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Drodzy Czytelnicy!

ZAMIAST „WSTĘPNIAKA”

 Przed Państwem wyjątkowy – 23. nu-
mer „Zeszytów Połanieckich”. Jest skromniejszy 
objętościowo, gdyż ograniczyliśmy się w nim 
wyłącznie do artykułów związanych z „Towa-
rzystwem Kościuszkowskim”. Wszak 
25-lecia działalności nie obchodzi się 
każdego dnia!

 Dlatego też, zamiast trady-
cyjnego „wstępniaka”, postanowili-
śmy poświęcić pierwszą stronę naszego 
wydawnictwa tym, bez których nasze 
funkcjonowanie byłoby niemożliwe. 
Mowa oczywiście o naszych dobro-
czyńcach.

 Pragniemy więc serdecznie po-
dziękować za wieloletnią współpracę 
oraz za wsparcie fi nansowe, które po-
krywa w całości koszty wydruku na-
szych wydawnictw, Urzędowi Miasta 
i Gminy w Połańcu. Bez przychylności władz 
miasta nasza działalność – o ile w ogóle możli-
wa, byłaby bardzo ograniczona. Dlatego jeszcze 
raz – ogromnie dziękujemy!

 Pragniemy też podziękować fi rmie GDF 
SUEZ Energia Polska S.A. za wielokrotne wspie-
ranie naszych inicjatyw związanych z działal-
nością statutową. Gdyby nie Państwa pomoc, 
nie bylibyśmy w stanie organizować naszych co-
rocznych zjazdów środowisk kościuszkowskich, 

zmuszeni bylibyśmy również zrezygnować 
z wielu innych pożytecznych dla lokalnego śro-
dowiska działań. Dlatego też i Wam – ogromnie 
dziękujemy!

 Dziękujemy też serdecznie licz-
nym sponsorom, fi rmom z Połańca 
i okolic, a także osobom prywat-
nym, które wspierały i wspierają nas 
w bieżącej działalności. Bez Waszych 
wielkich serc nie moglibyśmy patrzeć 
z optymizmem w przyszłość. Za 
wsparcie – dziękujemy!

 Nie możemy też pominąć 
wszystkich tych, którzy odpisują 1% 
podatku na rzecz Towarzystwa Ko-
ściuszkowskiego w Połańcu. W ostat-
nich miesiącach to właśnie dzięki 
Państwu możemy realizować naszą 
misję. Cieszy nas, że są ludzie, którzy 

widzą sens naszej działalności i wspierają ją 
fi nansowo. Za to – serdecznie dziękujemy!

 Dziękujemy wreszcie wszystkim naszym 
członkom i sympatykom. Bez Waszego codzien-
nego poświęcenia, wsparcia i zaangażowania 
istnienie Towarzystwa Kościuszkowskiego 
w Połańcu nie miałoby racji bytu. 

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Redakcja „Zeszytów Połanieckich” 
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Założyciel Towarzystwa Mieczysław Tarnowski

Dzieje Połańca nierozerwalnie związane są z dzie-
jami Polski, z jej postaciami historycznymi i ważnymi 
wydarzeniami. Najważniejszym dniem dla naszego 
grodu był 7 maja 1794 roku, kiedy to Naczelnik Ko-
ściuszko ogłosił tu słynny Uniwersał, zwany połaniec-
kim. Ten fakt historyczny zaważył na obrazie Połań-
ca i związał na stałe nasze miasto z kultem Tadeusza 
Kościuszki. 

Pamięć o doniosłym w historii wydarzeniu pozostaje 
nadal żywa, a symbolizują ją liczne pamiątki znajdujące 
się w mieście. Osoba Tadeusza Kościuszki pozostaje 
wciąż postacią wybitną i nawet zmieniające się czasy 
nie osłabiły pozycji Naczelnika w panteonie sław nie 
tylko w Połańcu, ale także w Polsce i w świecie.

Kościuszko stał się duchowym symbolem Połańca 
i patronował miejscowej elektrowni w latach 1983–
2003, patronuje szkole podstawowej, jego imieniem 
nazwano ulicę i główny plac w Połańcu. Od dawien 
dawna mieszkańcy Połańca każdego roku obcho-
dzą w sposób bardzo uroczysty rocznicę ogłoszenia 
Uniwersału połanieckiego. Pobyt Kościuszki w Po-
łańcu upamiętniają nazwy topograficzne, używane 

do dzisiaj: Batalie – pola, na których znajdowały się 
stanowiska armat, kopiec Kościuszki, gdzie Naczelnik 
miał ogłosić Uniwersał, czy rosnący w ruszczańskim 
parku Dąb Kościuszko. 

W 1917 r. po raz pierwszy w Połańcu odbyły się 
uroczystości patriotyczne, które dały początek rucho-
wi kościuszkowskiemu w mieście. Z czasem powstał 
kopiec Kościuszki oraz pomnik naczelnika. Rok 1987 
przyniósł ważne wydarzenie dla Połańca, bowiem 
w październiku zawiązało się stowarzyszenie pod 
nazwą Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu, 
które zastąpiło dotychczasowe Komitety organizo-
wane z okazji kolejnych rocznic insurekcji. Grupa 

Jadwiga Pruska, Radosław Matusiewicz

HISTORIA   
TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO  W  POŁAŃCU

W 2012 roku mija 25 lat, odkąd znany połaniecki społecznik i regionalista, Mieczysław Tarnowski, 
zarejestrował w tarnobrzeskim sądzie Towarzystwo Kościuszkowskie z siedzibą w Połańcu. Dotych-
czasowa nieusystematyzowana praca społeczności naszego miasta przed kolejnymi jubileuszami 
kościuszkowskimi zyskała nowy wymiar. Skończył się czas okazjonalnie powoływanych komitetów  
i zespołów, a zaczęła systematyczna praca z kolejnymi pokoleniami pasjonatów, zwłaszcza młodych 
połańczan, którzy zasilać będą szeregi stowarzyszenia.

Lata 90-te pomnik T. Kościuszki
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miejscowych społeczników z Mieczysławem Tarnow-
skim na czele uzyskała decyzję o wpisaniu Towarzy-
stwa Kościuszkowskiego do rejestru stowarzyszeń 
Naczelnika Miasta i Gminy w Połańcu.

1999 – Na pierwszym planie prezes Towarzystwa  
Mieczysław Tarnowski

Skład osobowy Zarządu Towarzystwa Kościusz-
kowskiego był następujący:

1) Prezes Towarzystwa –Mieczysław Tarnowski,
2) Wiceprezes – Roman Łowicki,
3) Sekretarz – Stanisława Lipka,
4) Skarbnik – Ludwik Kosowicz.
Towarzystwo nie posiadało w tym czasie własnego 

lokalu, a korespondencję kierowano na adres pry-
watny Prezesa Mieczysława Tarnowskiego. Celem 

 Uroczystości kościuszkowskie na Kopcu Kościuszki

Towarzystwa było podejmowanie działań, które 
miały za zadanie utrwalać tradycje kościuszkowskie 
w Połańcu i na zewnątrz, promowanie Połańca, jego 
historii i tradycji. Ze względu na sytuację społeczno-
polityczną w kraju i zbyt małą aktywność społeczną 
Towarzystwa, a także brak środków finansowych dzia-
łalność ograniczała się tylko do współorganizowania 
rocznic upamiętniających wydarzenia insurekcji ko-
ściuszkowskiej.

1981 – Rocznica Uniwersału Połanieckiego – młodzież na rynku

Rok 1990 to okres transformacji społeczno-po-
litycznej. W maju tego roku odbyły się pierwsze po  
II wojnie światowej wolne wybory do władz lokal-
nych. Nie tylko w Polsce, ale i w Połańcu zaczął się 
okres swobód demokratycznych. Władze samorzą-
dowe gminy widziały potrzebę kultywowania tra-
dycji kościuszkowskiej w Połańcu na szerszą skalę 
niż dotychczas. Aktywność miejscowych działaczy 
została odpowiednio wykorzystana w realizacji zadań 
lokalnych. W społeczeństwie połanieckim na nowo 
obudziła się idea kościuszkowska.

1994 – Kościuszkowcy na deskach połanieckiego  
Centrum Kultury i Sztuki

W 1991 roku Rada Miejska w Połańcu podjęła 
uchwałę w sprawie wydawania gazety samorządowej 
pod nazwą „Merkuriusz Połaniecki”, której redaktorem 
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naczelnym został Mieczysław Machulak, jednocześnie 
pełniący funkcję Sekretarza Gminy. W czasopiśmie 
ukazywały się również informacje na temat działal-
ności Towarzystwa Kościuszkowskiego. 

W lipcu 1992 roku powołano Komitet Obchodów 
200. rocznicy ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego. 
W skład Komitetu weszli przedstawiciele władz lokal-
nych, miejscowi działacze, zainteresowani i członko-
wie Towarzystwa Kościuszkowskiego. Postanowiono 
wystąpić do środowisk kościuszkowskich w Polsce, 
tj. do Racławic, Szczekocin, Maciejowic, Krakowa 
i Staszowa w celu zacieśnienia kontaktów. Ponadto 
Komitet postanowił również nawiązać kontakty z in-
stytucjami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi 
związanymi z postacią T. Kościuszki. Do obchodów 
200. rocznicy Uniwersału połanieckiego władze Po-
łańca – wespół z Towarzystwem – przygotowywały się 
bardzo aktywnie, co zaowocowało wspaniałą oprawą 
uroczystości jubileuszowych.

historii i idei kościuszkowskich, znał doskonale dzieje 
Połańca i regionu. Aktywnie uczestniczył w obcho-
dach rocznic kościuszkowskich, śmierć przerwała 
jego przygotowania do 200 rocznicy Uniwersału 
połanieckiego.

W obchodach 200 rocznicy Uniwersału połanieckie-
go aktywnie uczestniczyli członkowie Towarzystwa 
Kościuszkowskiego. Brali też każdego roku udział 
w cyklicznych imprezach kościuszkowskich, organi-
zowanych w miejscowościach związanych z insurekcją 
kościuszkowską.

1994 – uroczystości kościuszkowskie na Kopcu Kościuszki

W 1994 roku środowisko kościuszkowskie w Po-
łańcu poniosło nieodwracalną stratę – 2 lutego zmarł 
Kazimierz Warchałowski, nauczyciel historii, radny 
Rady Miejskiej. Był niestrudzonym popularyzatorem 

Przemarsz ulicami Połańca

1994 – Plac przy pomniku T. Kościuszki

W dniu 1 października 1998 roku zebranie Towa-
rzystwa wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. 
W skład Zarządu wybrano jednogłośnie:

1) Prezesa – Mieczysława Tarnowskiego,
2) Wiceprezesa – Krystynę Wojtyś,
3) Wiceprezesa – Mariannę Sikora Kolondji,
4) Sekretarza – Jadwigę Pruską,
5) Skarbnika – Jadwigę Kralę,
6) Kronikarza – Helenę Małkiewicz.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
1) Przewodniczącego Komisji – Stanisława Lipkę,
2) Członka – Andrzej Łodkowskiego,
3) Członka – Jana Skutę.
18 marca 1999 roku ówczesny Burmistrz Miasta 

i Gminy Połaniec, Zbigniew Jerzy Nowak, zorganizował 
spotkanie sympatyków Towarzystwa Kościuszkowskie-
go w Połańcu, które miało na celu ukierunkowanie dzia-
łań i uaktywnienie organizacji. W zebraniu uczestniczyło 
19 osób. Zebranie postanowiło wybrać nowy Zarząd 
Towarzystwa i w tym samym dniu odbyło się Walne 
Zebranie Towarzystwa (100% obecności członków).

Walne Zebranie wybrało Zarząd Towarzystwa 
w następującym składzie osobowym:

1) Prezes Zarządu – Mieczysław Machulak,
2) Z-ca Prezesa – Marianna Sikora-Kolondji,
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3) Z-ca Prezesa – Krystyna Wojtyś,
4) Sekretarz – Jadwiga Pruska,
5) Skarbnik – Jadwiga Krala.

Komisję Rewizyjną wybrano w następującym składzie 
osobowym:

1) Przewodniczący – Tadeusz Łukaszek,
2) Członek – Teresa Mikurda,
3) Członek – Andrzej Łodkowski.

postanowieniem z dnia 23 czerwca 1999 roku zare-
jestrował statut i nowy skład Zarządu Towarzystwa.

2000 – Prezes Towarzystwa Mieczysław Machulak

Zebranie podjęło uchwałę w sprawie nadania 
Mieczysławowi Tarnowskiemu tytułu honorowego 
prezesa w Towarzystwie Kościuszkowskim. Zebranie 
uchwaliło też znowelizowany Statut Stowarzyszenia 
pn. Towarzystwo Kościuszkowskie z siedzibą w Po-
łańcu przy ulicy Ruszczańskiej 27. 

2000 – Prezes Mieczysław Tarnowski na spotkaniu  
Unii Kościuszkowskiej

W dniu 30 marca 1999 roku Towarzystwo Ko-
ściuszkowskie liczyło 24 osoby. Częstotliwość ze-
brań Towarzystwa znacznie się zwiększyła, ze wzglę-
du na przygotowania do 205. rocznicy ogłoszenia 
Uniwersału połanieckiego i XI Międzywojewódzkie-
go Przeglądu Twórczości Artystycznej o tematyce 
kościuszkowskiej. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 

2001 – przegląd twórczości o tematyce kościuszkowskiej

Przegląd twórczości o tematyce kościuszkowskiej  
na scenie CKiSz w Połańcu

Od tej chwili Towarzystwo posiadało pełną zdol-
ność do czynności prawnych; podejmowało więc co-
raz ambitniejsze zadania. Szeregi Towarzystwa zapeł-
niały się – na dzień 31 grudnia 1999 roku liczyło ono 
27 członków. Towarzystwo umacniało się nie tylko 
pod względem ilościowym, ale i jakościowym. W or-
ganizacji byli przedstawiciele władz gminy, urzędnicy, 
prawnicy, nauczyciele.

2000 – Spotkanie członków Towarzystwa
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20 marca 2000 roku na zebraniu Zarządu Towa-
rzystwa przyjęto w poczet organizacji Elektrownię 
im. T. Kościuszki w Połańcu – jako członka wspiera-
jącego. Fakt ten, oprócz atutów prestiżowych, miał 
również efekty finansowe, co znacznie zwiększyło 
możliwość realizacji zadań wymagających nakładów 
finansowych.

2000 – spotkanie Unii Kościuszkowskiej

W grudniu 2003 roku Elektrownia Połaniec SA – 
Grupa Electrabel powiadomiła Zarząd Towarzystwa 
o zmianie nazwy firmy oraz rezygnacji z przynależ-
ności do stowarzyszenia. Decyzja ta odbiła się nie-
korzystnie, zwłaszcza na finansowym aspekcie dzia-
łalności organizacji. W dalszym ciągu jednak rosła 
liczba osób wstępujących do Towarzystwa – w dniu 
15 grudnia 2003 roku towarzystwo zrzeszało już 64 
członków. Realizowane były też nowe zadania, w opar-
ciu o zapisy statutu, zmienianego w miarę potrzeb.

Wymarsz korowodu kościuszkowskiego 

Na dzień 1 stycznia 2001 roku Towarzystwo liczyło 
39 członków. Życie nie szczędziło też smutnych chwil 
Towarzystwu. 12 sierpnia 2002 roku odszedł z To-
warzystwa na wieczny spoczynek Stanisław Mach-
nicki. Nieodżałowany Kolega, aktywny w działaniu, 
inicjator wielu przedsięwzięć wydawniczych, radny 
Rady Miejskiej.

17 lutego 2003 roku w Walnym Zebraniu Człon-
ków Towarzystwa wzięło udział 36 osób, a w szeregach 
Towarzystwa było już 60 osób. Zebranie dokonało 
nowego wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Wybrano Zarząd ponownie w takim składzie, jak 
w poprzedniej kadencji.

Do pracy w Komisji Rewizyjnej wybrano:
– Tadeusza Łukaszka,
– Danutę Kosowską,
– Bożenę Laskę.

2000 – spotkanie Unii Kościuszkowskiej

 Ognisko nad Śmierdziąkwą

Różnorodność realizowanych zadań w środowisku 
połanieckim sprawiała, że do Towarzystwa pragnęło 
należeć coraz więcej osób. W 2004 roku przystąpiło 
5 członków i stan liczbowy wynosił 69 osób.
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Przed pomnikiem Kościuszki w Zuchwill

Oprócz szerzenia idei kościuszkowskich orga-
nizacja ta wnosiła w środowisko połanieckie wiele 
cennych inicjatyw, między innymi: współpracowała 
z młodzieżą szkół i studentami, pomagała dzieciom 
z Wileńszczyzny.

W swej działalności promowała Miasto i Gminę 
Połaniec poprzez szerokie kontakty ze środowiskami 
kościuszkowskimi w Polsce i poza granicami kraju, 
działalność wydawniczą, działalność bibliofilską. 

– 2 pracowników kultury i sztuki,
– 2 przedstawicieli Klubu Sportowego „Czarni”,
– 23 pozostałe zawody.
Dokonania Towarzystwa i chęć współpracy ze śro-

dowiskiem to główne atuty w pozyskiwaniu kolejnych 
członków, współpracowników na rzecz środowiska 
połanieckiego i nie tylko.

W dniu 17 marca 2006 roku w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Połańcu odbyła się ważna i miła uroczy-
stość. Panu Mieczysławowi Tarnowskiemu, hono-
rowemu obywatelowi miasta Połańca, honorowemu 
prezesowi Towarzystwa Kościuszkowskiego, nadano 
uroczyście stopień oficerski. W imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej nominację wręczył ppłk. 
Krzysztof Zieliński.

2000 – promocja tomiku wierszy „Chyba czasem” B. Brzostowicz

Działalność charytatywna, dobroczynna i wszelkie 
inicjatywy oświatowe to kolejne zadania, z jakimi mie-
rzyło się Towarzystwo Kościuszkowskie. W tym celu 
Walne Zebranie wprowadziło nowe zadania do statutu 
21 lutego 2005 roku, czyniąc przez to starania o uzy-
skanie statusu organizacji pożytku publicznego. 

Na dzień 31 grudnia 2005 roku stan osobowy 
Towarzystwa wynosił 72 osoby, najstarszy wiekiem 
członek miał lat 79, najmłodszy lat 20.

Struktura zawodowa Towarzystwa:
– 30 nauczycieli, w tym dwóch nauczycieli w stop-

niu dra nauk,
– 11 urzędników,
– 2 dr. medycyny,
– 2 prawników,

Spotkanie z p. Ewą Wachowicz

W uroczystości udział wzięły władze Połańca, a To-
warzystwo Kościuszkowskie reprezentował prezes 
Mieczysław Machulak. Nominacja ta stanowi fakt 
godny zauważenia, gdyż świadczy ona o wielkich za-
sługach dla ruchu niepodległościowego ludzi działa-
jących w Towarzystwie.

Towarzystwo Kościuszkowskie, realizując zadania 
statutowe wspólnie z kombatantami, w dniu 5 listopa-
da 2006 roku w sposób uroczysty upamiętniło symbo-
liczne miejsce pochówku żołnierzy kościuszkowskich 
z okresu insurekcji. Miejsce to, usytuowane na łuku ul. 
B. Kubika, w odległości ok. 60 m od ul. Kilińskiego, 
na małym skwerku między sosnami, nazywane jest 
Cmentarzykiem Kosynierów.

10 czerwca 2006 roku Towarzystwo Kościusz-
kowskie brało udział w zebraniu – spotkaniu z kom-
batantami z oddziału „Jędrusie”, żołnierzami Armii 
Krajowej, ich rodzinami i sympatykami. Twórcza 
dyskusja, wypracowane wspólne wnioski stanowiły 
dla Towarzystwa drogowskaz do dalszych działań. 

Są chwile dobre, radosne, budujące – jak w ży-
ciu, ale życie przynosi też chwile trudne, bolesne, 
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z którymi musimy się pogodzić. 13 listopada 2006 
roku Towarzystwo Kościuszkowskie poniosło nie-
powetowaną stratę – zmarł honorowy obywatel mia-
sta Połańca, założyciel i długoletni prezes Towarzy-
stwa Kościuszkowskiego – Mieczysław Tarnowski. 
W ostatniej drodze zmarłemu licznie towarzyszyli, 
oprócz rodziny, członkowie Towarzystwa, mieszkańcy 
Połańca i okolic, poczty sztandarowe PSL, nie zabra-
kło w kondukcie kosynierów. W imieniu Towarzystwa 
Kościuszkowskiego i Koła Kombatantów Połańca 
zmarłego pożegnał dr Józef Korczak. 

2007 – Jubileusz 20 – lecia Towarzystwa Kościuszkowskiego

W dniu 28 lutego 2007 roku nastąpił kolejny ważny 
moment w dziejach Towarzystwa Kościuszkowskie-
go. Na Walnym Zebraniu ustąpił urzędujący zgodnie 
ze statutem przez dwie kadencje Zarząd. 

Do władz kolejnej kadencji członkowie wybrali 
Zarząd w składzie:

1) Prezes – Radosław Matusiewicz 
2) Z-ca Prezesa – Marek Pedyński 
3) Z-ca Prezesa – Jadwiga Bień
4) Sekretarz – Anna Wolska 
5) Skarbnik – Danuta Kosowska 

W Komisji Rewizyjnej znaleźli się: 
– Tadeusz Łukaszek,
– Bożena Laska,
– Marianna Ryńska.
Mieczysławowi Machulakowi przyznany został 

tytuł honorowego Prezesa Towarzystwa Kościusz-
kowskiego, a kontynuacji prowadzonej przez niego 
od 1999 r. działalności wydawniczej, w tym Zeszytów 
Połanieckich, podjął się Marek Pedyński.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem podjętym przez 
ustępujący Zarząd było wystąpienie do sądu rejestro-
wego o uznanie Towarzystwa za organizację pożytku 
publicznego. Decyzję przyznania statusu OPP Towa-
rzystwo otrzymało w maju 2007 r.

 2008 – promocja książki „Połanieckie smaki” Jadwigi Bień

Nowy Zarząd kontynuował działania swoich po-
przedników, realizując założenia statutowe. Wydawa-
ne były kolejne numery Zeszytów Połanieckich i publi-
kacje książkowe. Członkowie aktywnie uczestniczyli 
we wszystkich wydarzeniach kulturalnych organizo-
wanych w mieście. Dzięki uprzejmości Dyrektora 
Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Ję-
drusie” w Połańcu, Stanisława Rogali, Towarzystwo 
otrzymało do użytkowania pomieszczenie/siedzibę, 
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w którym znalazło się miejsce przede wszystkim dla 
bogatego księgozbioru.

Kolejnym krokiem było otwarcie własnej strony in-
ternetowej stowarzyszenia www.kosciuszko.polaniec.
pl, a z czasem utworzenia konta na portalu społecz-
nościowym, na którym na bieżąco można śledzić jego 
działalność. Na koniec 2008 r. Towarzystwo liczyło 
64 członków.

2009 – wyjazd do Sosnowicy – Projekt „Integracja wokół tradycji”

Z powodu ograniczonych funduszy w roku 2009 
działalność Towarzystwa skupiła się przede wszyst-
kim na realizacji Projektu „Integracja wokół tradycji”. 
Pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki pieniądze pozwoliły na organizację w Połańcu 
Zjazdu Środowisk Kościuszkowskich, organizację 
Wystawy starych zdjęć z obchodów kościuszkowskich 
oraz przeprowadzenie Konkursu Wiedzy o Tadeuszu 
Kościuszce. Projekt rzeczywiście zintegrował poła-
nieckie społeczeństwo, czego dowodem była wysoka 
frekwencja zarówno na Zjeździe, jaki i na Wystawie 
zdjęć (ponad osiemdziesiąt osób podczas samego 
otwarcia wystawy, podczas gdy zwykle bywało około 
30 osób).

2009 – Promocja Zeszytów Połanieckich

Wawel – rocznica śmierci Naczelnika

Obecnie Towarzystwo reprezentuje Zarząd wy-
brany podczas wyborów w 2011 r.

1) Prezes – Radosław Matusiewicz 
2) Z-ca Prezesa – Marek Pedyński 
3) Z-ca Prezesa – Danuta Kosowska
4) Sekretarz – Anna Kaniszewska
5) Skarbnik – Teresa Mikurda

2009 – Zjazd Środowisk Kościuszkowskich

Towarzystwo na dzień dzisiejszy zrzesza  
48 członków, a jego budżet oparty jest przede wszyst-
kim na wsparciu lokalnych firm, odpisie 1% na OPP, 
składkach członkowskich oraz dobrowolnych wpła-
tach prywatnych osób. Wydawnictwa historyczne, 
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opracowywane przez członków stowarzyszenia, 
fi nansowane są od lat przez Urząd Miasta i Gminy 
w Połańcu. Współpracując z lokalnymi placówka-
mi oświatowymi, kulturalnymi i stowarzyszeniami, 
Towarzystwo tworzy kolejne karty swojej historii, 
podtrzymując lokalną tradycję. Nowym pomysłem 

 2009 – Dni Połańca

na pokazanie tradycji kościuszkowskich był zakup 
strojów z epoki insurekcji, które dodają uroku im-
prezom, targom i uroczystościom patriotycznym 
nie tylko w regionie, ale w wielu miejscach Polski, 
promując Połaniec i pokazując, jak miasto docenia 
swojego patrona.

Radosław Matusiewicz

KILKA SŁÓW O KOPCU I O POMNIKU W POŁAŃCU

Kopiec Kościuszki w Połańcu
W roku 1917 mijała setna rocznica śmierci Kościuszki. Odbywające się 15 października uroczystości 
rocznicowe w Połańcu zgromadziły tysięczne tłumy i przerodziły się w manifestację niepodległo-
ściową i religijną. Inicjatorami zorganizowania tej manifestacji i usypania kopca byli ks. proboszcz 
Antoni Kossakiewicz i kierownik szkoły w Połańcu, Eugeniusz Młudzik. 

Radosław Matusiewicz
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12 maja 1946r. – Uroczytstości patriotyczne, w których uczestniczy 
bp sandomierski Jan Lorek

I tak, w okolicy Winnej Góry, na Wysoczyźnie 
Połanieckiej, w miejscu, w którym ogłoszono treść 
Uniwersału, wzniesiono kopiec na chwałę imienia 
Naczelnika. Do tego celu wykorzystano naturalne 
piaszczyste wypiętrzenie wydmowe, które podwyż-
szono i ukształtowano. Na szczycie kopca osadzo-
no sosnowy krzyż, a teren w promieniu 50 metrów 
ogrodzono. 

W taki sposób uroczystości odbywały się co roku 
aż do 1934 r. W 1938 i 1939 roku po mszy nie ma-
szerowano na kopiec, lecz do remizy w Rynku. Naj-
większa uroczystość kościuszkowska odbyła się  
3 maja 1934 r. Uroczystość tę zorganizował mieszka-
niec Połańca – Ludwik Warenda. Atrakcje stanowiły 
prowizoryczne działa, niewolnik, kosynierzy, trzy 
kompanie junaków, straże pożarne, strzelcy, a w in-
scenizacji udział wzięły młodzież szkolna, organizacje 
młodzieżowe i kościelne.

1967 – Pierwsza tablica na Kopcu Kościuszki

Miejsce, na którym wznosi się kopiec, nosi nazwę 
Batalie Kościuszkowskie. W okresie międzywojen-
nym uroczystości kościuszkowskie świętowane były 
w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Do wybu-
chu wojny odbywały się tam pochody i inscenizacje 
z dziejów insurekcji. 

Świętujący zbierali się w kościele św. Marcina, 
ksiądz odprawiał mszę, a po niej uczestnicy uroczy-
stości w kolumnie maszerowali na Kopiec Kościuszki. 
Po wysłuchaniu przemówień i odśpiewaniu hymnu 
wszyscy wracali na Rynek, gdzie w remizie odbywały 
się występy artystyczne.

1984 – Rocznica Uniwersału Poła-
nieckiego – banderia konna

1984 – Uroczystości na Kopcu Kościuszki

1984 – Młodzi kosynierzy

Po II wojnie światowej pierwsze obchody kościusz-
kowskie miały miejsce 12 maja 1946 r. Na zorganizo-
waną przez PSL manifestację patriotyczną i religijną 
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z okazji urodzin Kościuszki przyjechało ok. 30 tys. 
osób. Wymieniono wówczas stary krzyż na nowy, dę-
bowy, a obok umieszczono granitowy obelisk z wyku-
tym napisem: TADEUSZ KOŚCIUSZKO 7 V 1794. 

1981 – rocznica Uniwersału Połanieckiego – przejazd biskupa

W drugiej połowie XX stulecia, w ramach ogólno-
krajowej akcji zalesiania nieużytków rolnych, okolica 
na Bataliach została również obsadzona drzewami, 
co mogło doprowadzić do zaniknięcia kopca. I choć 
następnie wprowadzono w zalesianiu pewne ograni-
czenia, zatracono część walorów pejzażu z kopcem 
Kościuszki.

Uroczystość patriotyczna o dużym zasięgu od-
była się przy kopcu, po latach stagnacji, w 1967 r.,  
w 150. rocznicę zgonu twórcy Uniwersału. Uczestni-
czyła w niej Kompania Honorowa Wojska Polskiego 
z orkiestrą, a atrakcją był udział skoczków spadochro-
nowych, którzy lądowali w pobliżu kopca. 

W sierpniu 1972 r. odbył się uroczysty ceremoniał 
pobrania ziemi z kopca, którą przewieziono do Drez-
denka i złożono przy odsłoniętym pomniku Tadeusza 
Kościuszki. Ziemię z tego miejsca delegacja Połań-
ca zawiozła także w 1994 r. do Muzeum Kościuszki 
w Solurze. 

3 maja 1981 r. „Solidarność” zorganizowała przy 
kopcu manifestację patriotyczną. Mszę odprawił i ka-
zanie wygłosił biskup Edward Maderski z Sandomie-
rza. Wtedy postanowiono, że uroczystości związane 
z rocznicą wydania Uniwersału połanieckiego odbywać 
się będą każdego roku w pierwszą niedzielę maja. 

1984 – Dekoracja rynku w Połańcu

W 1984 r. rozpoczęto poważną modernizację kopca 
i jego otoczenia. Podwyższono jego figurę o ponad 
3 m, ustawiono nowy, wysoki na 8 m metalowy krzyż 
i pamiątkowy głaz, wykonano szerokie kamienne 
schody, uformowano i odarniowano zbocza. Ponadto 
doprowadzono energię elektryczną, co umożliwiło 
oświetlenie otoczenia kopca. W jego górnej części, 
na ściętym wierzchołku, wykonano wyłożony ka-
mienną kostką duży, ogrodzony taras, a u podnóża 
zbudowano niewielki amfiteatr. Zakupiono duży, 
żółty, brezentowy baldachim, mający chronić przed 
deszczem wiernych, gromadzących się na nabożeń-
stwach na tarasie. Obecnie kopiec ma 10 m wysokości 
(według pomiaru na wschodnim zboczu) i 140 m 
obwodu u podstawy.

Kopiec początek lat 90-tych Lata 60-te, stok Kopca Kościuszki
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1989 – Widok Kopca

Kopiec w r. 1994

Z centrum Połańca do kopca leżącego o ok. 250 m 
od skarpy wiślanej wiedzie droga, którą przyozdo-
biono dużymi głazami morenowymi z inskrypcjami 
odnoszącymi się do historii tej ziemi, a na wzniesie-
niu, przy głównym wejściu na kopiec, usytuowano 
narożne kamienie także z napisami. W ostatnich la-
tach włodarze miasta zadbali o zagospodarowanie 
terenów wokół Kopca, odnowienie schodów, sceny 
oraz ogólną infrastrukturę techniczną. 

Droga wiodąca na Kopiec Kościuszki

W 2009 r. ziemia z kopca w Połańcu została prze-
kazana przez „połanieckich kosynierów” do Muzeum 
Kopca Kościuszki w Krakowie. 

Dziś Kopiec jest najpopularniejszym miejscem 
spacerów połańczan, miejscem, którego nie można 
nie zobaczyć, przyjeżdżając do Grodu Kościuszki.

Widok obecny Kopca
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Pomnik Tadeusza Kościuszki  
w Połańcu

Idea usypania Kopca i ufundowania Pomnika 
Tadeusza Kościuszki w Połańcu zrodziła się w setną 
rocznicę śmierci Naczelnika w 1917 roku. Autorem 
pomysłu był miejscowy nauczyciel, Eugeniusz Młu-
dzik. Niestety, nie udało się go zrealizować jeszcze 
przez wiele lat. Do sprawy budowy pomnika wrócono 
w 1956 r., za sprawą posła Jana Frankowskiego i jego 
listu otwartego w „Expresie Wieczornym”. Jednak 
i tym razem koszty (138 tys. zł) przerastały możli-
wości połańczan.

1984 – Odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki w Połańcu

7 lutego 1971 r. w świetlicy Rady Gromadzkiej 
mieszkańcy, z Mieczysławem Tarnowskim na czele, za-
łożyli Społeczny Komitet Budowy Pomnika Tadeusza 
Kościuszki w Połańcu. Okoliczności administracyjne 
i polityczne sprawiły, że prace rozpoczęły się dopiero 
w roku 1977, kiedy to w spotkaniu uczestniczył już 
wykonawca pomnika, rzeźbiarz Adam Myjak. Kolejne 
lata trwała zbiórka pieniędzy i rozwiązywanie nara-
stających problemów z dokumentacją projektową, 

przesyłaną przez Pracownię Sztuk Plastycznych 
w Warszawie.

1989 – Uroczystości kościuszkowskie przy pomniku Kościuszki

W dniu 14 października 1984 roku o godzinie 
13.00 nastąpiło długo oczekiwane odsłonięcie po-
mnika na Osiedlu Królewskim w Połańcu. W uroczy-
stościach, oprócz mieszkańców miasta, uczestniczyły 
ówczesne władze województwa tarnobrzeskiego; mjr 
Bogusław Jaźwiec i Janusz Błasiak. Na zakończenie 
uroczystości harcerze przyjęli patronat nad pomni-
kiem. Stojący w centralnym miejscu Połańca pomnik 
jest dziś świadkiem wszystkich ważnych dla miasta 
wydarzeń. 

Lata 90-te, pomnik T. Kościuszki
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Trzon Rodziny Kościuszkowskiej tworzą osoby 
wyjątkowe, charakteryzujące się przywiązaniem 
do tradycji, hołdujące ideom głoszonym przez Na-
czelnika i pełne patriotyzmu, zwłaszcza lokalnego. 
Nie sposób jest wymienić wszystkich działających 
w tym ruchu dłużej lub krócej, mniej czy bardziej 
zaangażowanych. Warto jednak przypomnieć genezę 
ich działalności.

Przemiany ustrojowe w kraju oraz zmiany na sta-
nowiskach władz lokalnych w „kościuszkowskich” 
gminach sprawiły, że oficjalna Unia przekształciła się 
w nieformalną „rodzinę kościuszkowską”, której dawni 
członkowie pozostali w relacjach przyjacielskich.

Radosław Matusiewicz 

UNIA KOŚCIUSZKOWSKA

Od lat Towarzystwo Kościuszkowskie przyjaźni się i współpracuje ze środowiskami kościuszkow-
skimi w Polsce. Połączył nas jeden człowiek, który wszędzie, gdzie się pojawiał, zostawiał swoje 
pozytywne piętno na wieki – Tadeusz Kościuszko.

2000 – Spotkanie Unii Kościuszkowskiej

W 1999 r. w Połańcu założona została Unia Ko-
ściuszkowska. Spotkanie odbyło się z inicjatywy 
władz miasta i na zaproszenie ówczesnego burmistrza 
– Zbigniewa Jerzego Nowaka. Wśród założycieli były 
osoby, które do dziś aktywnie działają w stowarzy-
szeniach, mających za patrona Tadeusza Kościuszkę. 
Na spotkaniu uchwalono statut i określone zostały 
główne cele Unii.

2000 – Prof. Mieczysław Rokosz na spotkaniu Unii Kościuszkowskiej

2000 – Prezes Czesław Orliński na spotkaniu  
Unii Kościuszkowskiej

Każde ze stowarzyszeń tworzących niegdyś unię 
dziś funkcjonuje inaczej, na miarę swoich możliwości, 
otoczenia oraz warunków społeczno–ekonomicz-
nych. Duże ośrodki miejskie, jak Warszawa i Kraków, 
działają formalnie, w oparciu o dobre zaplecze tech-
niczne i we współpracy ze środowiskami naukowy-
mi. W mniejszych ośrodkach miejskich i gminach, 
jak Maciejowice, Racławice, Szczekociny i Połaniec, 
większość pracy spada na członków stowarzyszeń, 
a funkcjonowanie ich w głównej mierze zależy od re-
lacji z lokalnym otoczeniem.

Niedawno do grona „kościuszkowców” dołączyła 
Stalowa Wola z własnym pomysłem na utrwalenie 
pamięci Tadeusza Kościuszki oraz wykorzystanie 
jego wizerunku w pracy z młodzieżą. Z szerokiego 
grona osób w Polsce, które związane są z Tadeuszem 
Kościuszką, wspomnimy tych, którzy dziś są nam 
najbliżsi, z którymi utrzymujemy najczęstszy kontakt 
i którzy stanowią trzon „Unii kościuszkowskiej”. Wy-
mieniamy ich w kolejności alfabetycznej.
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– prof. dr hab. Marek Marian Drozdowski (War-
szawa) – prezes Stowarzyszenia Budowy Pomnika 
Tadeusza Kościuszki w Warszawie, niepodważalny 
autorytet naukowy, przyjaciel ruchu kościuszkow-
skiego w Polsce;

2010 – Prezes Eugeniusz Skoczeń podczas uroczystości  
w Racławicach

Prezes Longina Ordon na spotkaniu w Połańcu

 2009 – Prezes Tomasz Otrębski na Zjeździe Środowisk Kościuszkowskich

2009 – prof. Marian Drozdowski na Kopcu w Krakowie

– Janusz Król – z Niezwojowic, pomysłodawca 
i twórca makiety Bitwy pod Racławicami, który wraz 
z rodziną pielęgnuje pamięć o męstwie kosynierów.

Dr Leszek Marek Krześniak  
pod pomnikiem Kilińskiego w Warszawie

– dr Leszek Marek Krześniak (Warszawa i Ma-
ciejowice) – prezes Towarzystwa Miłośników Ma-
ciejowic, dusza każdego towarzystwa, w jakim się 
znajduje.
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– Longina Ordon (Stalowa Wola) – Prezes Stowa-
rzyszenia Oświatowego Przyjaciół Szkoły Kościusz-
kowskiej w Stalowej Woli, wzór pracy z młodzieżą 
i autorytet  dla uczniów.

– Czesław Orliński (Szczekociny) – prezes To-
warzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki, zagorzały 
społecznik i regionalista ze Szczekocin.

Robert Springwald i Leszek Cierpiałowski na Zjeździe w Połańcu

– Tomasz Otrębski (Kraków) – prezes Fundacji 
Kościuszkowskiej w Krakowie, miłośnik i kolekcjoner 
pamiątek związanych z Naczelnikiem.

– dr hab. Mieczysław Rokosz (Kraków) – Prezes 
Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie, szczęśliwy 
człowiek, dla którego praca jest jednocześnie pasją.

Prof. Mieczysław Rokosz na Zjeździe w Połańcu

– Eugeniusz Skoczeń (Racławice) – wieloletni 
działacz społeczny, który był inicjatorem upamięt-
niania Naczelnika w swoim środowisku; w Połańcu 
dał się poznać jako wspaniały organizator wycieczek 
szlakiem Kościuszki.

Marek Pedyński

DEKADA Z „ZESZYTAMI POŁANIECKIMI” 

 W roku 2001 Mieczysław Machulak, ówczesny Prezes Zarządu Towarzystwa Kościusz-
kowskiego w Połańcu i jednocześnie redaktor wielu wydawnictw tego stowarzyszenia, napisał: 
„Oddajemy do rąk Czytelników I numer Zeszytów Połanieckich. Pracy szczególnej, bo zawierającej 
wiele interesujących informacji o dziejach Połańca i okolic. (…) Zamierzamy tu drukować rzeczy 
przede wszystkim o historii, o tradycjach i kulturze Połańca. (…) Znajdą się tu teksty i prace różnych 
autorów prezentujących naszą gminę i najbliższą okolicę. Sporo miejsca zamierzamy poświęcić 
naszemu patronowi Tadeuszowi Kościuszce i tradycji kościuszkowskiej”. 

Redaktor Machulak nie spodziewał się zapewne, 
że jego inicjatywa przetrwa dłużej niż dekadę i zaowo-
cuje wydaniem ponad dwudziestu numerów pisma. 
Jakie były przez ten czas Zeszyty? Jak ewoluowały? Ja-
kie towarzyszyły im radości i smutki? Tych kilka pytań 
niech posłuży za wstęp do mojej wypowiedzi. 

Pomysł na organ prasowy Towarzystwa Kościusz-
kowskiego w Połańcu kiełkował w głowach sympa-
tyków Naczelnika już w latach 90-tych XX wieku. 
Świadczą o tym pojawiające się w roku 1999 bezpłatne 
wkładki do Merkuriusza Połanieckiego, nazwane Mer-
kuriuszem Kościuszkowskim. Miały one niewątpliwie 

Marek Pedyński
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związek z powołaniem Unii Kościuszkowskiej, o której 
piszemy w innym artykule. Merkuriusz Kościuszkowski 
był nie tylko źródłem informacji o pracy Towarzy-
stwa, ale miał również stanowić podstawowe źródło 
wiedzy o działalności nowo powołanej Unii. Jednak 
już wkrótce okazało się, że kilka stron to za mało, 
by udokumentować bogatą działalność połanieckiego 
stowarzyszenia, dlatego wraz z początkiem nowego 
tysiąclecia pojawiły się Zeszyty Połanieckie.

Zeszyty z założenia miały ukazywać się dwa razy 
w roku, a ich treść powinny stanowić artykuły o zróż-
nicowanej tematyce. Krótko mówiąc, wszystko to, 
co nie dawało podstaw – np. ze względu na niewielką 
objętość – do druku w formie wydawnictwa książko-
wego, powinno trafiać do Zeszytów. Z perspektywy 
czasu uznać należy, że pomysł okazał się trafiony, 
a Zeszyty do dziś nie zmieniły znacząco swej, dość 
luźnej, formy. 

Pierwszy numer Zeszytów ukazał się 17 grudnia 
2001 r., a na jego kształt największy wpływ mieli: 
Mieczysław Machulak (redaktor naczelny), a także 
Radosław Matusiewicz, Walerian Warchałowski i Mie-
czysław Korczak – tworzący kolegium redakcyjne. 

W pierwszym numerze pojawiły się artykuły zwią-
zane z historią Połańca, ale też takie, które dotyczy-
ły spraw architektury, kultury czy znanych postaci 
z najnowszych dziejów Grodu Kościuszki. Ukazały 
się w nim również zaczątki „Połanieckiego Słownika 
Biograficznego”, który odtąd nieodmiennie kojarzy 
się właśnie z Zeszytami.

Kolejne numery Zeszytów pozostawały wierne 
formie wyznaczonej przez pierwowzór. Pojawiały 
się w nich także inne duże cykle, np. „Wielka Księga 
Połańczan” redagowana przez Radosława Matusie-
wicza, czy ciąg artykułów poświęconych działalności 
partyzanckiej na terenie naszej gminy i okolic, którą 
od lat opisuje Józef Korczak „Gerwazy”. Z pewnością 
do najciekawszych należały również artykuły skupia-
jące się na historii i kulturze żydowskiej na terenie 
gminy Połaniec, zainicjowane przez Mieczysława 
Machulaka, a kontynuowane przez potomka poła-
nieckich Żydów – Michała Gotlieba. 

Do redagowania Zeszytów włączało się stopniowo 
coraz więcej osób, przychodziły liczne listy do redak-
cji, a samo pismo cieszyło się coraz większą popular-
nością wśród czytelników. Dowodzi tego fakt, że dziś 
w zasadzie nie sposób zdobyć pierwszych numerów, 
które stały się lokalnymi białymi krukami, a przecież 
ukazywały się w liczbie kilkuset egzemplarzy. 

Zasięg wydawniczy naszego pisma nie ograniczał 
się jedynie do terenu Połańca. Lekturą Zeszytów 
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– dzięki kolportowaniu poszczególnych numerów – 
cieszyć się mogli również nasi sympatycy mieszkający 
w różnych częściach Polski, a także poza granicami 
kraju. Wielka w tym zasługa osób współpracujących 
z redakcją, które własnym sumptem wysyłały Zeszyty 
w odległe miejsca. Dla mnie prawdziwym zaskocze-
niem był fakt, że jeden z numerów dotarł – za po-
średnictwem katolickiego księdza – do leżącego nad 
Bajkałem Irkucka. A więc nasze pismo trafiło nawet 
na Syberię!

W roku 2007, wraz z wydaniem 13. numeru pisma, 
zmienił się redaktor naczelny wydawnictwa. W związ-
ku z wyborem nowego zarządu z pełnienia dotych-
czasowej funkcji zrezygnował Mieczysław Machulak. 
W pożegnaniu z czytelnikami napisał: „Niniejsze Ze-
szyty są ostatnimi opracowanymi i zredagowanymi 
przeze mnie. Myślę, że środowisko i Towarzystwo 
będą na tyle silne, że podejmą rękawicę i dorobek 
Zeszytów będzie kontynuowany”. 

Po takich słowach nowemu redaktorowi pisma nie 
pozostało nic innego, jak tylko dołożyć wszelkich sta-
rań, by Zeszyty nadal się ukazywały, nie tracąc niczego 
ze swej ustalonej już marki i renomy w środowisku. 
Z pomocą Opatrzności, ale również dzięki wielkie-
mu wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, bez 
którego nie bylibyśmy w stanie podołać finansowemu 
obciążeniu, jakie stanowią Zeszyty, zdołaliśmy wy-
dać kolejne numery, aż do obecnego – dwudziestego 
trzeciego. 

Jaki jest ich poziom? Nie mnie oceniać. Sądzę 
jednak, że udało się w ostatnich latach zrobić wiele 
dobrego dla Połańca, choćby przez promocję, jaką 
stanowi nasze pismo dla wizerunku miasta i gminy. 
Nie byłoby możliwe wydawanie Zeszytów bez pomocy 
zespołu redakcyjnego i życzliwych osób, którym pra-
gnę złożyć ogromne wyrazy podziękowania. Nie chcę 
wymieniać nikogo imiennie, bo na obecny wizerunek 
naszego pisma złożyła się działalność tak wielu osób, 
że z pewnością kogoś bym pominął. Tak więc jeszcze 
raz wszystkim, którzy wspierali mnie w trudnej, spo-
łecznej pracy wydawniczej – serdecznie dziękuję.

Na koniec pragnę przeprosić ze wszelkie pomyłki, 
które są – niestety – nieuniknione. Chochlik dru-
karski czyha na każdym kroku i niekiedy nie sposób 
go zauważyć. Dlatego nie raz, nie dwa zdarzały się 
w Zeszytach literówki, pomyłki, a nawet błędy więk-
szego kalibru. Na swoje usprawiedliwienie mogę tylko 
napisać, że ten się nie myli, kto nic nie robi. Tak więc 
proszę o wybaczenie ze wszelkie błędy i życzę kolej-
nych miłych chwil spędzonych przy lekturze naszego 
wydawnictwa. 
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Zjazd Środowisk Kościuszkowskich w Połańcu 
fot. A. Komorowski

Inscenizacja na kopcu Kościuszki z okazji Dni Połańca 
fot. Archiwum TK
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Połanieccy kościuszkowcy podczas rekonstrukcji bitwy racławickiej 2012 
fot. Archiwum TK
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