i wkrótce się zaprzyjaźniliśmy.

Pan Papierz to były pilot przedwojenny w stopniu 
podporucznika. Po przejściu frontu władza ludowa 
wezwała pana Papierza do Buska na komendę. On jed-
nak powiedział, że ma kolegę w Sandomierzu i tam 
chciałby pracować. Skierowano go więc do Sandomie-
rza, do Komendy Powiatowej MO. Pełnił funkcję za-
stępcy komendanta powiatowego. Podczas spotkania 
opowiadał swoje przeżycia związane z służbą.

Wspominał o spotkaniu z Marianem Wiąckiem. 
Szedł chodnikiem koło Służby Bezpieczeństwa, która 
mieściła się w budynku Seminarium Duchownego 
w Sandomierzu. Spieszył się, ale usłyszał wołanie: 
„Władziu! Władziu!”. Głos dochodził z piwnicy. Zbli-
żył się więc do okienka, spojrzał i zobaczył w środ-
ku dobrego znajomego, Mariana Wiącka, który był 
muzykantem grajacym po weselach, stąd wiele osób 
go znało. Na pytanie Papierza, zdziwionego sytu-
acją Mariana, siedzący w piwnicy odpowiedział, 
że został złapany i wrzucony do piwnicy jak zwierzę. 
Władysław Papierz powiedział, że za chwilę wróci 
i kazał Wiąckowi spokojnie czekać. Po jakimś cza-
sie faktycznie wrócił i wypuścił uwięzionego z piw-
nicy. Zabrał Mariana z piwnicy do małego pokoju, 
gdzie poczęstował go herbatą i zapytał, za co został 
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aresztowany. Po chwili zaczął bardzo głosno krzyczeć 
na aresztanta i żądał od niego, by zawsze służył władzy 
ludowej. Wiącek przyrzekł, że tak będzie, a Włady-
sław Papierz wyszedł na parę minut, po czym wró-
cił. Powiedział, że więzień bedzie wypuszczony, ale 
ostrzegł, że jeśli jeszcze raz sytuacja się powtórzy, to 
zostanie wywieziony na białe niedźwiedzie. Na po-
żegnanie kopnął Mariana w tyłek, ale on przyjął to 
jak pocałunek w twarz, bo rozumiał, że Władysław 
jest jego przyjacielem, tylko musi stwarzać pozory. 
Te historię opowiadał Marian Wiącek wielekrotnie, 
co może poświadczyć jego żona. Zawsze przy okazji 
tych opowiesci Marian powtarzał, że Władziu Papierz 
uratował mu zycie.

U pana Jana Śmiszka była dosyć przyjacielska at-
mosfera. Gdy zrobiło sie wesoło, przepiliśmy „bru-
dzia” i bylismy po imieniu. Czułem sie wprawdzie 
troche skrępowany, bo byłem sporo młodszy i miałem 
skończone tylko 7 klas, a tu ludzie starsi i z wyzszym 
wykształceniem. Opowiadali mi tam o różnych kole-
gach, którzy zostali aresztowani i udało się ich urato-
wać przez zsyłka na Wschód. Ale tez wyliczali takich, 
którzy przydali by się w kraju, bo wykształceni, ale 
wywieziono ich na Sybir.

W tym dniu posiedzieliśmy dosyć długo, dopiero 
przed wieczorem wracalismy do domu. Pech chciał, 
że w Osieku na krzyżówce kierowca jadący do Sta-
szowa uderzył w bok mojego samochodu. Po chwi-
li pojawiła się policja, a w międzyczasie przyszedł 
na miejsce prezes straży z Osieka – pan Domański. 
Ten mój bardzo dobry znajomy wział mnie na bok 
i powiedział do mnie tak: „Nic się nie bój, będzie do-
brze, tylko nie puszczaj powietrza do balonika”. Posłu-
chałem go i gdy milicja wzięła mnie na „dmuchanie”, 
udawałem, że dmucham, ale powietrza nie puściłem 
i nic nie wykazało. Komendant spisał protokół i pu-
ścił nas do domu. Przez całą dalszą drogę myślałem 
tylko o tym, żeby mnie lotna milicja nie zatrzymała, 
ale szczęśliwie dotarliśmy na miejsce.

Później często wspominałem to spotkanie – w San-
domierzu, u pana Jana Śmiszka, Przewodniczącego 
Rady Powiatowej. Zapraszany byłem często, a pan 
Śmiszek zawsze powtarzał – co było, zostaje miedzy 
nami, żadnych opowieści o tym spotkaniu. O Maria-
nie Wiącku też zakazał wspominać – o tej całej historii 
z aresztowaniem. Gdy spotykałem się z Władysławem 
Papierzem u szwagra, byłego sąsiada Papierza, czę-
sto wspominał o Marianie Wiącku i mówił, że udało 
się go uwolnić z aresztu i wywózki na Wschód. Pan 
Władysław Papierz mówił, że wiele osób uratował 

w trudnych dniach. Wiele osób mu dziękowało za po-
moc, ale bez podpisu. On i tak wiedział, od kogo były 
te podziękowania.

Zabytkowy dworek, należący niegdyś do rodziny Knothe, znajdujący 

się w ruszczanskim parku

Budowa Domu Strażaka w Maśniku

Oddział OSP w Maśniku założono w roku 1963. 
W 1976 zostałem naczelnikiem straży. Kupiliśmy 
działkę pod budowę 55 arów, za własne pieniądze, 
a później straż zwróciła nam pieniądze za zakupioną 
działkę dzięki pomocy z Energoprzemu (działającemu 
wtedy pod skrzydłami Elektrowni Połaniec).

 Urządziliśmy później ognisko w Osieku, 
na którym było wielu ważnych ludzi – prezes straży 
z Osieka, dyrekcja Energoprzemu, prezes Stanisław 
Janik z powiatu, komendant powiatowy Józef Buski 
i jeszcze kilka innych osób. Bardzo wiele skorzystałem 
na tym spotkaniu, zapoznałem się z władzami elektrow-
ni i uzgodniliśmy, że OSP może wynajmować samo-
chody – jak fi rma – i tak wynajmowaliśmy 8 kierowców 
z samochodami do przewożenia ludzi i materiałów 
na budowę – z korzyścią dla OSP. 10% od zarobku 
bank przelewał na nasze konto, zyski były duże, więc 
mogliśmy budować remizę w Maśniku. Budowa szła 
szybko, pomogła nam również spora kwota z woje-
wództwa (1.500 tys.), która otrzymaliśmy za pracę 
w czynie społecznym. Pomocy udzielił nam pułkownik 
Jan Smykała, Prezes Zarządu Wojewódzkiego.

Wszystkie wpłaty i wydatki mamy udokumento-
wane w księdze kasowej w OSP w Maśniku, opisano 
w niej nawet, ile było czynu społecznego przy budo-
wie, ile czasu i zdrowia poświecili strażacy, by wybu-
dować ten budynek.

Całość budowy prowadziła straż, a kierowałem 
wszystkim ja – od początku do zakończenia budo-
wy.
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Radosław Matusiewicz

RENOWACJA ZABYTKOWYCH ORGANÓW W KOŚCIELE 

ŚW. MARCINA W POŁAŃCU

Kościół parafi alny p.w. Świętego Marcina w Połańcu to jeden z najciekawszych zabytków architektury 
neogotyckiej na obszarze ziemi sandomierskiej. W kościele zachowało się jednolite eklektyczne 
wyposażenie wnętrza z początku XX wieku, w tym cenne dzieło polskiej sztuki organmistrzowskiej 
– organy, które są zlokalizowane na balustradzie chóru.

Zostały one wykonane tuż po 1905 roku, a ich 
autorem był Konstanty Mieszczakowski, zamiesz-
kały wówczas w Stopnicy. Obiekt  składa się z szafy 
organowej – elementy są rzeźbione, złocone w złocie 
polerowanym i matowym, zdobione dekoracją sny-
cerską – prospektu oraz samych organów o dwóch 
klawiaturach: ręcznej i nożnej. Organy posiadają 
elektryczny napęd miechów i 20 głosów. Od 2005 

– Proboszcza Parafi i. Przy podpisaniu uczestniczyli 
również: Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek 
Tarnowski oraz przedstawiciele władz naszego miasta. 
Szacunkowa całkowita wartość projektu opiewała 
na 382 185,00 zł, w tym blisko 2/3 to suma dofi -
nansowania w ramach programu.

W niedzielę 2 października 2011r. mieszkań-
cy Połańca mieli przyjemność wysłuchania po raz 

roku obiekt widnieje w re-
jestrze Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 
jako zabytek wojewódz-
twa świętokrzyskiego.

To, że nasze miasto 
od lat przoduje w regio-
nie i to nie tylko w pozy-
skiwaniu środków na roz-
wój z wszelkiego rodzaju 
programów, nie dziwi już 
nikogo w województwie. 
Cieszy więc fakt, że dzię-
ki dofi nansowaniu w ra-
mach Regionalnego 
Programu Operacyjne-
go Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 
2007 – 2013 dokonano 
renowacji zabytkowego 
instrumentu.

24 lutego 2010 r., w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, doszło 
do podpisania pre-umowy pomiędzy Zarządem Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, reprezentowanym przez 
Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świę-
tokrzyskiego i Marcina Perza – Członka Zarządu, 
a Parafi ą Rzymsko-Katolicką p.w. Świętego Marci-
na w Połańcu, reprezentowaną przez Jana Wamyja 

pierwszy nowego brzmienia zabytkowych organów. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncele-
browaną przez ks. Adama Rusaka oraz Proboszcza 
Parafi i ks. Jana Wamyja. O wokalną oprawę mszy 
zadbały dziewczęta z Centrum Kultury i Sztuki 
w Połańcu. We mszy, oprócz Połańczan, wzięli 
udział przedstawiciele władz wojewódzkich i po-
wiatowych.

Fot. – Przemowa prof. Wiktora Łyjaka w kościele św. Marcina
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Po uroczystej mszy świętej  odbył się pierwszy 
inauguracyjny koncert muzyki organowej w wy-
konaniu prof. Wiktora Łyjaka. Nowe dźwięki 
stuletnich organów dały wzruszające doznania 
gościom i parafianom. Odnowione brzmienie 
i subtelność wirtuozerii prof. Łyjaka pozwoliły 
na nowo odkryć duszę wspaniałego instrumentu. 

Zabytkowe organy, będące chlubą połanieckiego 
kościoła, wykonane przez Konstantego Mieszczan-
kowskiego, wyremontowane zostały przez organo-
mistrzów – Adama i Romana Nawrotów. Zyska-
liśmy więc nowe brzmienie zabytkowych organów, 

POŁANIECKIE CIEKAWOSTKI

Poszukując informacji na temat naszego miasta, redakcja „Zeszytów Połanieckich” niejedno-
krotnie natrafi a na materiały, które są niezwykle ciekawe. Brak nam jednak inwencji, a może 
i wiedzy, wytrwałości oraz samozaparcia, by stworzyć z nich obszerny artykuł. Uznaliśmy jednak, 
że warto je zachować w formie drukowanej, dlatego też za słuszny uznaliśmy pomysł stworzenia 
nowego działu naszego pisma, roboczo nazwanego „Połanieckimi ciekawostkami”. Zachęcamy 
wszystkich Czytelników do wysyłania nam znalezionych w sieci czy w bibliotece materiałów 
(maped78@gmail.com). Chętnie opublikujemy każdą z ciekawostek. Na początek wpis o Połań-
cu ze „Słownika Geografi cznego Królestwa Polskiego (...)” oraz sylwetka francuskiej potomkini 
naszego patrona.

Słownik Geografi czny Królestwa Polskiego i in-
nych krajów słowiańskich
Tom VIII zeszyt 93 s.45 (CD str.705)

Warszawa
Nakładem Władysława Walewskiego
Druk „Wieku” Nowy Świat Nr 81
1886

Połaniec, 1191 r. Polancz, 1285 Polanc, Poly-
anecz, os. miejska nad rz. Czarną, niedaleko ujścia 
jej do Wisły, odległości 42 wiorst od Sandomierza, 
23 wiorst od Staszowa, posiada kościół parafi alny 
drewniany, dom przytułku dla ubogich starców, szkołę 
początkową ogólną, urząd gminny, garbarnię, 286 
domów (28 murowanych), 2667 mieszkańców i 1519 
mórg ziemi należącej do osady. W 1827 r. było 237 
domów, 1700 mieszkańców, w 1862 r. 237 domów, 
2003 mieszkańców. Z grodu pierwotnego nie ma dziś 
śladu. Folwark Połaniecki leżący pod osadą ma 1 dom, 

10 mieszkańców, 272 mórg. Jest to zapewne dawne 
wójtostwo. Parafi a Połaniecka, dekanat sandomierski, 
ma 5514 dusz. Połaniecka gmina należy do sądu gmin-
nego okręg IV w Staszowie, tamże st. poczta. Gmina 
ma 4622 mieszkańców, rozległa na 7425bmórg, w tem 
ziemi dworskiej 3203 mórg. W skład gminy wcho-
dzą: Brzozowa, Brzyzie, Czarne, Daszyn, Kamieniec, 
Kępa-Glińska, Kępa-Górecka, Kraśnik, Łęg, Mąki, 
Podskalne, Połaniec, Połaniecki-Folwark, Przychody, 
Rychterówka, Ruszcza Dolna, Rybitwy, Sieragi, Win-
nica, Zawierzcie, Zdzień, Zielonka i Zrębin. Połaniec 
jest starożytną osadą, której zawiązkiem był zapewne 
dawny gród książęcy, wzniesiony na wyniosłej kra-
wędzi doliny Wisły. W akcie spisanym przy poświę-
ceniu katedry w Sandomierzu 1191 r. a wyliczają-
cym dochody tejże katedry, wymieniona jest „apella 
de Polancz” (Kod.Małop.5). Przy grodzie istniała 
więc kaplica i parafi a zapewne. O niej to widocznie 
wspomina Długosz mówiąc, iż pierwotna osada była 
na górze, to przy niej istniał drewniany kościół p.w. 

które – miejmy nadzieję – towarzyszyć nam będzie 
w uroczystych chwilach przez następne sto lat.

Słuchając muzyki i przyglądając się malowidłom 
i rzeźbom, każdy zapewne zagłębił się w modlitwie, 
marzeniach, rozmyślaniach. Mnie, podczas koncertu 
profesora, przypomniał się nasz „stary” organista ze 
św. Marcina, z czasów, gdy byłem dzieckiem – Pan 
Dziubek. Szkoda, że jego niepowtarzalnego głosu 
nie da się odtworzyć....

(Tekst powstał w oparciu o materiały ze strony 
www.polaniec.pl)
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św. Katarzyny (Lib. Ben.,II,448). W 1285 r. Leszek 
Czarny Książe Krakowa, Sandomierza i Sieradza na-
dając Stanisławowi z Chrobrza wieś Kłębów uwalnia 
go od jurysdykcji grodu połanieckiego (non citari 
coram castro Polanc). Na akcie tym podpisany jest 
„Comes Marcissius Castellanus de Polanc” (Kod.
Małop.130). Według „Star.Polski”(2 wyd.,II,311) 
Bolesław Wstydliwy nadał w 1264 r. Mikołajowi 
synowi Bartłomieja przywilej na założenie miasta 
na obszarze ziemi należącej do grodu, za co jemu da-
wał dziedziczne wójtostwo, cztery wolne łany, łąki, 
pastwiska, pasieki i polowanie. Z każdego osiadłego 
łanu mieszczanie mają dawać po wiardunku na św. 
Marcina z ław sukienniczych, jatek rzeźniczych, szew-
skich i domów po pół skojca. Trzecią część czynszów 
pobiera wójt, który ma prawo wystawić młyn na rze-
ce Czarnej, a jazy na Wiśle i łowić ryby niewodem 
(sagena). Miasto założone zostało w dolinie opodal 
grodu i już zapewne w XIV w. zbudowano tu kościół 
drewniany i przeniesiono parafi ę z grodu, jak rów-
nież relikwie św. Katarzyny z kościółka zamkowe-
go. Długosz opowiada, iż Kazimierz Sprawiedliwy 
przeniósł osadę w dolinę (Lib.Ben.,II,448). W 1321 
r. wójt połaniecki Maciej osadziwszy (na obszarze 
wójtostwa?) wieś Rudniki sprzedał ją swej siostrze 
Elżbiecie za 120 grzywien, za zezwoleniem Władysła-
wa Łokietka. W połowie XV w. było tu 180 mieszczan 
mających swe domy. Probostwo połanieckie stano-
wiło główne uposażenie proboszcza sandomierskiej 
katedry, który był też jedynym patronem i kolatorem 
tutejszego probostwa. Łany mieszczan porozdzielane 
na połanki i ćwierci dawały dziesięcinę biskupowi 
krakowskiemu wartości do 20 grzywien, wójtostwo 
zaś plebanowi miejscowemu (do 2 grzywien). Pleban 
miał swój folwark, ogród, łąki, śpichlerz i jatkę (Lib.
Ben.II,448-449). Zygmunt I w 1507 r. nadaje targ i 3 
jarmarki. Miasto zaliczane było do dóbr stołowych 
królewskich. Według lustracyi z 1564 r. dokonanej 
po zgorzeniu miasta, było 287 domów. Regestra po-
borowe z 1578 wykazują, iż Połaniec płacił szosu in 
duplo 20 fl orenów z 4 łanów miejskich, z 12 bań go-
rzałczynach, od 49 rzemieślników, 2 hultai, 35 osad-
ników (inquilini), od żydów 4 fl oreny, ogółem 71 
fl orenów 12 groszy (Pawiński, Małop.,205). W tym 
roku dał Sandomierz 438 fl , a Opatów 294 fl . Lustra-
cya z 1602 r. znalazła:322 domy, 141 części łąk, 38 
ogrodów, 26 fl orenów, a na przedmieściu gdzie była 
pierwotna osada 17 domów. Czynsz z domów, ról, łąk, 
ogrodów, od 267 (?) rzemieślników, 57 komorników, 
12 jatek (po 12 groszy z kamienia łoju) od 24 palących 

gorzałkę, z 2 młynów na Czarnej, wynosił 635 zł 10 
gr. Łaźnia opustoszała: płacił z niej balwierz 6 grzy-
wien. Zygmunt III ciągnąc przeciw rokoszanom stanął 
tu z wojskiem we wrześniu 1606 r. Pod wpływem 
klęsk ogólnych krajowych upadła i ta osada. W 1663 
r. lustratorowie zastają ledwie 100 domów. Podczas 
pospolitego ruszenia wyprawiają wóz wojenny razem 
z Osieczami i dwu pachołkami w barwie. W 1794 r. 
stoi tu obozem wojsko narodowe i stąd datuje Ko-
ściuszko swój manifest (7 maja) z ulgami dla ludu 
wiejskiego. Według wiadomości podanej przez Sta-
rowolskiego, Jan Kochanowski miał jakoby otrzymać 
kasztelanię połaniecką od Batorego, lecz takowej nie 
przyjął. Sprawdzeniem tego szczegółu zajmował się 
Julian Bartoszewicz (ob.Bibl. Warsz.1858 r., sierpie-
ń,257) i ks. Gacki (o Rodzinie Jana Kochanowskiego, 
str.72 i nast.), lecz nie zdołano odszukać nominacyi 
w Metryce Koronnej w Warszawie.

Nathalie Geneviève 
Marie Kosciusko-Morizet

Nathalie Geneviève Marie Kosciusko-Morizet (ur. 
14 maja 1973 w Paryżu) – francuska polityk, parla-
mentarzystka, była sekretarz stanu w rządzie François 
Fillona, od 2010 minister.

Nathalie Kosciusko-Morizet

Pochodzi z rodziny polityków o polskich korze-
niach (od Józefa Tomasza Kościuszki, brata Tadeusza 
Kościuszki). Z wykształcenia biolog, ukończyła Éco-
le polytechnique w Paryżu, studiowała też na École 
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nationale du génie rural, des eaux et des forêts. Odby-
ła studia podyplomowe MBA organizowane przez 
Collège des Ingénieurs.

Od drugiej połowy lat 90. była bliskim współpra-
cownikiem Jacques’a Chiraca, należała do Zgroma-
dzenia na rzecz Republiki. W 2002 objęła mandat 
deputowanej do francuskiego Zgromadzenia Naro-
dowego jako zastępca posła Pierre-André Wiltze-
raa, który sprawował stanowiska rządowe. W 2004 
wybrano ją do rady regionu Île-de-France. W roku 
2007 wystartowała już jako kandydatka Unii na rzecz 
Ruchu Ludowego, pokonując w drugiej turze przed-
stawiciela Partii Socjalistycznej. W ramach UMP 
reprezentuje tzw. niebieskich zielonych (‘Écologie 
bleue), stanowiących ekologiczną frakcję w partii.

W czerwcu 2007 objęła funkcję sekretarza stanu 
ds. ekologii w rządzie François Fillona w resorcie, 
na którego czele stał Jean-Louis Borloo. W marcu 
2008 wygrała wybory na urząd mera Longjumeau. 
W styczniu 2009 została przeniesiona na stanowisko 
sekretarza stanu ds. planowania i rozwoju gospodarki 
cyfrowej, bezpośrednio podległe premierowi. W li-
stopadzie 2010 w trzecim gabinecie tego samego pre-
miera została ministrem ekologii, zrównoważonego 
rozwoju, transportu i mieszkalnictwa.[1]

Nathalie Kosciusko-Morizet polityką para się 
od kilkunastu lat. Jej ojciec François jest merem 
podparyskiego Sèvres (znanego z wzorca kilo-
grama i metra). Postacią wielkiego formatu był 
dziadek Jacques, związany z prawicą, który m.in. 

reprezentował Francję w ONZ, a następnie był am-
basadorem w USA, a jeszcze później politycznym 
doradcą prezydenta Chiraca. Do dziś wspominany 
jako jeden z najlepszych nadsekwańskich dyploma-
tów. Z kolei jego ojciec, André, działał po drugiej 
stronie barykady – był socjalistycznym senatorem.
Rodzina Kosciusko-Morizet wywodzi się w prostej li-
nii od Tadeusza Kościuszki (nazwisko Morizet zostało 
dołączone do rodowego nazwiska przez dziadka pani 
minister). Jeden z emerytowanych francuskich dy-
plomatów śmieje się, że będąc ambasadorem w USA, 
Kosciusko-Morizet ze zdziwieniem zauważył, iż prze-
ciętny Amerykanin wie od niego więcej o naczelniku 
insurekcji. Nathalie dziury w edukacji już nadrobiła, 
życiorys Kościuszki zna i chętnie powołuje się na pol-
skie pochodzenie. – Oczywiście, że konotacje rodzin-
ne, to, że jej dziadek i ojciec są znanymi i ustosunko-
wanymi postaciami, otworzyły jej drzwi do kariery, 
ale na francuskiej scenie politycznej generalnie ciężko 
jest znaleźć ludzi znikąd – mówi francuski dyploma-
ta. – Większość polityków skończyła renomowaną 
ENA (Ecole Nationale d’Administration) i wywodzi 
się ze znanych rodzin. A przede wszystkim ta kobieta, 
poza wyjątkową inteligencją, wie, czego chce. I nawet 
gdyby była dzieckiem biednych imigrantów, zrobiłaby 
karierę – dodaje.[2]
Źródło Internet:
1. htt p://pl.wikipedia.org 29.05.2011
2. htt p://www.wprost.pl/ar/131326/Kosciuszko-pod-Pary-
zem - 03.07.2011

Radosław Matusiewicz

A MOŻE NA ROWERY?

Rower pod choinkę? Brzmi śmiesznie, chociaż śmieszne nie jest. Doskonale wiemy, co i kiedy opłaca 
się kupować, ale prawie nigdy tego nie robimy. No, ale zanim już przyjdzie wiosna i wszyscy za-
czniemy planować, przeważnie nie dochodzące do skutku wyprawy rowerowe, warto przeczytać 
ten artykuł. 

W ostatnim czasie coraz większa ilość mieszkańców 
naszego miasteczka zostawia w garażach i na parkin-
gach swoje samochody, przesiadając się na rowery. 
Lubimy wyjazdy rodzinne lub w gronie kolegów i 
przyjaciół, a są i tacy, którzy stawiają sobie coraz to 
nowe wyzwania czasowo odległościowe. Jako że in-
teresuję się historią Połańca i okolic, to wiele osób 
pyta mnie: „Gdzie tu można pojechać i coś fajnego 

zobaczyć?” Hmm. Wszyscy wybieramy raczej drogi 
świeżo wyremnotowane i rzadko uczęszczane przez 
samochody, ale warto jest też wcześniej postawić so-
bie jakiś cel i zaplanować jakąś trasę. 

Chciałbym zarekomendować trzy trasy, które 
udało mi się niedawno pokonać. Pierwsza to trasa 
wiodąca po drogach naszej gminy. Wybraliśmy się 
na nią z Łukaszem, a cel, jaki sobie postawiliśmy, to 
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sfotografowanie wszystkich kapliczek i przydrożnych 
krzyży. Jako że nie jesteśmy profesjonalistami, nasz 
przejazd gminnymi dróżkami przebiegał wolno i z 
licznymi postojami, wymuszonymi przez postawio-
ny sobie cel. W każdej wiosce naliczyliśmy po kilka 
miejsc kultu religijnego, od prostych krzyży do na-
prawdę ładnych i zadbanych kapliczek. O istnieniu 
niektórych nawet nie wiedzieliśmy, chociaż często 
jeździliśmy tamtędy samochodem. Po pierwszej „pę-
tli”, którą rozpoczęliśmy od Rybitw i Ruszczy, wróci-
liśmy do Połańca i udaliśmy się na obiad. Druga część 
to pętla od Rudnik do Turska i na końcu Winnica. 
Wróciliśmy wieczorem naprawdę zmęczeni, a mimo 
to nie udało się nam wszystkimi drogami gminnymi 
przejechać. Resztę kapliczej „dopstrykaliśmy” kiedyś 
przy okazji, ale już pojechaliśmy samochodem. Nie-
spodziewanym kłopotem podczas fotografowania 
było słońce, które pięknie podświetlało kapliczki po 
jednej stronie drogi i jednocześnie uniemożliwiało 
fotografowanie tych po drugiej. No, ale kilka fotografi i 
jednak wykonaliśmy.

poprowadziło nas do samego Ujazdu. Trasa była długa 
i dosyć trudna, ale ciekawa. Przez Tursko dotarliśmy 
do Niekrasowa, gdzie po sfotografowaniu zabytko-
wych przydrożnych fi gur, odpoczęliśmy przy kościół-
ku pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Dalej 
Strzegom i śniadanie na ławeczkach przy drewnianym 
XVI-wiecznym kościółku p.w.św. Andrzeja Apostoła 
. Na koniec zaś Smerdyna i Klimontów, gdzie zatrzy-
mywaliśmy się pod sklepami na interesujące poga-
wędki z „miejscowymi”. W takich miejscach można 
dowiedzieć się naprawdę wielu ciekawych historii. 
Po niechcianych przygodach z rowerem prawie o 
22.00 dotarliśmy do zamku w Ujeździe. Korzystając 
z możliwości wykupiliśmy nocleg pod namiotem na 
terenie zamku oraz drewno na ognisko.

Fot. Figurka ukryta w ruszczańskim sadzie

Druga wyprawa, bo tak trzeba nazwać ten wyjazd, 
to długo planowany wypad do Ujazdu. Trasę i cały 
plan wcześniej ustalił Artur, który jest w tym niedo-
ścigninym mistrzem. Nie wystraszył nas deszcz, który 
rano zawitał do Połańca. Jak jedziemy, to jedziemy. 
Opłaciło się, gdyż już w Tursku słońce wyjrzało i 

Po rozbiciu namiotu w fosie rozpaliliśmy ognisko 
na dziedzińcu zamku, zajadając się przywiezioną z 
Połańca kiełbasą. Nie potrafi ę opisać, jak czułem się, 
patrząc w ciszy na mury rozświetlone blaskiem ognia. 
To była daleka podróż. Myślami jakieś 350 lat wstecz. 
Widziałem sylwetki Ossolińskich i postaci sławnych 
Polaków, których nazwiska widnieją wysoko na mu-
rach, wyobrażałem sobie, jak mogła wyglądać Marian-
na Lanckorońska, sławna kasztelanowa połaniecka, 
która właśnie tu spędziła kilka lat przed upadkiem 
zamku. Spacerując następnego dnia po ruinach i mija-
jąc tych, którzy podjechali samochodami popstrykać 
zdjęcia, patrzyłem na nich z politowaniem. Czułem 
się, jakbym był właścicielem tego zamku. Wszystko, co 
dobre, szybko się kończy, przyszedł czas by wsiąść na 
rower i wrócić do następnego dnia czekała praca.

Ostatni z naszych wyjazdów zorganizowany zo-
stał pod hasłem „Galicja”. Ziemie galicyjskie są tak 
blisko Połańca, a tak mało je znamy. Z większej gru-
py, którą planowaliśmy we czterech – z Markiem, 

Fot. Ech ten rower Fot. Zamek w Ujeździe

Lenovo
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uzupełnić: wrócić do Połańca. Następnego dnia...

Lenovo
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Uzupełnić: którą planowaliśmy, zostało nas czterech - wyruszyliśmy z Markiem itd.
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Marek Pedyński

OPOWIEŚCI WĘDKARSKIE

Niekompletny życiorys
 Niedawno, spacerując z moimi najwierniejszymi przyjaciółmi, ze zdumieniem stwierdziłem, 
że w tym roku nie byłem jeszcze ani razu nad wodą. To znaczy byłem, tyle że bez wędki. A przecież 
to miał być wyjątkowo wędkarski rok. Wszystko sprzyja – pogoda znakomita, stan wody idealny, 
do Wisły dwa kroki. Czemu więc nie byłem? Na zadane głośno sobie samemu pytanie psy zaszcze-
kały donośnie. I jakoś tak smutno...

Marek Pedyński

OPOWIEŚCI WĘDKARSKIE

 Pamiętam, jak kilkanaście lat temu pędziłem 
rozklekotanym składakiem nad przywiślany dołek, 
w którym roiło się od karasi. Sam, w upale, przez wie-
le, wiele kilometrów. Gdy wreszcie udawało mi się 

szczęśliwie dojechać na miejsce, natura gotowała 
mi orszak powitalny w postaci milionów komarów. 
Ratowałem się dokładnym opatuleniem          w wy-
dobywane z plecaka w ekspresowym tempie ubrania. 

Arturem i Konradem. Nie wiem dlaczego, ale zawsze 
czuję jakieś dziwne uczucie, przepływając na drugi 
brzeg Wisły... No, ale zaczęliśmy jak zawsze od „za-
sięgnięcia języka” pod najbliższym sklepem. Wie-
dząc, dokąd się jedzie i co się chce zobaczyć, łatwo 
jest odcedzić fakty od fantazji „miejscowych”. Tym 
razem jednak bez ich pomocy nie znaleźlibyśmy 
jednego z punktów wyprawy – Kopca Tatarskiego 
w Sadkowej Górze. Tam też zatrzymaliśmy się przy 
charakterystycznym pomniku, wystawionym w hoł-
dzie poległym brytyjskim lotnikom. Z Sadkowej 
Góry udaliśmy się do Borowej, która jest siedzibą 
gminy. Spacerek po centrum, sklep, małe zakupy i 
w drogę. Głównym celem, jaki sobie postawiliśmy, 
był wspaniały drewniany kościół w Gawłuszowicach. 
Mieliśmy szczęście, bo dojechaliśmy tam dokładnie 
na koniec mszy i mogliśmy w spokoju pozwiedzać 
tę zabytkową świątynię. Wśród licznych kapliczek, 
opuszczonych zabudowań dworskich czy pomni-
ków, najciekawszym obiektem, jaki spotkaliśmy 
w drodze powrotnej, był kamienny krzyż pokutny 
w Woli Zdakowskiej. Według legend pod koniec 
XVIII w. we dworze doszło do mordu, w którym 
służba zarżnęła kosami nadzorcę, znęcającego się 
nad poddanymi. Wracaliśmy, rozmawiając o ostat-
nich powodziach, których ślady do dziś widoczne są 
w gospodarstwach. Podsumowaniem wyjazdu było 
ognisko, które urządziliśmy sobie na piaszczystym 
brzegu Wisły, zanim wróciliśmy promem na „nasz 
stronę”. Z tego miejsca winnicka skarpa wygląda 
naprawdę okazale.

Pisać o przyjemności jazdy rowerem nie muszę, 
każdy ją zna. Opisywanie zabytków i ciekawych 
miejsc, które mijaliśmy, też nie ma sensu, gdyż każdy 
jest w stanie o nich poczytać. Tym krótkim artykułem 
chciałbym jedynie zachęcić do poznawania okolic 
naszego miasta w sposób inny niż przez szybę samo-
chodu. Gwarancją sukcesu jest rower, mapa i dobre 
towarzystwo. 

 

Fot. Krzyż pokutny w Woli Zdakowskiej

Fot. Postój w Borowej
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41

Pot wprawdzie zalewał oczy, ale lepsze to niż bolesne 
ukąszenia. Pozostawało tylko przedrzeć się przez kil-
kanaście metrów chaszczów, ustawić się po kostki 
w mule (twarde brzegi nie gwarantowały udanych 
rzutów), rozłożyć bambusową wędkę i czekać na króla 
karasi. To nic, że nigdy nie połasił się on na podawa-
ne smakołyki. Ważne, że każde zanurzenie spławika 
powodowało drżenie serca...

 Później były szczupaki. Mniejsze, większe, 
czasem ogromne. Pokochałem je na Mazurach. Ojciec 
wziął mnie na łódkę, popłynęliśmy w ustrojoną dywa-
nem roślinności zatoczkę i cieszyliśmy się przechy-
trzaniem barwnych krasnopiórek. Po jakimś czasie, 
zmęczony łowami, odłożyłem wędkę i wbiłem wzrok 
w wodę przy burcie. Dostrzegłem niewielką płotkę, 
potem drugą i trzecią. Rzucałem im drobiny chleba 
i patrzyłem, jak uganiają się za nimi, chcąc uprze-
dzić towarzyszki. Nagle spod łodzi wystrzelił ciemny 
kształt, a woda wzburzyła się i zawirowała. Po chwili 
wespół z ojcem podziwialiśmy kilkukilogramowego 
szczupaka miażdżącego w zębatej paszczy jedną z do-
karmianych przeze mnie płoci. Stał jakieś dwa me-
try od łodzi, nic nie robiąc sobie z naszej obecności. 
Ojciec szeptem objaśniał, na czym polega genialna 
skuteczność szczupaczego uzębienia, a mnie cierpła 
skóra na plecach. Od tamtego zdarzenia cierpnięcie 
pojawiało się każdorazowo po zacięciu esoxa...

Najśmieszniej było z sumami. Przeczytałem 
w czasopiśmie wędkarskim o najnowszym od-
kryciu, czyli o wspaniałej skuteczności wołowej 
wątroby przy połowach wąsatych olbrzymów i po-
stanowiłem sprawdzić, czy autor artykułu nie buja. 
Zakupiłem kawał krwistego mięcha i ruszyłem nad 
Wisłę. Nabiłem na kuty hak odpowiedniej wiel-
kości porcję, posłałem zestaw w dół wyżłobiony 
za kamienną główką i mocowałem wędzisko, aby 
nie porwał go ewentualny olbrzym. Wtedy właśnie 
nastąpiło branie. Zupełnie zaskoczony wykona-
łem bezwiedne zacięcie, a po kilku minutach, wciąż 
z rozdziawioną za zdumienia gębą, podziwiałem 
wijącego się na brzegu kilkunastokilogramowego 
potwora. Nigdy więcej nie złowiłem suma na wą-
trobę, ale ta jedna przygoda spowodowała kilkulet-
nią sumową gorączkę i wiele, wiele innych atrakcji, 
z pogonią wpław za sunącym w dół rzeki olbrzy-
mem włącznie.

 W międzyczasie były jeszcze liny, okonie, 
bolenie i sandacze. Z każdym  z wymienionych ga-
tunków wiążą się liczne przygody, na których spi-
sanie zabrakłoby mi pewnie czasu, choćbym wyko-
rzystał wszystkie wolne chwile, jakie zdarza mi się 
mieć kilka razy w roku. Składają się one na mój 
wędkarski życiorys. Życiorys bardzo podobny lub 
zupełnie różny od tych, które mogliby opowiedzieć 
inni wędkarze.

 Później były szczupaki...

Przeglądam albumy z fotografi czną 
dokumentacją moich wędkarskich 
dokonań. Trzy grube tomy historii. 
Ostatnie zdjęcia mają na odwrocie 
datę, która niezbicie udowadnia, 
iż od dwóch lat nic szczególnego 
w moim wędkarskim życiu się nie 
wydarzyło. Dlaczego? Może dlate-
go, że odpuściłem sobie polowania 
na szczupaki, stwierdziwszy stop-
niowy zanik ich pogłowia w Wiśle? 
A może dlatego, że woda w moim 
karasiowym eldorado już dawno wy-
schła? A może to bolenie zawiniły? 
Przecież nie żerują już tak widowi-
skowo, jak przez całe lata... Sam już 
nie wiem. Na szczęście w ostatnim 
z albumów zostały tylko trzy wolne 
karty. Od biedy mogę je zapełnić fo-
tosami mojego naprawdę efektowne-
go wędkarskiego ekwipunku. Szkoda 
tylko, że mało używanego.
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Sny zimowe

Jaki może być ten mój początek sezonu? Nie pojadę 
na trociowe łowy, które tak ładnie opisują redaktorzy 
w kolorowych magazynach z reklamami żyłek i koło-
wrotków. Nawet nie dlatego, że nie mam czasu i pienię-
dzy. Nigdy nie miałem okazji łowić tych ryb i niech tak 
zostanie. Nie będę też spacerował po zakrzepniętym 
jeziorze w poszukiwaniu kilogramowych okoni. Raz, 
że nie ma go w pobliżu, a dwa – mam lęk głębokości. 
Nie wiem nawet czy medycyna poświadcza taki rodzaj 
schorzenia; ja go u siebie stwierdziłem. Czy przyjdzie 
mi spędzić początek roku z dala od wody?

 W zimnych porach roku nawet taka zdobycz cieszy

Nie. Wybiorę się pewnie nad Wisłę. Jeśli spadnie 
śnieg, to będę brodził po kostki w białym puchu, wy-
patrując zajęczych tropów. A może nie będzie śniegu 
i podeszwy będą stukać o zmarzniętą ziemię? Nie 
wiem. A jak znowu zabraknie zimy, prócz tej z kalen-
darza? Cóż, przyjdzie brnąć przez błoto. 

Rzeka z płynącą krą. Albo nie. Niech będzie cał-
kiem skuta lodem. Biało-niebieska żyła ciągnąca 
się setki kilometrów. Lepiej nie sprawdzać wytrzy-
małości jej powłoki. Przy największych mrozach 
potrafi  zaskoczyć. Napuchnięta kukła sunąca powoli 
pod lodem. Przedwczesna marzanna z białą skórą. 
Brrr!

Popatrzę sobie z brzegu. O! W tym miejscu złowi-
łem jesienią ładnego szczupaka. Ależ to blisko. Trzy, 
góra cztery metry od brzegu. Ciekawe, czy w maju 
też tu będą brały? Na tamtej główce stał facet, który 
uparcie dowodził, że w Wiśle nie ma już okoni. Nie 
kłóciłem się z nim. Sam się kiedyś przekona. A tu, 
za podwodnymi kamieniami, buszowała niezła rapa. 
Rzucałem kilka razy w jej kierunku lekkim ripperem, 
ale mnie zlekceważyła. „Panie, tej ryby nie oszukasz 
tak łatwo...”. Miał młody rację. 

Nie zdarzyło się jeszcze, żebym kogokolwiek spo-
tkał tu zimą. Podoba mi się to. Każde towarzystwo 
zakłóciłoby sen tego miejsca. Musielibyśmy gadać 
i śmiać się głośno. Latem przyjeżdżają „miastowi” 
na wędkarskie maratony. Okupują najlepsze główki 
w oczekiwaniu na pokryte łuską szczęście. Rozumiem 
ich, wyrwali się z betonowych klatek, jechali wiele ki-
lometrów, aby odpocząć od codzienności. Ja usuwam 
się wtedy na bok. Nie zarzucam wędki. Idę na pobli-
skie bajorko i łowię złote rybki ze snów małych dzieci. 
Takie śmieszne – z dużą głową i mikrym tułowiem. 
Lubię wędkować w samotności. Wiem, że to trochę 
samolubne, takie pragnienie, żeby mieć całą wodę 
tylko dla siebie, ale nic na to nie poradzę. Jakoś tak 
mnie dziadek wędkarz i matka natura ukształtowali.

Będę wracał o szarówce. Zmrożony śnieg zachrzę-
ści pod butami. Albo znowu ten stukot. Może błoto, 
nieważne. Gdy dotrę do domu i położę się zmęczony 
do łóżka, śnił będę o jesiennym szczupaku, chytrej ra-
pie oraz zimowej samotności. I o wiślanych okoniach. 
Pewnie taki będzie ten mój początek sezonu.

Zaklinacz znad Mglistej
 

Na wschód od niewielkiego miasta płynie urokliwa 
rzeczka. Wije się i kręci między omszałymi drzewami, 
jakby szukała miejsca, w którym można na chwilę 
przystanąć. W zmęczonej wodzie odbijają się promie-
nie nieśmiałego słońca. Mróz, choć duży, nie potrafi  
zwyciężyć z leniwym nurtem. Woda tutaj ma prze-
dziwną właściwość: latem jest lodowata, a zimą cie-
pła. Jej barwa to kolejny paradoks. Ciemna, prawie 
czarna na tle otaczającego śniegu, a nie potrafi  ukryć 
zdobiących dno kamieni. Między kamieniami poja-
wiają się ryby.

Pojawiają się, by po chwili zniknąć. Znają tajemne 
przejścia, niewidoczne dla ludzkich oczu. Błysną za-
skakująco łuskami, aby pokazać się po sekundzie kilka 
metrów niżej. Nie od razu można je dostrzec. Trzeba 
mieć sporo szczęścia i jeszcze więcej cierpliwości. 
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Stąd chyba trafi a tu niewielu ludzi. Zimą spotkałem 
tylko jednego...

Kucałem na kładce wykonanej z przewróconego 
pniaka, gdy dostrzegłem niezwykłe zjawisko. W od-
dali, znad unoszących się nad powierzchnią rzeki 
mgieł, wychylały się ręce, w których tkwiło wędzisko. 
Ręce te wykonywały co jakiś czas gwałtowne ruchy, 
po czym nieruchomiały nagle. Delikatny powiew roz-
wiał mgłę i ujrzałem pośrodku cieku postać stojącą 
po kolana w wodzie. Sam pozostałem niezauważony, 
podpełzłem więc po cichu do krzaka znajdującego się 
za plecami tajemniczego nieznajomego. 

Odziany był dziwacznie. Długa kurtka w zielono-
czarne łaty i niezwykłe buty, które sięgały mu powy-
żej pasa. Na głowie zielona czapka upstrzona świe-
cidełkami. Tkwił w wodzie, zlewając się z otaczającą 
go przyrodą w owalną, ciemnozieloną plamę.

Zaczęło się! Znów ten sam rytuał! Poderwanie wę-
dziska do góry, szaleńcze wymachy nad głową, jasna 
linka śmiga jak oszalała, a po chwili ląduje w nurcie 
na ukos od nieznajomego. Oniemiały patrzę na  to 
wszystko. Przypominają mi się książki o Indianach 
rzucających lassem. Nagle łowca znieruchomiał 
i po sekundzie uniósł ręce w górę. Wędka wygięła 
się! Za chwilę w jego dłoniach wylądowała tłusta 
ryba. Chyba jelec, sporo ich tu pływa. Co dziwniej-
sze, jaskrawa linka urywała się dobre dwa metry przed 
pyskiem schwytanej ryby – jego zaklęcia okazały się 
skuteczne!

Zachwycony i przerażony jednocześnie, wycofa-
łem się ostrożnie ze swojego stanowiska. Gdy od-
daliłem się nieco, obejrzałem się za siebie. Niestety, 
mgła znowu zaległa nad wodą, skutecznie skrywając 
zaklinacza. W miarę jak oddalałem się od Mglistej, 
całe to zdarzenie wydawało mi się coraz mniej realne. 
Gdy dotarłem do miasta byłem już całkiem pewien, 
że uległem halucynacji.

Kaczy dół

To nie będzie gawęda o wielkiej rybie. Nie zamie-
rzam też opisywać wędkarskiego eldorado. Opo-
wiem za to historię pewnego bajorka, na które nikt 
o zdrowych zmysłach nie zwróciłby większej uwagi. 
Nie mam wątpliwości – żaden osobnik obdarzony 
wędkarskim nosem nie zatrzymałby się tam zapewne 
dłużej niż 5 minut.

Zaczęło się – jak zwykle – nad Wisłą. Ta rzeka to 
moja miłość, której nigdy się nie wyprę, choć często 
bywa nieodwzajemniona. W październikowy ranek 

udało się znaleźć wreszcie chwilę wolnego czasu, 
by oddać się urokom rzecznego spinningu. Rześ-
ki chłód poranka i emocje przy każdym stuknięciu 
przynęty o podwodne kamienie wynagradzały brak 
jakiegokolwiek kontaktu z rybami. Ranek, mimo 
że chmurny i ponury, urzekał swym pięknem. Deli-
katna mgła, przejrzysta woda i setki dzikich kaczek 
krążących po wiślanych zatokach nadawały memu 
wędkowaniu jakiegoś magicznego, bajkowego wręcz 
charakteru. Nic dziwnego, że w tak wspaniałych oko-
licznościach przyrody szybko upłynęło kilka godzin 
przeznaczonych na rybaczenie. 

Wracając w kierunku daleko zaparkowanego sa-
mochodu, musiałem ominąć dziki, zakrzaczony staw, 
położony około 100 metrów od Wisły. Jako że bajorko 
znajduje się tuż przy wiślanym wale, miałem okazję 
przyjrzeć się mu z góry. Kiedy spojrzałem na ciemną 
wodę, wróciły wspomnienia z dzieciństwa. To prze-
cież w tym dołku stawiałem pierwsze wędkarskie 
kroki! To tu łowiłem majowe liny i wspaniałe złote 
karasie. No – ale wtedy to była głęboka, atrakcyjna 
woda, po której dziś pozostało wspomnienie, zaledwie 
namiastka dawnej świetności.

Gdy zza chmur wyjrzało na chwilę słońce, moją 
uwagę przykuły dwa leżące na piaszczystym wypły-
ceniu patyki. Zaraz, zaraz – czy ja gdzieś czegoś po-
dobnego nie widziałem? Tak – to przecież czające 
się przy dnie szczupaki! Ileż razy miałem możliwość 
obserwacji tych niby patyków, które nagle ożywały 
i z szybkością torpedy ruszały do ataku.

Bez chwili wahania rozkładam lekki spinning, 
by sprawdzić, czy w bajorku nie kryje się coś więk-
szego niż te krótkie zębacze. Do agrafk i zapinam 
obciążonego małą główką białego twistera, zdając 
sobie sprawę, że głębokiej wody w tym zapomnia-
nym zbiorniku nie uświadczę. Już drugi rzut owocuje 
szczupakowym walnięciem. Ryba nie pozwala nawet 
opaść przynęcie na dno – atakuje opadającą gumę. 
Drapieżnik nie jest duży, ma może 50 centymetrów, 
ale cieszy niezmiernie.

Ryba wraca do wody, a ja postanawiam rzucić 
przynętę w to samo miejsce. Twister opada do dna, 
delikatne poderwanie szczytówką i konsternacja – 
znowu uderzenie! Po kilku chwilach u moich nóg 
melduje się esox identyczny jak ten, którego przed 
chwilą wypuściłem. Przez moment zdaje mi się, 
że mam do czynienia ze złowioną wcześniej rybą, 
ale przecież to nierealne. Postanawiam sprawdzić ro-
dzące się powoli przypuszczenia. Zmieniam gumę 
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na lekką, jasną obrotówkę i wykonuję rzut w nieco 
głębszą partię zbiornika, tuż pod zatopiony korzeń. 
Trzy obroty korbką i solidne walnięcie! Czuję, że tym 
razem to większy zębaty. Ładnie walczy, ale udaje 
mi się go wyholować. Okazuje się, że to solidny sześć-
dziesiątak.

Odpoczywam nad bajorkiem i raczę się gorącą her-
batą.

 Postanawiam porzucać jeszcze chwilę obrotów-
ką, by sprawdzić, czy wystarczająco dokładnie prze-
łowiłem dołek. Kilka pustych rzutów, aż w końcu 
w głętrewboczku pod korzeniem tępe zatrzymanie 
przynęty. Po sekundzie zaczep ożywa i czuję tak cha-
rakterystyczne dla szczupaka pulsowanie wędziska. 
Wiem już, że to przyzwoita sztuka. Hol jest bardzo 
emocjonujący, bo wściekły zębacz efektownie wy-
skakuje z płytkiej wody, próbując oswobodzić się 
z kotwiczki. W końcu jednak udaje mi się go poko-
nać. Szybkie mierzenie wskazuje na 70 cm. Ładna 
ryba jak na takie bajorko. To chyba nagroda za dobry 
uczynek.

Solidny sześćdziesiątak...

Gdy robię mu zdjęcie, zaczynam żałować, że nie 
mam ze sobą wiadra czy innego naczynia pozwala-
jącego przetransportować rybę do pobliskiej Wisły. 
Przecież kwestią czasu jest odkrycie tajemnicy tego 
stawu przez rybożerców. A wtedy wystarczy kilka 
godzin, by dokonać rzezi niewiniątek. Jednak poddaję 
się – odległość do rzeki zbyt duża, aby ryby zniosły 
to bez szwanku.

 Wracam do domu, jednak szczupaki z kacze-
go dołu nie dają mi spokoju. Oczami wyobraźni 
widzę, jak szczęśliwy „wędkarz” wędruje z siatką 
pełną zębatych do domu. Postanawiam, że nie od-
puszczę. W weekend nie mam możliwości, by wy-
rwać się z domu, ale w poniedziałek jadę nad wodę. 
Na szczęście wokół bajorka pustki – ani żywej duszy. 
Oprócz spinningu i pudełka z przynętami zabie-
ram największe z domowych wiader. Wyglądam 
komicznie, ale przecież w tym wypadku cel uświęca 
środki.

 Łowię głównie na białą gumę – ona okazuje się naj-
skuteczniejsza i najmniej inwazyjna dla szczupaków. 
W ciągu trzech godzin udaje mi się przetransportować 
dokładnie czternaście sztuk esoxów do Wisły. Potem 
brania ustają. Szczupłe są niewielkie – mieszczą się 
w przedziale od 30 do 50 centymetrów. Po ostatnim 
kursie w stronę Wisły padam wprost ze zmęczenia. 

Obrotówka okazała się skuteczna

Po chwili namysłu postanawiam wypuścić dra-
pieżnika do jego dotychczasowego królestwa. Raz, 
że nie mam już siły biec nad Wisłę, a dwa – skoro 
dorósł tu do takich rozmiarów, to czuje się tu za-
pewne nie najgorzej. Ukłuty, będzie ostrożniejszy, 
więc może nie da się za szybko wyłowić. Kolejne 
rzuty nie przynoszą już żadnego efektu, więc koń-
czę wędkowanie z poczuciem dobrze wypełnionego 
obowiązku.
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Ładna ryba z bajorka Pedynski6 – Powrót do królestwa...

 

Pedynski5 – Zasłużony odpoczynek po walce

Po powrocie do domu, przy ciepłym kominku 

i gorącej herbacie, dociera do mnie, że przeżyłem 

dziś jedną z najpiękniejszych przygód w moim węd-

karskim życiorysie. Nie złowiłem wielkiej ryby. Nie 

odkryłem też podwodnego eldorado. Ale udowod-

niłem samemu sobie, że odrobina uporu wystarczy, 

by pomóc naturze, która wcześniej czy później so-

wicie nas wynagrodzi.
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 Dla Dzieciątka

Światło gwiazdy z nieba płynie,
Drogę mędrcom pokazuje.
W noc grudniową trzej królowie
Do Betlejem bieżą dumnie.

Tam w stajence, pośród zwierząt,
W żłobku Paniąteczko kwili.
Lulajże Jezuniu, lulaj.
Doczekaliśmy tej chwili!

Podnieś rękę Boże Dziecię
Albo nawet dwie!
I błogosław na tym świecie,
Co ziemią się zwie.

Małgorzata Dalmata-Konwicka

Połaniec piękny również zimą - fot. Radosław Matusiewicz

Pomnik Tadeusza Kościuszki w świątecznej aurze, fot. Radosław Matusiewicz



48

Fot. Radosław Matusiewicz
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