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Drodzy Czytelnicy!

Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu wydało kolej-
ny, dwudziesty drugi już numer „Zeszytów Połanieckich”. 
Zapraszam do jego lektury – treści tym razem są tak 
różnorodne, że bez wątpienia każdy z Państwa znajdzie 
coś, co pozwoli oderwać się choćby na chwilę od spraw 
życia codziennego.

 Z pewnością interesujące dla każdego połań-
czanina okażą się artykuły Prezesa Za-
rządu Towarzystwa Kościuszkowskiego 
w Połańcu, Radosława Matusiewicza. 
W pierwszym z nich analizuje on ety-
mologię nazwy naszego grodu, sięgając 
po niezbyt rozpowszechnioną hipote-
zę – jakoby pochodziła ona od imienia 
piastowskiego woja – Połanka. Drugi 
z jego artykułów przybliża zaś historię 
połanieckich Szubienic, o których wielu 
zapewne słyszało, traktując je raczej jako 
miejsce legendarne niż mające – jak się 
okazuje – duże znaczenie dla miejskiej 
społeczności.

 Podobnie jak w ostatnim numerze Zeszytów, tak 
i w tym, relację ze swych wojaży zdaje nasza koleżanka 
– Małgorzata Dalmata-Konwicka. Tym razem opisuje 
ona wyprawę do Mereczowszczyzny, miejsca, w którym 
na świat przyszedł nasz patron – Tadeusz Kościuszko. 
Jak możemy się przekonać z lektury, mimo siarczystego 
mrozu, jaki panował podczas wycieczki, jej uczestnikom 
nie zabrakło gorących wrażeń.  

 Jako że wielkimi krokami zbliża się jubileusz 
dwudziestopięciolecia naszego stowarzyszenia, centralną 
część „Zeszytów” poświęcamy na kalendarium Naczelni-
ka, które szczegółowo przedstawia koleje życia Tadeusza 
Kościuszki. Mrówczą pracę nad tekstem wykonał nasz 

stały współpracownik – Konstanty M. Michorowski. 
Jestem przekonany, że zostanie ona doceniona przez 
Czytelników, którzy pochylą się nad jego dziełem.

 Szczególnie gorąco zachęcam do zapoznania 
się z artykułami poświęconymi wspaniałej nauczycielce 
z Połańca – Pani Marii Bańkowskiej. Andrzej Bańkowski 
prezentuje krótki życiorys małżonki, natomiast profesor 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Alina Fi-
ta-Więckowska, uczennica Pani Marii, 
uzupełnia go osobistymi wspomnienia-
mi. To praca cenna również ze względu 
na fakt, że zawiera odniesienia do innych 
osób ze znanej połanieckiej rodziny Jań-
czuków, z której wywodzi się Maria Bań-
kowska. 

 Nie mogło zabraknąć w „Ze-
szytach” tekstów naszego stałego współ-
pracownika – Józefa Korczaka „Gerwa-
zego”. Tradycyjnie już przedstawia on 
garść wspomnień z czasów walki o wolną 
Polskę, a także prezentuje obszerne prze-

mówienie wygłoszone na uroczystej sesji Rady Miejskiej 
z okazji Dni Połańca i rocznicy ogłoszenia Konstytucji  
3 Maja. 

 Jak zwykle – kilka stron „Zeszytów” poświęcamy 
na teksty pozwalające wypowiedzieć się naszym Czy-
telnikom. Jest więc kilka wierszy, są ciepłe i bardzo miłe 
dla Redakcji wspomnienia Pana Stanisława Dalmaty, 
a także spostrzeżenia Konstantego M. Michorowskiego. 
Nie zabrakło też „Opowieści wędkarskich” mojego au-
torstwa.

 
Z pozdrowieniami i życzeniami zajmującej lektury,

 Marek Pedyński
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Radosław Matusiewicz

LEGENDA  POŁANKA

Jak powstał Połaniec i kim był pierwszy połańczanin? Pomijając pradawne czasy, spróbujmy znaleźć 
tego, od którego zaczyna się historia naszego miasta. 
Dr Franciszek Piekosiński w swojej pracy „Rycerstwo polskie wieków średnich” podjął się tematu 
genealogii rycerstwa polskiego od czasów tworzenia się naszego państwa. Książka ta rzuca nieco 
światła na mity i legendy narosłe wokół nazwy naszego miasta. W różnych publikacjach spotyka-
my się z nazwą Połańca pochodzącą od słów pole, połać, pola-nic, półłanek itp., ale rzadko kiedy 
wracamy do legendy Połanka, którego proponuję przyjąć za pierwszego naszego obywatela. 
To właśnie od niego wywodzić się ma nazwa miasta, która w początkach jego funkcjonowania 
brzmiała: Polanecz (1191r.), Polanyecz (1264), Polanc (1285) czy Połańc.

Historię zacznijmy jednak w momencie, kiedy zaczęło 
tworzyć się nowe państwo – Polska. Na przełomie 
VIII/IX w. wypierani znad Łaby „Polacy” przybyli, jak 
wyliczono, w sile ok. 36000 wojów w okolice Warty. 
Początkowo założyli trzy wielkie obozowiska – grody 
(Gniezno, Poznań i Giecz), skąd dokonywali przez 
następne trzy wieki ekspansji na sąsiednie ziemie, 
by ostatecznie ukształtować obszar pierwszej histo-
rycznej Polski ok. X w.

Kim byli „Polacy” przybyli znad Łaby? Wg autora 
nasi przodkowie wywodzili się z czterech dynastii 
słowiańskich, które przybyły z Drewinii (dawna na-
zwa ich państwa) wraz ze Skandynawami – Gotami, 
z którymi łączyły ich koligacje rodzinne. Dynastią 
panującą – książęcą byli wtedy Popielowie oraz rody 
książąt panujących niegdyś w Drewinii: Przybysława, 
Odona i Cieszymira.

Wojsko pod dowództwem Piasta Chwościszka po-
dzielone było na 36 pułków po 1000 wojów, którymi 
dowodzili wywodzący się z tych rodów wojewodowie. 
Każdy z pułkowników używał osobnej stanicy – znaku 
chorągiewnego, wyobrażającego na wysokim drzew-
cu runę wiązaną złożoną z dwóch run skandynaw-
skich. Jedna z tych run była zawsze symbolem boga 
wojny Tyra – w kształcie strzały. Do każdego znaku 
stanicznego (później herbu) przywiązane było hasło 
wojenne czyli proklamacja lub zawołanie. Większa 
część zawołań brana była od imion pułkowników – 
wojewodów, a w kolejnych latach zapewne od imion 
rycerzy wywodzących się z rodów poszczególnych 
wojewodów. Tych 36 przybyłych na nasze tereny 
wojewodów było pierwszym pokoleniem rycerstwa 
– szlachty polskiej.

Z czasem Polacy zaczęli podporządkowywać sobie 
kolejne grody lub budować nowe, poszerzając granice 

swojego państwa. Zapewne dzielili swoje oddziały, 
zdobywając lub przejmując istniejące grody oraz bu-
dując nowe.

Warto w tym miejscu wspomnieć o pierwszych 
władcach naszego kraju. Legendarnym założycielem 
nowo tworzącego się państwa był, jak wiadomo, Po-
piel, który miał być zjedzony przez myszy. Po nim 
władcą został Siemowit, syn oracza Piasta i Rzepki, 
który „osiągnąwszy godność książęcą, młodość swą 
spędzał nie na rozkoszach i płochych rozrywkach, 
lecz oddając się wytrwałej pracy i służbie rycerskiej, 
zdobył sobie rozgłos, zacność i zaszczytną sławę, a gra-
nice swego królestwa rozszerzył dalej niż ktokolwiek 
przed nim”. Kolejni Piastowie wykazali się również 
mądrością w sprawowaniu władzy. Lestek, syn Siemo-
wita, dorównywał ojcu czynami rycerskimi i odwagą, 
podobnie jak jego syn Siemomysł. Z mroku dziejów 

ukazuje się w końcu 
pierwsza historyczna 
postać – syn Siemomy-
sła, Mieszko I. Mieszko 
w swych podbojach 
skupiony był raczej 
na zachodnich grani-
cach, nie jest więc jasna 
przynależność ziemi po-
łanieckiej za czasów jego 
panowania. Z dużym 
prawdopodobieństwem 
można przyjąć, że przy-
najmniej na początku 

X w. należała ona do państwa wielkomorawskiego, 
a wg niektórych istniejący już wtedy Połaniec miał 
być wysuniętym na północ grodem granicznym Wiel-
komorawian.

Mieszko I  
(grafika Aleksandra Lessera)
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wiślanej, który zdobyli lub rozbudowali ludzie Miesz-
ka lub Chrobrego.

Ale wróćmy do naszego protoplasty. Gród poła-
niecki przyjął nazwę od imienia jednego z wojów, 
który wraz ze swoim pocztem zbudował lub prze-
jął dawniejszy gród. Woj ten miał na imię Połanek, 
zdrobnienie zaś tego imienia świadczy o tym, że był 
synem Połana.

Właśnie od imienia Połana nazwano znak staniczny 
i zawołanie. Zawołanie, czyli hasło wojenne „Połań-
cze”, miało na celu szybkie znalezienie w bitewnym 
zgiełku miejsca, w którym znajdował się własny hufiec 
i trzymany przez „chorążego” znak. Krótko mówiąc, 
można było krzyknąć „Połańcze” przed bitwą, zagrze-
wając się do boju i informując wszystkich o swoim 
udziale w walce, ale także podczas bitwy, gdy chorąży 
trzymający znak (herb) krzyknął „Połańcze” – zna-
czyło to, krótko mówiąc – „ludzie Połana do mnie”. 
Nie jest znana grafika znaku stanicznego, jednak póź-
niejszy herb „Połańcze” (później zwany Łagoda lub 
Wierzynkowa) przedstawiany był jako tarcza podzie-
lona poziomo na pół. U góry miała kolor czerwony, 
a u dołu biały.

Poruszając powyższy temat, nie sposób nie na-
wiązać do kościółka św. Katarzyny (capella in Pola-
necz), który wg ks. Wiśniewskiego został fundowany 
w 1000 r. przez Bolesława Chrobrego. Data ta jest 
z pewnością przybliżona, ale wiąże się ze Zjazdem 
Gnieźnieńskim i późniejszym procesem chrystianiza-
cji państwa. Ustanowiona archidiecezja gnieźnieńska 
z Radzimem na czele, podporządkowane miała jeszcze 
trzy biskupstwa: kołobrzeskie – biskupa Reinberna, 

wrocławskie – bpa Jana oraz krakowskie – bpa Poppo-
na. Połaniec od początku podlegał biskupowi krakow-
skiemu. W pogańskim kraju akcja chrystianizacyjna 
przynosiła pewne rezultaty, w pierwszej kolejności 
w ośrodkach grodowych. Na monarsze spoczywał 
obowiązek wdrażania poddanych do nowych zasad 
postępowania. Chrobry zgłębiał przepisy kościelne 
i pomimo że sam ich nie przestrzegał, to egzekwował 
je z okrucieństwem. Za łamanie postów kazał wybijać 
zęby, a w walce z cudzołóstwem utrzymał w mocy 
pogańskie jeszcze prawa przewidujące za zdradę mał-
żeńską wymyślne okaleczenia. Wprowadzanie nowej 
wiary w pierwszej kolejności w ośrodkach grodowych 
potwierdza istnienie w Połańcu silnego ośrodka pań-
stwowego. Dowodzi to, że miasto zaczęło funkcjono-
wać pod koniec panowania Mieszka lub na początku 
władania Bolesława Chrobrego, co stawia Połaniec 
w gronie najstarszych miast Polski.

W czasach Bolesława Chrobrego teren nowego 
państwa sięgnął na wschodzie rzeki Wisły, a Połaniec 
miał być jednym z 26 grodów granicznych jego pań-
stwa. Z analizy prowadzonych wykopalisk wynika, 
że tereny połanieckie 
były już od dawna za-
mieszkałe, jednak istnia-
ły tu wcześniej najwyżej 
niewielkie obozowiska, 
pomijając osadę w Łęgu, 
która wskazywała na za-
lążek niewielkiego sło-
wiańskiego miasteczka 
z ok. VII-VIII w. Moż-
liwym jest też istnienie 
wcześniejszego grodu 
(Morawian) na skarpie 

Bolesław Chrobry  
(wg Jana Matejki)

Chrzest Polski – malowidło w Kościele w Beszowej (fot. własna)

Praca dra Piekosińskiego może przekonać więc 
co do założyciela naszego miasta oraz jego imienia, 
które do tej pory znane było z domysłów i legend. 
Potwierdza też istniejące zapisy, pozwalając umiej-
scowić początek funkcjonowania Połańca.

Na koniec pozostaje jeszcze jeden temat – kopiec 
Kościuszki. Pamiętam jak starsi połańczanie mówili, 
że Kopiec powstał na miejscu kurhanu kasztelana Po-
łanka. W czasach przedpiastowskich zmarłych palono 
na stosie, a nad grobem sypano niewielki kopczyk. 
Kopiec takich rozmiarów jak połaniecki, rzeczywiście 
może „dawnym zwyczajem” być grobem założycie-
la naszego grodu. Jest bowiem wiele takich kopców 
na ziemi sandomierskiej.

Kto wie, może kiedyś przekonamy się, czy nasz 
kopiec wzniesiony został na kurhanie piastowskiego 
woja – Połanka.
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Małgorzata Dalmata-Konwicka

GDZIE MERECZOWSZCZYZNA, 

TAM KOŚCIUSZKI OJCOWIZNA…

W dniach 3 – 4 lutego 2012 roku Polska Fundacja Kościuszkowska z siedzibą w Warszawie pod 
skrzydłami dra Marka Leszka Krześniaka zorganizowała wyjazd na Białoruś, którego celem było 
uczczenie 266. rocznicy urodzin Naczelnika Tadeusza Kościuszki. 

Przedstawicieli środowisk kościuszkowskich z róż-
nych stron Polski: Warszawa, Garwolin, Połaniec, 
Długosiodło, Sobolewo, Kodeń, nie zraził nawet 
-30°C mróz! Rześkie powietrze, śnieg skrzypiący 
pod butem, po prostu cudownie! 3 lutego 2012 
roku w godzinach rannych wyruszyliśmy pociągiem 
z Warszawy do Terespola, by stamtąd przesiąść się 
na pociąg do Brześcia. Tam przekroczyliśmy granicę. 
Przy miłych pogawędkach na tematy wszelakie czas 
płynął bardzo szybko.

Brześć to jeden z najstarszych białoruskich gro-
dów, położony w miejscu, gdzie Muchawiec ucho-
dzi do Bugu. Jego nazwa pochodzi prawdopodobnie 
od słowa Berest, oznaczającego wiąz. Pierwsze zapi-
sy historiograficzne dotyczące Brześcia pochodzą 
z 1019 roku, co znajduje potwierdzenie w ruskim 
latopisie „Powieść minionych lat”. Jak głosi legenda, 
miasto założył pobożny kupiec, który w czasie podró-
ży w celach handlowych ugrzązł w bagnach mucha-
wieckich. Tylko dzięki Opatrzności Bożej wydostał 
się z nich, a w podzięce za uratowanie życia, wzniósł 
mały kościółek, wokół którego w miarę upływu czasu 
powstawała osada.

Dworzec kolejowy w Brześciu robi wrażenie. Cza-
sy imperialne, złoto, przepych, zdobienia... Na ścia-
nie budynku umieszczona jest tablica, która mówi, 
że w 1900 roku przejechał tędy wódz rewolucji – Le-
nin.

Po przerwie obiadowej w Brześciu udaliśmy się 
do Wołczyna – miejsca urodzenia i pochówku ostat-
niego króla Polski Stanisława Augusta Poniatow-
skiego herbu Ciołek. Wołczyn oddalony jest około 
8 km na zachód od trasy głównej Brześć – Wysokie. 
Miasteczko położone jest nad rzeką Pulwą (dopływ 
Bugu). Oprócz ostatniego króla, wśród postaci zwią-
zanych z Wołczynem są między innymi: hetmani Win-
centy Gosiewski, Michał Kazimierz Ogiński, księżna 
Izabela Czartoryska, jej syn – Adam Jerzy Czarto-
ryski – przywódca Wielkiej Emigracji, warszawski 

architekt i rysownik Zygmunt Vogel, Julian Ursyn 
Niemcewicz – adiutant Tadeusza Kościuszki i jego 
wielki przyjaciel.

Kościół Świętej Trójcy, w którym ochrzczono Tadeusza Kościuszkę

W Wołczynie naszą uwagę zwrócił kościół pod we-
zwaniem Świętej Trójcy w stylu późnobarokowym, 
ufundowany przez ojca króla – Stanisława Poniatow-
skiego. W aktach parafialnych, przechowywanych 
w zakrystii, znajdowała się metryka chrztu S. A. Po-
niatowskiego. W roku 1938 w krypcie tegoż kościoła 
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złożono sprowadzone szczątki ostatniego z polskich 
królów. W 1989 roku zwłoki poddano ekshumacji, 
a pracom komisji przewodniczył prof. Aleksander 
Gieysztor. Następnie, w 1995 roku, pochowano 
je w krypcie katedry wawelskiej.

Z Wołczyna udaliśmy się do Kamieńca – mia-
steczka położonego nad rzeką Leśną, przy dawnym 
trakcie z Krakowa do Wilna, w pobliżu Puszczy 
Białowieskiej, a w starych dokumentach nazywa-
nego Kamieniec Ruthenicale. Jak podaje latopis 
wołyński, miasteczko założył w 1276 roku książę 
Włodzimierz zwany Filozofem. Od XIV wieku Ka-
mieniec znalazł się w granicach Litwy. Był ważnym 
grodem, gdzie często spotykali się Jagiełło i Wi-
told. Na szczególną uwagę w Kamieńcu zasługuje 
Biała Wieża – obronna baszta, najstarszy zabytek 
na Polesiu, wzniesiona w latach 1276‒1288 przez 
budowniczego Aleksego na rozkaz Władymira Va-
silkovicha w celu umocnienia północnych granic 
księstwa. Od tej budowli wzięła swą nazwę Puszcza 
Białowieska, która podlegała jurysdykcji namiestni-
ków książęcych rezydujących w Kamieńcu Baszta 
Biała Wieża powstała na planie koła i ma 30 metrów 
wysokości. Jej ściany przebijają wąskie strzelnice, 
a całość dzieli pięć kondygnacji.

Jeden z pokoi w muzeum Tadeusza Kościuszki

Od lat 60-tych ubiegłego wieku w baszcie mieści 
się odział regionalnego muzeum krajoznawczego. 
Ze szczytu wieży podziwialiśmy panoramę miasta, 
choć siarczysty mróz dawał się we znaki. W Kamieńcu 
gościliśmy również w murach szkoły podstawowej, 
w której muzyka i plastyka są na pierwszym miej-
scu. Dyrektor Nikołaj Nikołajewicz oprowadzał 
nas z dumą po korytarzach i salach placówki, gdzie 
dzieci poznają się różne techniki plastyczne, grają 
na wszystkich możliwych instrumentach, śpiewają 
piosenki. Miłym zaskoczeniem dla nas był koncert 
pieśni białoruskich w wykonaniu nauczycielek z tu-
tejszej szkoły, których piękne głosy jeszcze do dziś 
mam w uszach.

Prezenty dla muzeum. W tle rekonstrukcja sukmany, w której 
Kościuszko walczył pod Maciejowicami

Podsumowaniem pierwszego dnia pobytu na Bia-
łorusi była uroczysta kolacja w jednej z kamienieckich 
restauracji, po której udaliśmy się na zasłużony odpo-
czynek. Za oknem mróz dochodził do -35° C...

Sobota 4 lutego to kolejny, a zarazem ostatni dzień 
naszego pobytu na Białorusi. Wczesnym rankiem, 
po śniadaniu, udaliśmy się do Siechnowicz Małych 
– wsi sąsiadującej z Siechnowiczami Wielkimi, nale-
żącej w XVIII wieku do rodziny Kościuszków. Do Na-
czelnika Tadeusza Kościuszki należała później część 
majątku, którą dzierżawił swojej siostrze Annie i jej 
mężowi Piotrowi Estce. Tadeusz przebywał tu w latach 
1773‒1776, a następnie w latach 1783‒1790. Ze swej 
części majątku uwolnił chłopów z poddaństwa, póź-
niej zaś wspierał ich zapomogami po zniszczeniach 
wojennych 1812 roku.

Prezenty dla muzeum – czako, rekonstrukcja szabli T. Kościuszki oraz 
fotografia pomnika Naczelnika w West Point

W II połowie XIX wieku dobra siechnowicke prze-
szły w ręce Kazimiery z Estków Bułhakowej. Dawny 
dwór Kościuszków, gdzie Tadeusz spędzał wakacje, 
został zniszczony jeszcze w XIX wieku, a jego miejsce 
zajął dwór Bułhaków. Dziś i po nim śladu nie ma. Znaj-
duje się tam szkoła nazwana imieniem Naczelnika, 
a przed nią popiersie Tadeusza Kościuszki autorstwa 
Balbiny Świtycz-Widackiej, gdzie złożyliśmy wieniec 
ku pamięci naszego bohatera. Popiersie wykonano 
w latach 30-tych XX, a do Siechnowicz zostało prze-
niesione po wojnie z Kobrynia. Natomiast z czasów 



8

Kościuszki zachowała się aleja lipowa sadzona po-
dobno przez Naczelnika. Z Siechnowicz udaliśmy się 
do Krupczyc, znanych w historiografii jako miejsce 
jednej z bitew powstania kościuszkowskiego, w której 
17 września 1794 roku przeciwko korpusowi wojsk 
rosyjskich dowodzonych przez Aleksandra Suworowa 
wystąpiła dywizja wojska polskiego, którą dowodził 
gen. Karol Sierakowski. Polegli polscy żołnierze spo-
czywają w zbiorowej mogile nieopodal krupczyckiego 
klasztoru. Jak mówi miejscowa tradycja, pozostałością 
po bitwie mają być polskie armaty utopione na dnie 
Trościanicy. I wreszcie punkt kulminacyjny naszej 
podróży – Mereczowszczyzna – dawny folwark, od-
legły o 2 km od Kosowa Poleskiego, obecnie włączo-
ny do miasteczka. W 1733 roku posiadłość tytułem 
zastawu objął miecznik brzeski Ludwik Kościuszko 
wraz z małżonką Teklą z Ratomskich. To właśnie tu  
4 lutego 1746 roku urodził im się syn Tadeusz Andrzej 
Bonawentura Kościuszko. W 1764 roku właściciele 
dóbr kosowskich – familia Flemingów – wykupili fol-
wark, a Tadeusz wraz z matką przenieśli się do Siech-
nowicz – rodowej posiadłości Kościuszków. Drewnia-
ny dwór Kościuszków spalili partyzanci sowieccy, zaś 
na jego miejscu umieszczono głaz z napisem w języku 
rosyjskim: „W domu stojącym na tym miejscu urodził 
się Tadeusz Kościuszko, wybitny działacz polityczny 
Polski”.

W roku 2004 w 210 rocznicę Insurekcji miało 
miejsce otwarcie zrekonstruowanego dworku, gdzie 
mieści się muzeum pamiątkowe poświęcone Na-
czelnikowi. Są w nim portrety, płaskorzeźby przed-
stawiające generała Kościuszkę w różnych okresach 
jego życia, sukmany chłopskie, rekonstrukcja szabli 
Naczelnika, rekonstrukcja przedmiotów wytoczonych 
przez niego samego na tokarce w Twierdzy Pietropaw-
łowskiej, zdjęcia, książki, monety, banknoty poświę-
cone wielkiemu Polakowi. Zrekonstruowano także 
kuchnię, pokój gościnny, pokój narodzin przyszłego 
Naczelnika, jak i gabinet należący do ojca Kościuszki 
– Ludwika.

Niedaleko zrekonstruowanego dworku – muzeum 
Tadeusza Kościuszki, wznosi się Pałac Pusłowskich 
– olbrzymia (sama fasada ma długość 120 metrów!) 
neogotycka rezydencja z 1838 roku, wzniesiona we-
dług projektu architekta Franciszka Jaszczołda dla 
Wandalina hr. Pusłowskiego. Cztery wieże od strony 
frontowej zwieńczone są krenelażem. Podobne wieże 
mieszczą się w części tylnej pałacu. Całość rezyden-
cji bardzo bogato zdobiona dzięki fryzowi, rozetom, 
frontonom.

W uczczeniu 266. rocznicy urodzin Tadeusza Ko-
ściuszki – wielkiego patrioty, generała walczącego 
o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych, wzię-
li udział przedstawiciele lokalnych władz okręgu, 
przedstawiciele Ambasady RP, Stanów Zjednoczo-
nych, Konfederacji Szwajcarskiej, Rosji, przedstawi-
ciele środowisk kościuszkowskich z Polski i Białorusi. 
Złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod pamiętnym 
głazem. Po przemówieniach licznie zgromadzonych 
gości miała miejsce projekcja filmu o życiu i dzia-
łalności Tadeusza Kościuszki, sławiącego jego do-
konania tak w Polsce, jak i na świecie. Wręczono 
również dary dla muzeum, celem wzbogacenia jego 
zbiorów.

Kończąc relację z tej krótkiej, ale jakże interesują-
cej wyprawy na Białoruś, pragnę dodać, że kościusz-
kowska historia jest dla mnie wciąż pełną ciekawych 
faktów pasjonującą wędrówką przez stulecia dawnej 
Rzeczypospolitej, Europy i świata śladami Naczelnika. 

Zrekonstruowana kuchnia w domu rodzinnym T. Kościuszki

Tak mógł wyglądać gabinet ojca Naczelnika

Pokój, w którym urodził się Kościuszko



9

A ileż jeszcze przede mną miejsc związanych z posta-
cią generała Kościuszki...

Pałac Pusłowskich

Fotografie: Muzeum Pamiątkowe Tadeusza Kościuszki  
w Mereczowszczyźnie

Konstanty Mirosław Michorowski

KALENDARIUM TADEUSZA KOŚCIUSZKI

04.II.1746
Mereczowszczyzna, wieś i folwark, w tym dniu 
urodził się (prawdopodobnie) Andrzej Tade-
usz Bonawentura Kościuszko, jako czwarte 
najmłodsze dziecko miecznika i pisarzewicza 
brzeskiego Ludwika Tadeusza, pułkownika 
regimentu buławy litewskiej i matki Tekli 
z Ratomskich.

Muzeum Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie

Połowa 1755
Lubieszów. Jako 9. letni uczeń rozpoczyna 
pobieranie nauki w szkole pijarskiej.

18.IV.1758
Umiera ojciec Kościuszki.

1760
Jako 14. letni uczeń przerywa naukę w szkole 
z powodu trudności finansowych, które po-
wstały po śmierci ojca.

18.XII.1765
Warszawa. 19. letni Kościuszko został przy-
jęty do szkoły rycerskiej dzięki protekcji fa-
milii Czartoryskich.

31.V.1767 
Warszawa, przyszły naczelnik powstania wy-
różnił się na egzaminie matematyki.

20.XII.1767
T. Kościuszko, po ukończeniu rocznego kursu 
otrzymał rangę chorążego i pozostał w szko-
le jako instruktor-podbrygadier z miesięczną 
płacą w wysokości 72 złp.

1767/68 rok szkolny
Kościuszko, mimo awansu z kadeta 
na oficera kształcił się w Szkole Inżynie-
ryjnej Korpusu Kadetów. Jako uczeń 3 klasy 
(5 rok nauki) uczęszcza na specjalnie wybie-
rane lekcje matematyki u Krzysztofa Pfle-
iderera



10

Herb rodowy Kościuszki

I. 1768 
Umiera matka Kościuszki przekazując w spad-
ku synom (Tadeusz i Józef) połowę Siechno-
wicz i Ferdorowszczyznę. Majątek liczył dwa 
dwory i trzydzieści jeden rodzin chłopskich 
zamieszkałych w kilku wsiach.

I.1769 
Tadeusz Kościuszko otrzymuje stopień kapi-
tana – podbrygadiera.

VIII.1769
Kościuszko czasowo zwolniony ze Szkoły 
Rycerskiej

5.X.1769
W tym dniu wyrusza z Polski. Inicjatorem 
podróży w celu kontynuowania nauki był 
Adam Kazimierz ks. Czartoryski, a fundato-
rami król, Czartoryski i familia.

1769-1774
Przebywa we Francji, w Paryżu, gdzie 
uczęszczał na zajęcia do Akademii Malar-
stwa i Rzeźby. Prawdopodobnie wówczas za-
liczył dwuletni kurs Ecole de Genie.

1774
Powrót do Polski

1774-1775 
Kościuszko mieszka u sióstr: Anny Estko-
wej w Dołholistkach i Katarzyny Żółkow-
skiej w Kużawce pod Sławatyczami, jednak 
uwielbia przebywać u Jana Nepomucena 
Kościuszki, stryjecznego brata swojego ojca 

w Słowinku. Ze Sławinka dojeżdżał do So-
snowic, gdzie uczył rysunków, matematyki 
i historii Ludwikę c. Józefa Sosnowskiego 
– hetmana polnego litewskiego i wojewody 
smoleńskiego, która była jego pierwszą wiel-
ką miłością.

X.1775
Pośpieszny wyjazd do Saksonii wynikający 
z perturbacji miłosnych do Ludwiki.

Koniec 1775
Kościuszko w Paryżu poszukuje zatrudnienia 
z miernymi rezultatami.

Początek VI.1776
Kościuszko z Francji wypływa statkiem 
do Ameryki.

24.IX.1776
Kościuszko otrzymuje 50 dolarów 
za opracowanie planu fortyfikacji miasta  
BILLINGSPORT.

18.X.1776
Awansuje do stopnia inżyniera – pułkownika 
z miesięczną gażą 60 dolarów.

Zima 1776/77
Fortyfikowanie Filadelfii.

V. 1777
Przybywa do twierdzy TICONDEROGI pla-
nując ufortyfikowanie wzgórza Sugar Loaf, 
co nie zostało wykonane z przyczyn absolut-
nie niezależnych od Kościuszki.

VIII-IX.1777
Fortyfikuje Wzgórza Bamisa dla potrzeb 
wojsk gen. Gatesa

26.III 1778 - 12.VIII.1780
Fortyfikuje twierdzę WEST POINT, kierując 
pracą ponad 2500 ludzi. (obecnie znajduje 
się tu słynna uczelnia wojskowa USA i zlo-
kalizowany jest pomnik Kościuszki).

30.VII.1781
Kościuszko występuje z prośbą do J. Wa-
shingtona – głównodowodzącego armią ame-
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rykańską o przeniesienie pod rozkazy gen. 
Gatesa. Otrzymuje funkcję naczelnego inży-
niera armii południowej.

01.I.1781
Cross Creek, Kościuszko werbuje cieśli 
do budowy łodzi-pontonów według jego po-
mysłu i projektu.

20.VI.1781
Otrzymuje od gen. Greena podziękowania 
za jego pilność, wytrwałość i niestrudzone 
starania w planowaniu i prowadzeniu pod-
kopów….

12.VIII.1781
Przybywa do Karoliny Północnej.

23.IX.1781
Richmond. TK składa wizytę gubernatoro-
wi Wirginii Thomasowi Jeffersonowi, która 
to zaowocowała dozgonną przyjaźnią z póź-
niejszym prezydentem i autorem Deklaracji 
Niepodległości Stanów Zjednoczonych..

7.XII.1781‒14.XII.1782
Kieruje pracami inżynierskimi przy blokadzie 
Charlestonu.
 

14.XI.1782
Kościuszko stoczył ostatnią tej wojny po-
tyczkę z Anglikami w wojnie wyzwoleńczej 
na James Island i tegoż samego dnia wkracza 
z wojskami do wyzwolonego miasta.

III.1783
Choruje na febrę, której skutki odczuwa przez 
całe życie.

VI. 1783
Przybywa do Filadelfii.

13.X.1783
Tadeusz Kościuszko awansuje do stopnia 
generała brygady mocą decyzji Kongresu 
z określeniem zaległego żołdu w wysokości 
12 280 dolarów.

15.VII.1784
Kościuszko odpływa do Europy.

12.VIII.1784
Przybywa do Polski.
Tadeusz Kościuszko gości w Puławach.

1784/1789
Gospodaruje w swoim rodzinnym majątku 
w Siechnowiczach, gdzie podejmuje decyzję 
o zmniejszeniu pańszczyzny chłopom do po-
łowy (do dwóch dni w tygodniu), zwolnieniu 
kobiet z obowiązku pracy na rzecz dworu, 
zakazał też stosowania kary chłosty.

1789
Kościuszko kreśli projekt zorganizowania mi-
licji obywatelskiej na wzór amerykański. Za-
mysł ten nie uzyskał stosownej akceptacji.

12.X.1789
Otrzymuje nominację-patent na generała 
armii koronnej z podpisem króla Stanisława 
Augusta i odciśniętą w laku pieczęcią kró-
lewską.

20.XI.1789
Kościuszkę przydzielono do dywizji Wielko-
polskiej.

01.02.1790
Melduje się w dywizji, we Włocławku.

połowa III
Kościuszko zostaje mianowany dowódcą dy-
wizji.

25.V.1790
Z Włocławka zostaje skierowany na wschód, 
udaje się do Lublina.

14.VIII.1790
Grupę wojsk dowodzonych przez Kościuszkę 
skierowano do rejonu bracko-kijowskiego.

11.VII.1791
Chełm. Kościuszko gości u JE biskupa unickie-
go Porfiriusza Skarbka h. Abdank Ważyńskie-
go, pasterza diecezji chełmskiej i bełskiej.

20.XI.91/10.V.92
W zastępstwie ks. Józefa Poniatowskiego do-
wodzi armią na Ukrainie.
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10.V.1792
Przyjmuje dowództwo dywizji w składzie trzech 
batalionów piechoty i 20. szwadronów jazdy.

29.V.1792
Janów nad Bohem. Kościuszko łączy swoją 
dywizję z siłami wojsk ks. Józefa Poniatow-
skiego.

01.06.1792
Lubar nad Słuczą, Czartoria, Połonne, Ostróg 
nad rzeką Horyń.

18.VI.1792
Zieleńce, zwycięska bitwa wojsk księcia J. 
Poniatowskiego z wojskami gen. Markowa. 
Wojska Kościuszki osłaniały korpus polski 
przed Rosjanami dowodzonymi przez gen. 
Lewanidowa. Było to pierwsze polskie zwy-
cięstwo w polu od czasów Jana III.
Tadeusz Kościuszko odznaczony został zło-
tym medalem Orderu Virtuti Militarii.

18/19.06.1792
Zasław, dywizja Kościuszki łączy się z armią 
ks. Józefa Poniatowskiego.

07.07.1792
Bój pod Włodzimierzem.

08.07.1792
Przeprawa dywizji Kościuszki przez rzekę 
Bug, pod Dubienkę.

13.VI.1792
Kościuszko w raporcie do księcia Józefa, 
przedstawia swoje słuszne spostrzeżenia 
związane z lokalizacją wojsk polskich (…) 
że w wyznaczonym miejscu pozycji na obóz 
nie ma i że dla gęstych brodów w rzece 
Bugu i z drugiej strony dla dezercji zdawa-
łoby mi się lepiej opuścić Bug i cofnąć pod 
Kumów lub Krasnystaw (…). Te propozycje 
zostały przez dowódcę armii ks. Poniatow-
skiego odrzucone.

18.VII.1792
Bitwa pod Dubienką koło wsi Uchańka 
z korpusem rosyjskim dowodzonym przez 

gen. Michała Kachowskiego, w której to Ko-
ściuszko pierwszy raz samodzielnie dowodzi 
wojskami polskimi. Na polach między Du-
bienką a Uchańką narodziła się wielka sława 
przyszłego Naczelnika. Po bitwie następuje 
odwrót dywizji do Chełma, gdzie nastąpiło 
połączenie z głównymi siłami polskimi.

25.VII.1792
 Kurów.

30.VII.1792
Składa królowi Stanisławowi Augustowi po-
danie o dymisję.
Nota do Najjaśniejszego Pana. Gdy zmia-
na okoliczności krajowych byłaby przeciw-
ną pierwiastkowej mojej przysiędze i we-
wnętrznemu przekonaniu, mam honor przeto 
upraszać W. K. Mość o łaskawe podpisanie 
mi dymisji. Dan w obozie pod Siechowcem. 
Tadeusz Kościuszko.

03.VIII.1792
Kościuszko otrzymuje nominacje do stopnia 
generała lejtnanta obejmując szefostwo regi-
mentu czwartego buławy polnej koronnej.

06.VIII.1792
Przyznano płacę generała lejtnanta, która 
łącznie z zaległymi gratyfikacjami wynosiła 
13 796 złotych.

26.VIII.1792
Legislatywa (Zgromadzenie Prawodawcze) 
nadaje Tadeuszowi Kościuszce obywatelstwo 
francuskie.

Lach bez konia jak ciało bez duszy
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przed 15.IX.92
Podejmuje decyzję o emigracji z Polski.

początek X.92 28.10.1792
Opuszcza Warszawę i przez Sieniawę, gdzie 
gościł u księżnej Izabeli Czartoryskiej, która 
dla gościa wyprawiła huczne imieniny. Tenże 
na znak szczęśliwie spędzonych chwil w tym 
miejscu nakazał wykuć w kamieniu frazę NA 
PAMIĄTKĘ DNI SZCZĘŚLIWYCH W SIE-
NIAWIE.
Lwów (ludność zorganizowała TK wielkie 
owacje) Zamość, Puławy, Kraków, Wrocław.

25.XII.1792
Przyjeżdża do Lipska.

08.I.do VIII.1793
Kościuszko przebywa we Francji.

VIII.1793
Wraca do Lipska.

11.IX.1793
Pogórze k. Krakowa, Kościuszko z Rafałem 
Kołłątajem i gen. Józefem Zajączkiem na-
radzają się z przedstawicielami konspiracji 
krajowej do których należeli: Stanisław Soł-
tyk, Pawlikowski, Franciszek Arssem i major 
Jan Czyż.

15.IX.1793
Kościuszko naradza się z gen. Józefem Wo-
dzickim.

Koniec 1793
 Udaje się do Włoch.

Koniec II 1794
 Kościuszko w Dreźnie
 Lipsko, Wiatrowice k. Krakowa.

Nocą 23.III
 Tadeusz Kościuszko przybywa do Krakowa.

24.III. około godz. 10
Składa przysięgę na rynku krakowskim: Ja, 
Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu 
Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powie-

rzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk 
nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony cało-
ści granic, odzyskania samowładności Na-
rodu i ugruntowania powszechnej wolności 
używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż 
i niewinna męka Syna Jego. Akt powstania 
nadawał TK tytuł Najwyższego Naczelnika 
Siły Zbrojnej Narodowej.

31.III po południu 1794
Korpus pod wodzą Naczelnika wyrusza w kie-
runku Kielc przez: Mogiłę, Pleszew, Wadów, 
Kocmyrzów, Luborzycę, Koniuszów.

04.IV.1794
Racławice. Zwycięska bitwa z wojskami ro-
syjskimi dowodzonymi przez gen. Aleksandra 
Tormasowa.

Kosynierzy Insurekcji Kościuszkowskiej

05.IV.1794
Słomniki, obóz z którego TK wydaje Raport 
Narodowi Polskiemu O Zwycięstwie pod Ra-
cławicami.

06.IV.1794
Bosutów nad rz. Dłubnią

07.IV.1794
Kraków, wprowadzono do miasta 12 rosyj-
skich armat zdobytych pod Racławicami.

08.IV.1794
Naczelnik podnosi do godności chorążego 
bohatera z pod Racławic Wojciecha Bartosa, 



14

uwalniając go od poddaństwa i odtąd będzie 
nosił godność: Bartosza Głowackiego.

18.IV.1794
Bosutów. Kościuszko wydaje Odezwę za wło-
ścianami o ulgę w pańszczyźnie i ludzkie 
z tymiż obchodzenie się.

24.IV.1794
Igołominia.

25.IV.1794
Dywizja Kościuszki przez Wawrzeńczyce, 
Brzesko Stare dotarła pod Brzesko Nowe.

30.IV-01.V.
Obóz pod Winiarami.

03.V.1794
Wiślica.

04.V.1794
Przez Nowe Miasto Korczyn dochodzi pod 
Wójczę.

05.V.1794
Przez Pacanów dociera do Połańca.

05.V/17.V 1794
Armia powstańcza zakłada obóz warowny 
pod Połańcem oczekując na dywizję wielko-
polską i wołyńską, którymi dowodził ppłk Jan 
Grochowski.

07.V.1794
Połaniec. T. Kościuszko ogłasza UNIWER-
SAŁ, zwany Połanieckim przez historyków 
w okresie późniejszym, regulujący powin-
ności gruntowe włościan zapewniając im 
skuteczną opiekę rządową, bezpieczeństwo 
i sprawiedliwość, nad którymi miały czu-
wać komisje porządkowe. Mocą Uniwersału 
Połanieckiego Naczelnik powołał do życia 
Radę Najwyższą Narodową stając się po-
średnio inicjatorem wprowadzenia do obie-
gu pieniężnego papierowych banknotów.

13,17.V.1794
Połaniec, Rosjanie pod dowództwem gen. Fio-
dora Piotrowicza Denisowa dwukrotnie ata-

kowali obóz wojsk Polskich, zostając odparci.

19.V.1794
Szydłowiec, armia Kościuszki łączy swoje 
siły z dywizją gen. Grochowskiego. Pińczów,

26.V.1794
Jędrzejów.

06.VI.1794
Szczekociny, bitwa wojsk polskich z połą-
czonymi siłami rosyjsko-pruskimi gen. Fio-
dora P. Denisowa i Fryderyka Wilhelma II. 
Po stronie polskiej poległo 2000 żołnierzy.
Śmierć ponoszą m.in. generałowie Wodzicki 
i Grochowski.
Ranny śmiertelnie zostaje Bartosz Głowacki, 
bohater bitwy racławickiej. Kościuszko usi-
łuje popełnić samobójstwo.
Chęciny, Małogoszcz, Szydłowiec.

10.VI.1794
Kościuszko wydaje Ordynans generalny siły 
zbrojnej narodowej względem wkraczania 
w kraje nieprzyjaciół naszych.

14.VI.1794
Kozłów k. Radomia.

Przed bitwą pod Terespolem

19.VI.1794
 Warka.

28.VI.1794
 Grójec.

8.VII.1794
 Raszyn.
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10.VII-06.IX
Warszawa. Trwało oblężenie miasta, w której 
to obronie brał między innymi czynny udział. 
W nocy z 5 na 6 września Prusacy i Rosjanie 
odstąpili od oblężenia stolicy tracąc bardzo 
wielu żołnierzy.

19.VIII.1794
Kościuszko powołuje Sąd Kryminalny z gen. 
Józefem Zajączkiem na czele.

13.IX.1794
Kościuszko zamienił wyrok Sądu Kryminal-
nego na dożywotnie więzienie dla biskupa 
chełmskiego Wojciecha Skaryszewskiego.

19.IX.1794
Siedlce. Kościuszko spotyka zbiegów bitwy 
pod Krupczycami.

 
26.IX.1794

Warszawa, Siedlce, Mokronów.

29.IX.1794
Grodno.

06.X godz. 5 rano
Naczelnik opuszcza Warszawę (obóz pod 
Mokotowem) ze swoim sekretarzem J. U. 
Niemcewiczem. Garwolin, Kołbiel, Żelechów.

6.X.1794
Korytnica. Kościuszko gości w dywizji gen. 
Sierakowskiego.

9-10.X.1794
Koncentracja oddziałów powstańczych 
na Podzamczu.

10.X. po południu
Maciejowice, TK ocenia siły wojsk rosyjskich 
pod dowództwem gen. Iwana Ostafiewicza Fe-
rensa, po czym następuje ostatnia bitwa pod 
dowództwem Kościuszki, w której to Polacy 
ponoszą klęskę, a ranny (dwie rany od piki 
i jedno cięcie pałaszem w głowę) Naczelnik 
dostaje się do niewoli rosyjskiej.

13.X.1794
 Początek konwoju do Petersburga.

Początkowo ukrywano Kościuszkę pod nazwi-
skiem Wasyla Miłaszewicza, generała majora 
rannego w Warszawie, a na terenach rosyj-
skich jako polskiego szlachcica Szumańskiego. 
Miało to zapobiec próbie odbicia Naczelnika.
Naczelnik wieziony jest przez Korytnicę, 
Kozienice, 15.X. Puławy, Okrzeje, Włodawę, 
Kisielin, Ostróg, 12.XI. Zasław, 19.XI. Mię-
dzybórz, Hołostków, 23.XI. Kijów, Kozielec. 
Czernichów jest ostatnim miastem położonym 
w granicach Rzeczpospolitej. Homel, 
od tego miasteczka zaczynała się Ruś. Mo-
hylew, Szałowo, Orsza, Witebsk, Wielkie 
Łuki, 3.XII. Czuriłowo, Nowogród.

10.XII.1794
 Carskie Sioło zwane Wersalem Carskiem.

10.XII. wieczorem
 Petersburg. 

10.XII.1794‒26.XI.1796
Kościuszko jest więziony w twierdzy Pietro-
pawłowskiej.

 
18.I.1795

Zaczyna chorować, bolała go głowa, miewał 
napady melancholii, był bardzo osłabiony, 
następuje sztywnienie nogi.

19.IV.1795
Kościuszce puszcza krew senacki lekarz szta-
bowy Lenaker

26.XI.1796
Car Paweł I wraz z wielkim księciem Alek-
sandrem odwiedzają Kościuszkę. Car na po-
witanie powiedział: Przyszedłem, mój Gene-
rale, wolność ci przywrócić.

27.XI.1796
 Car Paweł I ponownie odwiedza Tadeusza 
Kościuszkę, któremu wręcza przekaz na 12 
tysięcy rubli srebrnych oraz akt donacyjny 
na tysiąc dusz w guberni litewskiej. Zapo-
wiedział również uwolnienie 12 tysięcy Po-
laków.

28.XI.1796
 Kościuszko składa w kościele p.w. św. 
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Katarzyny w Petersburgu, na ręce księdza 
kanonika Michała Rostockiego przysięgę 
na wierność carowi Pawłowi i zostaje zwol-
niony z odosobnienia.
 „Przysięga na wierność” Ja, niżej podpisa-
ny, obiecuję y przysięgam przed Wszechmo-
gącym Bogiem na świętey iego Ewangelii, iż 
powinienem y chce być poddanym dobrym, 
wiernym y posłusznym Jego Imperatorskie-
go Majestatu Pawłowi Piotrowiczowi…tekst 
oryginalny.

29.XI.1796
Zostaje przyjęty w Pałacu Zimowym przez 
cara Pawła.

Spotkanie T. Kościuszki z Imperatorem Pawłem

04.XII.1796
Tadeusz Kościuszko i wszyscy znaczniejsi 
więźniowie byli przyjęci u dworu z dopusz-
czeniem ucałowania rąk pary carskiej.

10.XII.1796
Ukazuje się edykt carski ułaskawiający Pola-
ków więzionych z powodu zaszłych w Polsce 
zamieszek. Na jego mocy odzyskali również 
wolność uczestnicy wojny z 1792 roku.

18.XII.1796
Tadeusz Kościuszko dziękuje carowi Pawłowi 
za jego łaski i dary.

19.XII.1796
Wyjeżdża z Petersburga przez Wyborg, Hel-
sinki, Wyspy Alandzkie, Sztokholm, Gete-
borg, (29.V.) Londyn, Bath do (17.VI) Bri-
stolu.

19.VI.
Kościuszko wypływa z Bristolu do Ameryki 
(podróż statkiem „Adriana” trwała 61 dni).

18.VIII godz. 16
Przypływa do Filadelfii, gdzie na jego cześć 
oddano salwę z 13 dział.

Od 30.VIII.1797
Kościuszko gościł w posiadłości gen. Antho-
ny’ego Waltona White’a pod Nowym Brunsz-
wikiem.

9.IX. do 29.IX
Gości u gen. Horacego Gaetsa pod Nowym 
Jorkiem.

X.1797
W Elizabeth Town oczekuje na wygaśnięcie 
febry.

20.X–27.XI.
Kościuszko powtórnie przebywa w gościnie 
u gen. White’a.

Od 29.XI
Ponownie w Filadelfii i zamieszkuje u pani 
Ann Relf. Tutaj odwiedzają go m.in. wice-
prezydent Jefferson, wódz Miamisów „Mały Imperator Paweł zwraca Kościuszce szablę
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Żółw”. W tym to okresie przy poparciu gen. 
White’a otrzymuje zaległy żołd w wysoko-
ści 12280,54 dol., procenty za lata 1775-78 
w kwocie 2947,33 dol. oraz za lata 1793-
97 3684,16 dol., co stanowiło łączną kwotę 
18 912,03 dol.

05.V.1798
Kościuszko odpływa pod przybranym nazwi-
skiem Tomasza Kannberga do Europy.

28.VI.1798
Wpływa do Bayonne, a następnie zamiesz-
kuje w Paryżu.

04.VIII.1798
Kościuszko wypowiada wiernopoddaństwo 
carowi Pawłowi, odsyłając mu 12 000 rubli.

07.VIII.1799
Przystępuje do Towarzystwa Republikanów 
Polskich.

24.VIII.
Kościuszko podjęty został obiadem przez 
prezydenta Dyrektoriatu.

1800
Ukazała się broszura Czy Polacy wybić się 
mogą na niepodległość? pióra Józefa Paw-
likowskiego wyrażająca poglądy Kościuszki, 
czym zrażono sobie Bonapartego.

7.V.1800
List Jeffersona informujący Kościuszkę o przy-
znaniu przez prezydenta Adamsa należnych 
z ustawy 500 akrów ziemi (200 ha).

Lato 1801–1815
Kościuszko udaje się do Berville k. Fonta-
inebleau, gdzie przebywa w domu Piotra Jó-
zefa Zeltnera.

XI.1806-II.1807
Rozmowy z ministrem policji Fouche.

1808 
Nowy Jork. Nakładem United States Milita-
ry Philosophcal Society wydano książkę au-
torstwa Kościuszki pt. „Maneuvers of Horse 

Artillery” czym zasłużył sobie na tytuł ojca 
artylerii amerykańskiej.

09.IV.1814
Kościuszko apeluje do cara Aleksandra 
o amnestię dla Polaków.

03.V.1814
Paryż, car Aleksander I udziela uroczystej 
audiencji, obiecując Kościuszce restytuowa-
nie Królestwa Polskiego od Dźwiny do Dnie-
stru.

21.V.1815
Brauna, car Aleksander przyjmuje na audien-
cji TK, wycofując się z danej mu obietnicy 
odbudowania wielkiej niepodległej Polski.

13.VI.1815
W liście do ks. Adama Czartoryskiego pisze: 
…życie swe poświęciłem całemu Narodowi, 
ale nie cząstce pompatycznie nazwanej Kró-
lestwem Polskim. Wskrzeszono nazwę, ale 
samo imię nie stanowi narodu…

V.1817
Solura, Kościuszko podpisuje akt zwalniający 
z poddaństwa i uwalniający swoich chłopów 
z pańszczyzny w dobrach Siechnowicze.

01.X.1817
Początek choroby.

15.X.1817 g. 22
Tadeusz Kościuszko umiera.

19.X.1817
Pogrzeb w kościele Najświętszej Marii Pan-
ny w Solurze.

23.VI.1819
Uroczyste złożenie prochów Kościuszki 
w Katedrze na Wawelu w Krakowie.

1820–1823
Kraków, usypany został Kopiec Kościuszki 
o wysokości 34 metrów nad poziom gruntu.

1921
Kraków – Wawel. Ustawiono pomnik, który 
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przedstawia Kościuszkę w krakowskiej suk-
manie i krakuską w ręku, siedzącego na ko-
niu. 

1927
Warszawa. Urna z sercem Kościuszki umiesz-
czona na Zamku Królewskim.
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Andrzej Bańkowski

BIOGRAFIA MARII BANKOWSKIEJ

W dniu 25 sierpnia 2011 roku zmarła Maria Bańkowska z domu Jańczuk, długoletnia nauczycielka 
języka polskiego w szkołach podstawowych w Połańcu i Zakopanem.

Urodziła się w Rawie Ruskiej koło Lwowa w 1923 
roku i w tym samym roku zamieszkała w Połańcu. 
Rodzice jej byli nauczycielami i zostali zatrudnieni 
w Połańcu w ramach reformy oświaty celem zorga-
nizowania 7-klasowej szkoły powszechnej. Ojciec 
na stanowisku kierownika tej szkoły pracował do roku 
1952. Naukę rozpoczęła tu również mała Marysia. 
W latach 1935‒1939 uczęszczała do szkoły średniej 
w Mielcu i Zakopanem. Lata okupacji spędziła w Po-
łańcu, włączając się do pracy w organizacji harcerskiej, 
uczestnicząc w tajnym nauczaniu. Była również sa-
nitariuszką oddziału Armii Krajowej. Po wyzwole-
niu kontynuowała przerwaną naukę w Zakopanem 
i Łodzi. Od 1948 roku pracowała w Połańcu w szkole 
podstawowej, ucząc języka polskiego.

Pracy tej została wierna do końca, poświęcając dużo 
czasu dorastającej szybko młodzieży. Organizowała 
dodatkowe lekcje języka polskiego, przygotowywała 
chętnych do dalszej nauki w szkołach średnich. Była 
nie tylko nauczycielką, lecz także wychowawczynią, 
opiekunką i przyjacielem młodych dorastających lu-
dzi. Pomagała im w każdej potrzebie.

W 1951 roku wyszła za mąż za Andrzeja Bańkow-
skiego, również nauczyciela. Pracowała nadal w szkole 
ze swoimi ukochanymi uczniami, wychowując córkę, 
która w przyszłości została lekarzem.

W 1961 roku przeprowadziła się z rodziną do Zako-
panego. Przez 3 lata pracowała w szkole w Kościelisku, 
a następnie w nowej szkole podstawowej na Skibów-
kach w Zakopanem. W szkole tej nadal uczyła języka 
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polskiego, tym razem młodych górali. Nie wyobrażała 
sobie innej pracy. Za zaangażowanie i swoją pracę, 
za osiągnięcia w dziedzinie oświaty była nagradzana. 
Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Me-
dalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski – za szczególne wyróżnie-
nie i pracę pedagogiczną.

Uczyła języka polskiego przez 40 lat. Największą 
nagrodą były dla niej jednak szacunek, poważanie 
i uznanie wyrażone przez samych uczniów. Przykła-
dem tego jest laurka ofiarowana przez wychowanków 
kończących szkołę:

Markotni dzisiaj, kie każdemu z nos przychodzi iść 
we swoją stronę. Najlepsyj ze syćkich Naucycielek Pani 

mgr Marii Bańkowskiej, zycymy coby Pan Bóg zawse 
o Wos wiedzioł, dał Wom zdrowie i wsyćko dobro, co by-
ście o nos nie zobacyła, za to przebacyła syćkie nase śpasy. 
Coby Wos syćkie ludzie nie ino dzieciska jako my radzi 
widzieli. Sczyńść Wom Panie Boże! Wasze dzieciska 
z ósmej „B”.

Na smutną uroczystość pogrzebową przyszło 
wielu dawnych uczniów z rodzinami. Pożegnała 
Ją również kapela góralska Jaśka Chyca. Spoczęła 
na cmentarzu w Zakopanem przy ulicy Nowotar-
skiej w grobowcu, obok grobu swojego wujostwa, 
nauczycieli ze Lwowa.

Zakopane, marzec 2012 roku

Alina Fita–Więckowska z domu Wróblewska

GLOSA DO ŻYCIORYSU MARII BAŃKOWSKIEJ

Odejście człowieka w zaświaty jest więcej sprawą tych, 
którzy go przeżyli, niż jego samego.
Tomasz Mann, Czarodziejska góra

Maria Jańczukówna, po mężu Bańkowska, była 
moją „Panią Nauczycielką” od trzeciej do siódmej kla-
sy Szkoły Podstawowej w Połańcu, a były to lata 1948 
– 1953. Użyłam tu z rozmysłem owego określenia: 
„Panią Nauczycielką”, gdyż w tamtych latach cały stan 
nauczycielski cieszył się – i trzeba to mocno podkre-
ślić – zasłużenie wielkim autorytetem. To co powie-
działa „Pani” w szkole, w naszych dziecięcych umy-
słach, odbierane było jako nie tylko prawdziwe, ale 
też niezmiernie ważne. Tak ważne, że nawet rodzice 

nie byli w stanie tego przeświadczenia dziecka zakwe-
stionować, czego zresztą ówcześnie nie czynili. I to nie 
tylko z powodu braku ich „życiowej” wiedzy, ale po to, 
aby nie burzyć autorytetu nauczyciela. Innymi słowy 
w epoce, kiedy w moim rodzinnym Połańcu nie było 
radia, telewizji, Internetu, książek oraz gazetek dla 
dzieci i młodzieży, osobowość charakterologiczną 
i społeczną dziecka, wyjąwszy rodziców, kształtował 
nauczyciel. Od jego więc wiedzy i umiejętności jej 
przekazania oraz postawy życiowej zależało wiele. 
Ujmując rzecz w największym skrócie, zależało to – 
kim w przyszłości będziemy.

Moja klasa wręcz jako szczęście poczytywała sobie, 
że wychowawczynią  naszą jest „Pani” Maria Jańczu-
kówna–Bańkowska. Ja osobiście, może nawet więcej 
od innych doznałam dobroci tej Pani. Będąc jednym 
z sześciorga dzieci Bronisławy i Jana Wróblewskich, 
potrzebowałam więcej opieki, niż mogli mi ją zapew-
nić biedni rodzice, a ja tak bardzo chciałam się uczyć. 
I „Moja Pani” to rychło dostrzegła. Zaczęła więc nie-
mal wyręczać moich rodziców. Gdy pewnego razu 
z powodu jakiegoś osłabienia nie poszłam do szkoły, 
Pani z grupką koleżanek przyszła do mojego domu, 
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aby zobaczyć, co się ze mną dzieje. Innym razem 
z powodu bólu wzrostowego nóżek zawiozła mnie 
osobiście do lekarza (bodaj doktora Kośmidra) w Sta-
szowie, gdyż wówczas lekarza w Połańcu nie było. 
Przy czym przed tym wyjazdem nocowałam u Pani, 
a było to w szkole „Na Górce” przy ul. Ruszczańskiej. 
Innym razem, gdy trzeba było usunąć mi bolącego 
zęba, to znów Pani zaprowadziła mnie do felczera, 
który niestety ułamał mi tylko koronę zęba, zaś korzeń 
został, co skutkowało bólem i opuchnięciem twarzy 
przez dłuższy czas. Ale „Moja Pani” znów pomogła. 
Gdy na wakacje do Połańca przyjechał Jej brat, ów-
cześnie już lekarz dentysta, a późniejszy rektor Aka-
demii Medycznej w Szczecinie Pan prof. Zbigniew 
Jańczuk, spowodowała, że usunął mi owego korzenia 
(nazywając przy tym „draniem” tamtego felczera za to, 
że skrzywdził dziecko), zaś Jego żona, także dentyst-
ka, wyleczyła mi chorego zęba. Przy czym Państwo 
Jańczukowie uczynili to bez żądania jakiejkolwiek 
gratyfikacji od moich rodziców. To była z Ich stro-
ny szlachetna pomoc dla biednego dziecka. Dziś 
wprawdzie nie ma takiej biedy jak po wojnie, kiedy 
ja zaczynałam naukę i może nie ma takiej potrzeby, 
aby nauczyciel aż tak dalece wyręczał rodziców, ale 
jestem pewna, że dalej potrzebna jest taka – jak „Mojej 
Pani” – wrażliwość na mniej zamożne, czy mniej ko-
chane przez rodziców dziecko. Ta doznana troskliwość 

i opieka ze strony nauczyciela w szkole będzie niewąt-
pliwie profitowała w cechach charakteru dorosłego 
ucznia. Co ja „wzięłam” z tej dobroci „Mojej Pani”? 
Przede wszystkim taką oto dewizę życiową – że jeśli 
możesz pomóc drugiemu człowiekowi – pomagaj. 
I pomagałam uczniom w szkole średniej, studentom 
i doktorantom, a gdy ci pytali, jak się odwdzięczyć, 
odpowiadałam: proszę pomóc innym, jeśli będą jakiejś 
pomocy potrzebowali.

Wracając do Pani Marii Jańczukównej–Bańkow-
skiej, chcę jeszcze podkreślić Jej wielką inwencję 
dydaktyczną i pracowitość, którymi obdarzała moją 
klasę. I tak, aby rozszerzyć nasz widnokrąg poza grani-
ce bardzo biednego wówczas Połańca, zorganizowała 
nam wyjazd do Krakowa – na jakąś (już nie pamię-
tam) sztukę do Teatru Słowackiego. A trzeba przy-
pomnieć, że w owym czasie droga do Krakowa była 
z przesiadkami. Wiodła: furmankami przez Zrębin 
do stacji kolei wąskotorowej w Sieragach, stąd ową 
koleją do Szczucina n/Wisłą, ze Szczucina do Tarnowa 
(już koleją szerokotorową) i dopiero stąd do Krakowa. 
Ja ze zmęczenia tą podróżą usnęłam w tym teatrze 
(pamiętam dotąd, jak mnie Pani budziła) i niewie-
le z samej tej sztuki zapamiętałam, ale zobaczyliśmy 
przecież piękny gmach teatru i Kraków. Drugą taką 
wycieczkę odbyliśmy z naszą Panią oraz dwoma pa-
niami nauczycielkami: Bogumiłą Budówną (po mężu 
Kusową) oraz Stanisławą Warchałowską do Zako-
panego. Znamienne przy tym, że ponieważ niemal 
każdego z naszej klasy nie było stać na obiad w za-
kopiańskiej restauracji, nasza Pani zaprowadziła nas 
do mieszkającego w Zakopanem przy ul. Żywczańskie 
1 A swojego wujostwa (nauczycieli gimnazjalnych) 
państwa Władysława i Rozalii Siekierzyńskich. Pani 
Siekierzyńska ugotowała w jakimś wielkim naczyniu 
biały barszcz i każde z nas dzieci nim nakarmiła. Były 
też i inne wycieczki, np. do Sandomierza, gdzie jechali-
śmy jedynym w Połańcu ciężarowym autem, służącym 
do zaopatrywania sklepu spożywczego. Z podziwem 
myślę o tym, w jaki sposób „Naszej Pani” udało się 
wypożyczyć dla nas to jedyne auto. Ale w tym m.in. 
przejawiała się ta Jej nauczycielska pasja – „jak naj-
więcej dzieciom pokazać, jak najwięcej ich nauczyć”. 
A uczyła nas wielu rzeczy i umiejętności; prócz języka 
polskiego i niemieckiego także śpiewu i tańca. Urzą-
dzała też z nami – „jako aktorami” –  przedstawienia 
teatralne, w których widownią byli nasi rodzice.

A teraz nieco o tym jak nas „Nasza Pani” umiała 
zachęcać do czytania książek; jak zaciekawiać po-
wieściami nawet z kanonu literatury wielkiej! Otóż, 

Wycieczka do Zakopanego klasy P. Marii Bańkowskiej (1953). Zdjęcie 
ze zbiorów Hanny Zięby (z domu Budównej)

Pierwszy rząd od lewej strony: Strzałkowska Zofia (1), Pietrzyk Zofia 
(2), Wojnarowska Maria (3), Budówna Anna – góralka (5), Łukaszek 

Maria (11), Kwiatkowski Julian (12)

Drugi rząd od prawej strony: Bobrowska Zofia (1), Grelewski Henryk 
(2), Kowynia Irena (5), Kwiatkowski Józef (6), Pawlak Zuzanna (8), 
Pani Maria Bańkowska (9), Kosowicz Maria (10), Wróblewska Alina 

(12), Łukaszek Helena (13), Pani Bogumiła Budówna (po mężu 
Kusowa), Świtek Maria (15), Guzik Teresa (16), Łukaszek Irena (18), 
Jarzyna Teresa (19), Warchałowska Maria (20), Kozioł Marian (21)
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na początek – na lekcji języka polskiego – przeczytała 
nam  jakiś fragment, np. z Trylogii H. Sienkiewicza czy 
z „Popiołów” S. Żeromskiego. Fragment ten był tak 
dobrany, że budził ciekawość – „co będzie dalej” i sami 
prosiliśmy, aby nam Pani po lekcji jeszcze „trochę” 
poczytała. I tak było. Pani zostawała czasem po lekcji, 
aby nam jeszcze trochę poczytać, bo w domu takich 
książek nie mieliśmy. Połaniec po wojnie dość długo 
czekał na własną bibliotekę. Ja „Potop” i kilka powieści 
J. I. Kraszewskiego przeczytałam w latach szkolnych 
dzięki łaskawości księdza proboszcza Stanisława Zbroi, 
który wypożyczał mi je ze swojej biblioteczki, miesz-
czącej się w przykościelnej parafii. Pani Bańkowska 
przeżyła też razem z naszą klasą wielką traumę. Gdy 
byliśmy w piątej klasie, utopiła się w rzece Czarnej, tuż 
przy starym moście drewnianym nasza koleżanka – 
Marysia Wałcerz z ul. Ruszczańskiej. Była to wczesna 
wiosna. Rodzice posłali ją do sklepu, który znajdował 
się blisko rzeki i Marysia pobiegła tam, aby się poślizgać 
po lodzie, a ten się pod nią załamał. Gdy ojciec Mary-
się odnalazł w rzece i położył umarłą, przed domem 
„Nasza Pani” zabrała nas i poszliśmy się z nią poże-
gnać. Jaki straszny ból zobaczyliśmy wówczas na twa-
rzy Pani. Dla nas dzieci stała się Ona jeszcze bliższa 
– mówiliśmy między sobą – „Pani płakała po Marysi! 
A więc jesteśmy jej tacy bliscy”. I zapewne byliśmy Jej 
bliscy, skoro zatroszczyła się o nas już po ukończeniu 
przez naszą klasę Szkoły Podstawowej. Gdy kilkoro 
z nas (a zapamiętałam szczególnie mi bliskie Hanię 
Budównę i Marysię Kosowicz) rozpoczęło starania 
o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w Staszo-
wie, Pani pojechała z nami na rozmowy kwalifikacyjne. 
Komisja profesorska pozwoliła Pani przysłuchiwać 
się tym rozmowom. Jakież to było dla nas wsparcie! 
A przecież Pani zadała sobie ten trud jazdy do Staszowa 
nie z obowiązku, lecz wyłącznie z potrzeby serca.

Chcę  jeszcze pokazać fragment życiorysu Pani Marii 
Jańczukównej z okresu II wojny światowej. Życiorys 
ten jest równie piękny – tym razem w jego aspekcie 
patriotycznym. W 1941 r., a więc jako młoda jeszcze 
ówcześnie osoba, wstąpiła w Połańcu do konspiracyj-
nego harcerstwa, tj. „Szarych Szeregów”, do drużyny 
„Bądź Gotów”. Drużynę tę zorganizowała  członkini 
Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), przemianowanego 
w 1942 r. w Armię Krajową (AK) nauczycielka – Wła-
dysława Spychała ps. „Wanda” z ul. Staszowskiej. Maria 
Jańczukówna w 1943 r. została poprzez ową drużynę 
harcerską zaprzysiężona do połanieckiej AK, stając 
się członkinią jej Wojskowej Służby Kobiet. Przyjęła 
wówczas pseudonim „Maciejka”, po czym przeszła 

przeszkolenie sanitarne i podstawowe w obsłudze 
i użyciu broni krótkiej,  nieodzowne dla łączniczek 
i sanitariuszek.  W końcu lipca 1944 r. brała udział w an-
tyniemieckiej akcji zbrojnej AK zwanej „Burza”, w cha-
rakterze sanitariuszki. Wraz ze Stanisławą Warchałow-
ską ps. „Sława” zgłosiła się na  mobilizację Placówki AK 
Połaniec z torbą sanitarną, zawierającą podstawowe 
środki opatrunkowe. Razem z plutonem AK poła-
nieckiej Placówki udała się poprzez Stróżki do Osali 
i Pliskowoli, gdzie doszło do koncentracji Podobwodu 
AK Osiek i utworzenia oddziału partyzanckiego „Dąb”. 
Oddział ten w dniu 26 lipca 1944 r. zorganizował za-
sadzkę na szosie Osiek – Staszów, po której wycofy-
wały się wojska niemieckie. Doszło tam do zaciętej, 
lecz ostatecznie zwycięskiej dla oddziału „Dąb” walki 
z kolumną taborów niemieckich. Byli zabici i ranni. 
Maria Jańczukówna i Stanisława Warchałowska udzie-
lały pierwszej pomocy medycznej rannym.

Po II wojnie światowej Maria Jańczukówna uzu-
pełniała wykształcenie, po czym w grudniu 1951 r. 
wyszła za mąż za Andrzeja Bańkowskiego. W 1954 r. 
urodziła się im córeczka Anna – obecnie (po mężu 
Podolska) lekarz ginekolog, ordynator szpitala 
w Zakopanem. Andrzej Bańkowski był wówczas na-
uczycielem (po maturze i Studium Nauczycielskim 
w Radomiu). Uczył w Szkole Podstawowej w Połańcu 
a także w Ruszczy. Z czasem podjął studia w Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, które ukończył w stop-
niu magistra. Pochodził on z nad wyraz patriotycznej 
szlacheckiej rodziny kresowej, która zamieszkiwała 
najpierw w Kurlandii (tj. na terenie dzisiejszej Ło-
twy), a następnie w Sandomierzu. Do Sandomierza 
przenieśli się dziadkowie Andrzeja, tj. Kazimierz 
i Stanisława (z d. Olszewska) Bańkowscy. Dziadek 
Kazimierz w czasie I wojny światowej był wywie-
ziony do Rosji, skąd podjął pieszą, a więc heroiczną 
ucieczkę do Polski. Zajęła mu ona dwa lata, ale wrócił 
do Sandomierza. Rodzice Andrzeja to Jan Bańkowski 
i Stefania z d. Obidowska. Ojciec – Jan Bańkowski 
był w Legionach Polskich, po czym służył w 2 Pułku 
Szwoleżerów. Brał też udział w wojnie polsko–bol-
szewickiej w 1920 roku; doszedł z wojskiem polskim 
do Kijowa. Po wojnie był nauczycielem. Z nauczyciel-
skiej rodziny pochodziła też matka Andrzeja Bańkow-
skiego, której dalsi krewni również byli nauczycielami. 
Łatwo więc z powyższego zauważyć, że w rodzinie 
Marii i Andrzeja Bańkowskich zbiegły się szczęśliwie 
ze sobą dwie tradycje dwu rodzin kresowych: trady-
cja wysoce patriotyczna i zamiłowanie do zawodu 
nauczycielskiego.
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Kończąc owe kilka zdań wspomnień, pragnę to pu-
blicznie wyjawić, iż śmierć Pani Marii Bańkowskiej 
poruszyła mnie szczególnie boleśnie. Nie zdążyłam 
bowiem uściskać jej serdecznie i powiedzieć tyle cie-
płych słów, na jakie szczególnie ode mnie miała prawo 
oczekiwać. Wydawało mi się, że zdołam „pozbierać” 
kilkoro z nas Wróblewskich (też Jej uczniów) i złożyć 
Jej wizytę w Zakopanem. Niestety! Nie zdążyłam! 
Wypada więc powiedzieć za księdzem Twardowskim 
taką oto przestrogę: „Śpieszcie się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą”. „Moja Pani” za szybko odeszła.

*  *  *
Powyższe, tak przecież osobiste wspomnienie 

o Marii Bańkowskiej, byłoby zbyt ubogie, gdyby nie 
wspomnieć o Jej wielce szlachetnej Rodzinie Jań-
czuków. Otóż w odczuciu nie tylko moim, lecz rów-
nież wielu z mojego pokolenia, Rodzina Jańczuków 

odegrała w Połańcu niepoślednią rolę. Można, bez 
narażenia się na zbytni patos, nazwać Ją krzewiciela-
mi dobra i oświaty. Ojciec tej Rodziny, pan Michał 
Jańczuk, kresowiak z Rawy Ruskiej, który osiadł w Po-
łańcu w 1923 r., po założeniu tu 7-klasowej Szkoły 
Powszechnej początkowo był w niej nauczycielem, 
a następnie kierownikiem aż do 1952 roku. 

Ów „Pan Kierownik”, z pozoru surowy, lubił uczyć 
i umiał pięknie uczyć. Przede wszystkim potrafił 
zachęcić do nauki. Jego pochwałę za to, że umia-
łam szybko pokazać na mapie, gdzie leży Islandia, 
pamiętam do dziś, gdyż pochwała od takiej osoby 
wręcz uskrzydlała. Dodawała małej uczennicy od-
wagi i wiary w siebie. „Pan Kierownik” o każdym 
uczniu coś wiedział i „wiedział”, jak na niektóre jego 
kłopoty zaradzić. Był również życzliwy dla starszych 
ludzi i cieszył się wśród połańczan dużym autoryte-
tem. W okresie okupacji niemieckiej jego postawę 

znamionował wielki patriotyzm. Dwoje starszych 
dzieci (Maria i Zbigniew) za Jego wiedzą działało 
czynnie w antyniemieckiej konspiracji, zaś On sam 
inspirował i organizował „tajne nauczanie”. Na tzw. 
kompletach z wielkim narażaniem siebie i swojej 
rodziny udostępniał uczniom pomieszczenia szko-
ły „Na Górce” i swoje mieszkanie. Osobiście uczył 
fizyki, chemii, geografii, języka niemieckiego a także 
języka polskiego. Dodam tu, że żona „Pana Kierowni-
ka” Helena z domu Gruszecka też była kresowianką, 
pochodziła z Sokala. Niestety, odumarła go wcześnie, 
bo już w marcu 1945 roku. Obydwoje pochowani 
są w Połańcu – Pani Jańczukowa na starym cmenta-
rzu, Pan Jańczuk na nowym. Przy tym grobie wielu 
z nas Jego uczniów przystaje, jak przy kimś ważnym 
i bliskim. I mimo oczywistego żalu za umarłym, cieszy 
nas, że nazwisko Michał Jańczuk będzie wśród połań-
czan ciągle żywe. Jego bowiem imieniem nazwana 
została jedna z ulic Połańca.

Tę samą  postawę troski w stosunku do połaniec-
kich dzieci i życzliwość wobec starszego pokolenia 
manifestowały również własne dzieci państwa Jańczu-
ków. Wspomniana wyżej Maria po mężu Bańkowska, 
młodszy od niej urodzony w 1924 roku w Połańcu 
Zbigniew Jańczuk i najmłodsza, także urodzona 
w Połańcu w 1932 r. Anna Jańczukówna po mężu 
Grelewska. Za mojego dzieciństwa Szkoła Podsta-
wowa „Na Górce” nie tylko promieniowała oświatą; 
nie tylko chodziliśmy się tam uczyć. Tam, do rodziny 
Państwa Jańczuków ludzie chodzili po różne porady 
(z reguły jak pokierować dalszą nauką dzieci) i po po-
moc, jakiej w różnych kłopotliwych sprawach życio-
wych potrzebowali. Mnie np. pewnego razu mama 
posłała wieczorem do Państwa Jańczuków „Na Górkę” 
po proszek od bólu zębów (nie pamiętam czy nie mia-
ła na niego pieniędzy, czy apteka była już zamknięta) 
i Pani Hania Jańczukówna, bez żadnego zdziwienia, 
dała mi ten proszek. Dla niej było to więc zupełnie 
oczywiste, że do szkoły „Na Górce” można przyjść 
i po taką pomoc.

Trzeba to teraz z całą otwartością powiedzieć, że my, 
tj. połanieckie dzieci, patrzyliśmy na młodych Jań-
czuków niczym na wzorce; wzorce zachowań i pracy 
nad sobą. I oni istotnie byli takimi wzorcami. Mam 
tu głównie na uwadze ich usilne kształcenie się, za któ-
rym już od poziomu szkoły średniej trzeba było wy-
ruszać w świat z rodzinnego domu, gdyż w Połańcu 
takiej szkoły nie było. Połaniec może się nimi chlubić. 
O latach szkolnych Marii napisał już jej mąż – Andrzej 
Bańkowski.
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Zatrzymam się nieco przy Zbigniewie, który 
już z czasów II wojny światowej ma piękną kartę w swo-
im życiorysie. Mianowicie w latach 1943 – 1944 był 
w antyhitlerowskiej konspiracji w powiecie sando-
mierskim, pod pseudonimem „Protazy”. Służył w du-
żym oddziale partyzanckim Batalionów Chłopskich 
(BCh) pod nazwą „Lotna” dowodzonym, od lutego  
1944 r., przez Mariusza Zembrzuskiego ps. „Jacek” oraz 
Mieczysława Wałka ps. „Salerno”. Oddział ten w lipcu 
1944 r. przeformowany został w jedną z trzech kompa-
nii BCh Ziemi Sandomierskiej i razem z AK brał udział 
w walkach z wycofującymi się Niemcami nad rzeką 
Koprzywianką. Wcześniej – w czerwcu 1944 r. oddział 
„Salerny”, wraz z dwoma innymi oddziałami BCh, za-
atakował obiekty niemieckie w Staszowie i na krótko 
opanował miasto. W literaturze historycznej wymienia 
się akcję zbrojną patrolu owego oddziału „Lotna”, pod 
dowództwem Zbigniewa Jańczuka, dokonaną dnia 5 
maja 1944 r. między Płaczkowicami a Ławnicą w pow. 
Sandomierz. W czasie wojny Zbigniew Jańczuk ukoń-
czył pierwszy, trwający od 20 X 1943  – 23 II 1944 r. 
konspiracyjny kurs podchorążówki BCh, która skosza-
rowana była w lasach turskich. Ukończył go w stopniu 
kaprala podchorążego, po którym w 1944 r. już on sam 
był w Połańcu instruktorem na tajnych kursach pod-
oficerskich. W dniu 13 czerwca 1944 dowodził grupą 
kilku partyzantów z „Lotnej” BCh, która na Rynku 
w Staszowie rozbroiła niemieckiego wartownika, pil-
nującego uszkodzony samolot i zdobyła dwa ciężkie 
karabiny maszynowe. W czasie powojennej służby 
w Wojsku Polskim awansowany został do stopnia pod-
porucznika, który to stopień został mu zweryfikowany 
przez Komisję Weryfikacyjną w Krakowie. Po wyzwo-
leniu, od 1946 roku służył w wojsku w Łodzi, w którym 
w 1947 roku zdał maturę, po czym rozpoczął studia 
stomatologiczne w Akademii Medycznej w tejże Łodzi.  
Ukończył je w 1952 roku. Następnie, w sekwencjach 
co 6 lat, uzyskiwał w tejże uczelni stopnie naukowe: 
doktorat w 1958 r. i habilitację w 1964 roku. Od 1965 r. 

rozpoczął pracę w Akademii Medycznej w Szczecinie 
(obecnie jest to Uniwersytet Medyczny), w której w la-
tach 1978 – 1982 pełnił najwyższą funkcję, to jest jej 
Rektora. 

Zbigniew Jańczuk w todze rektorskiej

Wyjawię tu, iż w rozmowie ze mną Pan prof. Zbigniew 
Jańczuk stwierdził, że okres, w którym pełnił funkcję 
Rektora, był najcięższym w jego życiu. I musiało tak 
być, gdyż były to lata, które poprzedzał najpierw okres  
burzy i naporu społecznego „Solidarności” na zmiany 
polityczne w kraju, a następnie stan wojenny, którego 
restrykcje objęły także uczelnie. Nie ulega też kwestii, 
iż jest to bardzo trudna funkcja. Pomijając już sprawy 
studenckie, kierowanie zespołem uczonych wymaga nie 
tylko wielkiej wiedzy merytorycznej i wielkiej zręczno-
ści w rozwiązywaniu różnych sytuacji konfliktowych, 
ale też wielkiego taktu, gdyż środowisko to ma wiel-
kie poczucie godności własnej i łatwo je zrazić. Trzeba 
być przy tym ciągle czynnym naukowo. Mimo to Pan 
prof. Zbigniew Jańczuk tak dalece sprostał temu zada-
niu, jak i następnym obowiązkom profesorskim, że wła-
sna uczelnia w 1994 r. przyznała mu doktorat honoris 
causa (dosłownie – „dla zaszczytu”), tj. honorowy sto-
pień naukowy, będący najwyższą godnością nadawaną 
przez uniwersytety i wyższe szkoły akademickie. Było 
to uhonorowanie nie tylko za okres kierowania Aka-
demią Medyczną, lecz także za wybitne osiągnięcia 
naukowe, znajdujące m.in. wyraz w członkostwie ho-
norowym Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 
a także w zagranicznych towarzystwach naukowych. 
Na emeryturę prof. Z. Jańczuk przeszedł w 1995 r., cho-
ciaż nie była ona równoznaczna z odpoczynkiem – dalej 
wykładał i pisał prace naukowe. W okresie studiów i tuż 
po ich ukończeniu przyjeżdżał na wakacje do Połańca, 
wraz ze swoją żoną Krystyną, z domu Pleszczyńską, 
także lekarzem stomatologii i oboje pracowicie leczyli 
zęby połańczanom, a także mieszkańcom okolicznych 
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wsi. Państwo Zbigniew i Krystyna Jańczukowie dalej 
mieszkają w Szczecinie. Wychowali i wykształcili dwoje 
dzieci: córkę Ewę – anglistkę i syna Michała – polonistę. 
Od 2004 r. prof. Zbigniew Jańczuk jest Honorowym 
Obywatelem miasta Połańca.

Najmłodsza z Jańczuków – Anna Zofia urodzona 
w Połańcu 27 I 1932 r. podobnie jak brat Zbigniew 
jest lekarką – stomatologiem. Studia w Akademii 
Medycznej w Łodzi odbyła w latach 1950 – 1954, 
po których – od 1955 r. podjęła pracę w Połańcu. Tu-
taj, od 1953 r. lekarzem stomatologiem i od tego też 
roku jej mężem był Stanisław Grelewski, połańczanin 
z ulicy Krakowskiej. Oboje, w tym biednym ówcześnie 
Połańcu i wśród biednych jego mieszkańców, prowa-
dzili z poświęceniem gabinet stomatologiczny, służąc 
ludziom niemal przez okrągłą dobę. Zęby bolały prze-
cież i w nocy, a ponieważ – jak mówiono o nich – „Pani 
Hania” i „Pan Stasiu” byli połańczanami, ludzie mieli 
śmiałość do nich iść, zaś oni z kolei nie śmieli odmówić 
pomocy tym, których od dziecka znali. W wakacje 
ja i moi niektórzy koledzy studenci także biegliśmy 
do pana doktora Grelewskiego leczyć zęby, zaniedba-
ne w ciągu roku akademickiego. W tym przyjaznym 
nam gabinecie dentystycznym jakby mniej bolało; 
a może po prostu mniej ten gabinet onieśmielał. I tak 
było do dnia, kiedy Pani Hania uległa w grudniu 1975 
roku bardzo ciężkiemu wypadkowi samochodowemu 
na rozwidleniu dróg pod Pacanowem. Wtedy cały Poła-
niec niemal zamarł w oczekiwaniu – czy Pani Hania po-
dźwignie się z tego nieszczęścia i w jakim będzie stanie. 
Wiem o tym, gdyż przyjechałam wówczas do moich 
rodziców i widziałam, jak oni i inni sąsiedzi nasi ten 
wypadek przeżywali. Pamiętam też, z jaką radością 
połańczanie witali na ulicach Panią Hanię, gdy wyszła 
ze szpitala. Trzeba tu bowiem wspomnieć, że Anna 
Jańczukówna i Stanisław Grelewski byli w młodości 

piękną parą kochającą się od gimnazjalnych lat i wszy-
scy (ówcześnie w małym przecież Połańcu) patrzyli 
na tę ich miłość z dużą sympatią i wiarą, że przetrwa, 
mimo iż studiowali w odległych miastach: ona w Ło-
dzi, a on we Wrocławiu. A byli znani, gdyż nie tylko 
ona, lecz i on pochodził z powszechnie szanowanej 
rodziny. Matka Stanisława – pani Aniela Stanisława 
Grelewska, w okresie tuż powojennym, gdy w Połańcu 
nie było lekarza, zastępowała go w pierwszej potrzebie. 
Z wyuczonego w Krakowie zawodu była akuszerką – 
dobrze przygotowaną do odbierania porodów, lecz 
z wykonywanego faktycznie w Połańcu zawodu – była 
niemal pogotowiem ratunkowym. Do Pani Grelew-
skiej biegło się też na opatrunek ran – np. mnie mama 
do niej zaprowadziła, gdy mi chłopak kamieniem roz-
bił czoło (tuż nad okiem). Podobnie moją koleżankę 
i jednocześnie sąsiadkę – Marysię Bobrowską jej matka 
kilka razy kierowała do Pani Grelewskiej na opatrunek 
silnie pokaleczonych palców ręki przy jakichś pracach 
w ich gospodarstwie. Ta sama  mama Władysława Bo-
browska biegła też ze swoją maleńką córeczką do Pani 
Grelewskiej, gdy ta maleńka dostawała jakiś bolesnych 
skurczów ciała. I nie pamiętam, aby Pani Grelewskiej 
płaciło się za tę pomoc, a przecież wkładała w nią 
nie tylko swoją pracę, lecz także środki odkażające 
i opatrunkowe, które jakoś sama musiała zgromadzić. 
To bezinteresowne społecznikostwo mamy Grelew-
skiej odziedziczył też jej syn Stanisław. On to – jak było 
już o tym wyżej – nie tylko razem z żoną Anną Jań-
czukówną zakładał w Połańcu podwaliny stomatologii 
(w aspekcie praktycznej opieki zdrowotnej), lecz oboje 
działali też na rzecz pobudzania zbiorowej aktywności 
połańczan i podnoszenia kultury ich otoczenia. Pani 
dr Anna była radną przez dwie kadencje w Gminnej 
Radzie Narodowej, Pan dr Stanisław, współpracując 
z dyrekcją powstającej w Połańcu elektrowni i z bur-
mistrzem (także połańczaninem Januszem Gilem) 
inspirował budowę obiektów użyteczności publicz-
nej i włączał się w proces ich realizacji, na przykład 
stadionu piłkarskiego i przychodni stomatologicznej 
w elektrowni. Anna i Stanisław Grelewscy w Połańcu 
– i trzeba to stwierdzić – dla Połańca pracowali 25 lat. 
W 1977 roku wyjechali do Kielc, gdzie też do tej pory 
mieszkają. Mimo tego ciężkiego wypadku, jaki przeżyli 
w Połańcu, zdołali pięknie wychować i wykształcić 
dwoje dzieci: Małgorzatę po mężu Gajewską, która 
jest prawniczką – mieszka w Krakowie. I Sławomira, 
który jest lekarzem ginekologiem, aktualnie zastępcą 
ordynatora w Wojewódzkim Szpitalu Matki i Dziecka 
w Kielcach.

Zbigniew Jańczuk
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Józef Korczak „Gerwazy”

KILKA ODDZIELNYCH EPIZODÓW  
ŁĄCZĄCYCH SIĘ TEMATYCZNIE I OSOBOWO

W artykule tym opisuję kilka oddzielnych w czasie i miejscu – ale łączących się tematycznie i osobowo 
zdarzeń; jedno z okresu okupacji niemieckiej, pozostałe z czasów już okupacji sowieckiej. Tematem 
jest przechowywanie, ukrywanie i zmiana miejsca ukrywanej broni, stanowiącej własność prywatną 
lub organizacji konspiracyjnej. Miejscem ukrywania broni był katolicki cmentarz grzebalny w Łodzi 
i przy kościele p.w. św. Marcina w Połańcu. Z tym miejscem wiąże się przedziwne i tajemnicze dla 
mnie zdarzenie. Muszę jednak powrócić do czasu nieco wcześniejszego.

Było to w roku 1946. Byłem wówczas uczniem Li-
ceum Humanistycznego im. Stanisława Konarskiego 
w Mielcu. Wracając pewnego wieczoru do miejsca 
zamieszkiwania przy ul. Szerokiej, zostałem nie-
spodziewanie napadnięty przez pijanego żołnierza 
sowieckiego przy ul. Kilińskiego – tuż przy rynku. 
Po bardzo groźnej początkowo dla mnie sytuacji, osta-
tecznie udało mi się uwolnić z tej napaści i rozbroić 
napastnika z pistoletu automatycznego. To zdarzenie 
opisuję w Zeszytach Połanieckich nr 12. Zdobyty 
automat udało mi się przetransportować i ukryć w Po-
łańcu w pomieszczeniu kościoła p.w. św. Marcina. 
Podczas przerwy szkolnej okołoświątecznej z okazji 
Zmartwychwstania Pańskiego, przyjechałem z Mielca 
do Połańca, aby z rodziną spędzić te święta, a przy 
tej okazji skontrolować, czy przypadkiem w miejscu 
ukrycia broni nie stało się coś niewłaściwego. Wieczór 
Wielkiej Soboty był idealną porą, ponieważ przez 
cały dzień i wieczór, a dawniej także przez całą noc, 
odbywały się modły przy Grobie Chrystusa i trwał 
ciągły ruch wierzących, wchodzących i wychodzących 
z Kościoła. Po krótkich modłach w Kościele schodami 
wewnętrznymi wszedłem na górę, gdzie są miejsca dla 
chóru kościelnego przy organach. Przebywało tam 
kilka, 3‒4 osoby młodzieży w wieku 10‒14 lat modlące 
się, a raczej obserwujące z góry pomieszczenie ko-
ścioła. Nie zatrzymując się dłużej udałem się w stronę 
schodów prowadzących na zewnątrz kościoła, i nie 
schodząc nimi w dół, wykonałem skręt w lewo wcho-
dząc na sklepienie kościoła. Znając dobrze ten teren 
z poprzednich rozpoznawczych wizyt udałem się – 
bez zapalania światła, wzdłuż bocznej nawy w stronę 
miejsca ukrycia broni. Idąc spokojnie liczyłem kro-
ki, mając uprzednio wymierzoną odległość i znając 
dobrze otoczenie. Nagle, jak potocznie się mówi 
– „stanąłem jak wryty”, nie mogąc wykonać ruchu 

do przodu, jak gdybym został porażony. Zaskoczony 
tym i przerażony jednocześnie niemocą wykonania 
ruchu do przodu, latarką elektryczną oświetliłem oto-
czenie. Bezpośrednio przed sobą ze zdziwieniem uj-
rzałem czarną czeluść, szerokości około 50cm po usu-
niętej jednej szerokiej desce sufitu. Tej usuniętej deski 
nie było także widać obok i w całym oświetlonym 
pomieszczeniu. Następny krok, musiałby dla mnie 
zakończyć się wpadnięciem z wysokości na murowane 
sklepienie kościoła, poprzez tę czeluść. Natychmiast 
oceniłem sytuację/odzyskując też w tym momencie 
pełną swobodę ruchów. Jeszcze raz obejrzałem do-
kładnie całe pomieszczenie szukając wzrokiem ewen-
tualnie ludzi lub wyjętej deski. Żadnego człowieka 
w całym oświetlonym pomieszczeniu nie zobaczy-
łem. Z maksymalną ostrożnością i już w oświetleniu 
reflektorowym wróciłem do pomieszczenia chóru, 
i znów zejściem wewnętrznym zszedłem do kościoła 
na parter. Pomodliłem się trochę – dziękując Bogu 
za to niezrozumiałe dla mnie zdarzenie, wzrokiem 
obejrzałem całe pomieszczenie Kościoła, szukając 
ewentualnie tej grupki dzieci, które były na chórze, 
ale ich nie ujrzałem nigdzie. Jeszcze raz pomodliłem 
się za to bezgłosowe i bezdotykowe zatrzymanie mnie 
przed niechybnym nieszczęściem. Opuściłem kościół 
i wróciłem do domu, nic nikomu nie mówiąc o tym 
zdarzeniu, jakie przed chwilą przeżyłem.

Przez kilkadziesiąt lat nie wiedziałem nic o losie 
ukrytej broni. Dopiero po powrocie do Połańca 
w 2001 r. już jako emeryt, mając w zamiarze prze-
kazanie tej broni do Muzeum Broni Konspiracyjnej 
jako zdobycz, wtajemniczyłem kogoś zaufanego 
o miejscu ukrycia broni, z prośbą o spenetrowanie 
tego obszaru kościoła i ewentualnie zabranie bro-
ni. Nie mogłem tego uczynić osobiście, ponieważ 
chorowałem przez wiele lat na chorobę wrzodową 
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przewodu pokarmowego – z jednym bardzo groźnym 
krwawieniem, i od tego czasu pojawił się u mnie lęk 
przed wysokością i ograniczoną przestrzenią. Próba 
wejścia do tego miejsca wąskimi i krętymi schodami 
na kościół zakończyła się niepowodzeniem. Po trzech 
czy czterech schodkach poczułem się źle, ugięły się 
moje kolana i osunąłem się w tył w ręce ubezpiecza-
jącego mnie kuzyna, który dalej samotnie poszukiwał 
ukrytej broni w miejscu wskazanym, ale nie było tam 
już żadnego śladu broni. W międzyczasie było kilka 
remontów i malowanie Kościoła, i być może któraś 
z ekip remontowych pozyskała ten pistolet automa-
tyczny, uznając go „jako dar z Niebios”. Na tym kończy 
się opis faktów, a dołączam rozważania.

O zdarzeniu tym często myślałem, lecz nigdy i ni-
komu nie opowiadałem, uznając to jako jedną z za-
sad bezpieczeństwa konspiracyjnego. Ale pomimo 
tego, mój sąd w tej kwestii stawał się coraz pełniejszy. 
Decydujące znaczenie miało dla mnie pozyskanie 
informacji podczas jednej z rozmów w środowisku 
konspiracyjnym, od zaprzyjaźnionego z nami pułk. 
Jerzego Więckowskiego, który powiedział, że praw-
dopodobnie na kościele w Połańcu podczas okupa-
cji była ulokowana radiostacja nadawczo-odbiorcza 
do dyspozycji komendanta podobwodu, który miał 
swoją czasową siedzibę w majątku Stanisława Knothe-
go w Ruszczy k. Połańca. Ta wiadomość stała się istot-
na do dalszego analizowania tego faktu. Jeżeli bowiem 
była tu ulokowana radiostacja nadawczo-odbiorcza, 
to znaczy, że okresowo były nadawane i odbierane 
wiadomości konspiracyjne drogą radiową z Londy-
nu. To może tłumaczyć przygotowywanie miejsca 
do nadawania lub odbioru radiowego w tym czasie, 
a moja wizyta była zwykłą sytuacyjną zbieżnością fak-
tów, także w tym czasie przygotowywania radiostacji 
do uruchomienia. Pozostaje jednak niewytłumaczal-
ne nagłe zatrzymanie się moje tuż przed otchłanią 
– na drodze mojego marszu. Być może sklepienie 
kościoła było także miejscem ukrywania radiosta-
cji, podobnie, jak mojego pistoletu automatycznego 
spuszczonego tam na bardzo cienkim metalowym 
drucie. To – bezgłosowe i bezdotykowe, a skuteczne 
i tak tajemnicze zatrzymanie mnie przed niechybnym 
nieszczęściem, może tłumaczone być tylko opieką – 
Opatrzności Bożej. Innego wyjaśnienia nie znajduję 
w opisanych – a prawdziwych okolicznościach tego 
przedziwnego faktu. Przekonania swojego w tej spra-
wie nigdy nie zmienię. Ciekaw jestem, co ewentualnie 
Czytelnik myśli o tym opisanym zdarzeniu, może 
wie coś o domniemanej stacji nadawczo-odbiorczej? 

Może ma jakieś inne, zasłyszane wiadomości? A może 
sam uczestniczył w obsługiwaniu opisywanej radio-
stacji? Będę wdzięczny za ewentualne uzupełnienie 
mojej wiedzy na łamach „Zeszytów Połanieckich”.

Na cmentarzu
Teraz opisuję zdarzenie, które miało miejsce także 
w obiekcie sakralnym na katolickim cmentarzu grze-
banym (starym) w Połańcu. Uczestniczył w nim Ma-
rian Łowicki „Puszkin” – członek placówki miejsco-
wej AK w Połańcu (późniejszy Sybirak), a także grupy 
partyzanckiej „Jędrusie”, dla których, jako krawiec, 
szył umundurowania i koszule, i z tego tytułu musiał 
być także zaprzysiężonym z „Jędrusiami”. Drugim 
uczestnikiem był Edward Korczak „Lew”, mój star-
szy brat, członek palcówki AK w Połańcu i ja – autor 
artykułu będący także konspiratorem w Połańcu ale 
w Batalionach Chłopskich, gdyż do AK byłem za mło-
dy. BCh, które znacznie później rozpoczęły nabór mi-
litarny do konspiracji, obniżyły wiek naboru. Dlatego 
z rodziny Korczaków wszyscy najmłodsi wiekiem: 
Mieczysław s. Franciszka i Eugeniusz, Zygfryd s. Ro-
mana i ja Józef s. Marcina wstąpiliśmy do BCh dopie-
ro jesienią 1942 r. Wszyscy nasi starsi bracia, a także 
siostry, wcześniej już należeli do ZWZ – AK.

Latem, 1946 roku brat Edward poprosił mnie, aby 
mu pomóc w pewnej akcji na cmentarzu grzebalnym 
w Połańcu. Wieczór był widny, ciepły i spokojny. 
Nawet psy nie szczekały, dla których nasze zapachy 
były już dobrze znane. Oddzielnie, różnymi ścieżka-
mi doszliśmy do umówionego miejsca na cmenta-
rzu. Po kilkunastominutowej obserwacji otoczenia 
Edward zajął dogodne stanowisko do obserwacji 
cmentarza i przylegającej drogi w stronę Sando-
mierza, a Marian i ja zbliżyliśmy się do wybranego 
już uprzednio grobowca, którego wejście nie było 
zamurowane. Zbliżyliśmy się do tego wejścia. Ma-
rian zsunął się, z moją pomocą, do grobowca. Wtedy 
dopiero ja zdjąłem marynarkę, wywinąłem rękawy, 
i tą marynarką odwróconą poprzez rękawy zasłoniłem 
wejście do grobowca. Reflektorem trzymanym w le-
wej dłoni oświetliłem wnętrze grobowca, a prawym 
przedramieniem całą szerokością marynarki zasła-
niałem wejście. Marian zdjął pistolet automatyczny 
z lewego barku, ukryty dotychczas pod marynarką 
i odpowiednio zakonserwowany, i wsunął go po unie-
sieniu nieco trumny głęboko pod przednie stopki 
trumny. Zgasiłem światło reflektora. Podałem dłoń 
Marianowi i pomogłem mu wyjść z grobowca. Cała 
akcja została zakończona bez żadnych niespodzianek. 
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Podobnie oddzielnie, różnymi ścieżkami wróciliśmy 
do swoich domów. Nie znam dalszych losów tej ukry-
tej broni, ponieważ i Marian Łowicki – późniejszy 
mąż siostry ciotecznej z d. Zuzanny Kłosińskiej, i mój 
brat Edward umarli znacznie wcześniej przed moim 
powrotem do Połańca, a moja pamięć nie pozwo-
liła mi na odnalezienie grobowca z ukrytą bronią 
w zmienionym obrazie cmentarza przez długi czas, 
i być może po zamurowaniu uprzednio otwartego 
grobowca. Plan przekazania do Muzeum broni okazał 
się znów tylko marzeniem. 

Na Kierkucie w Łodzi
Przez wiele lat zamieszkiwałem w Łodzi przy ul. Chry-
zantem, której obok znajdował się jeden z najwięk-
szych cmentarzy grzebalnych żydowskich w Europie. 
Po tragicznych wydarzeniach w Poznaniu w czerwcu 
1956 roku, (ze śmiertelnymi ofiarami pracowników 
Poznania – 70 osób i około 600 osób rannych), a także 
po późniejszych „październikowych” wydarzeniach 
tego samego roku nastąpiła nowa odsłona „twarzy” 
ówczesnego ustroju i od tego czasu starałem się zawsze 
mieć w swoim pobliżu ukrytą – nielegalnie oczywi-
ście, broń krótką. Na tym pobliskim cmentarzu często 
przygotowywałem się do egzaminów, ponieważ nikt 
mi tam nie przeszkadzał, a dodatkowo upatrzyłem 
sobie jeden schowek obok grobowca na posiadaną 
broń. Odpowiednio zakonserwowany pistolet – FN 
kal. 09 – piętnastostrzałowy, z pełnymi, podwójnymi 
magazynkami, umieściłem w upatrzonym miejscu, 
i już nigdy potem z nim żadnego kontaktu nie mia-
łem, ponieważ opuściłem Łódź bezpowrotnie, nie 
zabierając go ze sobą. Nie znam więc dalszych losów 
tej broni.

Pozyskanie i utrata „Visa”
Najbardziej jednak dla mnie bolesna była utrata pol-
skiego pistoletu „Vis” kaliber 09, i przedziwne także 
okoliczności zarówno zdobycia go, jak też i później-
szej jego utraty.

Ale najpierw mała dygresja sytuacyjna tego okre-
su.

3.01.1944 r. Armia Czerwona, odnosząc zwycię-
stwo za zwycięstwem z wycofującymi się Niemca-
mi, wkroczyła znów do obszaru Polski, przekracza-
jąc granicę polsko-sowiecką z roku 1939. Razem 
z wojskami sowieckimi wkroczyła także i walczyła 
Armia Polska, powstała w międzyczasie na terenie 
Sowietów, na mocy takiej umowy międzypaństwowej. 
W tym czasie walczyły także Polskie Siły Zbrojne 

na Zachodzie, a w okupowanym kraju – Armia Krajo-
wa. Nie przeszkadzało to w niczym Sowietom, którzy 
głosili „braterstwo, przyjaźń i sojusz wojskowy” z Pol-
ską w zainstalowaniu natychmiast nowej okupacji 
z wszelkimi formami terroru na terenie Polski.

1.VIII.1944 r. na teren naszego – ówczesnego – 
powiatu sandomierskiego (obecnie staszowskiego) 
wkroczył – z pomocą i udziałem oddziałów pp Le-
gionów – Armii Krajowej – oddział rozpoznawczy 
sowiecki, a następnie wojska sowieckie, które zain-
stalowały i umocowały przyczółek baranowsko-san-
domierski. 

Natychmiast także zaczęły się aresztowania przez 
NKWD i UB, i po wstępnej segregacji aresztowanych 
wcielano do WP, a opornych wywożono na Sybir, 
więziono, „zakratowano” lub zamordowano, „zaka-
towano”, z pochówkiem często w nieznanym nikomu 
miejscu – oprócz wykonujących to oprawców. Nie-
kiedy niektórzy z nich byli potem także likwidowani, 
aby zmniejszyć ilość świadków i upewnić tajemnicę, 
albo także byli mordowani już po wstępnym takim 
zamiarze. Wielu kolegów z mojego ugrupowania – 
wśród nich i ja zostaliśmy konspiracyjnie wezwani 
do natychmiastowego zgłoszenia się do Sandomierza, 
do tworzącego się pułku – chwilowo w sile – Bata-
lionu Zapasowego, zapewniając nas o dalszej opiece 
nad nami ze strony dowództwa konspiracyjnego. We-
zwanie nas – głównie członków byłych okupacyjnych 
Podchorążówek i grup partyzanckich – miało więc 
charakter obrony i ochrony nas przed aresztowaniami. 
W krótkim czasie zostaliśmy wysłani na kurs do Lu-
blina. Ten etap i okoliczności działalności tego okresu 
opiszę w innym artykule po uzupełnieniu informacji, 
które zbieram. Właśnie podczas pobytu w Lublinie 
podszedł do mnie w koszarach z tego samego kursu 
znajomy z widzenia podporucznik z propozycją sprze-
daży swojego pistoletu „Vis”, ponieważ jest w pilnej 
potrzebie finansowej. Odpowiedziałem, że kupię 
chętnie i szybko została dokonana transakcja za mie-
sięczne moje pobory (700 zł), jedną puszkę konserw 
– swinaja tuszonka, butelkę wódki i piękny mój pry-
watny szydełkowej roboty wykonany przez siostrę 
sweter, przed ponownym opuszczeniem rodziny.

Dokonałem więc zakupu „Visa”, który był marze-
niem wszystkich konspiratorów, oceniany jako jedna 
z najlepszych konstrukcji broni krótkiej. Podczas oku-
pacji był produkowany przez Niemców w Radomiu. 
Być może, ten „Vis” sprowadził na mnie natychmiast 
„czułą opiekę specjalnych służb”, bo taki był główny 
cel jego sprzedaży.
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Gdy ruszyła ofensywa styczniowa 1945 roku, nasz 
kurs także samochodami ruszył trasą w kierunku War-
szawy. 17 stycznia 1945 roku – w dzień wyzwolenia 
Warszawy, uczestniczyłem nawet w pierwszej defi-
ladzie WP w opuszczonej przez Niemców stolicy. 
Następnie przez Sochaczew, Kutno i Koło dotarliśmy 
do Poznania – celu naszej wyprawy. Nie pozwolono 
nam jednak uczestniczyć w walkach wyzwoleńczych 
Poznania, gdzie Niemcy bronili się jeszcze na Cyta-
deli, mówiąc: „na was czeka inne zadanie”. Już w kil-
ka dni po pobycie w Poznaniu zostałem wezwany 
do zgłoszenia się pod wskazany adres, bez określenia 
celu i imienia wzywającego. W pokoju siedziało trzech 
młodszych wiekiem i stopniami oficerów – z których 
jeden po mętnym wstępie (bardzo mętnym) zapytał 
mnie wreszcie konkretnie „gdzie mam tę-drugą parę 
obuwia”? Zdziwiony treścią tego pytania zapytałem: 
jaką drugą parę, mam tylko jedną parę? Mam tylko 
jedną parę obuwia i jedną parę nóg – nieco drwiąc 
dodałem. A w ogolę zirytowany pytaniem, dodałem, 
„co to wszystko ma znaczyć? na co pan sobie pozwa-
la? ” „No nic” – stremowany wyraźnie odpowiedział 
przesłuchujący mnie porucznik, pogadamy jeszcze 
w przyszłości, a teraz możecie wyjść. Dwaj pozostali 
oficerowie nie zadawali mi żadnych pytań, lecz do-
kładnie obserwowali mnie i przysłuchiwali się moim 
odpowiedziom. Nie jestem pewien, czy powiedzia-
łem tym panom „do widzenia”. Tym wezwaniem by-
łem bardzo zaskoczony i wzburzony, i wtedy po raz 
pierwszy przebiegła mi myśl, czy ten kupiony „Vis” 
nie spełnił swojej innej określonej funkcji. Przesłu-
chujący mnie, po mętnym wstępie zapytał wreszcie 
zrozumiale „gdzie macie tego – tu zawiesił z przerwą 
głos i po namyśle poprawił -,, tę drugą parę obuwia”. 
Ta zmiana zaimka z męskiego (być może chodziło 
o „Visa”) zmieniona na rodzaj żeński (parę obuwia) 
naprowadziła mnie na to podejrzenie i ukryty powód 
wezwania mnie na tę wizytę.

Po krótkim pobycie w Poznaniu zostałem oddelego-
wany z dziesięcioma żołnierzami do Nowego Tomyśla, 
gdzie szybko uformowałem pluton, dobrze uzbrojony 
i szybko też, zostałem otoczony „czułym nadzorem 
i opieką” – nawet podwójną – bo z równoczesnym 
ostrzeganiem mnie przez obce – nieznane mi osoby. 
Pewnego popołudnia przybyło do mojego gabinetu 
4‒5, już nie pamiętam ilu oficerów – w różnym wie-
ku, mówiąc, że zatrzymali się na chwilę i chcą się coś 
napić. Nauczyłem się już nie być zbyt ciekawym w ta-
kich sytuacjach i nie pytałem o nic więcej, zaprasza-
jąc na poczęstunek przy wódce. Już po dość długim 

nieokreślonym celu pobytu szykowali się do wyjścia, 
ale ktoś powiedział – „jeszcze po jednym”. Jeden z nich 
już odwrócił kieliszek do góry podstawką, a ja uczyni-
łem to samo – uzupełniając, że jako gospodarz muszę 
być tym bardziej w formie. Ten sam oficer przybliżył 
się do mnie i nalał sobie i mnie znów wódkę do od-
wróconych w ten sposób kieliszków, których kształt 
na to pozwalał i spojrzał na mnie wzrokiem. Ja od-
powiedziałem, że frontowym i walczącym o zdoby-
cie Berlina żołnierzom WP (tę informację uzyska-
łem już w trakcie pobytu) nie odmawia się niczego. 
I wypiliśmy we dwójkę tylko ten toast. Po pewnym 
czasie znów napełnił nasze kieliszki – inni żołnierze 
byli zajęci sobą. Odwrócił się do nich tyłem, przybli-
żył do mnie, wzniósł dłoń z kieliszkiem zasłaniając 
nim swoje usta i patrząc mi prosto w oczy wyszeptał: 
„chłopcze, uważaj, jesteś na celowniku”. Wypił nalaną 
do kieliszka wódkę uścisnął mi serdecznie dłoń, pa-
trząc w oczy tak, jak gdyby chciał dopowiedzieć tym 
wzrokiem resztę, której nie wypowiedział i dołączył 
do wychodzących już kolegów. Analiza tej wizyty 
i to wypowiedziane ostrzeżenie: „chłopcze, uważaj 
jesteś na celowniku” – przez jednego z tych ofice-
rów utwierdziło mnie niezachwianie w przekonaniu, 
że grozi mi wielkie niebezpieczeństwo. Wkrótce też 
zjawił się w moim prywatnym pokoju w hotelu tajny 
(sądząc po ubiorze, sposobie mowy i bycia) pracownik 
UB – i powiedział mi bez żadnych ceremonii słownych 
i niejasności,, cytuję: „Przyjdzie po pana ktoś z Urzędu. 
Jeśli pan z nim pójdzie, żywy pan nie wróci. Niech 
mi pan uwierzy”, powtórzył to, zbliżając się do mnie 
i patrząc mi w oczy „niech mi porucznik w to uwierzy”. 
Żadnych wątpliwości mieć już nie mogłem. Wkrótce 
też byłem wzywany na rozmowy do Komendy Miej-
skiej Sowieckiej, do NKWD i do Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego, odmawiając przyby-
łemu po mnie instruktorowi radzieckiemu pójścia 
z nim. Na jego próbę zabrania mnie pod groźbą użycia 
broni odmówiłem, wyjmując także pistolet z kabury, 
wiedząc, że na parterze kręci się kilku moich żołnie-
rzy, a obok cały pluton podniecony wydarzeniami, 
co widział także wchodzący instruktor NKWD, a była 
to godzina około 22:00‒23:00. Na moje zachowanie 
instruktor radziecki opuścił szybko mój gabinet. 
Natychmiast na motocyklu dokonałem kilkunasto-
godzinnej dezercji, uciekając do Poznania z prośbą 
o obronę mojego komendanta. Ten fragment życiory-
su dokładnie opiszę w innym artykule po pozyskaniu 
pewnych informacji, a ponadto odbiega on od tematu 
wiodącego niniejszego artykułu, zbyt daleko.
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Czytelnikowi mój opis i zachowanie może wyda-
wać się mało wiarygodne, aczkolwiek sądzę, że w przy-
szłości uda mi się to potwierdzić pewnymi dokumen-
tami. Ale uzupełniam też, że na moje postępowanie 
i zachowanie miał olbrzymi wpływ – fakt, że zawsze 
posiadałem drugi pistolet, do ewentualnej obrony, 
ukryty po partyzancku za pasem spodni, w rękawie, 
pod pachą lub w ukrytej kieszeni. Poza tym byłem 
pewny sprawności swojego pistoletu („Lama” kal. 
0,9 – ze zrzutu) niezawodności amunicji i oka też. 
Obecnie wiem, że takiej pewności mieć nie można.

Tak jak niespodziewanie dokonałem zakupu tego 
„Visa”, tak też rozstałem się z nim w ostatnim dniu 
służby czynnej w okolicznościach prozaicznych i nie-
przewidywalnych, a dla mnie bardzo przykrych.

Już jadąc do Poznania w pociągu, odniosłem wra-
żenie, że jestem obserwowany. Wychodząc na dworcu 
w Poznaniu, to podejrzenie wzmocniło się, a po wej-
ściu do Komendy, aby pożegnać się z przełożonym, 
podziękować za interwencję w mojej obronie, ode-
brać zaświadczenie o zwolnieniu ze służby czynnej 
i ostatnie pobory, nie miałem już żadnych wątpliwo-
ści, że tak właśnie jest. Korytarzami Komendy spe-
cjalnie myliłem i powtarzałem kierunki, a za przez 
cały czas wędrował ten sam osobnik. Gdy wszedłem 
do sekretariatu Komendanta, sekretarka, która mnie 
znała dobrze z poprzednich sytuacji, jak by przeraziła 
się moim widokiem, a dotychczas zawsze mile mnie 
witała. Z tą przerażoną miną natychmiast weszła tak-
że do gabinetu Komendanta, długo nie wychodząc. 
W tym czasie drzwi sekretariatu nieznacznie i po cichu 
uchyliły się i ukazała się w nich ta sama – idąca za mną 
– osoba, cofając się natychmiast po spostrzeżeniu 
mnie. Oceniłem sytuację, że albo już tu w Komendzie, 
albo tuż po jej opuszczeniu będę aresztowany – zgod-
nie z tyloma ostrzeżeniami – i obecną sytuacją, i mogę 
nagle zniknąć bez śladu, co było normą ustrojową – 
należy dodać, tego czasu. Postanowiłem natychmiast 
uciec z Komendy, ale wiedząc, że może mi się to nie 
udać, najpierw musiałem dokonać samorozbrojenia, 
bo broń służbową już zdałem, a na posiadanego „Visa” 
zezwolenia nie miałem. Natychmiast więc opuściłem 
sekretariat – jeszcze przed powrotem sekretarki – 
i wszedłem do toalety męskiej, aby utopić mojego 
„Visa” w spłuczce do spuszczania wody. Znanym 
z poprzednich wizyt bocznym wyjściem opuściłem 
natychmiast Komendę, udając się do pobliskiego 
dworca kolejowego, i wsiadłem do ruszającego już 
prawie pociągu, nie pytając dokąd jedzie. Wkrótce 
urwałem już kontakt z Poznaniem, mając przekonanie, 

że przynajmniej na krótki czas będę jeszcze wolny, nie 
opowiadając nikomu o moich przeżyciach. Po trzech 
dniach dotarłem do rodzinnego domu, znów oczeku-
jąc na niespodziewaną wizytę. Wizyty jednak takiej 
nie było, i we wrześniu 1945 roku rozpocząłem naukę 
w Liceum Humanistycznym w Mielcu, a po uzyskaniu 
matury w skróconym – jednorocznym systemie – 
rozpocząłem studia w Łodzi, też z dalszym ciągiem 
podobnych ekscesów (niektóre z nich już opisałem 
w „Zeszytach Połanieckich”).

Opisałem kilka epizodów poświęconych wybiór-
czo problemowi broni krótkiej, jakie miały miejsce 
już za czasów okupacji sowieckiej. Na zakończenie 
artykułu, wracam w czasie i opisuję jeden epizod 
z okresu okupacji niemieckiej, dotyczący przewoże-
nia amunicji do granatników.

Przewożenia amunicji przed akcją „Burza”
Trudno mi określić dokładny czas, ale było to w czerw-
cu lub początkach lipca 1944 roku. Brat Edward „Lew”, 
o którym już pisałem poprzednio był odpowiedzialny 
za przechowywanie i ewentualny transport broni, lub 
sprzętu wojskowego placówki Połaniec. Poprosił mnie, 
abym mu towarzyszył w takim transporcie do bliskiej 
Szczeki. Dzień był pogodny, słoneczny, podobnie też 
wieczór, podczas którego wykonaliśmy ten przewóz. 
Niemcy, według panującego jeszcze przekonania – 
co okazało się już błędne, wykonywali wszelkie akcje 
terrorystyczne w godzinach wczesnorannych, lub 
nieco później, i w czasie naszego planowanego trans-
portu nie należało się ich obawiać na trasie. Pojazd 
konny został przygotowany tak, że na pierwszy rzut 
oka, lub widok z dala nie wzbudzał żadnych podejrzeń. 
Na głębokim dnie zostały ułożone, przewożone naboje 
do granatników przykryte grubo słomą, która wypeł-
niała także przestrzenie pomiędzy ładunkami, aby 
wykluczyć możliwość stukania o siebie i wydawania 
hałasu podczas jazdy. Jechaliśmy polnymi drogami. 
Po opuszczeniu Połańca, równolegle do Rudnik jecha-
liśmy od strony wschodniej, i podobnie równolegle 
od tej samej strony do Szczeki. W połowie długości 
Szczeki zatrzymaliśmy konie na poboczu, a Edward 
polecając mi pozostać przy ładunku sam udał się 
do wioski, aby uzgodnić miejsce i sposób przeładunku. 
Wieczór był ciepły i widny. Po kilkunastu minutach 
postoju w tym otwartym polu usłyszałem z dala na tej 
samej drodze, którą przyjechaliśmy, kołatanie wozu 
konnego. Z upływem czasu to kołatanie nasiliło się, 
a także stawało się coraz pełniejsze, jak gdyby nakłada-
niem się innych. Z upływem czasu odgłosy kołatania 
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kół i skrzypienia wozów stały się bardziej wyraźne, dało 
się słyszeć także parskanie i sapanie koni, które czuły 
duży ciężar. Gdy ich słuchałem, przypomniała mi się 
pewna ostatnia informacja konspiracyjna, że trze-
ba być już bardzo ostrożnym i wieczorem, a nawet 
nocą, gdyż Niemcy urozmaicili taktykę i wyjeżdżają 
już nie tylko, jak dotychczas, nad ranem lub w godzi-
nach przedpołudniowych, ale o każdej porze dnia, 
a nawet nocą. Jako nowość wprowadzili także system 
organizowania zasadzek- czatów - w miejscach, gdzie 
często przebywają lub przejeżdżają rowerami, piechotą 
czy konnymi pojazdami partyzanci. Zaniepokojony 
bardzo tym zbliżającym się powoli – bo droga była 
ciężka – piaszczysta – sygnałem kilku wozów konnych, 
oddaliłem się od naszego pojazdu do najbliższej za-
budowy Szczeki. Z tego miejsca stały się już wyraźnie 
widoczne trzy konne pojazdy jadące w moją stronę 
przepełnione sylwetkami ludzi, którzy po dalszym 
zbliżeniu okazali się żandarmami niemieckimi. Zbliżyli 
się do naszego pozostawionego bez opieki pojazdu 
konnego, popatrzyli, zatrzymali się na chwilę, jakby 
coś uzgadniając wzajemnie, ominęli tę przeszkodę 
i pojechali dalej, ze słabnącym już dotychczasowym 
hałasem. Moje napięcie minęło, ale wzmożona uwaga 
była nadal zachowana. Czekałem na Edwarda sądząc, 
że on o tym zdarzeniu nic nie wie. Prawda była inna. 
Ludzie, spostrzegłszy Niemców jadących pojazdami 
bocznymi drogami, ostrzegli natychmiast mieszkań-
ców Szczeki, że do nich zbliżają się Niemcy. Wiado-
mość ta natychmiast dotarła do domu, w którym 

uzgadniano sposób przełożenia broni. Edward chciał 
biec do. mnie, lecz zebrani tam konspiratorzy nie po-
zwolili na to i nie wypuścili go z domu, zatrzymując 
siłą, twierdząc, że tu jest bezpieczniej, a samotnym 
koniom Niemcy nic nie zrobią. Tak też było. Niemcy 
ominęli nasz konwój z amunicją i opuścili Szczękę 
jadąc dalej w stronę Rytwian – do siedziby swego 
posterunku. Edward przybył do mnie sam (gdyż 
mieszkańcy Szczeki, gdy dowiedzieli się, że przy broni 
pozostał młodszy brat Edwarda, nie chcieli chłopcu 
pokazywać swoich twarzy. Z tego powodu Edward 
już sam dowiózł ten ładunek w umówione miejsce, 
gdzie dokonano przeładowania i powrócił do mnie. 
Szczęśliwie wróciliśmy do Połańca, kończąc transport 
do nowego miejsca przewożenia amunicji.

Był to już okres zbliżającej się akcji „Burza” i te 
translokacje broni, sprzętu, a wkrótce i osób stały się 
przewidywaną koniecznością w pobliże planowanych 
koncentracji żołnierzy Armii Krajowej – Polskiego 
Państwa Podziemnego. Niemcy przejeżdżali aku-
rat w tym czasie, wracając po akcjach terrorystycz-
nych lub ostrzegawczych wobec rolników, mówiąc 
im, że zostaną rozstrzelani, jeśli nie dokonają do-
stawy ustalonych kontyngentów zboża lub uczynią 
to z opóźnieniem.

Pozornie prosta i łatwa akcja mogła zakończyć się 
tragicznie, przy braku zachowania należnej czujności, 
ostrożności i przezorności, jaka zawsze obowiązuje 
w konspiracji.

Stanisław Dalmata

WSPOMNIENIA Z KROPLĄ DZIEGCIU 

Serdecznie gratuluję twórcom „Zeszytów Połanieckich” wydania 20. jubileuszowego numeru. 
Bardzo dziękuję za wszystkie wydawnictwa. Jestem stałym czytelnikiem i z wielką przyjemnością 
czytam wszystkie wiadomości dotyczące Połańca. Artykuły z „Zeszytów Połanieckich” przypominają 
mi lata dzieciństwa i młodości. Dowiaduję się z nich o zamierzchłych czasach oraz najnowszych 
osiągnięciach miasta Połaniec. Ponieważ jestem wędkarzem, z wielkim zainteresowaniem czytam 
opowiadania wędkarskie pióra Pana Marka Pedyńskiego. Często chwalę się przed moimi sąsiadami 
Ślązakami kolorowymi folderami, kartkami oraz zdjęciami ukazującymi moje piękne, nowoczesne, 
rodzinne miasto.  

Bardzo mnie zainteresował artykuł ś.p. Mieczy-
sława Tarnowskiego o Kopcu Kościuszki z Nr 19 
„Zeszytów Połanieckich”. Pana Mieczysława Tar-
nowskiego znałem od dzieciństwa, był On dla mnie 

starszym kolegą, zwracaliśmy się do siebie po imieniu. 
Pamiętam go jako człowieka spokojnego, życzliwego 
i uczciwego. Jego wielką pasją była historia Ziemi Po-
łanieckiej, a szczególnie historia związana z Insurekcją 
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Zbiórka uczniów przed szkołą

W dzieciństwie większość dzieci, które mieszkały 
na ulicy Mieleckiej lub Koziej (obecnie Kościuszki), 
pasła krowy na Podskalu. Przechodziliśmy kilka razy 
dziennie koło Kopca Kościuszki, przeganiając bydło 
na pastwisko, a potem do domu. Kopiec pamiętam 
jako piaszczysty wzgórek, a wokół niego duże poła-
cie piasku, na których rosły kępki trawy pustynnej. 
Częścią tego piaszczystego obszaru były lotne piaski, 
które w czasie większego wiatru lub burzy kurzyły się. 
Pamiętam, że w dni świąteczne często urządzaliśmy 
wyścigi konne na kopiec. W zimowe wieczory starsi 
ludzie opowiadali przy kuchennym piecu, prawdziwe 
lub zmyślone historie o kopcu i Uniwersale Połaniec-
kim. Faktem jest, że usypywanie kopca rozpoczęto 
w 1917 r., w setną rocznicę śmierci Tadeusza Ko-
ściuszki. Co roku dla uczczenia pamięci T. Kościuszki 
odbywają się w Połańcu uroczystości i msza święta 
w miejscu, gdzie odczytano Uniwersał. Było to 7 maja 
1794 r. Uniwersał burzył dotychczasowy porządek 
społeczny, chłopi zostali zwolnieni z poddaństwa,  
a tym, którzy wstąpili do armii, znoszono pańszczy-
znę. W ten sposób Tadeusz Kościuszko chciał zyskać 
chłopstwo do walki o wyzwolenie. Uniwersał wywołał 
jednak opór szlachty obawiającej się uzyskania praw 
przez chłopów.

Chciałbym teraz opisać moje wspomnienia i przy-
godę, która związana jest z obchodami kościuszkow-
skimi z dnia 12 maja 1946 roku. Przedwojennych 
uroczystości nie pamiętam, byłem małym chłopcem, 
a w szkole podstawowej na ten temat mówiło się 
mało. W czasie wojny natomiast uroczystości były 

Kościuszkowską i Uniwersałem Połanieckim. Byliśmy 
obaj świadkami przeobrażeń Kopca Kościuszki, aż 
do obecnego wyglądu, tylko że Mieczysław przyczynił 
się do nich osobiście, ja natomiast byłem biernym 
świadkiem. 

Uczniowie Gimnazjum w Staszowie -  
St. Dalamata drugi od lewej strony

zabronione. Będąc uczniem gimnazjum w Staszowie, 
dowiedziałem się podczas zbiórki harcerskiej o ogól-
nopolskich uroczystościach związanych ze 152. rocz-
nicą Uniwersału Połanieckiego. Nasza drużyna miała 
wziąć udział w tych uroczystościach. Cała drużyna 
była bardzo zadowolona i podekscytowana, zwłasz-
cza Ci chłopcy, którzy pochodzili z Połańca. Razem 
ze mną do drużyny należeli: Stach Grelewski, Mie-
tek Bogdański, Krzyś Czerwiński oraz Brzdękiewicz 
(imienia nie pamiętam). Drużynowy zaplanował 
dwudniową pieszą wycieczkę z noclegiem w stodole. 
Kazał nam pouzupełniać braki w mundurkach, bo róż-
nie byliśmy poubierani, założyć nowe buty, grube 
skarpety, zabrać koce i oczywiście suchy prowiant 
na 2 dni. Z tym prowiantem było różnie, ponieważ 
mieszkaliśmy w internacie, więc nikt nam go nie dał. 
W tamtych czasach o wszystko było trudno. 

Uczniowie z Gimnazjum w Staszowie – 
St. Dalamata leży z prawej strony
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Faktem jest, że 12 maja 1946r., dzień przed uro-
czystościami, po sprawdzeniu obecności cała druży-
na wymaszerowała w stronę Połańca. Szliśmy powoli, 
w czasie marszu śpiewaliśmy piosenki harcerskie, 
żołnierskie oraz partyzanckie. Druch drużynowy 
opowiadał nam anegdoty i zagadki. Było radośnie 
i przyjemnie. Do Połańca dotarliśmy późnym po-
południem. Druch załatwił nam nocleg w stodole 
u Pana Miłosia na ulicy Mieleckiej. Ponieważ miesz-
kałem niedaleko, na ulicy Koziej, a byłem zmęczony 
i głodny, postanowiłem zanocować w domu. Popeł-
niłem wykroczenie dyscyplinarne, oddaliłem się bez 
wiedzy i pozwolenia drużynowego. Była wielka afera. 
Za złamanie dyscypliny druch udzielił mi nagany 
przed całą drużyną, a za karę na okres uroczystości 
wykluczył z drużyny. Było mi głupio oraz przykro, ale 
z drugiej strony byłem wolnym strzelcem. W domu 
oczywiście nic nie powiedziałem o samowolnym od-
daleniu się od drużyny. Zjadłem dobrą kolację oraz 
śniadanie, wyspałem się w łóżku, a mama uprała oraz 
uprasowała mi mundurek. Wypoczęty i najedzony 
stawiłem się na Kopcu Kościuszki, by obserwować 
uroczystości. Moja drużyna musiała stać w jednym 
miejscu, a ja mogłem się swobodnie poruszać i ob-
serwować, co się dzieje. W uroczystości brało udział 
bardzo dużo różnych organizacji ze sztandarami, 
kilka oddziałów straży pożarnej, kilka drużyn har-
cerskich, była konnica chłopska – jeźdźcy ubrani 
w sukmany i kolorowe czapki, a konie przystrojone 
w kolorowe wstęgi. Wszystkie te grupy stały u pod-
nóża kopca.  Z lewej strony kopca, na wysokości 
ołtarza polowego, stała Kompania Honorowa Wol-
ska Polskiego, która podczas mszy świętej oddawała 
honory sztandarami. Po prawej stronie stała kapela 
ludowa, która przygrywała do mszy świętej, a po-
tem dawała koncert dla ludzi. Wokół kopca była 
cała masa ludzi, zarówno z powiatu jak i zza Wisły. 
Od kolorowych sztandarów i flag kręciło się w głowie 
i mieniło w oczach. Po ewangelii z trybuny, która 
była zbudowana poniżej ołtarza, homilię wygłosił 
biskup, a po mszy św. przemawiali wojewoda i inni 
dostojnicy.  

Na kopcu oraz w Połańcu kręciło się dużo patroli 
milicyjnych i cywili z biało-czerwonymi opaskami 
na rękach oraz z bronią. Po uroczystościach w remi-
zie odbyła się zabawa ludowa zorganizowana przez 
straż pożarną. Ludzie bawili się i cieszyli, że jest już 
po wojnie i są wolni oraz bezpieczni. Mocno jednak 
się mylili, przyszła nowa władza, nowe porządki, nie 
takie, na jakie liczyli.

Po uroczystościach dołączyłem do drużyny, prze-
prosiłem drucha i kolegów. Oni pomaszerowali 
do Staszowa, a ja zostałem zwolniony do domu przez 
drucha z racji potrzeby zabrania ze sobą zaopatrzenia 
potrzebnego do życia w internacie. Następnego dnia 
rano ojciec odwiózł mnie do pociągu w Sieragach. 
Na kolejnej zbiórce zostałem ukarany naganą i jeszcze 
raz przeprosiłem drucha i kolegów. Tak się zakończyła 
moja przygoda związana z uroczystościami kościusz-
kowskimi z dnia 12 maja 1946 roku.

Wycieczka do klasztoru w Rytwianach – 
Stanisław Dalmata  stoi pierwszy z lewej

Drużynę harcerską w Gimnazjum w Staszowie 
prowadził uczeń liceum, miał dwadzieścia parę lat, 
pochodził z okolic Rytwian. Nazwiska, niestety, nie 
pamiętam. W czasie wojny był partyzantem, w dru-
żynie utrzymywał wojskową dyscyplinę, ubierał 
się po wojskowemu. Organizował wycieczki pie-
sze, m.in. do klasztoru w Rytwianach, gry i zabawy 
w plenerze, uczył nas piosenek, opowiadał o party-
zanckim życiu. W tym powojennym czasie w szkole 
średniej było bardzo dużo starszych uczniów, którzy 
uzupełniali wojenne komplety. Uczyli się bardzo 
dobrze, czego nie można było powiedzieć o nas, na-
stolatkach. Dobrze pamiętam rodzeństwo Mazurów 
uczące się moje klasie II b. Dziewczyna miała 19 lat, 
a jej brat 25. Codziennie dojeżdżali do szkoły fur-
manką, pochodzili z Kurozwęk. Zawsze byli na czas, 
czy to zimą, czy latem. Furmankę zostawiali u zna-
jomych w Staszowie. To były ciężkie czasy dla nas 
wszystkich. 

W staszowskim gimnazjum uczyłem się do  
1948 r. Później podjąłem naukę w innej szkole, ale 
to już temat na kolejną historię.



33

Znajomość i wzbogacanie wiedzy z tamtego czasu 
i odnajdywanie podobieństw – nawet sprzed wieków, 
wpływa także nawet na lepsze rozumienie zdarzeń, nie 
tylko ubiegłych, nawet odległych, ale i współczesnych 
i ich wzajemne historyczne oddziaływania. Dla obser-
watorów dzisiejszych wydarzeń, niezaangażowanych 
emocjonalnie, mogą to być przeżycia bardzo cieka-
we i niewątpliwie takimi są. Ale dla nas – Polaków 
– odnajdujących podobieństwa do tego, co już było, 
a co zakończyło się tak tragicznie rozbiorami Polski,  
te wspomnienia są bardzo przykre i pragniemy, aby 
nie powtórzyły się nigdy więcej w czasie bieżącym 
ani w przyszłym. Będę czynił na bieżąco odpowiednie 
uwagi lub dygresje porównawcze podobnych – bie-
żących i minionych zdarzeń, kosztem nieprzypomi-
nania faktów historycznych powszechnie znanych, 
rokrocznie przypominanych z tej okazji.

Obecny stan państwowości Polski i postępująca 
anarchia zbyt łatwo przypomina okres XVIII-wiecz-
nej Polski przedrozbiorowej, kiedy to zaborcy, po-
czątkowo skrycie i podstępnie, a wreszcie jawnie 
i formalnie dokonali zaborów naszych ziem, żądając 
nawet ratyfikacji tego faktu przez polski sejm. Jako 
powód, podali cynicznie i szyderczo „rozkład Państwa 
Polskiego i anarchię”, przypisując nam winę – w czę-
ści tylko słuszną, przemilczając o swoich intrygach 
i niegodnych działaniach wobec naszego państwa, 
wynikających z nienasyconego pragnienia posiadania 
zawsze więcej niż tylko własne. Nasuwa się pytanie, 
czy zachowania niektórych ugrupowań politycznych 
obecnych, a także działaczy indywidualnych – nie-
których oczywiście – nie mają takiego samego celu, 
bo podobieństwa są aż nadto widoczne.

Po śmierci Sasa Augusta III – ówczesne bezkróle-
wie i chaos ogólny bardzo się nasiliły, a spory o tron 
i władzę pomiędzy dworami królewskimi i rodzinami 
magnackimi: Potockich, Czartoryskich, Radziwił-
łów i innych, także się zaostrzyły, ujawniając tu także 

istotne różnice. Gdy Czartoryscy i ich zwolennicy 
– zwani Familią, mieli na celu dobro Ojczyzny i do-
bro społeczne, niektórzy z magnatów, np. z rodziny 
Radziwiłłów mieli na celu dobro tylko własne lub 
rodowe. Patrioci dążyli do reform i naprawy Rzeczy-
pospolitej i wydobycia jej z pogrążającego się upadku, 
gdy inni, tylko tak mówili, mając inne – często ukry-
te i zdradzieckie zamiary służące naszym wrogom. 
Wszystkim tym dążeniom naprawy Ojczyzny, rów-
nocześnie skrycie lub jawnie towarzyszyły przeciw-
działania państw zewnętrznych: Rosji, Prus i Austrii 
ze zmienną sytuacyjnie dominantą. Na przykład, jeżeli 
Austria zaangażowana była zbyt silnie w wydarzenia 
we Francji, z groźbą konfliktu, w drugim rozbiorze 
Austria udziału nie brała.

06.IX.1764 r. na króla Polski – po okresie bezkróle-
wia, w bliskiej obecności garnizonu wojsk rosyjskich 
– z ewentualną gotowością do interwencji – został 
wybrany Stanisław August Poniatowski, wg oceny 
historyków „faworyt i kochanek Carycy”, do końca 
życia zupełnie jej uległy.

Nowy król – syn Stanisława Potockiego i Konstan-
cji z d. Czartoryskiej – został wyjątkowo starannie 
wykształcony i wychowany, będąc też wielkim miło-
śnikiem i mecenasem sztuki i nauki. Posiadał też „po-
nadprzeciętną inteligencję” wg takich ocen badaczy 
i znawców tego okresu. Polskiej nauce i sztuce oddał 
nieocenione zasługi. Naród Polski z jego wyborem 
łączył duże nadzieje, nie znając jednak pełni cech jego 
charakteru i słabości, które zaciążyły na losach Polski. 
Jego działalność polityczna okazała się zgubna dla Pol-
ski. W obecnym wystąpieniu tego wątku nie rozwijam, 
co uczyniłem już w jednym z poprzednich wystąpień. 
Obecnie akcentuję inne zagadnienia.

Patrioci z entuzjazmem przystąpili do reform i na-
prawy Państwa. Zawsze jednak napotykali na prze-
szkody, często nie wytłumaczalne, jeśli chodzi o mo-
tywy i zasadność, a także nieznane mechanizmy lub 

Józef Korczak „Gerwazy”

W ROCZNICĘ KONSTYTUCJI 3 MAJA 1791 ROKU

Zgodnie z naszą tradycją czcimy dzisiaj kolejną rocznicę Konstytucji 3 Maja 1791 roku – jedno z naj-
radośniejszych i najpiękniejszych naszych świąt narodowych. I nie ze względu na piękno budzącej 
się wiosny – czasu radości i miłości, lecz z powodu uchwalenia Konstytucji Majowej – oczekiwanej 
przez cały Naród, która zapewniała nam wolność, równość i braterstwo. Radosny werset piosenki 
z tego okresu brzmiał: „Wolność wsparta na oświacie i równość w obliczu prawa, to nam rokowała, 
bracie, 3 Maja ustawa. Witaj Maj, 3 Maj! ”
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źródła takich działań. Oceniając, jak wielką szkodę 
w działalności parlamentarnej czynił przywilej – Li-
berum Veto – którym można było zerwać obrady 
każdego sejmu, jeśli zmierzały ku naprawie Ojczyzny 
– Rzeczypospolitej, a nie służyły interesom Rosji lub 
pozostałym zaborcom, próbowano go anulować, lub 
chociaż ograniczyć, lecz bezskutecznie. Czuwała nad 
tym Katarzyna II, poprzez swoich agentów i opła-
canych za głosy doraźnie lub stale uległych posłów. 
Działalność Carycy okazała się skuteczniejsza. Udało 
się jednak odrzucić – popierany przez Rosję projekt 
udzielenia dysydentom: dyzunitom i protestantom 
licznych przywilejów. Dysydenci ci po porażce, za na-
mową i z poparciem ambasadora Rosji Riepina, zawią-
zali konfederację i poprosili Katarzynę II „o pomoc 
w tej sprawie”. Caryca natychmiast udzieliła pomocy 
w liczbie 40 000 – nie dukatów – lecz żołnierzy rosyj-
skich wysłanych do Polski z interwencją. Ostatecznie 
po dalszych intrygach już następny sejm udzielił dy-
sydentom żądanych przywilejów, a wobec przeciw-
ników, na polecenie ww ambasadora Rosji dokonano 
aresztowania czterech najbardziej przeciwnych i ak-
tywnych senatorów i wysłano ich na Sybir do Kaługi 
na dłuższe – pięcioletnie – rozmyślania. Dalsze obrady 
potoczyły się już gładko. Sejm przyjął wiele zgłasza-
nych i „ustawionych” przez wybrane osoby uchwał, 
w tym tzw. Prawa Kardynalne, które były niezmienne 
i zapewniały niezmienność – złego dla Polski ustroju. 
Wśród nich zachowano przywilej tak szkodliwy dla 
Polski – Liberum Veto – prawo do „wypowiedzenia 
posłuszeństwa królowi” oraz nieograniczoną władzę 
nad poddanymi chłopami i inne. Te nie mogące ulegać 
zmianie kardynalne prawa służyły wyłącznie wrogom, 
szkodząc Polsce i pogrążały nas w nieładzie, poddań-
stwie i drapieżnym wyzysku ekonomicznym przez 
zaborców. Obecnie także obserwujemy podobne za-
chowanie, nawet w przypominającym układzie.

29.11.1768 r. w Barze na Podolu – w dobrach 
Potockich zawiązała się konfederacja- zwana barską 
w obronie wolności i religii. Na Ukrainie wybuchło 
także w tym czasie powstanie chłopskie, tzw. Koliwsz-
czyzna. W bestialski sposób wymordowano około 
20 000 ludzi, a ogólna ilość oceniana jest na około 200 
000. To chłopskie – ukraińskie powstanie stłumiły 
wspólnie wojska rosyjskie i polskie.

Walki konfederatów barskich trwały z różnym na-
sileniem i w różnych miejscach na przestrzeni 5 lat, 
aż do kapitulacji – ostatniej obrony na Jasnej Górze 
– w sierpniu 1772 roku przez Kazimierza Pułaskiego 
– twórcę konfederacji. Około 6 000 konfederatów 

zesłano na Sybir, a ci, których nie zdołano aresztować, 
wyemigrowali na Zachód. Warto uzupełnić informa-
cję, aby lepiej ocenić ówczesny stan Polski, że armia 
nasza liczyła wtedy zaledwie 10 000 żołnierzy.

5 sierpnia 1772 r. w Petersburgu podpisane zostały 
trzy traktaty rozbiorowe: z Rosją, Prusami i Austrią. 
Marszałkiem pierwszego – już następnego sejmu 
został Adam Poniński, nie będący nawet wybranym 
posłem, a określany przez historyków jako „płatny 
szpieg Rosji”, z płatnością za usługi dukatami w ilości 
3 000 miesięcznie i godnością podskarbiego. Prze-
kupiony i zastraszony dokonanymi aresztowaniami 
sejm zatwierdził rozbiór polski przy proteście jedynie 
dwóch posłów: Samuela Korsaka i Tadeusza Rejtana 
– znanego powszechnie z gestu protestu i rozpaczy 
utrwalonego na obrazie Matejki. Zrezygnował także 
z senatorstwa Stanisław Sołtyka. 

Europa fakt historyczny rozbioru Polski przemil-
czała, spełniając życzenia zaborców.

Jeszcze na tym trwającym sejmie podjęto jednak 
próbę reform, a najważniejszym aktem ustawodaw-
czym tej kadencji było powołanie w 1773 r. Komi-
sji Edukacji Narodowej. Komisja ta uznana została 
za pierwsze Ministerstwo Oświaty w Europie. Lumi-
narzami nauki, a jednocześnie gorącymi patriotami 
tego okresu byli: Andrzej Zamojski, Jacek Małachow-
ski, Adam Kazimierz Czartoryski, Hugo Kołłątaj, brat 
króla – Biskup i późniejszy Prymas Polski – Michał 
Jerzy Poniatowski, Stanisław Staszic, sam król Rze-
czypospolitej i szereg innych wybitnych nie wymie-
nionych osób. Stanowili oni ośrodek intelektualny 
i twórczy dla reform i naprawy  Rzeczypospolitej. 
W centrum tych reform znalazły się oświata i nauka 
– doceniono ich szczególne znaczenie w okresach 
przełomowych. Reformowano także sprawy finan-
sowe, wojskowe, społeczne i szereg innych.

Od 1788 r. do 29.V.1792 r. obradował Sejm Czte-
roletni – zwany także Wielkim – uchwalając 3 Maja 
1791 r. Konstytucję jako najważniejszy akt ustawo-
dawczy tego okresu dla państwa. Konstytucja ta była 
bowiem drugą – uchwaloną w świecie – po amery-
kańskiej, a przed francuską, o znaczeniu światowym, 
nie tylko europejskim.

Natychmiast przeciwko tej Konstytucji Majo-
wej zawiązała się konfederacja w Petersburgu. Dla 
ukrycia jej rzeczywistych twórców, celu i charak-
teru jej powstanie ogłoszono z opóźnieniem i nie 
w Petersburgu, lecz na Podolu w dobrach Potockich 
– w Targowicy, stąd nazwa Konfederacja Targowic-
ka, skrótowo – Targowica – symbol zdrady jednej 
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z najnikczemniejszych w naszych dziejach i najtra-
giczniejszych w skutkach.

Przywódcami Targowicy byli: Szczęsny Potocki, 
Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski. Aby upozo-
rować legalność działania, targowiczanie poprosili 
carycę o pomoc militarną. Po wkroczeniu wojsk ro-
syjskich do Polski rozpoczęła się wojna polsko-rosyj-
ska. Przeciwko 100 000 armii, dobrze wyszkolonej, 
uzbrojonej i zahartowanej w wojnie z Turcją – Polska 
mogła wystawić około 55 000 żołnierzy, z tego do bez-
pośredniej walki przeznaczając około 40 000, gorzej 
wyszkolonych, gorzej uzbrojonych bez doświadcze-
nia frontowego. i z brakiem dowództwa młodszego. 
Zdradzieckie okazało się dowodzenie księcia Ludwika 
Wirtemberskiego i hetmana wielkiego Litwy – Szy-
mona Kossakowskiego. Dopiero po zmianie dowódz-
twa i zaledwie dwu pierwszych zwycięskich bitwach 

– pod Zieleńcami i Dubienką – „jak grom z jasnego 
nieba” pojawiła się informacja, że król Polski Stanisław 
August Poniatowski i inni liczni twórcy Konstytucji 3 
Maja, przystąpili do Targowicy. Ten fakt był szokiem 
dla całej Polski. Ale, jak już wspomniałem, temu fakto-
wi poświęciłem znaczną część miejsca w poprzednim 
wystąpieniu z tej okazji (patrz „Zeszyty Połanieckie” 
nr 20 z 2011 r.) i teraz tego okresu nie będę rozwijał, 
aby więcej czasu poświęcić innemu wątkowi. 

Obecnie, niektóre władze oświatowe na różnych 
szczeblach czynią wiele, co w skutkach obniża poziom 
i zakres nauczania w naszym szkolnictwie. Odno-
si się to szczególnie do języka polskiego i literatury 
polskiej, a zwłaszcza do historii Polski. Służyć temu 
może także stopniowa redukcja funduszy dla szkol-
nictwa, redukcja szkół lub komasowanie klas, i tak już 
zbyt zagęszczonych. Niż demograficzny nie wszystko 
tłumaczy, gdyż wiele działań nie znajduje uzasadnie-
nia. Dotychczasowe zagęszczenie uczniów w klasach 
i trudności przestrzenne oraz dojazdowe do szkół 
mogą się znacznie pogorszyć. Wśród nauczycieli ist-
nieje niepokój o losy szkolnictwa. Podobnie wśród 
rodziców i reszty społeczeństwa. 

W okresie PRL Gomółka wzniósł hasło – „Tysiąc 
szkół na Tysiąclecie’” i hasło to było realizowane z po-
wszechną radością i uznaniem dla dobra całej Polski. 
Wśród zła ustrojowego, jakie w tym czasie panowa-
ło, wybudowanie tylu szkół to prawo do satysfakcji 
i pochwały dla ich twórców. To jedna z nielicznych 
zasług i prawdziwych ozdób tego okresu i tego czasu. 
Tym bardziej niezrozumiale konfrontuje z obecnymi 
tendencjami, a także z faktami. Czyżby wracało hasło 
z najciemniejszego poprzedniego okresu „nie matura, 
lecz chęć szczera”?. Byłem, jestem i pozostanę bardzo 
źle oceniającym okres PRL – szczególnie ogrom zła 
i zbrodni w sprawach politycznych i moralnych, ale 
to, co było dobre, miejmy także odwagę tak nazwać 
i przyrównywać do zachodzących zmian obecnych, 
ku zdziwieniu i obawie, niekiedy jeszcze gorszych. 
Np. to co dzieje się w polityce zdrowotnej – i w ro-
dzinnej – mając na uwadze strukturę organizacyj-
ną, nie zawsze zależy od lekarza, lecz także od tzw. 
- procedur, czyli nakazów lub zakazów, czy innych 
wymuszeń. 

Ale, jeżeli jednak w ww. sytuacjach można było 
wynajdywać bardziej lub mniej słuszne tłumaczenia, 
to dla faktu zaprogramowanego usunięcia Godła Pol-
ski z dyplomów polskich nie ma żadnego wytłuma-
czenia, a jest to wniosek niewątpliwie haniebny i nik-
czemny. Podobnie ma się sprawa ze zdjęciem polskim 

Twórcy kultury i nauki polskiej – 1. Mikołaj Malinowski (1799-1865, 
historyk), 2. Piotr Skarga (1536-1612, kaznodzieja), 3. Ludwik Kon-
dratowicz (1823-1862, poeta), 4. Maciej Stryjkowski (1547-1582, 

poeta i historyk), 5. Stanisław Moniuszko (1819-1872, kompozytor), 
6. Adam Mickiewicz (1798-1855, poeta), 7. Marcin Poczobut (1798-

1855, astronom), 8. Jędrzej Śniadecki (1768-1838, naukowiec), 
9. Konstanty Tyszkiewicz (1806-1868, archeolog), 10. Aleksander 

Chodźko (1804-1891, slawista), 11. Antoni Edward Odyniec (1804-
1855, poeta), 12. Kazimierz Narbutt (1738-1807, filozof)
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sportowcom naszego Godła Narodowego z koszulek, 
i zastąpieniem go jakimś znakiem klubowym. To wy-
paczenie prawidłowości przywołane zostało do po-
rządku przez P. Prezydenta RP. Nasuwa się pytanie, 
komu i czemu ma służyć taka decyzja o jednoznacz-
nie antypolskim znaczeniu. Czy ponownie jesteśmy 
znów rugowani i eliminowani z Polski i z polskości?. 
Niektórzy, pomimo tak szkodliwego i widocznego 
działania, na ewentualne pytania odpowiadaj jedynie 
pychą i arogancją, zamiast odpowiedzią.

W jednym z poprzednich artykułów, nawiązując 
do rusyfikacji i germanizacji Polski w okresie Bismarc-
ka, przypomniałem ich zjadliwe i szydercze dla Pola-
ków powiedzenie: „Polsce wystarczą dwa woły; jeden 
przed, drugi za pługiem”. W krótkim czasie zmodyfi-
kowano to hasło na brzmiące: „Polsce wystarczy już 
tylko jeden wół, ale na szczycie”. Nasuwa się pytanie: 
Czy na niektórych szczeblach nie dokonała się rze-
czywiście taka zmiana?

Współcześnie przykładów działań lub wypowiedzi 
niewątpliwie – antypolskich, nie znajdujących zasad-
ności lub prowokacji z naszej strony jest bardzo wiele, 
i można je długo wyliczać i porównywać z sytuacją 
z drugiej połowy XVIII w. Przytaczam fakt, kiedy je-
den z senatorów w trakcie dyskusji użył określenia 
„Polska”, zawieszając głos na długo – „to pestka”. Bez 
żadnej reakcji ze strony słuchaczy ani bez riposty. 
Chodzi o to, aby to, co wydarzyło się w XVIII w., nie 
mogło się powtórzyć nigdy więcej, a trwające zabie-
gi, zachowania sugerują takie podejrzenie. Jak wte-
dy Samuel Korsak i Tadeusz Rejtan nie mogli tylko 
w dwójkę zablokować zgody sejmu na rozbiór Polski, 
tak i dzisiaj na przykład Jan Tomaszewski nie uratuje 
naszego sportu przed matactwami i korupcją w jego 
władzach, a także wśród zawodników. Jako bramkarz 
wspaniale bronił swojej bramki, jak Rejtan i Korsak 
swojej Ojczyzny, a dziśiaj raduje się z naszych sukce-
sów, nie przemilczając jednak faktów złych lub wy-
magających zmiany na lepsze. Tak właśnie czyni Jan 
Tomaszewski (z potknięciami) i wiele innych osób, 
krytykujących zły stan etyczny sportu już w wymiarze 
globalnym. Sportowiec ma walczyć sportowo o suk-
ces, a nie pozorować walkę lub kupczyć, czyli kupować 
lub sprzedawać zwycięstwo w przestępczej zmowie, 
przy braku stosownych reakcji ze strony władz spor-
towych czy sądowych. Niekiedy nawet w zmowie 
z takimi osobami.

Kibic – sympatyk – wielbiciel sportu pragnie i ocze-
kuje przeżywania i oglądania widowiska sportowe-
go, bo sam się w nim odnajduje i lokuje, identyfikuje 

i razem z innymi raduje, bijąc brawa i wznosząc okrzy-
ki na znak zachwytu i uznania, a nawet uwielbienia. 
Gdy przegrywa, smuci się i przeżywa to jako klęskę 
własną, wydając głośne westchnienie – podobnie – jak 
zwycięstwo napełnia go radością. To jest istotą sportu 
i radością życia. Stąd – to rzymskie wołanie: „Chleba 
i igrzysk” daj nam Panie, a dla oszustów sportu surowe 
ukaranie (ten dopisek już współczesny).

Do naprawy tak licznych i ciężkich przestępstw, jak 
we współczesnym życiu społecznym, nie wystarczy 
jednostka, czy nawet liczne jednostki, lecz koniecz-
ne są masy połączonych pragnieniem i tym samym 
dążeniem obywateli.

Tak działał powstały w tatach 80-tych XX w. Ruch 
Solidarności Polskiej, skupiający związki zawodowe 
w całej Polsce, na czele ze stoczniowcami Stoczni 
Gdańskiej, w ilości około 10 mln członków, aby wal-
czyć o zawłaszczone prawa związkowe i narodowe. Ale 
ten nasz sen trwał krótko. Władze – po wstępnym – 
sytuacyjnym przerażeniu, wprowadziły wzmocnione, 
a stosowane od wieków metody: Dziel i rządź! – aby 
spacyfikować psychicznie uśpić zbuntowaną polską 
Solidarność.

Znów przywołuję i porównuję historyczne podo-
bieństwa z odległych epok –  Katarzyny II i współ-
czesności. Carycy – wystarczało aresztowanie czte-
rech senatorów i wywiezienie ich na Sybir do Kaługi, 
na pięcioletni tam pobyt, aby wymusić posłuszeństwo 
i uległość wobec Rosji od reszty parlamentarzystów, 
z ich narastającym lękiem o życie i dobra własne, 
i dalsze losy Ojczyzny. Idąc skokami historycznymi 
po wybranych wydarzeniach, przywołuję jeszcze kilka 
innych.

W grudniu 1970 r. na Wybrzeżu do strajkujących 
o swoje prawa polskich portowców i stoczniowców 
otwarto ogień z broni palnej „kładąc 44 ofiary trupem” 
(statystyka oficjalna?) i kilkuset rannych, w miejscu 
tej zdradzieckiej i haniebnej masakry ludności.

Ogień z broni palnej otwarto nie do żadnej grupy 
protestujących, lecz do dojeżdżających pracowników 
właśnie do pracy bez żadnych planów manifestacji 
i bez żadnego ostrzeżenia ze strony atakujących. Nie 
było też żadnego powodu ani pretekstu ze strony 
pracowników Wybrzeża, a był już – a priori – taki 
cel i ukryty zamiar tych sprawców, aby sprowokować 
i wywołać w Polsce masowe – krwawe zamieszki. Dla-
tego powyżej użyłem określenia „tej haniebnej i zdra-
dzieckiejmasakry ludności”. Tym bardziej, że podob-
na zbrojna interwencja miała miejsce 28.VI.1956 r. 
w Poznaniu, kiedy Poznań i cała Polska przeżywały 
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podobną masakrę bezbronnej ludności strajkującej 
w obronie swych praw – z 74 ofiarami śmiertelnymi 
i wielokrotnie większą ilością rannych. Po tych zdarze-
niach władze zapewniały Naród, że „coś podobnego 
nie powtórzy się”. Dobrze też, że ówczesny premier 
Polski – Józef Cyrankiewicz – nie spełnił zapewnie-
nia, że „obcięta będzie każda ręka – podniesiona 
przeciwko władzy ludowej”, bo wówczas stalibyśmy 
się Narodem – „bezrękich” – niezdolnych do pra-
cy dla „władzy ludowej” ani też do „obcinania rąk” 
uniesionych przeciwko władzy, ani tych, którzy pra-
gnęliby tę władzę oklaskiwać. Dlatego to wydarzenie 
zamieściłem świadomie w przestawionej kolejności 
czasowej.

Do XII 1970r. dołączył się dzień 13 XII 1981 r. 
tj. data wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 
Był tylko jeden głos przeciwny tej decyzji – Ryszarda 
Reiffa – przedstawiciela – PAX. Władzę przejęła 22 
osobowa – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego 
(WRON). W krótkim czasie po całej Warszawie, 
a wkrótce i po całej Polsce krążyło powiedzenie: „Nie 
urodzi WRONA-Orła”, i rzeczywiście takiego cudu 
nie było, chociaż – mogło być gorzej – dużo, dużo 
gorzej, niż to, co stało się wkrótce.

16 XII 1981 r., a więc trzeciego dnia po wprowa-
dzeniu stanu wojennego dokonała się w kopalni Wu-
jek – okupowanej przez strajkujących górników, bez 
żadnej innej prowokacji -największa zbrodnia stanu 
wojennego – śmierć 9 górników od kul zmotoryzo-
wanego oddziału – z czołgami. Okoliczności tego 
zdarzenia nadal pozostają nie w pełni wyjaśnione. Być 
może, także wtedy – podobnie jak w grudniu 1970 r. 
niektórzy, z nieustalonego źródła, mieli w zamiarze 
sprowokowanie w Polsce tego, co stało się w 1917 r. 
w Rosji.

Jeżeli porównamy te dwa – „Grudnie”: z roku 1970 
i 1981 z morderstwami bezbronnej ludności i oko-
licznościami – jednych i drugich wydarzeń, to rzeczy-
wiście słowa gen. Jaruzelskiego „o wyższej koniecz-
ności” wprowadzenia stanu wojennego – co ma nam 
pokazać przyszłość – ulegają wzmocnieniu analizą 
tych faktów.

Podobnie postępowała Katarzyna II. Najpierw wy-
syłała do Polski tysiące dukatów na „zakup i werbunek 
nowych – całkowicie oddanych agentów”, a gdy to nie 
wystarczało wysyłała też tysiące, ale już uzbrojonych 
rosyjskich żołnierzy. Taki był powtarzalny model 
i ciąg zachowań historycznych carskiej Rosji, potem 
Rosji Sowieckiej, a obecnie znów Rosji – demokra-
tyzującej się.

Zwycięstwo w sierpniu 1920r. w Bitwie Warszaw-
skiej zostało nazwane „Cudem nad Wisłą”, a ambasa-
dor angielski – lord D’Abernon zaszeregował ją jako 
„18 z najważniejszych bitew świata”. Po II wojnie świa-
towej niektórzy historycy Bitwę Warszawską prze-
szeregowali na 3 miejsce, po Bitwie Stalingradzkiej 
i Pancernej Bitwie pod Kurskiem. Ironiczne wołanie 
o pomoc Opatrzności publicysty Stanisława Stroń-
skiego na łamach „Rzeczpospolitej” z dnia 14 VIII 
stało się faktem rzeczywistym. Bitwa Warszawska 
trwała od 13‒15 VIII, a 16 VIII grupa uderzeniowa 
dowodzona przez Józefa Piłsudskiego niespodziewa-
nym i gwałtownym atakiem rozbiła wojska radziec-
kie, zadając uciekającym w popłochu dalsze klęski 
pod Komarowem – wojskom gen. Budionnego przez 
wojska gen. Hallera, a nad Niemnem doprowadza-
jąc do rozbicia zgrupowanych ostatnich wojsk Armii 
Czerwonej. Ostatecznie 18 III 1921 r. zawarto po-
kój w Rydze. Stroński, krytykując dowodzenie przez 
Józefa Piłsudskiego między innymi napisał: „to naj-
bardziej nieudolny generał, jakiego można znaleźć 
poza granicami Chin” (...) „Tylko Opatrzność może 
pomóc Polsce w walce z Rosjanami”. Tymczasem, już 
od następnego dnia tj. od daty ataku Wojska Polskiego 
– oddziału wydzielonego dowodzonego przez Piłsud-
skiego, pochwałom dla geniuszu Piłsudskiego i mę-
stwa jego żołnierzy nie było granic. Do tych dwóch 
wymienionych wyżej czynników, już uprzednio do-
łączyła się eksplozja patriotyzmu i modlitw do Boga 
całego Narodu – o zwycięstwo dla Polski. Tak też się 
stało, ratując Polskę i Europę przed zalewem bolsze-
wików i komunizmu, chociaż na określony czas.

W bieżącym czasie, Niemcy i Rosja znów żyją 
w bliskich – przykładnych stosunkach dla ich wspól-
nego dobra, jak w ubiegłym wieku Hitler ze Stalinem, 
do czasu opadnięcia ich masek i odsłony pragnień rzą-
dzenia światem samodzielnie – każdy według własnej 
chorobliwej i morderczej wizji. Polska pomiędzy nimi 
jakby nie istniała, lub jej byt nie wymagał takiej oceny. 
Przykładem może być „gazociąg przyjaźni” – Rosja – 
Niemcy na dnie Bałtyku, wykraczający znaczeniem 
poza zakres tej umowy.

I oto w 2012 r. na bramie Stoczni Gdańskiej pojawia 
się znów napis: „Stocznia im. Lenina”. Obłuda i prude-
ria tego napisu nie mieści się w żadnych kategoriach 
prawidłowego myślenia. Lecz nie Leninowi – twór-
cy komunizmu i „wszystkich jego dzieł” poświęcam 
następne wersety, lecz twórcom i realizatorom tego 
wniosku, ale nie ku ich chwale, lecz z ubolewaniem 
nad takim wnioskiem.
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W pracy zbiorowej-11 międzynarodowych auto-
rów pt. „Czarna Księga Komunizmu-Zbrodnie, Ter-
ror, Prześladowania” – Krystyna Kersten, autorka 
wstępu do polskiego wydania z 1999 r. zamieściła 
fragment książki Alberta Camusa, który przytaczam 
w całości: „Ktoś może uznać, że epoka, która w ciągu 
50 lat wykorzenia, zniewala czy zabija 70 min ludzi, 
powinna przede wszystkim być sądzona. Ale trzeba 
jeszcze, żeby jej wina została zrozumiana. [...] obozy 
niewolników pod sztandarem wolności, rzezie uspra-
wiedliwiane miłością człowieka czy upodobaniem 
do nadczłowieka w pewnym sensie obezwładniają 
sąd. W chwili gdy w skutek szczególnego odwrócenia, 
właściwego dla naszego czasu, zbrodnia wkłada skórę 
niewinności, rzeczą niewinności jest szukać dla siebie 
usprawiedliwienia”. Koniec cytatu.

Albert Camus wymienia liczbę 70 mln „zabitych 
ludzi”. Jest to statystyka z roku 1952. Amerykanie 
później wybudowali już pomnik ku czci – stu milio-
nów ofiar komunizmu. Ostatnie badania (informa-
cje prasowe) porównują już liczbę ofiar komunizmu 
na całym świecie do ilości mieszkańców równej całej 
ówczesnej Rosji – około 120 mln – gdy wszystkie 
ofiary II Wojny Światowej w tej statystyce ocenia-
ne są na około 60 mln. Czy te przytoczone liczby 
uświadamiają całościowe „dzieło Lenina”? Czy była 
suwnicowa, a potem portierka? Stoczni Gdańskiej (in-
formacje medialne), podejmując ten problem, nie boi 
się intelektualnego zderzenia z twórcami tego napisu? 
A może głębokie przekonanie prawdy historycznej 
i moralnej, którą sama przeżywała i współtworzyła, 
czyni ją tak wolną od jakichkolwiek obaw i pewną 
w swoim zachowaniu?

Czarna Księga Komunizmu zamieszcza na stronie 
25 i 26 taki wstępny bilans zbrodni komunizmu:
1.   Związek Radziecki 20 mln ofiar śmiertelnych
2.   Chiny   65 mln-//-

3.   Wietnam   l mln-//-
4.   Korę Północna   2 mln -II-
5.   Kambodża   2mln-II-
6.   Europa Wschodnia   l mln -II-
7.   Ameryka Łacińska   150 000 -II-
8.   Afryka   1,7 mln-//-
9.   Afganistan   1,5 mln-//-
10. międzynawowy ruch komunistyczny i partii komunistycz- 
      nych niesprawujące władzy 150 000    
           ofiar śmiertelnych

Stephane Curtis w swoim rozdziale o zbrodniach 
komunizmu zamieścił taki dwuwiersz:

„Życie przegrało ze śmiercią, 
ale pamięć wygrywa z nicością” 

Dalej w tekście pisze: „zbrodnia jest jednym z ele-
mentów właściwych całemu systemowi komunistycz-
nemu podczas całego jego istnienia... komunizm po-
pełnił ich nieskończenie wiele”.

Czyżby – niewyobrażalnie wielka zbrodnia real-
nego komunizmu – przywołuję słowa Alberta Ca-
musa – „jeszcze nie została zrozumiana”? Czy ma być 
przeformowana może w wielkie dzieło dobroczynne, 
czy tylko przypominana w tak przewrotnej i wielo-
znacznej formie?

Lenin – chociaż „wiecznie żywy” tej odpowiedzi 
nam nie udzieli.

Kończąc ten artykuł, wracam do tematu Konsty-
tucji 3 Maja z 1791 r. i z przypomnieniem, że Kon-
stytucja ta, wkrótce po jej uchwaleniu, została też 
zdławiona rękoma jej twórców – na kategoryczne 
żądanie jednego z władców ówczesnej Europy – ca-
rycy – Katarzyny II – naszej ciemiężycielki.

Historia lubi się powtarzać.

Radosław Matusiewicz

POŁANIECKIE SZUBIENICE

Znane każdemu zainteresowanemu historią naszego grodu miejsce, zwane Pod Szubienicami, 
stanowi interesujące zagadnienie, idealnie wpisujące się w dział „Połanieckich ciekawostek”.

Fragment mapy Połańca 
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Od początku powstania państwa polskiego gród 
w Połańcu był ośrodkiem władzy administracyjno- 
-sądowniczej dla okolicznych wsi. Pierwotnie panu-
jący książę lub król był nie tylko naczelnym wodzem 
i prawodawcą, ale i najwyższym sędzią. Przy boku 
jego stały osoby, wyręczające go w wymiarze spra-
wiedliwości, jak mówił Statut Wiślicki; były sądy 
wojewody i kasztelana w sprawach kryminalnych. 
Długosz powiada o dobie piastowskiej, że „sądy ziem-
skie i główne, które Polacy zwali po łac. Colloquia, 
odbywały się na błoniach lub nizinach zagajonych 
lasami. Zwyczaj ten już z dawna ustał, odkąd Polacy 
nabyli więcej oświaty, i sądy odbywają się po zamkach 
albo grodach, nie pod namiotami, jak dawniej”. 

Pierwsze wzmianki o uprawnieniach sądowych dla 
Połańca pochodzą z aktu potwierdzenia praw miej-
skich z 1264 r., w którym książę Bolesław Wstydliwy 
rozszerza wcześniejsze przywileje dla połanieckiego 
wójta. Wójt wraz z ławnikami/scabini/sprawował 
więc w imieniu księcia, a później króla władzę są-
downiczą w mieście (za wyjątkiem spraw o gwałt, 
zabójstwo czy napad na domostwo).

W akcie nadania czytamy, że według praw średnio-
wiecznych „w wypadku mężobójstwa schwytany na te-
renie miasta zabójca niechaj głową za głowę położy”. 
Jednak według ówczesnych praw nawet kara śmierci 
mogła być zamieniona na karę pieniężną. W takim 
wypadku decyzja należała nie tylko do księcia, ale 
i do mieszczan połanieckich, którzy brali udział w wy-
miarze sprawiedliwości książęcej w formie demokra-
tycznego zebrania obywatelskiego.

W XVI w. sprawy karne należą do kompetencji 
sądów ławniczych, natomiast sprawy administra-
cyjne i cywilne wchodzą w gestię rady miejskiej. 
Z czasem wpływy mieszczaństwa na losy swego 
miasta ulegają zawężeniu. Rosną natomiast wpły-
wy urzędników ziemskich, starostów i burgrabiów 
w miastach królewskich na decyzje wyborcze miesz-
czan. Sądownictwo miejskie ulega powolnemu 
ograniczeniu. 

Pod koniec XVIII w. ustanowiono sądy pokoju, 
które rozpatrywały drobne sprawy w miastach po-
wiatowych i wydawały wyroki najniższej instancji. 
W związku z tym zniesiono istniejącą od czasów loka-
cji miejskich instytucję ławniczego sądu wójtowskiego 
najpierw wójta dziedzicznego, a potem wybieranego 
wójta sądowego. W XIX w. sprawy cywilne były rozpa-
trywane w powiatowych sądach pokoju i trybunałach 
wojewódzkich, a karne należały do kryminalnych 
sądów wojewódzkich. Wydawanie orzeczeń w sprawie 

przestępstw policyjnych przekazano burmistrzom, 
którzy wykorzystując swoje uprawnienia dopuszczali 
się niejednokrotnie rażących nadużyć władzy. Jednym 
z takich burmistrzów był w Połańcu Wincenty Pu-
chacki, którego za występki względem mieszkańców 
4-krotni próbowano podpalić. Ostatecznie w obawie 
przed pożarem miasta udało się go usunąć z urzę-
du. Po utracie praw miejskich, pod koniec XIX w., 
Połaniec zaczął podlegać pod Sąd Gminny Urzędu 
IV w Staszowie. Ta zależność utrzymuje się do dzi-
siejszego dnia. 

Miejsce, gdzie niegdyś wykonywano egzekucje, 
do dnia dzisiejszego nazywane jest Pod Szubienicami 
lub Szubienice. Znajduje się ono po lewej stronie drogi 
do Kraśnika, za ulicą Krakowską Dużą. Był to niegdyś 
trakt z Połańca do Krakowa wiodący przez Zdzieci.

Obecny widok Pola Pod Szubienicami

Wyroki śmierci wykonywano przez powieszenie, 
co było śmiercią hańbiącą, a wykonawcy szubieni-
cy, jak i dokonujący egzekucji byli typowani przez 
losowanie. Sama inwestycja budowlana, oprócz sto-
sownego przywileju prawnego dającego możliwość 
orzekania najwyższego wymiaru kary, wiązała się 
z poniesieniem niemałych kosztów. Miasta budujące 
lub remontujące szubienicę, oprócz zakupu odpo-
wiedniej ilości materiałów budowlanych potrzebnych 
do zrealizowania inwestycji, musiały zatrudniać całe 
cechy rzemieślnicze (kowali, cieśli, powroźników, 
itd.). Przeświadczone one były bowiem w zabo-
bonnej tradycji, iż wszelkie prace przy szubienicy 
przynoszą hańbę dla pracujących, jak i ich rodzin. 
Dodatkowo powszechną praktyką było zobowiązy-
wanie władz danego miasta do wykonania pierwszej, 
często symbolicznej czynności przed rozpoczęciem 
właściwych prac. Chodziło tu niejako o podzielenie 
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pomiędzy wszystkich mieszkańców hańby spadającej 
na biorących udział w budowie. Można więc uznać, 
że taka szubienica, to nie tylko trzy belki służące 
do powieszenia skazańca, ale – jak to byśmy dziś na-
zwali – budowla użyteczności publicznej. Potwierdza 
to nawet zapis w książce „Sandomierskie strony” *: 
Miał Połaniec przed „pirwym szwedzkim nabiegiem” coś 
około 400 domów, z których do kasy miejskiej i króla, 
a pana miłościwego płynęły podatki, jednak po przyjściu 
zamorskich gości zostało w mieście poza szubienicą tylko 
około 100 budowli.

Karę śmierci przez powieszenie, klasyfikowano jako 
„karę złodziejską”, pozbawiającą skazanego honoru 
i dobrego imienia, jak i jego najbliższych. Zarezerwo-
wano ją głównie dla przestępców popełniających wy-
kroczenia przeciwko własności prywatnej, czyli kra-
dzież (dużą) lub w wielokrotnym wymiarze, rozbój, 
bunt i zdradę przeciwko panującemu lub państwu. 
Orzekano ją wyłącznie w stosunku do mężczyzn, na-
tomiast kobiety za podobne przestępstwa ścinano, 
topiono lub zakopywano żywcem w ziemi.

Dla odstraszania potencjalnych przestępców, ciała 
skazańców wisiały jakiś czas na szubienicy, aby mogli 
je oglądać podróżujący z Krakowa do Sandomierza. 
Zwłoki powieszonych wisiały najczęściej do następ-
nych egzekucji, lub „aż zgniją ścięgna i rozluźnią 
się spojenia kości”. Praktykowano także obostrzenie 
„kary złodziejskiej” w stosunku do sprawców cięż-
kich przestępstw poprzez wieszanie na najwyższej 
albo zewnętrznej belce szubienicy. Również przed 
wykonaniem wyroku skazanego można było poddać 

dodatkowym represjom, np. szarpać szczypcami, wlec 
końmi na miejsce egzekucji, wychłostać, itp.

Podobne prawa sądowe jak Połaniec posiadał 
również królewski Osiek. Do dziś powtarzana jest 
anegdota, wg której mieszkańcy Osieka zwrócili się 
do Połańczan z prośbą o pożyczenie szubienic. Połań-
czanie mieli odpowiedzieć: „nie możemy pożyczyć, 
ponieważ te szubienice mają służyć nam i naszym 
dzieciom”.

Konstanty Mirosław Michorowski

KILKA UWAG „KOŚCIUSZKOWCA”

… ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, 
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,

ani ma prawo do przyszłości. 

Józef Piłsudski – Pierwszy Marszałek Polski – Naczelnik Państwa
 

W poprzednim wydaniu 21. „Zeszytów Połaniec-
kich” miałem zaszczyt i przyjemność zaprezentować 
swój autorski przegląd monet i banknotów, na których 
jest umiejscowiona podobizna naszego wielkiego Po-
laka, Naczelnika Insurekcji Kościuszkowskiej. Rów-
nież przedstawiłem walory numizmatyczne, które 
były w obiegu w okresie powstania. Po dokładnym 
przeanalizowaniu niniejszego artykułu widzę moje po-
pełnione błędy, które można przerzucić na mój krótki 
staż współpracy z „Zeszytami Połanieckimi”. Powinno 
się tam zamieścić – moim zdaniem – wszystkie zdjęcia  

Krzyż na ul. Krakowskiej

Dziś, spacerując ul. Krakowską Dużą, możemy za-
uważyć stary dębowy krzyż, który stał niegdyś w miej-
scu zwanym Szubienice.

* Roman Koseła „Sandomierskie strony”, Warszawa 1939, 
Towarzystwo Wydawnicze „RÓJ” str.207‒217

numizmatów, a nie tylko te wybrane. Gdyby ten ar-
tykuł był drukowany w kolorze, inaczej by obrazy 
monet i banknotów wpływały na wyobraźnię czytają-
cego, czyniąc ten opis bardziej przejrzystym. Podczas 
pisania artykułu moim skromnym marzeniem było 
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Jacka Tarnowskiego, Rady Miasta i Gminy a może 
i samego Marszałka Województwa Pana Adama Ja-
rubasa, powstanie jeszcze jeden obiekt, dla którego 
warto będzie turystom  zatrzymać się chociaż na kilka 
godzin w Połańcu.

Również składam postulat, tym razem oficjalnie, 
aby zwrócić się z wnioskiem do prezesa Narodowego 
Banku Polskiego prof. Marka Belki o wyemitowanie 
monety dwuzłotowej  w 220. rocznicę ogłoszenia 
Uniwersału Połanieckiego z wizerunkiem na rewersie 
połanieckiego kopca Kościuszki.

         Będąc przy głosie, a faktycznie na stronach 
„Zeszytów Połanieckich”, pragnę poruszyć  moim 
zdaniem bardzo ważny temat pamiątek z Połańca, 
a właściwie ich braku. W roku ubiegłym gościli w Po-
łańcu moi przyjaciele oraz rodzina. Prezentowałem 
im walory Połańca, gdy zwiedzaliśmy okoliczne miej-
sca godne obejrzenia. Wszędzie można było kupić 
coś na pamiątkę, nawet w takich małych Rytwianach 
i w Pacanowie. W Połańcu niestety takowych jest brak, 
a to nie sprzyja pozytywnemu wizerunkowi miejsco-
wości. Niby mała rzecz, a psuje cały wygląd. Nasze 
miasteczko czyste, spokojne, zadbane, z dużą ilością 
zieleni, w którym to widać rękę dobrego gospodarza, 
a pamiątki z Połańca nie uświadczysz. Poddaję ten 
temat pod rozwagę wyżej wymienionych.  

         Uważam również, że w Połańcu brakuje posa-
dowionych na skwerze koło pomnika Tadeusza Ko-
ściuszki naturalnej wielkości kosynierów i innych wo-
jów z okresu insurekcji. Byłoby to dodatkową atrakcją 
naszego miasteczka i dla wszystkich oglądających 
wspaniałą lekcją historii. Można by się wzorować 
na obrazie W. Kossaka „Obóz koło Igołomi”.

 
 
                           
 
 
 
 
 

Opr. Radosław Matusiewicz

OKOLICE  TARNOSKAŁY

Katarzyna Potocka z Branickich (1825‒1907) – arystokratka i działaczka 
społeczna. Była córką generała Władysława Grzegorza Branickiego i Róży 
Potockiej. W latach czterdziestych XIX w. była jedną z najznakomitszych partii 
ze względu na pochodzenie, urodę i majątek.26 października 1847 w Dreźnie-
poślubiła Adama Józefa Potockiego. Była właścicielką klucza łubnickiego. 
Kolekcjonowała polskie pasy szlacheckie oraz dofinansowywała prace naukowe 
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ufundowała pałac w Krzeszowicac.
To dla niej właśnie powstał wierszowany utwór, którego fragment dotyczący 
okolic Połańca przytaczam. Całość Wydawnictwa opisuje okolice należącej 
do Laury z Potockich Tarnowskiej Tarnoskały w powiecie stopnickim oraz 
miasta i wsie położone w promieniu 7 mil od niej.

Katarzyna z Branickich Potocka

dotarcie nie tylko do członków Towarzystwa Ko-
ściuszkowskiego, ale przede wszystkim do młodzie-
ży, która może zainteresować się kolekcjonowaniem 
monet i banknotów, znaczków i innych przedmiotów 
związanych z osobą Tadeusza Kościuszki, a tym sa-
mym z chlubną, acz w niektórych okresach tragiczną 
historią Polski, w tym naszego regionu. Gdyby cho-
ciaż jeden młody człowiek w Połańcu zainteresował 
się numizmatyką, uznałbym to za sukces i spełnienie 
roli popełnionego artykułu.

Proponuję, aby na 220. lecie ustanowienia Uni-
wersału Połanieckiego powołać do życia Muzeum 
Uniwersału i Ziemi Połanieckiej na bazie obecnej Ga-
lerii Kościuszkowskiej przy Centrum Kultury i Sztuki 
w Połańcu, w którym można by prezentować również  
eksponaty związane z historią i rolnictwem naszego 
regionu. Sugeruję, aby każdy członek Towarzystwa 
wniósł swoja cegiełkę w postaci ofiarowania jakiegoś 
eksponatu. Ja  deklaruję przekazanie do przyszłego 
muzeum jednej monety o nominale 10 złotych i trzech 
banknotów wydanych w 1919 i 1982 r. z wizerunkiem 
Tadeusza Kościuszki.

Mam skromną nadzieję, że siłami  Towarzystwa 
Kościuszkowskiego, Centrum Kultury i Sztuki, 
Miejsko-Gminnej Biblioteki im. Adama Mickie-
wicza, Fundacji Wspierania Oświaty, Zespołu 
Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” 
 w Połańcu (istnieje przy szkole izba eksponatów 
muzealnych), Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki oraz osób, instytucji i organi-
zacji, którym leży na sercu dalszy rozwój i uatrak-
cyjnienie naszego pięknego miasta, pod wysokim 
honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 
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Ruszcza
Fale pomkną do swej nawy, 
I nie ruszą tych chodników. 
Lecz gdy wszędy na powiślu, 
Chatki z wikła i stodoły 
A tu mury są w okoły, 
Na cóż równie tyle wikłu?.. 
Tam zaś późno jeszcze kwitną 
Na kląbach wzniosłe daleje, 
I pokłonem każda chwieje 
Z czcią dla swej pani namiętną. - 
Każde drzewko niemal kłania, 
Bo od pani czuje życie, 
Bo je pieści bez ustania, 
Jakby matka swoje dziecie. - 
Jak tam pięknie serce chwyta, 
Porządek ex militare, 
Bo pan żołnierz nic nie pyta, 
Miarą czynów płaci miarę. 
A Teodor z Nakielskiego 
Wojewoda herb Gryf z Ruszczy.
był fundatorem wśród puszczy, 
1280. Klasztoru tam Czyżyckiego. - 

Oleśnica
Indziej topiel nieprzejrzała, 
To staw jeszcze Oleśnickich, 
A tam pamięć kardynała, 
Pomna pomna dla nas wszystkich. 
Bo tam Dębna herb powiewa, 
Kędy jego kościół z cegły, 
Założony od Zbigniewa, 
Jeszcze jeszcze za Jagiełły. 
Lecz kardynał bystrem okiem 
Poglądając za swych czasów, 
Upowszechnionym wyrokiem, 
Nazwany był Zbiszkiem lasów. 
Gdyż przeżywszy trzech aż króli, 
Jan Żbik czyhał ich owładnąć, 
1550. A Mikołaj przeciw bulli, 
Z Kalwinem znów począł władnąć. 
Bo świątynią poprzednika, 
Zwalnia z kanonów brzemienia,
I na zbor a katolika, 
Zupełnie tam ją przemienia. 
Dopiero z erą szesnastą, 
Wracano łono kościoła, 
Gdy Oleśnickich dom zgoła, 
Zagasnął z kalwińską kastą. 

Lanckorońscy znów do prawa; 
Ponawiając przywileje, 
Które jak świadczą tu dzieje 
1724. August drugi nadawa. 
Gdyż przed successu temporis, 
Mocą świąt redukowania, 
Ex memorae memoris, 
Znikły aż do ich ustania. 
1788. W końcu Stanisław August 
Potwierdza to w swoim akcie, 
Aby święta, żaden odpust, 
Nie uległ targom, dystrakcie: 
W każde wtorki co miesięczne, 
Mają tu bywać jarmarki,
I targi takoż we Wtorki, 
Za co miasto do dziś wdzięczne. 
Ale kościół uległ zmianie, 
Miasto budowane z drzewa, 
Od trzech wieków jeszcze śpiewa 
W jakim niegdyś było stanie. -

Połaniec
Gdzie zaś Czarna płynie wartko, 
Nad nią miasteczko Połaniec, 
Założył go Samozwaniec, 
1264. Mikołaj syn z rodu Bartko. 
Bo gdy Bolesław wstydliwy, 
Czyniąc go wójtem dziedzicznie, 
Daje mu obszerne niwy, 
By je osadowił licznie. 
Stanął więc Połaniec lotem 
Młyn na Czarnej, już na Wiśle; 
Łokietek na prawach ściśle, 
1321. Dał go Maciejowi potem. - 
Ten korzystając tu święcie 
Wieś Rudniki znów buduje;
Lecz ją siostrze swej Elźbiecie 
Sprzedajnością ustępuje. 
1507. Aż potem gdy Zygmunt pierw-
szy, 
Przywilej miasta stwierdziwszy, 
1606. Nastały kraju rozruchy, 
I własne wojny domowe, 
Gdzie każden szukał otuchy 
Lub stawiał do bitwy głowę. 
A Zygmunt trzeci na czele, 
Na rokosz wyciąga miecze, 
Janusz do króla przerzecze, 
I do rokoszan zmierza swe cele. 

Bo książę Janusz stawiając szyki, 
Pośrednio pragnie swobody, 
Zrzeka się wszelkiej intrygi, 
I poprzysięga iść do ugody. 
Ale rokoszan ojczyste wrogi, 
Wcale nie dały nakłonić, 
I Janusz nie mógł zasłonić, 
Haniebnej kraju pożogi
Smutno wyrzeknąć do ziomka, 
Jak nastaje przeciw sobie, 
Przykro karać wiarołomka, 
Widząc nic na jego grobie. 
Lecz gdy jego próżna wola, 
Bezprawiów stawia węgielnie. 
Własna jego to swawola, 
Zabija go już śmiertelnie. 
A Szwedzi w końcu dobiwszy, 
Spalili miasto Połaniec, 
Któren jak śmierci wybraniec, 
Padł jeszcze w stan nieszczęśliwszy. 
Aże zawsze gdy w usługi, 
Do królewskich dóbr należy, 
O tyle tylko ma ulgi, 
Że z ich ramienia tu leży. 

Tursk  (Tursko Wlk.) 
Ale jakież niewolniki 
Idą z dala po za płoty’?.. 
To Tatarzyn pędzi dziki 
1241. I rozkłada tu namioty.
A prześliczna jego branka, 
Pełza u stopy Mogoła, 
Gdyż ją wydarł od kochanka, 
I od wszystkich, wszystkich zgoła. 
I tu jeszcze naigrawa,
Jakby zemsty był przekorem, 
I pod samym Turskiem stawa, 
I pod samym stoi dworem. - 
Lecz Włodzimierz Wojewodca, 
Nagle napadł najezdnika, 
Najezdnik się nie pomyka, 
A przestrach dając mu bodźca, 
Na odsiecz rozwinął mieczem, 
I spłoszył naszych do lasa, 
Ale straty gdy obliczem, 
Ich poległa większa massa. 
Liczne branki, niewolniki 
Uwolnione tym wypadkiem, 
Łamiąc tatarzynom szyki, 
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Pouciekali za szlakiem.
I Mogoł bojący równie, 
Uszedł do puszczy Strzemeckiej, 
Kędy leże obrał głównie, 
Ku ziemi Sieciechowieckiej - 
Że zaś w Tursku Mogołowie, 
Mnogie odebrali ciosa, 
O tem historya powie 
W dziejach huńskich Deguignesa. 
Bo Chińczyki opisują 
Mągołów bitwę tu ważną, 
A kładąc pamięć wyraźną, 
Tursko Tuliskiem tam mienią. –

Rytwiany
Lecz gdy w rujnach brama wjezdna, 
Na niej się herb jeszcze chwieje, 
Kiedy arcykapłan Gniezna, 
1424. Wojciech Jastrzębiec się śmieje. 
Tam gruzy zamku Rytwiany, 
Na nim gniazdo piskląt leży, 
Obok wszędy rospryskany 
Wodociąg się coraz szerzy.
Bo gdy z Rytwian szczep Jastrzębców, 
Skrył się w grobowe zacisze, 
Dla Łaskich więc Wojewodów, 
Ten majątek już się pisze. 
Później wreszcie sukcessyjnie 
Do Tenczyńskich wchodząc prawem, 
Jan Tenczyński już niebawem, 
Układa się familijnie. 
Bo Jan mówię z Wojewodów, 
Ojciec Stacha, Gabryela, 
Krzysztof także, Izabella 
Byli dziećmi jego rodu. 
Czyni akt w Korczynie nowym, 
Że Sieragi i Zrębice, 
Zapisuje też Wolice 
Kamedułom, jednem słowem. 
Akt zaś tak urzeczywistnił, 
W którym natychmiast waruje, 
Że z zapisu rezygnuje, 
Gdyby tu zakon nie istniał.
I że dobra orzeczone, 
Wrócą a successoria, 
Co jest w grodzie zatwierdzone, 
1621. Coram in manu propria. 
Izabella na cześć chwały, 
Po Opalińskim Łukaszu, 

Daje znów Kamieniec cały, 
1662. I do tej wsi dwie część lasu. 
A gdy Romualda puszcza, 
Już się lśniła między borem, 
Zegar bił tam swoim torem 
I godzinę na raz spuszcza: 
Że Marszałek Opaliński 
1662. Skonał, skonał, skonał wiecz-
nie. 
1704. Lecz czyż leży tam bespiecznie, 
Aby ożył sądu bliski?. 
Bo tam jego jest grobowiec, 
Do grobowca z ciosu ścieszka; 
Ale grobie powiedz powiedz, 
Czy sława jego tu mieszka?
O! nie tak prędko sława się zrzeka, 
I nie tu jest byt jej tylko, 
Jeśli zamarła powieka, 
Ocuć go żyjąca chwilko!.. 
Bo któż ma tu większe prawa 
Do swojej nieśmiertelności: 
Mędrca, bohatyra sława, 
Tylko idzie w potomności. 
Żyjesz w pamięci dopóki cnoty 
Z niewyczerpanego umu, 
Słać będą sobie zaloty, 
Z łona czystego rozumu. 
Pokąd zapału waleczność, 
Nie ostygnie w bohatyrach, 
Pokąd pokolenia w pyłach, 
Nie przeobrażą się w nicość. - 
Ale dalej, dalej, dalej, 
Znów świątynia i krzyżyczek, 
Na świątyni jak ze stali 
Z wieży przemiga promyczek.

Łubnice
A zaś znowu bliżej znowu, 
Coś włoskiej architektury 
Tam Dyanna jest u łowu, 
Choć deszcz pada z złotej chmury. 
I obfitych pełno rogów, 
Tu Pan z koziemni nogami, 
Mnóstwo bożków i pół-bogów, 
A tam Jowisz z piorunami. 
Indziej znowu jest Cybella, 
Albo Ceres w rękach kłosy, 
Kędy znów maleńka cela, 
Wenus z prześlicznemi włosy. 
Widzisz jeszcze pierś Ireny, 
Kupidynków jak igrają, 
Ci serduszka ślą Hymeny, 
Ci na strzały je wdziewają. 
A tam kąpiel Pereony, 
Topią urok w pół bożyszcza, 
I już rogami wy trzyszcza, 
Jak staruszek młodej żony.
Lecz minąwszy mnogie sale, 
Malowidła, gipsatury, 
Jakże lśnią tutaj wspaniale, 
Świętej kaplicy marmury. 
A Chrystus ukrzyżowany, 
I Józef z Arymatei, 
I smutek Matki Maryi, 
W całej żałobie rozlany. 
A w rotundzie kandelabra, 
Rospryskuje promieniami, 
U sklepienia zaś jej umbra, 
Odbija się aniołami. 
Lecz przybytek sam ofiary, 
Jakby w Jeruzalem arka, 
Pokryty zasłoną wiary 
Tylko przed nią buduarka. 
W niej zaś Samson i Herkules, 
Odkazują jak majestat 
Swą potęgą tylu lat,
Toczy światów mnogie kule.
Na nich chóry różnych sekt, 
Chociaż jedną myślą tchną, 
Bo do jednej mety pną, 
Do wieczności każden człek. 
A gdy wyjdziesz z buduaru, 
Cały pałac na widowni, 
Przeciwlegle od wymiaru, 
W gankach sobie odpowiedni. 

Pozostałości zabudowań dworskich w 
Łubnicach (fot.R.Matusiewicz)
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Bo po stopniach równe ganki, 
Na nich rzeźby kolosalne, 
Tu porwanie jest Sabinki, 
Indziej Nimfy ciososkalne. 
Tam zbrojownia, armatury, 
Wyżej herby i korona, 
A u szczytu samej góry, 
Jadą wozy Faetona. - 
Lipy stronę ocieniają, 
Gubiąc urok na zachodzie, 
A Łubnice w swym obwodzie, 
Czarujący widok mają.
Gdy pod nazwą dóbr Staszowa 
Jeszcze Sichów i Budziska, 
Koniemłoty i Wilkowa 
I Zborówek się tu wciska, 
I Sieragi, Kotuszowa 
Oględów i Sielce, Szczeka, 
Z których to większa połowa, 
Pod pagóreczki ucieka, 
A wsi mnogo jest zarobnych, 
Lasy wielkie i jeziora, 
Chęć do pracy wszędzie skora, 
Wiele ustroń jest nadobnych. 
I są młyny i tartaki, 
I papiernie, wielkie stawy 
I folusz nie lada jaki, 
Kędy różnych wód są sprawy. 
Wszakże i tu Palestyna 
Jest pociechą Israela; 
Bo już ich liczna rodzina 
W kolonijach się podziela.
z którego to stanowiska, 
Przemysł szlachetniąc Mojżesza, 
Nawet kraj tyle pociesza, 
Poloru ich chwilka bliska. 
A szlachcic co niegdyś głodny, 
Na pańskich stołach się wieszał, 
Chociaż pański stół dogodny, 
Przecież on tutaj pospieszał. 
Bo na powiślan zagrodzie, 
Kolonija Reuterowka 
Jest dla szlachty ku wygodzie, 
Zkąd wychodzi tuczna krówka, 
Gdyż tam łąki i pastwiska 
Zielenieją wszędzie, 
Rola dobra, woda bliska, 
I obfitość chleba będzie. 
O! jak miło gdy chudoba 
Rozradza się biednym społy, 

Wtenczas chwilka, jedna doba, 
Wynagrodzi wszech mozoły,
Wtenczas miłe pańskie kąsy, 
Ale milsza własna kaszka, 
Do za stoły są przekąsy, 
Lotny żarcik i baraszka. 

Beszowa
Wszakże dalej gdzie wieżyca, 
Około Łubnic przemigła, 
Tam ona jeszcze dościgła, 
Ręki Wojciecha Jastrzębca. 
Gdyż tam kościół na Beszowy, 
1407. Przez niego jest budowany, 
I Paulinom oddany, 
Z erekcyą temi słowy: 
Aby jego spadkobierca 
Uposażeń dotrzymywał; 
Jakąż zstępny to potwierdza, 
Że nie będzie nadużywał. 
Ale owszem Dersław i Jan. 
Bracia Jastrzębcy od Rytwian, 
Ponawiają tą osnową, 
Et Baschowa militarne
I Baschowkę i Bydławą 
I Bystrzonowice stare 
Darujemy: a stwierdzona 
Erekcya tej cessyi 
1478. Przez Kaźmierza Jagiellona, 
Lecz dzisiaj jest w supressyi. 
A zaś reszta dóbr Rytwiany, 
Vel klucz państwa Staszowskiego, 
Spadkobierczo przywiązany, 
Jest Adama Potockiego. 
Któren na Hrabstwie Tenczyńskiem 
Dźwiga Topor i Pilawę
Dźwiga przodków swoich sławę 
Od Tenczyńskich sukcessyjnie. 
Ale jeszcze za Jagiełły 
Mostko Kasztelan Ostoja, 
I rycerska jego zbroja, 
Ze Staszowa ród swój wzięły.

Bibliografia:
K. Kaliciński „Okolice Tarnopola” Warszawa 1848,  
s.162-185
http://pl.wikipedia.org
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Szukam prawdy
 
Szukam prawdy w sercu swoim,
Szukam w książce i w kościele,
Szukam w polu, szukam w lesie
I w sercach ludzi wielu.
 
Szukam i w słowika śpiewie
I w robaku, co jest w ziemi,
Szukam w pszczole, co pył nosi,
Szukam w tym, co prawdę głosi.
Rozważając w swojej głowie,
Widzę prawdę wszędzie.
Lecz najlepszą ja ujrzałam
W Ewangelii Świętej.
 
 
 
 
Siemiatycze, Połaniec
 
Siemiatycze miasto moje,
To kolebka mego życia,
Jak się tylko urodziłam,
pokochałam go nad życie.
 
Ktoś tam kocha miasto
Kraków, Wy Połaniec,
A ja kocham swoje miasto,
Ja go nigdy nie porzucę.

 

KOŚCIUSZKO 
 
Gdy wspomnę pomnik Tadeusza Kościuszki
na rynku przed wojną wzniesiony,
patrzącego prosto na kościół,
na naród modlący, wpatrzony,
 
Zdawało mi się, że On przysięga
bogu i naszemu miastu.
wieczność i miłość i pragnie walczyć
za naród i polską ziemię.
 
Stojąc wysoko na swym cokole,
wzywał do boju Polaków,
by swojej ziemi zawsze bronili,
nie dali w ręce żołdaków.
 
Gdy przyszła wojna, został strącony,
nie miał siły się obronić.
Ale po odzyskaniu niepodległości
pozwolił swą twarz odsłonić.
 
Choć nie w tym miejscu, nie na tym cokole
możemy Go teraz zobaczyć.
lecz ma jedno serce – prawego Polaka,
z tym sercem – On Polskę chce bronić.

 

Opracował Konstanty Mirosław Michorowski 

KILKA WIERSZY Z NACZELNIKIEM W TLE

Julia Granacka to ludowa poetka pochodząca z Siematyczów. Żyła w latach 1919-2008.  W kilku 
jej utworach odnaleźć można fascynację postacią Naczelnika Kościuszki. Rękopisy wierszy znajdują 
się w moim posiadaniu, a wiersz „Kościuszko” pochodzi z tomiku Julii Granackiej „PAMIĘĆ – wier-
sze zebrane z rękopisów autorki w III rocznicę Jej śmierci” wydanego sumptem i staraniem Józefa 
Granackiego pod patronatem Klubu Literackiego w Siemiatyczach w 2011 r.
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Wiosenny esox

Przyszła ona w tym roku późno i bez fajerwerków. Jej 
woń, słaba z początku, dopiero teraz zaczyna wiercić 
w nosach wędkarzy, 
ciągnąc ich nad po-
bliską wodę. Ja jesz-
cze poczekam. Mam 
czas. Wędkarski nos 
mi mówi, że nie na-
deszła pora tego, któ-
ry pachnie najinten-
sywniej – wiosennego 
szczupaka. Pamiętam 
jednak taki rok, gdy 
zębacz rozszalał się 
na dobre z począt-
kiem maja... 

Świt. Słońce peł-
za poniżej drzew 
okalających płytką 
gliniankę. Zimne powietrze paruje, tworząc deli-
katną mgiełkę, unoszącą się z wolna do góry. Woda 
ciemna, ale przejrzysta. Dopiero w czerwcu zazie-
lenieje i zapełni się rzęsą. Duży spławik podskakuje 
na powierzchni, by po chwili raptownie zniknąć. 
Sekunda, dwie i silne zacięcie. Wędka wygina się, 
żyłka tnie powierzchnię wody, wir, plusk i spory dra-
pieżnik ląduje w koślawym podbieraku. „A nie mó-
wiłem, że tu najlepiej na żywca! ” – krzyczy do mnie 
uradowany łowca. „Jak maj, to tylko na płotkę! ”. 
„Zobaczymy” – odpowiadam, nie bez zazdrości 
w głosie.

 Cichutko podchodzę do brzegu i rzucam leciutką 
wahadłówką. Blacha jest genialna – można prowa-

dzić ją bardzo wolno, 
a mimo to pracuje 
intensywnie, kusząc 
zgłodniałe szczupa-
ki. Ku mojemu zdzi-
wieniu, kolejne rzuty 
nie przynoszą efektu. 
Może rzeczywiście le-
piej na żywca? Zakła-
dam srebrną wirówkę 
w czerwone paski; 
czy okaże się sku-
teczniejsza? Pierwszy 
rzut nieudany, przy-
nęta ląduje na piasz-
czystym wypłyceniu. 
Nie spodziewam się 

brania ryby w tym miejscu, więc gwałtowny atak, 
poprzedzony podwodnym błyskiem, omal nie wy-
rywa mi wędziska z ręki. Szczupak szaleje w ciemnej 
toni i zbliża się niebezpiecznie do zanurzonych gałęzi 
zwalonej przez jesienną wichurę topoli. Zestaw mam 
zbyt delikatny na tak dużą rybę, wysłużona 25-ka nie 
gwarantuje bezpiecznego holu. Na szczęście zębacz 
słabnie – widać, że nie odzyskał jeszcze pełnego wi-
goru po niedawnych amorach. Problem zaczyna się 
przy brzegu; jak wyciągnąć kilkukilogramową sztukę 
bez podbieraka? W sukurs przychodzi cwaniaczko-
waty gość z żywcówką, który – spostrzegłszy, co się 

Marek Pedyński

OPOWIEŚCI WĘDKARSKIE

Wiosna pachnąca szczupakiem

Ludzie – jak powszechnie wiadomo – posiadają pięć zmysłów. Naukowo udowodniono, że u osob-
ników, którym natura pożałowała któregoś z nich, pozostałe wykształcone są nad wyraz dobrze. 
Ze szczerym smutkiem muszę przyznać, że moja osoba stanowi znakomity argument na potwier-
dzenie tej tezy. Słuch (tzw. muzyczny) mam fatalny. Rozróżniam wprawdzie poszczególne dźwięki, 
ale gdy kiedyś podśpiewywałem sobie w mieszkaniu przy okazji jakiegoś zajęcia, to przybie-
gła zdesperowana sąsiadka-feministka, gdyż pomyślała, że się awanturuję i biję żonę. W zamian 
za tę niewątpliwą niedoskonałość obdarzony zostałem fenomenalnym wręcz węchem. Od kilku 
dni czuję wiosnę.
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dzieje – przybiegł w miejsce walki. Jego zdezolowa-
ny podbierak okazuje się wielce pomocny. Po chwili 
szczupaczysko leży bezradnie na wiosennej, tchnącej 
świeżością trawie.

84 centymetry. Jasnozielony, żółte cętki i wielkie 
zakrzywione zęby. Pachnie miętą, tymiankiem i jesz-
cze czymś, czego nie potrafię określić. Może to zapach 
wędkarskiej radości? Chwilkę się nim napawam, a po-
tem zwracam wolność, ku ogromnemu zaskoczeniu 
przygodnego pomocnika. „Panie, taka piękna sztuka, 
nie żal jej wypuszczać? ”. „Pierwszego w sezonie za-
wsze wypuszczam – taką już mam zasadę.” – myślę. 
A jemu odpowiadam krótko, że z ryb jadam tylko 
śledzie. Pewnie i tak by nie zrozumiał.

Słońce już wysoko. Wygrzewam się w jego pro-
mieniach i rozmyślam o tym, co mnie dziś spotka-
ło. Ciekawe, czy szczupak otrząsnął się już z szoku 
po holu i czy czai się pod wodą na kolejną zdobycz? 
Może weźmie jeszcze raz w tym sezonie? Zapoluję 
na niego jesienią. 

Nieopodal, uporczywych wysiłków dokonuje 
wędkarz od żywca. Nie idzie mu – zmienia przynęty 

i miejsca, w końcu zrywa zestaw i odchodzi, bąknąw-
szy krótkie „do widzenia”. Pewnie nadal zastanawia 
się, dlaczego wypuściłem rybę życia. 

Gdy wracam do domu, brodząc po kostki w wo-
dzie przez podmokłą łąkę, odczuwam autentyczną, 
niczym nie ograniczoną radość. Radość mojej wiosny 
pachnącej szczupakiem. 

Wygrana?

Dawno już nie złowił ryby. Może to wina metody? 
Może zwyczajny pech? Nie wiadomo. Fakt jednak 
pozostaje faktem – od kilku tygodni wracał z wody 
„o kiju”. Coraz bardziej doskwierały mu zadawane 
przez kolegów wędkarzy pytania o efekty kolejnych 
wypraw. I te złośliwe uśmiechy. Nie pomagało łapanie 
za kolano żony ani inne wędkarskie przesądy. Drapież-
niki omijały podawane przez niego przynęty i tyle.

Było to w czasach, kiedy nikt nie słyszał o tak po-
pularnych dziś „gumach”. Za najlepsze spinningowe 

Szczupak to wspaniała zdobycz
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przynęty na sandacze uznawano wąskie wahadłówki 
o mało energicznej pracy. On jednak łowił na mosięż-
ne obrotówki z wydłużonym skrzydełkiem. Z więk-
szym lub mniejszym powodzeniem. Ostatnio z żad-
nym. Prowadził je tuż przy dnie, omijając umiejętnie 
niewidzialne, podwodne przeszkody. Było to możliwe 
dzięki nieprawdopodobnej wprost znajomości miej-
scówki. Łowił w tym miejscu od lat i pewnie pozo-
stanie mu wierny do końca swego wędkarskiego ży-
ciorysu. A Wisła szła tu pięknie. Zakręcała, spychając 
nurt wprost pod zwalone do głębokiej wody, wiekowe 
topole. Te, które się ostały na brzegu, sterczały wy-
prostowane, unosząc dumnie swoje rozwichrzone, 
rozłożyste głowy. Dawały przyjazny cień rybom i węd-
karzom.  Może dlatego miejscowi nazwali to miejsce 
po prostu „Drzewami”. Ktoś powiedział, że złowił 
ładnego „sandała” w „Drzewach” i wszyscy wtajem-
niczeni od razu wiedzieli, o które łowisko chodzi.

Mimo niepowodzeń, chodził w każdej wolnej 
chwili nad wodę. Z wiarą, że zła passa musi się kiedyś 
skończyć. Tym razem udało mu się wybłagać u szefa 
dzień urlopu w środku tygodnia. Wstał przed świtem 
i podreptał nad ukochaną rzekę. Słońce w tym czasie 

pokazało się na chwilę, aby na dobre zniknąć za gru-
bą warstwą ołowianych, październikowych chmur. 
Po dotarciu na miejsce, zdumiał się tym, co zoba-
czył. Martwa ostatnio woda doznała metamorfozy. 
Co chwilę tłukły się rapy, a i szczupaki zaznaczały 
swoją aktywność głośnym chlupotem. Drobnica roz-
pryskiwała się szerokimi wachlarzami nad powierzch-
nią. W jego sercu pojawiła się nadzieja na złowienie 
upragnionej zdobyczy. Okopcił nad płomieniem świe-
cy skrzydełko ulubionej wirówki. Po chwili kusił nią 
przydennych mieszkańców. Po kilku minutach poczuł 
tępy zaczep. Wiedział, jaka ryba zaznacza w ten spo-
sób swoje branie. Sandacz! Duży sandacz! Drapieżca 
tańczył przy dnie. Stawką tego tańca było jego życie. 
Początkowo miał przewagę, ale dobrze wyregulowany 
hamulec „germiny” robił swoje. Odjazdy pasiastego 
zębacza były coraz krótsze. Po kwadransie ryba wy-
łożyła się na boku, co pozwoliło na podciągnięcie jej 
do brzegu i pewny chwyt rozdygotanymi z emocji 
rękami łowcy. Miał ją! Wreszcie! Już widział miny ko-
legów, którym pokaże trofeum. Te cholerne uśmieszki 
wreszcie znikną! I żona przestanie się użalać nad jego 
bezowocnym hobby. 

Małe rzeczki potrafią być bardzo rybne
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Obejrzał oddychającą ciężko zdobycz. Ryba ważyła 
około ośmiu kilogramów. Spojrzał w jej tajemnicze, 
nieprzeniknione oczy. I wtedy to przyszło... Nagle 
zrobiło mu się szkoda tego podwodnego siłacza. Był 
pełen podziwu dla jego mocy i determinacji w wal-
ce. Ileż on czasu musiał rosnąć, zanim osiągnął tak 
imponujące rozmiary? A może by tak go uwolnić? 
Czyż nie szkoda pozbawiać natury tak wspaniałe-
go stworzenia? Ale z drugiej strony, kto mu uwierzy 
w złowienie takiego sandacza? Znowu będą pokpiwać 
za plecami...

Gdy wracał sprężystym krokiem do domu, z ple-
caka wystawała wspaniała płetwa ogonowa zdobyczy. 
Mijani ludzie wskazywali na nią z niekłamanym podzi-
wem i wyrażali się z uznaniem o łowcy rekordowego 
drapieżnika. Napotkani koledzy ukradkiem kierowali 
przepełniony zazdrością wzrok na wymarzone tro-
feum. A serce wędkarza napełniała stopniowo ciepła 
fala radosnej dumy. 

Zagadka

Stał pochylony na małym drewnianym mostku, moc-
no już zniszczonym przez czas i korniki. Wpatrywał 
się uporczywie w płynącą dołem rzeczkę. Majowe 
słońce miało się już ku zachodowi, cienie nadbrzeż-
nych wierzb stopniowo się wydłużały. Nagle drgnął 
i pochylił się jeszcze bardziej. Był zaskoczony tym, 
co ujrzał. Jeden z leżących na dnie konarów poru-
szył się nieznacznie, by po chwili wystrzelić niczym 
z procy i schwytać przepływającego obok karasia. 
Człowiek pokręcił z niedowierzaniem głową i wycofał 
się cichutko.

Gdy dotarł do domu, było już zupełnie ciemno. 
Zapalił małą lampkę w swoim pokoju i wysypał 
na podłogę zawartość stojącego w rogu plecaka. Se-
gregował przynęty. Zawsze tak robił przed planowaną 
wyprawą. Zabierał tylko te, które uznał za przydat-
ne w nadchodzących łowach.  Zasypiając, myślał o  
wypatrzonym szczupaku. Czy nadal będzie czatował 
koło filara spróchniałego mostu? Czy nie zignoruje 
podawanych błystek? Czy uda się go oszukać w przej-
rzystej wodzie? Przez całą noc śnił o nadchodzącej 
przygodzie. Rzucał się po zmiętej pościeli, holując 
oniryczne okazy. Obudził się jak zwykle, tuż przed 
alarmem z nastawionego zegarka. Po godzinie ma-
szerował w kierunku wyłaniających się z porannych 

mgieł drzew, które porastały brzegi meandrującej 
wśród łąk rzeki. Gdy dotarł nad wodę, kucnął obok 
pochylonej wierzby, kilka metrów powyżej miejsca 
wczorajszych obserwacji. Jedząc kanapkę lustrował 
otoczenie. Od wieczora niewiele się zmieniło. Tyl-
ko skrawek wstającego słońca umiejscowiony był 
po przeciwległej stronie. Dzika kaczka z wynurzyła 
się z chaszczy przy drugim brzegu i nie robiąc sobie 
nic z obecności wędkarza, płynęła dostojnie ze sła-
bym w tym miejscu prądem. Gdzieś w oddali na-
woływały się gotowe do godów bażanty. Rozłożył 
dwuczęściowy, lekki ale solidny spinning. Do końca 
żyłki uwiązał wolframowy przypon. Nie chciał ryzy-
kować utraty ryby. Z wieloletniego doświadczenia 
wiedział, że majowe szczupaki połykają przynęty 
łapczywie, głęboko. Pierwszy rzut wykonał wy-
służonym, mosiężnym „Morsem”. Prowadził błysk 
umiejętnie, robiąc krótkie przerwy w jego ściąganiu, 
tak aby kawałek metalu imitował chorą, osłabioną 
rybę. Przez cały czas był skoncentrowany, gotowy 
do zacięcia po upragnionym targnięciu wędziskiem. 
Zamarł, widząc refleksy świetlne, które przynęta 
wydawała w wybrzuszeniu wody omywającej filar. 
Czuł, że za sekundę nastąpi gwałtowny atak zęba-
cza. Wahadłówka  dotarła bezkarnie do brzegu. Tak 
samo po drugim i trzecim rzucie. Zmienił przynętę. 
Srebrna wirówka w czerwone paski rzadko go zawo-
dziła. Zaraz po opadnięciu blaszki na wodę poczuł 
szarpnięcie. Po chwili u jego nóg wylądował spo-
ry, silnie wygrzbiecony okoń. Zawiedziony łowca 
uwolnił pasiastego drapieżnika. Przecież to nie on był 
celem polowania. Po kilku bezowocnych rzutach po-
nownie sięgnął do wędkarskiej torby. Mała, gumowa 
żabka już nie raz chroniła go od bezrybia. Prowadził 
ją po powierzchni, pozwalając spłynąć czasem metr, 
dwa w dół rzeki. Skuszony szczupak uderza w nią 
niezwykle widowiskowo, efektownie rozbryzgując 
wodę. Tym razem nic takiego nie nastąpiło.

Gdyby ktoś niepostrzeżenie podkradł się pod okno 
chaty położonej dwa kilometry powyżej miejsca wy-
siłków doświadczonego wędkarza, mógłby usłyszeć 
słowa mężczyzny, opowiadającego chłopcu o noc-
nych łowach. Mógłby dowiedzieć się, jak cętkowany 
drapieżnik nieruchomieje w świetle skierowanego 
nań reflektora i jak łatwo go wtedy trafić trójramien-
nym ościeniem. Gdyby zajrzał przez brudną szybę 
do środka, ujrzałby dziecko z wypiekami na twarzy, 
jego dumnego opiekuna i widniejące na stole kontury 
dużej ryby.
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od lewej: Genowefa Wołoszynowska, Józef Góral, XX, XX, Feliks 
Drożdżowski, Jadwiga Brykówna, Józef Drożdżowski, Maria Warcha-

łowska (wł. J.Drożdżowski) od lewej: Stanisław Warchałowski, Józef Kucharski, Czesław Kuchar-
ski, Marian Łańka, Zdzisław Kozłowski (wł. A. Łańka)

od lewej: Bronisław Wojciechowski, Genowefa Wołoszynowska, 
Maria Peksa, Maria Wołoszynowska, Stefania Peksa, Jan Hałoński, 

Natalia Wołoszynowska (wł. N. Wołoszynowska)

od lewej w dół: Wacław Kosowicz, Bogusław Kozłowski, XX, Michał 
Jańczuk, Ludwik, Warenda, Stanisław Hałoński, Irena Warchałowska, 

Maria Bryk, Kazimiera Rzepecka (wł. A. Łańka)

od lewej: Maria Bryk, Mieczysław Korczak, Krystyna Bryk, 
Szklanowska (wł. I. Jarzyna)

od lewej: Bogusław Kozłowski, Marian Łowicki, Władysław Łańka, 
Stanisław Warchałowski (wł. A. Łańka)

Zachęcamy Państwa do przeglądnięcia domowych szu� ad i podzielenia się z nami najstarszymi 
zdjęciami mieszkańców Połańca i okolic.
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Figura św. Nepomucena w Glinach Małych
 fot. Radosław Matusiewicz 
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