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Szanowni Państwo!
Z przyjemnością przedstawiamy kolejny, dwudziesty
szósty już numer „Zeszytów Połanieckich”, zachęcając jednocześnie do zagłębienia się w jego treści.
Tym razem proponujemy materiał, który pozwoli
Czytelnikom pogłębić wiedzę o regionie, jak również
o innych miejscach związanych z Połańcem i jego
mieszkańcami.
Na początek proponujemy artykuł naszego Kolegi,
Konstantego Michorowskiego, który podjął się interesującego, ale obarczonego wieloma mitami tematu
kosynierów.
Autor w przystępny sposób prezentuje sylwetki chłopów, którzy chcąc wybić się na niepodległość, zyskali nieśmiertelną sławę, choć nie brakowało
im zupełnie przyziemnych słabości.
Na pewno warto też poświęcić
kilka chwil na przeczytanie artykułu
Małgorzaty Konwickiej, która upamiętniła ważną dla mieszkańców
Grodu Kościuszki postać księdza
Stanisława Zbroi. Jako że w 2015 r.
w kościele św. Marcina odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci nieodżałowanego księdza
prałata, warto było pochylić się nad Jego postacią.
Artykuł naszej Koleżanki stanowi jednocześnie zapowiedź dłuższego opracowania na temat ks. Zbroi,
które jest obecnie w przygotowaniu (wydamy je w
roku 2016).
Następne karty „Zeszytów” zajmuje artykuł
Prezesa naszego stowarzyszenia. W artykule opracowanym przez Radosława Matusiewicza zaprezentowana została historia dotycząca Zaliwskiego
i jego próby powstańczej z r. 1833.
Interesujący zapewne okaże się również artykuł
autorstwa ks. Stanisława Kuli z Niedziałek, który prezentuje wspomnieniowy tekst o duchownym

pochodzącym z naszego regionu, ks. Janie Zajączkowskim. Bohater artykułu urodził się w Rudzie, a
kapłańska misja związała go z m.in. z Sulisławicami.
Prezentujemy też dwa teksty – wspomnianego
już – naszego stałego współpracownika, Pana Konstantego Michorowskiego. Tym razem artykuł poświęcony bitwie pod Dubienką, a także ciekawostka
o kopcu Kościuszki, który – nieco zapomniany –
możemy podziwiać w okolicach niedalekiej Stopnicy.
Jak sądzę, ciekawą propozycję stanowi artykuł
Małgorzaty Konwickiej, dotyczący
historii rodziny repatriantów, którzy
od ponad roku mieszkają w naszym
mieście. Druga cześć „Syberiady” poświęcona jest fascynującym dziejom
jednej z dzielnych kobiet, w której żyłach płynęła polska krew, ale przyszło
jej żyć w dalekim Irkucku.
Tradycyjnie już – kończymy numer
tekstami o „lżejszej tematyce”. Wśród
nich migawka z pewnej interesującej
wystawy, pozdrowienia od znanego
aktora, Piotra Pręgowskiego, a także
garść wierszy autorstwa Pana Andrzeja Łowickiego.
Dwudziesty szósty „Zeszyt” to już ostatnie wydawnictwo Towarzystwa w 2015 roku, który był
okresem dużej aktywności wielu członków i sympatyków naszej organizacji.
W imieniu redakcji i Zarządu TK w Połańcu pragnę za tę aktywność serdecznie podziękować, życząc
jednocześnie Państwu dużo sił i zdrowia na cały rok
2016. Oby był on co najmniej tak samo owocny jak
ten, który właśnie mija.
Ze świąteczno-noworocznym
pozdrowieniem,
Marek Pedyński
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Konstanty M. Michorowski

KOSYNIERZY – MIT I RZECZYWISTOŚĆ
W dwóch poprzednich numerach „Zeszytów Połanieckich” nasz znamienity kolega
po piórze, Mariusz Parcheta, przedstawiał sylwetki dowódców rosyjskich i wojsko carskie
z okresu oblężenia obozu wojsk Tadeusza Kościuszki pod Połańcem. Siłą rzeczy zaprezentował osoby stojące na samym szczycie, jako najbardziej znane i uwiecznione na kartach historii. Względnie
prezentuje się postacie, które dokonały wyjątkowego, bohaterskiego czynu, wyróżniającego ich
spośród osób wojskowych czy tłumu cywilnego. Mówi się dzisiaj, że taka osoba szczęście miała
być w odpowiednim miejscu (sytuacji) przy odpowiedniej osobie i stosownym czasie. Opisuje się
wtedy np. strażaka, który uratował tonącego, względnie wyniósł z płonącego domu człowieka
z narażeniem swojego życia. Już nie zdaje się relacji o tych wszystkich osobach, które przygotowywały rzeczonego strażaka do akcji, asekurowały bądź instruowały go. Przecież te osoby też
uczestniczyły w akcji. Bez ich udziału nie byłoby bohaterskiego czynu. Jednak o nich się nie mówi
i nie pisze. Takie są koleje losu. Na to nie mieliśmy i w dalszym ciągu nie mamy wpływu.
Zaintrygował mnie również tekst artykułu
Wł. Wąsowicza pod tytułem „Łaska pańska - Przyczynek do dziejów Bartosza”, zamieszczony w Tarnobrzeskich Zeszytach Historycznych numer 42,
w którym to artykule autor podał w wątpliwość kielecką datę zgonu Wojciecha Bartosza Głowackiego.
Dlatego postanowiłem w miarę swoich możliwości
drążyć temat losów jednego z trzech sławnych kosynierów. Przed scharakteryzowaniem sylwetki drugiego bohatera-kosyniera, mniej znanego szerokiej
rzeszy czytelników, wspomnę o sposobie rekrutacji
przeprowadzanej wśród najniższych warstw ówczesnej Rzeczpospolitej.
24 marca roku pamiętnego Tadeusz Kościuszko
złożył przysięgę na Rynku krakowskim. Już następnego dnia Komisja Porządkowa Województwa Krakowskiego zarządziła, co następuje:
Ażeby każde miasto, miasteczko i wieś z pięciu dymów jednego człowieka młodego, zdrowego i czerstwego, w trzech dniach od odebrania niniejszego
listu okólnego, z bronią, to jest z karabinem i kilkoma ładunkami albo piką jedenaście stóp długą
(co półszósta łokcia wynosi) i z siekierą, ubranego
po wieśniacku, jak pospolicie wieśniacy na wsi chodzą, dostawiło do miejsc poniżej oznaczonych…1

1. Krótka nauka o kosach i pikach z 1974 r. podaje długość
drzewca kosy lub piki na „łokci 4”, co w przeliczeniu na dzisiejsze miary wynosi około 240 cm plus długość kosy. Grubość
drzewca wynosiła około 5 cm.

Zarządzenie Naczelnika

W tymże zarządzeniu nie wyznaczono, kto ma ponosić koszt ekwipunku i uposażenia rekruta. Rekrutacje powierzono w ręce właścicieli wsi, a ci siłą
rzeczy scedowali tą czynność na swoich rządców,
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ekonomów. Można wyróżnić dwa rodzaje rekrutów. Po pierwsze – ochotnicy, a do drugich można zaliczyć te osoby, które były wyznaczane przez
rządców. Ci z reguły wyznaczali tych, którzy byli
najbardziej hardzi i oporni we wsi lub tzw. wszelakich
nieudaczników. Nierzadko pozbywano się chłopów
mających młode i ładne żony. Ochotnicy z reguły byli
żegnani z honorami, czasami z orkiestrą i procesją.
Do poborowych bardzo często mówiono, że pan
ma obowiązek ich dostarczyć na punkt zborny. Co
dalej to ich (chłopów) sprawa. Na dzień przed bitwą,
to jest 3 kwietnia do obozu pod Koniuszą generał
ziemski Jan Feliks Ślaski przyprowadza poborowych
z powiatu proszowickiego i ksiąskiego (powiat Kazimierza Wielka). Jeżeli kosynierzy przeszli jakieś przeszkolenie, to było ono bardzo ograniczone, z uwagi
na czas pobytu w „wojsku”. Według różnych źródeł
kosynierów i pikinierów na polu walki było około
(lub ponad) dwóch tysięcy. Żołnierze z ruchawki
zjawili się na polu bitwy w Racławicach o godzinie
pierwszej w nocy, a swój frontalny atak, który zadecydował o zwycięstwie, przeprowadzili pod osobistym kierownictwem Naczelnika Kościuszki około
godziny piętnastej, czyli około 14 godzin czekali
na polu walki ukryci przed okiem nieprzyjaciela.
Po zakończonej bitwie kosynierzy mieli rzucić się
do rabowania wszelkiego dobra od poległych, rannych. Według innych historyków chłopi zaczęli się
rozchodzić, gdyż wielu z nich myślało, że jak pobili
Rosjan i zdobyli armaty, to już wszystko zrobili, czego od nich wymagano i jest już koniec wojny. Jako
przykład tej rozbieżności panującej wśród badaczy
można przytoczyć zdarzenie dotyczące samego Głowackiego, kiedy to urlopowany po bitwie racławickiej, w karczmie, w rodzimej miejscowości, chwalił
się trzosem pełnym talarów. Jedni historycy twierdzą, że dostał go w nagrodę od Naczelnika, a inni, że
zrabował go zabitemu oficerowi rosyjskiemu. Jako
drugą ciekawostkę można w tym miejscu przytoczyć
dwie wersje powstania jego nowego nazwiska. Jedni
podają, że nazwisko nadane Wojciechowi Bartosowi było panieńskim nazwiskiem jego matki, a inni
historycy podają, iż to Tadeusz Kościuszko miał się
wyrazić, że nasz Wojciech poprowadził atak kosynierów z „głową”, że myślał podczas walki i dlatego
otrzymał nazwisko „Głowacki”. Tyle ciekawostek
o samym Wojciechu Bartoszu Głowackim.
Jakby nie patrzeć, po zwycięskiej walce w wojsku
Naczelnika Kościuszki nastąpiło pewne rozprężenie
dyscypliny i prawdopodobnie z tego względu nie

podążano za wojskami rosyjskimi celem ich całkowitego unicestwienia. Pod Racławicami Najwyższy
Naczelnik mianował chorążym za położone zasługi
wojenne Wojciecha Bartosa (ur. ok.1758-1794)
z Rzędowic, od tej chwili zwanego Wojciechem
Bartoszem Głowackim. Tym sposobem został on
pierwszym chłopem otrzymującym szlify oficerskie
za zasługi położone na polu walki. W Krakowie Tadeusz Kościuszko nadał dalsze dwa patenty oficerskie
z numerem 2 i 3 na chorążego 1. Regimentu Grenadierów Krakowskich za zdobycie drugiej armaty pod
Racławicami Józefa Świstackiego (zm. 1803/1804)
i dla Jędrzeja Łakomskiego. Trzecią armatę zdobył
wówczas chorąży Krzysztof Dąbrowski z 3. Regimentu Grenadierów.

Strój kosyniera

Józef (Stanisław) Świstacki (Świstaszewski, Świsłocki, Gwiździcki) po przebyciu szlaku powstańczego wiodącego od Krakowa, przez Racławice,
Połaniec, Szczekociny dotarł do Warszawy. Tenże
chorąży w Warszawie zdezerterował z mokotowskiego obozu i rzucił się używać uciech w stolicy. Tadeusz
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Kościuszko, bojąc się, że ten tryb życia może udzielić
się innym grenadierom, polecił 24 lipca 1794 roku
komendantowi Warszawy gen. Józefowi Orłowskiemu
aresztować dezertera. Był to swojego rodzaju ówczesny list gończy. Dzisiaj jest trudno ująć podejrzanego,
pomimo obowiązku meldunkowego i całej inwigilacji,
łącznie z możliwością ustalenia miejsca przebywania
danej osoby na podstawie posiadanego np. telefonu
komórkowego. W tamtym okresie również nie było
łatwo złapać wskazanej w rozkazie Naczelnika osoby. Dwukrotnie, 24 sierpnia i 2 września Kościuszko
ponagla gen. Orłowskiego: Chorążego Świstackiego
od kosynierów, który od 6 niedziel wałęsa się po Warszawie, aresztuj i do kwatery mojej przystawiaj jak
najprędzej.
Po upadku powstania Świstacki prawdopodobnie
wrócił do rodzinnej wsi, gdzie został – jak drzewiej
mówiono – powołany w rekruty do armii austriackiej. W czasie kampanii włoskiej przeciwko Napoleonowi został wzięty do niewoli francuskiej. Tam
dał się zwerbować przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Legionów Polskich, który dawnego kosyniera – chorążego – awansował na podporucznika
w 1. Batalionie 1 Legii za zasługi dawniejsze w ojczyźnie
miane. Brał udział w wielu kampaniach, przemierzając
całe Włochy. 3 maja 1798 roku batalion Świstackiego
wkroczył do Rzymu. W listopadzie i grudniu tegoż
roku Świstacki uczestniczył w wojnie francusko-neapolitańskiej, a potem walczył z powstańcami w prowincji Terra di Lavoro. W czerwcu roku następnego
nasz bohater wraz z Legią i armia francuską stoczył
krwawą bitwę nad Trebbią z wojskami austriacko-rosyjskimi dowodzonymi przez gen. Suworowa.
Dywizja gen. Dąbrowskiego poniosła wielkie straty,
a Świstackiemu i tym razem dopisało szczęście, gdyż
uratował się z tego pogromu. W okresie służby w Legionach nasz chorąży, a legionowy podporucznik,
zasłużył na szacunek wśród przełożonych i kolegów
oficerów oraz zyskał mir wśród żołnierzy. W momencie reorganizacji Legionów w półbrygady w Modenie
na pozostających w służbie 54 podporuczników zajął pierwsze miejsce. Dlatego też dostał przydział do
1. Półbrygady gen. Józefa Grabińskiego, dzięki czemu
uniknął wysyłki na wyspę San Domingo, gdzie Polacy,
o ironio, sami walczący o wolność swojej ojczyzny,
musieli krwawo rozprawiać z tubylcami walczącymi
o taką samą narodową wolność. Jednak niedługo nad
Świstackim świeciła szczęśliwa gwiazda. Pewnego
razu nasz podporucznik spożywał wieczerzę we włoskiej traktierni, w której to doszło do ostrej sprzeczki

oficera włoskiego z francuskim. Oficer francuski
chciał załatwić spór w sposób honorowy poprzez
pojedynek. Włoch natomiast odrzucił ten pomysł
i postanowił rozstrzygnąć spór w sposób mniej ryzykowny dla niego, skrytobójczo używając sztyletu.
Kiedy Francuz zamarkował opuszczenie jadłodajni,
Włoch wymknął się przed nim i zaczaił się w budynku
w ciemnej sieni. Jak pisze Bartłomiej Szyndler, w tym
momencie szczęście opuściło Józefa Świstackiego.
Ślepy traf chciał, że Francuz, jeszcze trochę zamarudził
przy stole, a Świstacki ruszył do wyjścia. Włoch myśląc, że lokal opuszcza Francuz z którym miał przed
chwilą ostrą sprzeczkę, pchnął go puginałem prosto
w serce. Nagła i tragiczna śmierć naszego bohatera
spod Racławic głęboko poruszyła jego legionowych
towarzyszy broni.
Tak zakończyło się życie jednego z trzech bohaterskich chłopów, którzy w bitwie pod Racławicami
dokonali czynu wpisanego w karty naszej bogatej
historii, jako początek batalii chłopów o Polskę, zrównując od tego momentu warstwę chłopską ze stanem
szlacheckim w tej walce, o tak szczytny cel.
P.S. Gdyby w Połańcu powstawały nowe ulice,
bez zbędnych ceregieli można by nadać nazwy
od godności tych dwóch bohaterskich chłopów
otrzymujących, bądź co bądź, oficerski awans
na polu walki o wolność naszej Ojczyzny z rąk
samego Najwyższego naczelnika gen. Tadeusza
Kościuszki.

Literatura:
1. Wojsko Polskie Kościuszki, Poznań 1894.
2. Warchałowski Kazimierz, Zarys historii Połańca do 1919 roku,
w Praca Zbiorowa, „Połaniec Zarys Dziejów”, Połaniec 1994.
3. Wąsowicz Wł. Łaska pańska (Przyczynek do dziejów Bartosza),
w Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne nr 42. Tarnobrzeg, 2014.
4. Szyndler Bartłomiej, Bitwa Racławicka 1794, Bellona 2013.
5. S z y n d l e r B a r t ł o m i e j ,
1746-1817, Bellona 1991.
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6. Strona internetowa: wzór patentu oficerskiego z nadania Tadeusza Kosciuszki .
7. Bartoszewski Kazimierz, „Dzieje insurekcji Kościuszkowskiej”
Nakład Franciszka Bondego, Wiedeń 1909. Reprint nakładem
Wydawnictwa Kurpisz S.A. Poźnań 2002.
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Małgorzata Dalmata-Konwicka

KSIĄDZ STANISŁAW ZBROJA
„Jak Małgorzata
przedstawiła księdza prałata”
Z ust niemłodych, nader często spękanych,
Usłyszałam jakże barwne opowieści
O kapłanie, co charyzmę miał ogromną!
Jedna strona naraz tylu słów nie zmieści…
Ksiądz Stanisław w Skarżysku Książęcym
Przyszedł na świat, gdy panował fin de siecle!
Cóż napisać? Będąc pacholęciem
Tak naprawdę rozpoczynał swój wiek…
Wiosna przyszła, marzec miał się ku końcowi.
Wstęga życia spowijała kawał świata…
Państwo Zbroja – Leokadia i Mikołaj
Nie wiedzieli, że piastują prałata…
Rósł syneczek im. Jak malowany!
Religijny od kołyski był…
Bystry nad swe pokolenie.
Boga kochał, ile tylko miał sił.
Brał nauki w Szkole Powszechnej
Przy Fabryce Klimkiewiczów w Skarżysku.
Na Sandomierz obrał drogę młodzieniec,
Kiedy w nocy anioł mu się przyśnił…
Rzekł do Stasia skrzydłem go muskając:
„Choć posturę masz rycerską i nazwisko,
Zapamiętaj chłopcze - ziemski synu!
Jedno z drugim to jeszcze nie wszystko.
Nie dla Ciebie oręż i posażne panny!
Tyś stworzony do kapłańskiej sutanny!”
Tak gimnazjum, później seminarium
Staś ukończył w mieście królów, Sandomierzu.
Przez biskupa Ryxa wyświęcony,
Który w niego od początku wierzył…
Mirzec, Bieliny Opatowskie, Zwoleń
Na nowego wikariusza czekały…
Doszła kresu pierwsza wojna światowa!
„Kraj nasz wolny!” – wołał głośno lud cały.
I „Mazurek Dąbrowskiego” stał się hymnem.
„Jeszcze Polska nie zginęła…” z piersi wyszło!
A zacnemu kapłanowi Zbroi,
Za probostwem probostwo objąć przyszło.
Bliżyn, Grabowiec, Tarłów, Modliborzyce
Witały księdza proboszcza – Zbroję!

Tak jak brama się rozwarła przed rycerzem,
Tak i one rozwarły swe podwoje…
Był rok tysiąc dziewięćset trzydziesty dziewiąty.
Wybuchła druga wojna światowa!
Minął czas na sentymenty…
Katyń, Oświęcim! Łapanki! Kontyngenty!
Rzeź zaczęła się od nowa…
Jak w amoku szalała wojenna zawierucha!
„Czas mi ruszać do Połańca, nim wyzionę ducha”Kapłan Zbroja rzekł do siebie samego
Wysiadając z kolejki w Sieragach.
Chwycił bagaż i pieszo do parafii podążył,
Bo kondycją się cieszył nie lada!
Nim skończył odmawiać litanie, różaniec,
Przed oczami mu wyrosło nasze miasto,
Połaniec!
Dzień i noc ! Bez żadnej przerwy,
Nie zważając na swe zdrowie i nerwy,
Proboszcz Zbroja – ryzykant z urodzenia,
Taki człowiek nigdy się nie zmienia…
Własną pierś za parafian nadstawiał!
Nocleg dawał, strawy nie odmawiał.
Krył przed wrogami swoich wiernych.
Jak święty Marcin przygarniał pod swój płaszcz…
I dziewczynkę wziął na wychowanie…
Dźwięczny głosik jej wypełniał plebanię,
Kiedy wspólne odmawiali „Ojcze Nasz…”
Wrogów wojennych traktował ksiądz kantem…
Dzwony kościelne skrył przed okupantem!
Trzy małe sygnaturki Niemcom w zamian dał…
Po wojnie znów dzwony biły na rezurekcje,
A każdy człek płacząc klękał tam, gdzie stał…
Raz za razem kapłan dawał wiernym lekcję…
Gdy brał proboszcz pierwsze tony Te Deum…,
Ludziom ciarki przechodziły przez ciało …
Tembr miał mocny.
Dziś powiedzą, że medialny.
Drugi po nim tylko echo miało…
Ewangelie wszystkie znał na pamięć,
Bowiem mieścił je w swym palcu małym!
Przy kazaniach, które głosił wprost z ambony,
To witraże, choć statyczne - same drżały!
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Młodym stułą ciasno wiązał dłonie…
Chrzcił dzieciątka, do komunii potem słał.
Zmarłych wiódł na drugą stronę…
Parafianom często na organach grał!
Ach! Jak ten ksiądz wielbił muzykę!
Spod jego palców ileż wyszło sonat ,
Polonezów, walców!
I chór proboszcz nastrajał…,
Rzecz jasna – mieszany!
Soprany, alty, tenory, basy!
Z łezką w oku wspomina te czasy
Ostatni tenor…
A te organy!
Ten dźwięk ich znajomy…
Rzekną parafiany!
Czas robi swoje…
Dziś miech poprawiony!
I każda piszczałka nie przez byle śmiałka…
Kapłan był człowiekiem pełnym wigoru!
Z ogromnym, jak on sam, poczuciem humoru!
Ten śmiech rubaszny i ten dowcip…
Pierwsza klasa!
Nie było na niego asa!
Był dalekowzroczny, lecz nie przez okulary!
Po latach potwierdzi to młody i stary…
A gdy chrztu Polski tysiąclecie nastało,
Biskup Lorek uczynił księdza prałatem!
Lecz proboszcz nie chełpił się swemi tytuły…
I nie kończę pisania mego na tem.
Proboszcz Zbroja był w Połańcu dwadzieścia dziewięć lat.
„Czas odchodzić. Już nie dla mnie ten świat”Mawiał z cicha wznosząc głowę ku niebiosom.
Schyłek żniw był, z pól zniknęły kłosy…
Przyszedł sierpień, z nim dziesiąty dzień.
Rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty pierwszy.
Po proboszczu został tylko cień i kronika,

I te parafialne księgi, w których pisał,
Co ważnego się działo...
Faktów, imion, nazwisk, dat tam niemało!
I została jeszcze po nim ta nauka:
„Kochać tych, co nas kochają, to nie żadna sztuka!”
W swą ostatnią drogę wyruszył prałat Zbroja…
A gdy trumnę ponieśli połańczanie na cmentarz,
Orszak płakał za kapłanem i niebo płakało…
Pan Bóg zawsze o swych sługach pamięta…
Miał Połaniec proboszcza nad proboszcze!
Garścią wspomnień po latach sypną wierni.
Takich ludzi dzisiaj rzadko świat wydaje…
Inne czasy mamy! Inne obyczaje!
Chrześcijanie jakby mniej są miłosierni…
Któż po księdzu Stanisławie nastał?
Oto i kolejni proboszczowie:
Ks. Asendi, ks. Wieczorek i ks. Wamyj.
A stary kościół niczym twierdza stoi
I wokół niego pną się kasztany,
Które szumiąc cytują znane nam słowa
Dziś już świętej pamięci księdza Zbroi:
„Gdzie praca tam i modlitwa”.
Chwała niechaj będzie kamieniarzowi,
Co fachem swym błysnął na kapłańskim grobie,
Gdzie wierni modląc się hołd składają
Księdza proboszcza osobie …
Ja księdza Zbroi nigdy nie poznałam.
Jeszcze nie było mnie na świecie…,
Lecz jako historyk na papier przelałam
O kapłanie parę wersów…
Resztę sami dopowiecie….
Połaniec, 10 sierpnia 2015 r.
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W HOŁDZIE PRAŁATOWI
Był 2 sierpnia dwa tysiące piętnastego roku. Niedziela. Pełnia lata w jego najpiękniejszych barwach.
Bo i dzień i uroczystości były szczególne: odpust Matki Bożej Anielskiej i odsłonięcie, a po nim
poświęcenie pamiątkowej tablicy ku czci śp. księdza Prałata Stanisława Zbroi, niegdyś proboszcza
parafii pw. św. Marcina w Połańcu, charyzmatycznego kapłana i wspaniałego człowieka…

Ksiądz Stanisław Zbroja w młodości

Kazanie wygłoszone przez ks. S. Kulę, poświęcone
osobie ks. Prałata i jego kapłańskiej posłudze, przepełnione nutą historii i patriotyzmu, bardzo wzruszyło zgromadzonych wiernych, w pamięci których ks.
Stanisław Zbroja jawi się jako ostoja wiary, sprawiedliwości i prawdy w tych, jakże ciężkich, wojennych
i powojennych czasach…

Ksiądz Stanisław Zbroja

Wszystkich zgromadzonych w tym wyjątkowym dniu
wiernych powitał ks. Jan Wamyj – obecny proboszcz i
duchowy gospodarz parafii. Wśród licznie zebranych
przedstawicieli duchowieństwa parafianie bez trudu
rozpoznawali twarze i głosy księży będących z nimi
w najważniejszych momentach życia… Oto i oni:
ks. Henryk Switek, ks. Stanisław Kula, ks. proboszcz
Jan Wamyj, ks. Witold Dobrzański – proboszcz parafii
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu, ks.
Marcin Polak, ks. Władysław Gwóźdź, ks. Stanisław
Kosowicz, ks. Krzysztof Lechowicz, ks. Stanisław
Bastrzyk, ks. Paweł Cygan – dziekan dekanatu połanieckiego. Również i siostra zakonna – Grażyna Maria
Kula ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi
w Krakowie – zaszczyciła nas swoją obecnością.
O oprawę muzyczną mszy św. zadbali: Piotr Motyka – organista tutejszej parafii i Feliks Warchałowski
– ostatni czynny tenor chóru powstałego w czasach
probostwa ks. Stanisława Zbroi.

Piotr Gad, jeden z najstarszych mieszkańców Połańca, podczas
wystawy fotografii towarzyszącej uroczystościom
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Po chwilach pełnych refleksji i zadumy, jakie towarzyszyły wiernym podczas kazania, odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej
postać ks. prałata. Do powyższego aktu poproszeni
zostali przedstawiciele grupy inicjatywnej, dzięki której postać ks. Stanisława Zbroi została uwieczniona
w pamięci wdzięcznych parafian: panie – Dorota Reguła, Kazimiera Majka, Teresa Switek, pan Grzegorz
Sowiński.

Ksiądz proboszcz Witold Dobrzański w towarzystwie inicjatorów
uroczystości upamiętniających księdza Zbroję. (od prawej strony)
Dorota Reguła, Kazimiera Majka, Grzegorz Sowiński

Napis na tablicy zawiera następującą treść:
Ks. Prałat Stanisław Zbroja
*1891 +1971
Proboszcz tutejszej parafii w latach 1941-1970
Obrońca życia i godności parafian
Darzony powszechnym szacunkiem i zaufaniem
Wdzięczni parafianie
Dzięki staraniom grupy inicjatywnej postać księdza prałata została przedstawiona także na portrecie
wykonanym przez jedną z pracowni fotograficznych
w Rzeszowie.
Po mszy świętej licznie zgromadzeni wierni, zaproszeni goście, przedstawiciele samorządowi, poczty
sztandarowe, strażacy, wzięli udział w procesji wokół
kościoła, której miłym akcentem był udział dziewcząt
w strojach krakowskich i jednej dziewczynki w stroju komunijnym, sypiącej kwiatki. Być może były to
wnuczki dawnych parafian prałata Zbroi…
Po procesji wspólnie odśpiewano Te Deum…
Wierni podziwiali także wystawę fotograficzną autorstwa grupy inicjatywnej, z sentymentem wspominając postać ks. Stanisława Zbroi w czasach, kiedy kapłan
był proboszczem w połanieckiej parafii. Zdjęcia udostępnili mieszkańcy ze swoich prywatnych zbiorów.

Pod tablicą pamiątkową złożono także symboliczną
wiązankę kwiatów.
Tablica została wykonana z czarnego marmuru
przez Zakład Kamieniarski Państwa Kwiatkowskich
z Połańca, którzy również podjęli się renowacji grobu
Uroczystościom towarzyszyła zbiórka środków potrzebnych na
odrestaurowanie grobowca księdza Zbroi

Pani Teresa Switek, jedna z inicjatorek uroczystości, na tle tablicy
odsłoniętej dla upamiętnienia ks. Stanisława Zbroi

ks. prałata. Całość przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu wiernych.

Jak dobrze, że pamięć o kapłanie Zbroi jest ciągle
żywa!
Również i Rada Miejska w Połańcu upamiętniła postać ks. Prałata, podejmując Uchwałę nr XVI/105/11
z dnia 29 września 2011 r., na mocy której jedna z ulic
miasta otrzymała im. Ks. Stanisława Zbroi. Ulica ta
znajduje się na osiedlu Południe.
Tak się tworzy historię, tak się ją upamiętnia, tak
się jej uczy…
A nasza Ziemia Połaniecka ma szczęście do mądrych i dobrych ludzi, prawdziwych patriotów. Prałat
Stanisław Zbroja jest tego najlepszym przykładem.
Połaniec, 24 sierpnia 2015 roku
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Radosław Matusiewicz

PARTYZANTKA ZALIWSKIEGO Z ROKU 1833
Jeszcze naród nie ochłonął po klęsce powstania listopadowego, a już 17 lutego 1833 roku z Paryża
wyruszyła do kraju grupa ok. 70 emisariuszy mających wskrzesić kolejne powstanie narodowe.
Na ich czele stał uczestnik powstania listopadowego – Józef Zaliwski.

Józef Zaliwski

Taktyka powstania miała polegać na wprowadzeniu
do Królestwa niewielkich oddziałów, a potem zbrojne
masy ludowe miały prowadzić wojnę totalną. Królestwo podzielono na 18 okręgów i wyznaczono ich
dowódców. Partyzanci otrzymali paszporty i po 150
franków na drogę. Do kraju wędrowali przez Szwajcarię, południowe Niemcy i Czechy.
Połowa powstańców udała się do Księstwa Poznańskiego, pozostali do Galicji. Tu stwierdzono,
że przekazywane przez wysłanników wiadomości
o nastrojach powstańczych są znacznie przesadzone.
Rozpoczęto organizowanie niewielkich oddziałów
i przygotowywanie ich do przekroczenia granic zaboru rosyjskiego. Termin wejścia do Królestwa ustalono
na 19 marca. W tym dniu granicę przeszły jedynie dwa
oddziały. Inne nie zdążyły sformować się i nadciągnęły
z dużym opóźnieniem.
19 marca, w dzień swych imienin, wyruszył Zaliwski, wzorem Kościuszki, w sukmanie chłopskiej
i krakusce – mundurze powstania, wraz ze swoim
oddziałem ku granicy Królestwa. Wraz z ośmioma towarzyszami przekroczył granicę w pobliżu Ulanowa,
kierując się poprzez miasteczko Zaklików w kierunku
Lublina. Zadaniem oddziału było m.in. prowadzenie
agitacji. Rozgłaszano informacje, że oddział wciela nawet ochotników z wojska rosyjskiego. Wrogie władze

szybko dowiedziały się o przybyciu na Lubelszczyznę
partii Zaliwskiego. Rozpoczęto pościg. Wobec braku
realnych szans na wzbudzenie powstania 19 kwietnia
Zaliwski powrócił do Galicji.
W Sandomierskiem sytuacja wyglądała podobnie.
Do wsi Górki, niedaleko Sadkowej Góry, należącej
do Rusockiego, gdzie czekali już pułkownik Wroński (czy też Broniecki) i major Dziewicki, zewsząd
przybywali młodzi ludzie. Okoliczne obywatelstwo
przysyłało zebranym partyzantom żywność i broń
(pistolety i dubeltówki). Po spożyciu śniadania dziedzic Rusocki i Wroński sprowadzili chłopów, którzy
całą gromadę (26 osób) powieźli na brykach na brzeg
Wisły. Przed przeprawieniem się do Królestwa partyzanci podali sobie ręce na znak niezłomnego wytrwania we wspólnej doli, po czym nielicznymi grupkami
ruszyli w krakowskie.
W grupce Kaspra Dziewickiego, majora głośnych
czwartaków z Avignonu, który był mianowany okręgowym na kieleckie, znaleźli się Olkowski, Kurzyjamski
i Raczyński. Grupa ta miała zaatakować posterunek
kozacki w Połańcu i zaopatrzyć się w broń i konie.
Właśnie tu miał zostać ogłoszony, jak za Kościuszki,
manifest podwójnego wyzwolenia, społeczno-narodowego. Dalej oddział miał dążyć Puszczą Świętokrzyską na Kielce, czy Radom ku Warszawie.
Rosjanie, dzięki informacjom szpiegów, byli
na to przygotowani. Wobec przewagi wroga i zupełnej apatii szlachty, a nawet chłopów, w Kieleckiem
mjr Dziewicki, uchodząc kilka dni przed pościgiem
Kozaków, rozdzielił oddział, a sam wzięty do niewoli
obok wsi Rataje w Stopnickiem, w myśl instrukcji
Wodza popełnił samobójstwo (22 marca), zażywając truciznę. Trzech jego towarzyszy odstawionych
zostało do Warszawy.
30 kwietnia 1833 roku wyrokiem pułkownika
gwardii Sotnikowa rozstrzelano Józefa Kurzyjamskiego, Błażeja Przeorskiego i Antoniego Olkowskiego.
Nieletniego Eustachego Raczyńskiego przepędzono
(właściwie przewleczono) przez 2000 pałek, po czym
z poszarpanym na strzępy ciałem, wysłano do kopalni
w zabajkalskiej Akatui.
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Po powrocie z Kongresówki do Galicji Zaliwski
odwołał działania i zarządził przygotowania do działań partyzanckich na wiosnę 1834 roku. W czerwcu
1833 roku przedstawił kolejny plan wyzwolenia kraju.
Nie przewidywano działań w Galicji i Wielkopolsce.
Plan ten nie uzyskał zrozumienia i nie został zaakceptowany przez ogół społeczeństwa.
Zaliwski przecenił zapał niepodległościowy zmęczonego powstaniem listopadowym społeczeństwa
i ostatecznie poniósł porażkę. Jednak Połaniec – miejsce ogłoszenia Uniwersału Kościuszki, już wtedy postrzegany był jako miasto – symbol walki o niepodległość i sprawiedliwość społeczną.

Temat partyzantki Zaliwskiego jest ciekawy z punktu widzenia historii Połańca i może w przyszłości doczeka się dokładniejszego opracowania.

Literatura:
1. www.wikipedia.pl
2. Alexander Kraushar. Czwartak Antoni Olkowski i jego towarzysze. Rok 1833. Warszawa 1918.
3. Kazimierz Skowroński. Z Kolbuszowej do Warszawy. Biuletyn
nr 1/65 Towarzystwa Opieki nad zabytkami przyrody i kultury
im. J. Goslara w Kolbuszowej.

Ks. Stanisław Kula z Niedziałek

KSIĄDZ JAN ZAJĄCZKOWSKI (1877-1931)
W 138. rocznicę urodzenia, w 115. święceń kapłańskich i 84. rocznicę śmierci kapłana, który przeżył
54 lata życia.
wówczas 34 lata i Marianny z domu Magier, mającej
23 lata. Byli rolnikami na większym gospodarstwie.
Miał dwóch braci: Adama i Dominika, oraz dwie siostry. W dniu urodzenia, w godzinach popołudniowych, w kościele parafialnym św. Marcina w Połańcu
otrzymał sakrament chrztu, z rąk ówczesnego wikariusza tejże parafii ks. Antoniego Kossakiewicza.
Rodzicami chrzestnymi byli: Wojciech Zając i Katarzyna Skład.

Ks. Jan Zajączkowski

Wieś Ruda wspominana jest już w XV
wieku. Wzmiankuje o niej już Jan Długosz. Położona wzdłuż rzeki Czarnej
od północy i z lasami od strony południowej.
W tej wsi, w 10 lipca 1877 o godzinie
6 rano, przyszedł na świat Jan Zając,
z rodziców Andrzeja Zająca liczącego

Akt urodzenia i chrztu
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Pierwsze nauki pobierał w Szkole Elementarnej
w Połańcu. W trzynastym roku życia rozpoczął naukę w Progimnazjum Męskim w Sandomierzu, które
ukończył w 1894 roku. W tym samym roku wstąpił
do Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
Na polecenie ówczesnego biskupa Antoniego Franciszka Sotkiewicza, jako alumn zmienia nazwisko
na Zajączkowski.
Pobyt w Seminarium Duchownym przypadł
na czas rządów diecezją Antoniego Franciszka Sotkiewicza (1883‒1901).
29 czerwca 1897 roku w katedrze sandomierskiej
otrzymuje tonsurę i święcenia niższe. 28 października 1899 roku w tejże katedrze przyjmuje święcenia
subdiakonatu, a 24 lutego roku 1900 w kaplicy domu
biskupiego przyjmuje diakonat. Zwieńczeniem 6-letniego przygotowania do kapłaństwa były święcenia,
które otrzymał 10 marca roku 1900 w kaplicy domu
biskupiego z rąk bp. Antoniego Franciszka Sotkiewicza.
Zaraz po święceniach, bo już 20 marca otrzymał
nominację na wikariusza parafii Skaryszew koło Radomia. Pracował w tej parafii przez 3 lata. W czerwcu
1903 przeniesiony zostaje na stanowisko wikariusza
do Iłży. Po 2 latach, 21 października 1905 zostaje
wikariuszem parafii Szydłowiec, gdzie pracuje przez
2 lata. W dniu 31 maja 1907 zostaje wikariuszem parafii Łagów Opatowski. Po miesiącu pracy w Łagowie,
przeniesiony na wikariusza do Waśniowa. W tej parafii pracuje również miesiąc i otrzymuje nominację
na wikariusza parafii Sulisławice. W 1909 roku zostaje mianowany administratorem parafii Chełmce.
Tu pracuje niespełna 3 miesiące, bo już 30 września
1909 powraca do Sulisławic, jako proboszcz tej parafii.
Doceniając gorliwość księdza Jana, biskup Zwierowicz powierza mu odpowiedzialne probostwo
w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach i tu przebywa on przez 8 lat, jako gorliwy i pełen
poświęcenia. Usilnie stara się podnieść kult cudownego obrazu Matki Bożej Sulisławskiej. Czyni przygotowania do koronacji obrazu. Ozdabia świątynię
pięknymi witrażami wykonanymi według projektu
artysty Frycza. Zabiega o koronację cudownego obrazu i w imieniu parafian kieruje prośbę do biskupa
sandomierskiego Mariana Ryxa, aby przeprowadził
uroczystą koronację. Z polecenia biskupa przystąpiono do zbadania dawności kultu i stwierdzono, że już
w połowie XVII wieku biskup krakowski, Andrzej
Trzebicki wydał dekret uznający obraz za słynący łaskami. Po tych wstępnych pracach w dniu 18 stycznia

1912 roku, biskup skierował do kapituły watykańskiej
dłuższą prośbę o pozwolenie na koronację. Decyzja
kapituły watykańskiej wymaga zatwierdzenia Stolicy
Apostolskiej. Sprawa czasowo się przedłużała, gdyż
wszelka korespondencja ze Stolicą Apostolską wysyłana i otrzymywana była za pośrednictwem rządowych
władz carskich w Petersburgu. Termin koronacji wyznaczono na dzień 8 września 1913 roku.
Przygotowanie wymagało wielkiego wysiłku duchowego, czasowego, materialnego
i fizycznego. Uroczystość wypadła imponująco – jej
przebieg wymaga specjalnego opracowania. Została
ona na długie lata w pamięci uczestników.
W roku 1917 ks. Jan otrzymuje nominację na probostwo w Skórkowicach w ziemi opoczyńskiej, dekanatu żarnowskiego. Tu podejmuje się poważnej
pracy – rozbudowy kościoła. Świątynia została rozbudowana według projektu architekta Słonimskiego
i Prokulskiego z Radomia w latach 1924‒1925.

Kościół parafialny w Skórkowicach (stan obecny)

W 1927 roku ksiądz Jan zaktywizował jednostkę
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starostwie Powiatowym
w Opocznie i w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
W parafii Skórkowice przebywał 14 lat i 5 miesięcy
– do końca swojego życia.
Rodzina Zająców wybudowała na swojej ziemi kaplicę w latach 20. XX w., najprawdopodobniej jako
wotum wdzięczności za święcenia syna Jana.
Ksiądz Jan cieszył się zawsze dobrym zdrowiem,
to też wiadomość o jego ciężkiej i nieuleczalnej chorobie była zaskoczeniem. Do ostatka trwał na posterunku i pomimo wyniszczającego się organizmu
spełniał obowiązki kapłańskie. W ostatnich dopiero
tygodniach udaje się do Krakowa w celu wzmocnienia
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Kaplica w Rudzie przed rozbudową

swego zdrowia i tu Bóg powołuje go do wieczności.
Opatrzony sakramentami świętymi umiera w dniu

29 listopada 1931 w krakowskiej klinice o godzinie
18:50. Ciało zmarłego rodzice sprowadzają do rodzinnej parafii Połaniec. Pogrzeb odbył się 5 grudnia 1931 roku w kościele parafialnym św. Marcina
w Połańcu. Wzięło w nim udział 10 kapłanów, m.in.
ówczesny proboszcz i dziekan dekanatu żarnowskiego
ks. Marian Bijasiewicz, ks. Roman Ścisłowski,
ówczesny proboszcz parafii Wielka Wola (Paradyż),
oraz koledzy zmarłego: ks. Bolesław Wójcik, ówczesny
proboszcz Wierzbicy, oraz ks. Stefan Suchecki, ówczesny proboszcz w Skrzynnie. Ciało zmarłego pochowano w grobie rodzinnym na tzw. starym cmentarzu.
Po lewej stronie głównej alei prowadzącej do kaplicy,
tam spoczywa, oczekując zmartwychwstania.
17 grudnia 1931 roku w parafialnym kościele
w Skórkowicach odbyło się dekanalne nabożeństwo
żałobne za zmarłego proboszcza księdza Jana Zajączkowskiego.
Ksiądz Jan Zajączkowski należał do grona bardzo
popularnych osobistości diecezji, odznaczał się nadzwyczajną dobrocią serca, uczynnością dla sąsiadów
i gościnnością. Zainteresowania jego sięgały dalej
– lubił książki, a do pokrzepienia ducha odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Rzymu. Jego postać to typ
człowieka i kapłana o szlachetnym, wielkim sercu.
W opracowaniu skorzystałem z akt personalnych Kurii
Sandomierskiej i z archiwum rodzinnego Zająców

Konstanty M. Michorowski

BITWA POD DUBIENKĄ
Dubienka to obecnie wieś gminna w powiecie chełmskim. Jest znana przede wszystkim ze stoczonej pod tą miejscowością bitwy wojsk polskich dowodzonych przez generała majora Tadeusza
Kościuszkę w wojnie polsko-rosyjskiej z 1792 roku, zwanej też wojną w obronie Konstytucji 3 Maja.
Faktycznie ta bitwa rozegrała się na polach wsi Uchańka w dniu 18 lipca 1792 roku. Koło tej wsi przebiegała
wówczas granica polsko-rosyjsko-austriacka, którą
wytyczyli zaborcy dokonujący pierwszego rozbioru
Polski. Dywizja gen. Tadeusza Kościuszki licząca około 5300 żołnierzy i dysponująca 24 działami, cały dzień
stawiała opór wojskom rosyjskim pod dowództwem
gen. Michaiła Kachowskiego. Armia rosyjska liczyła
25 000 żołnierzy zaprawionych w licznych bojach
oraz dysponowała 108 działami. Dzięki doskonałemu

usypaniu fortyfikacji polowych, wykonanych według
planów opracowanych przez Tadeusza Kościuszkę,
polskie wojsko mogło powstrzymać napór doświadczonego wojska rosyjskiego. Nawet jegrzy konni pod
pułkownikiem Kalembachem, którzy naruszyli granicę i terytorium Austrii, pragnąc tym samym okrążyć
polską dywizję, nie mogli rozbić dobrze broniących
się wojsk polskich. Tadeusz Kościuszko, widząc jednak przewagę liczebną wroga, wieczorem wydał rozkaz odwrotu wojsk polskich w szyku. Polacy stracili
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Mapy obrazujące przebieg bitwy pod Dubienką

około 900 żołnierzy i 6 dział, a rosyjskie straty oceniane są na 4000 żołnierzy. Praktycznie bitwa została nierozstrzygnięta. Jednak cel, jaki był postawiony
przed Kościuszką, został osiągnięty, czyli spowolniony
został pochód wojsk rosyjskich na Warszawę. W XIX
wieku upamiętniono tę bitwę poprzez usypanie kopca ziemnego na południowym skraju wsi Uchańka,
w miejscu, gdzie prawdopodobnie był zlokalizowany
sztab dywizji Tadeusza Kościuszki. Następnie carat
zburzył kopiec, ustawiając w tym miejscu pomnik
upamiętniający śmierć płk. Kalembacha. Całość
kopca została definitywnie zniszczona w 1939 roku.
W 1964 został kopiec został odnowiony i częściowo
zrekonstruowany i ma wysokość 10 m, a na szczycie
trzy maszty.
Tak w telegraficznym skrócie można przedstawić pierwszą bitwę Tadeusza Kościuszki, w której
wykazał kunszt dowódcy i inżyniera – specjalisty od
fortyfikacji i tym sposobem narodziła się wielka – już
nasza polska, a nie tylko amerykańska sława późniejszego Naczelnika Insurekcji Kościuszkowskiej.
Literatura:
1. Praca zbiorowa. Encyklopedia PWN t. 1 i 3, Warszawa 1973,
2. J. Fonkowicz, T. Twarogowski. Krwią i blizną – Z dziejów oręża
Polskiego, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa
1972,
3. P. Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów, PIW, Warszawa
1986,
4. Opracowania własne zamieszczone w „Zeszytach Połanieckich”
5. Sz. Kobylińskim Gawędy o broni i mundurze, MON, Warszawa
1984,
6. Opracowania własne opublikowane w „Zeszyty Połanieckie”,
Połaniec
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KOPIEC KOŚCIUSZKI… POD STOPNICĄ
Przeglądając materiały informacyjne na stronie gminy Stopnica znalazłem opis kopca, usypanego
na cześć Tadeusza Kościuszki, położonego w odległości około 500 m od trasy nr 73 Tarnów–Kielce
w kierunku wsi Mariampol. Zainteresował mnie fakt, dlaczego tenże Kopiec Kościuszki jest zlokalizowany pod Stopnicą, poza tradycyjnie opisywaną trasą przemarszu żołnierzy Naczelnika. Wojska
insurekcyjne obozowały we wsi Wójcza oraz w okolicznych przysiółkach i stąd też w powszechnym
mniemaniu pomaszerowały przez Pacanów do Połańca1. Dlaczego więc ludność miejscowa ponad
wiek później usypała kopiec? Czy nastąpiła pomyłka historyczna, czy też był to przejaw aktywności
ówczesnej miejscowej ludności, chcącej stworzyć miejsce kultu patriotyczno-religijnego po odzyskaniu niepodległości?
Dzięki pomocy nieocenionego kolegi Mieczysława
Machulaka, który zna wszystkie, no może prawie
wszystkie mapy dotyczące naszych okolic, dowiedziałem się, że był możliwy przejazd Tadeusza Kościuszki wraz ze sztabem i kawalerią innym szlakiem niż
to ujmują historycy i znawcy okresu Insurekcji. Trakt
pocztowy Kraków–Lublin był zlokalizowany wzdłuż
Wisły począwszy od Krakowa przez Brzesko, Nowy
Korczyn, Staszów, Opatów, Janików z przeprawą przez
Wisłę pod Annopolem i dalej kierował się na Urzędów
i Bełżyce i do Lublina. Te drogi z przeznaczeniem dla
przewozu poczty musiały mieć lepszą nawierzchnię,
powinny być szersze i przy nich powinny być zlokalizowane zajady dla pocztowych.
Jak to możliwe, że sztab i dowódca nie maszerowali razem z wojskiem? Jak podaje nasz regionalista,
śp. Kazimierz Warchałowski, w książce „Połaniec –
zarys dziejów”, wojsko insurekcyjne liczyło niecałe
73002 osób. Ponad 5300 było pieszych wojska regularnego i piechoty z kwietniowo-majowych zaciągów,
popularnych kosynierów i pikinierów, z tak zwanej
ruchawki. Do tego dochodziło 20 dział plus 187 osób
obsługi i 26 wozów zapasów. Największy problem
transportowy i nie tylko – moim zdaniem – stwarzał
lazaret, w skład którego wchodziło ponad 500 wozów
z rannymi i chorymi. Taką ilość ludzi, koni i sprzętu
trzeba było przemieścić pomiędzy poszczególnymi
punktami wyznaczonymi jako obozowiska. Największą przeszkodę przy przemarszu – prócz nieprzyjaciela – stanowiła jakość traktów drogowych. Trakt
komunikacyjny pomiędzy Pacanowem i Połańcem
nie był głównym ciągiem drogowym między tymi
miejscowościami. Stopnica – powiatowe miasto rządowe – miała większe znaczenie gospodarczo-polityczne niż sławny od 1933 roku z Koziołka Matołka

Pacanów, który był podrzędnym, w sensie gospodarczym, prywatnym miasteczkiem. W 1827 roku, a więc
33 lata po Insurekcji, według Tabeli Miast, Wsi i Osad
Królestwa Polskiego w piórze Kommisyi Rządowey
Spraw Wewnętrznych i Policji wieś Wójcza (Woycza)
liczyła 64 domy – w tym zabudowania dworskie –
w których mieszkało 408 osób, natomiast Pacanów
jako prywatno-gminne miasteczko liczył 156 dymów
z 1267 mieszkańcami.
Stopnica, jakby nie patrzyć, miasto powiatowe,
miała 135 dymów z 888 obywatelami. Jednak znaczenie miasteczka, jako centrum powiatowego, było
dużo większe. Stąd też główny trakt drogowy przebiegał z Nowego Miasta Korczyn poprzez Stopnicę
do Staszowa i następnie do Bogorii, w województwie
sandomierskim. Połaniec z wymienionych miast był
największy, bo liczył 237 dymów (domów) i 1700
mieszczan.
We wsi Wójcza był dwór, którego właściciele władali tzw. kluczem wójczańskim, do którego należało
7 wsi. To uzasadnia, dlaczego w literaturze podaje się
nazwę tej miejscowości jako miejsce stacjonowania
nie tyle wojska, co sztabu z Tadeuszem Kościuszką na czele. Natomiast trakt drogowy z Pacanowa
do Połańca stanowił tylko lokalną przeprawę. Ta droga przebiegała wśród lasów i dlatego można sądzić,
że była miejscami bardzo wąska i mogła być na niżej
położonych terenach podmokła. Odległość, jaką można dzisiaj zanotować pomiędzy Wójczą a Połańcem,
wynosi prawie 25 km, a z Wójczy do Połańca przez
Stopnicę i Oleśnicę niecałe 35 km. Logiczne wydaje
się, że piechota z lazaretem przemieszczała się krótszą
trasą, a bardziej mobilny sztab Tadeusza Kościuszki
wraz z jazdą pokonywał dłuższą, lecz może lepszej
jakości drogę.
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Pamiątkowy głaz przy kopcu Kościuszki pod Stopnicą

Na pamiątkę przemarszu wojsk insurekcyjnych tym
traktem mieszkańcy3 Mariampola, Stopnicy i okolicznych wsi usypali kopiec, którego budowę zakończono
w 1922 roku4 i uroczyście poświęcono w dniu 3 maja
tegoż roku, w święto Konstytucji, czyli w 128. rocznicę tego wydarzenia. Od tego momentu, aż do 1939
roku przy tym kopcu lokalnie organizowane były
uroczystości patriotyczne. Po II wojnie światowej
sytuacja polityczna nie sprzyjała tego rodzaju uroczystościom i kopiec, niekonserwowany, ulegał powolnej
dewastacji. Nawet miejscowi chłopi wybierali ziemię
na własne potrzeby. Dopiero w latach 80. ubiegłego
wieku z inicjatywy Zarządu Gminnego ZSL w Stopnicy rozpoczęto renowację tego zabytku. Uroczyste
zakończenie odbudowy nastąpiło 7 czerwca 1987

roku, przy czym na kopcu posadowiono krzyż metalowy, a u podstawy wkomponowano kamienną tablicę
z inskrypcją: TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE W 193.
ROCZNICĘ INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ
SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI STOPNICKIEJ.
Obecnie wymiary kopca to 4 metry wysokości
i średnica podstawy 12 m. Od 2004 roku systematycznie pod kopcem organizowane są uroczystości
kościelno-patriotyczne. Według legendy w tym miejscu miał obozować w 1794 r. Tadeusz Kościuszko.
Prawie pół wieku mieszkam na Powiślu. Tysiące
razy przemieszczałem się traktem oznaczonym jako
droga numer 73 i gdyby nie przynależność do Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu oraz zainteresowanie się historią Insurekcji, do dnia dzisiejszego nie wiedziałbym, że w tak niewielkiej odległości
od Połańca jest usypany zupełnie nieznany szerszemu
gronu kopiec Kościuszki. W tym przypadku można
dostrzec niedoskonałość pracy służb i organizacji
odpowiedzialnych za rozwój turystyki w naszym
regionie.
Literatura:
1. Banasik Jarosław, Gmina Pacanów, dawniej i teraz, Krosno–
Pacanów 2004.
2. Herbst Stanisław, Majewski Wiesław: Drogi i rzeki obszarów
łęczycko-sandomierskiego i wielkopolskiego w: Rawski Tadeusz
Redakcja Naukowa: Powstanie Kościuszkowskie 1794. Dzieje
militarne. Agencja Wydawnicza „EGROS”. Wojskowy Instytut
Historyczny, Warszawa 1997.
3. Leszczyński T, Jarosłw, Stopnica szkic monograficzny, Kielce
2003.
4. Warchałowski Kazimierz, Zarys historii Połańca do 1914 roku,
w: Praca zbiorowa, Połaniec Zarys dziejów. Urząd Miasta i Gminy Połaniec 1994.
5. Tarnowski Mieczysław, Kalendarium Insurekcji Wojsk Powstańczych z Krakowa do Maciejowic, w: prywatna Kronika Towarzystwa Kościuszkowskiego.

1 Twardowski Bolesław, Wojsko Polskie Kościuszki w 1794. Poznań 1894. Podaje: …Opuściwszy Wojczę, przybywa Kościuszko
przez Pacanów do Połańca…
2 Tamże: … Kościuszko wzmocniwszy korpus swój do 9000
głów…
3 Według źródeł pochodzących ze stron internetowych inicjatorem i pierwszym budowniczym kopca miała być młodzież
ze szkół stopnickich.

Widok na kopiec Kościuszki pod Stopnicą

4. Niektóra źródła podają datę zakończenia budowy kopca na rok
1924, w 130. rocznicę Insurekcji.
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ROK 2015 W PIGUŁCE
Rok 2015 był wyjątkowy dla Towarzystwa Kościuszkowskiego pod wieloma względami. Największy wpływ miały na to: utworzenie działającej przy stowarzyszeniu Ochotniczej Formacji Młodych
Kosynierów (OFMK) oraz realizacja grantu przyznanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK
w ramach konkursu Tu mieszkam, tu zmieniam.

WBK - logo projektu, w którym uczesniczyło TK w Połańcu

Po raz pierwszy od lat przemierzyliśmy cały szlak kościuszkowski, odwiedzając miejsca najważniejszych
insurekcyjnych bitew. Zadbaliśmy też o oprawę historyczną uroczystości patriotycznych, w których braliśmy udział. Wzięliśmy też udział w wielu imprezach
promujących nasze miasto. Działania Towarzystwa
można było śledzić na stronach internetowych, łamach prasowych i w programach telewizyjnych.

Wszystko zaczęło się, jak zawsze, w Krakowie,
od krótkiej inscenizacji Przysięgi Tadeusza Kościuszki na krakowskim Rynku. Potem, zgodnie
z chronologią historyczną, były uroczystości ludowe
w Racławicach i inscenizacja historyczna ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego na Kopcu Kościuszki
w Połańcu. Interesujące były też kolejne wyjazdy
do Szczekocin, Małogoszczy i Maciejowic. Działania te zaowocowały zaproszeniami na piknik kosynierski, otwierający sezon w Bibliotece Sichowskiej
oraz międzynarodową imprezę historyczną Turniej
o Złoty Warkocz Tarłówny, odbywającą się corocznie
na zamku w Dębnie.

Połaniecka reprezentacja na targach Agrotravel w Kielcach
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Podczas kręcenia spotu reklamowego

Uroczystości historyczne przeplatały się z imprezami promującymi nasze miasto i region. Połaniec był,
jest i będzie kojarzony z osobą Tadeusza Kościuszki,
a kosynierzy stali się rozpoznawalną w całym kraju wizytówką naszego miasta. Tak było na Targach
Agrotravel i imprezie Baw się z nami LGD-ami w Kielcach. Obraz ten utrwalił spot reklamujący Połaniec,
z udziałem młodzieży z OFMK, w którym widzom

TVP2 przedstawione zostały najciekawsze miejsca
województwa świętokrzyskiego.
Regiment kosynierów zaprezentował się też na antenie ogólnopolskiego kanału TVP Historia. W programie Historia żywa oprócz kosynierów pokazane
zostało wojsko z okresu insurekcji.
Koniec roku stał pod znakiem realizacji projektu
Kościuszko wiecznie żywy, który uzyskał akceptację
Fundacji Banku Zachodniego WBK w konkursie
Tu mieszkam, tu zmieniam.
Projekt zakładał przygotowanie scenariusza i rekwizytów potrzebnych do przedstawiania w każdym
dowolnym miejscu najważniejszych scen z Insurekcji
Kościuszkowskiej. Taką żywą lekcję historii pierwsi
oglądnęli mieszkańcy Maciejowic podczas październikowych uroczystości kościuszkowskich.
Inscenizacja „Insurekcji 1794 w pigułce” przedstawiona została również mieszkańcom Połańca
na placu przed pomnikiem Kościuszki, podczas
Święta Niepodległości. Projekt zakończył się dużym sukcesem stowarzyszenia, które działa coraz
prężniej i jest widoczne nie tylko w Połańcu, ale
w całym kraju.

Inscenizacja niepodległościowa 11 listopada 2015 r. w Połańcu
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POŁAŃCZANIE NA FESTIWALU PODRÓŻNICZYM
„TRAWERS W POLSKĘ 2015”
21 listopada 2015 r. przedstawiciele LGD Dorzecze Wisły (partner imprezy) oraz Towarzystwa Kościuszkowskiego wzięli udział w Festiwalu Podróżniczym TRAWERS W POLSKĘ 2015 w Wyższej
Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
autor przewodników i albumów promujących LGD
Dorzecze Wisły.
Mówił on o potrzebie ochrony polskiego dziedzictwa
kulturowego w Polsce, a także zaprezentował swój dorobek fotograficzny na wystawie pt. Dziedzictwo kulturowe w przestrzeni Urban Exploration. Poprzez pryzmat

Na Festiwalu Podróżniczym TRAWERS W POLSKĘ w Wyższej Szkole
Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Impreza ta to dwudniowe wydarzenie, podczas którego
zaproszeni podróżnicy i specjaliści opowiadają wyłącznie o Polsce. Organizatorzy udowadniają, że nie tylko
relacje z podróży po Kenii czy Nowej Zelandii mogą
zrobić wrażenie. Pokazują, że również w Polsce można
ciekawie spędzać czas. Odkrywają na nowo najbliższą
okolicę, chcą inspirować i zaskakiwać. W tym roku
wszyscy spotkają się już po raz trzeci, aby przekonać
się, że nie potrzebne są dalekie podróże, bo ciekawe
miejsca i niesamowite historie kryją się tuż za rogiem.
Jednym z gości festiwalu był Artur Komorowski z Połańca, sympatyk Towarzystwa Kościuszkowskiego,
Wystawa zawiera również pięć prac Karola Szulca, studenta Grafiki
na Uniwersytecie Pedagogicznym

Artur Komorowski (po prawej) i jego wystawa fotograficzna
Dziedzictwo kulturowe w przestrzeni Urban Exploration

alternatywnej turystyki ekstremalnej, jaką jest URBEX,
pokazał Polskę jako egzotyczny, ciekawy i mało znany
kraj. Na wystawie zajrzeć można do: opuszczonych dworów i pałaców, kopalń, baz wojskowych, porzuconych
chat czy ruin wielkich fabryk z czasów PRL-u. Wśród
fotografii znaleźć można obiekty z naszych okolic, jak
np. dwór w Ruszczy czy dawna gorzelnia w Rytwianach.
Warto dodać, że wystawa otrzymała patronat Narodowego Instytutu Dziedzictwa z Warszawy. Mamy nadzieję, że ekspozycja zawita również do Połańca.
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PATRYK PIETREK
Przebywając niedawno w pewnym miasteczku, spotkałem idącego ulicą mężczyznę, jako żywo
przypominającego słynnego Patryka Pietrka. Smakosza słynnego Mamrota, a później solistę zespołu Duo Spoko z wilkowyjskiej ławeczki z serialu Ranczo. Bardzo chciałem porozmawiać o jego
charakterystycznej roli Pietrka i zaprosić do Połańca na uroczystości kościuszkowskie. Chętnie się
zgodził na rozmowę, która niestety nie doszła do skutku z bardzo prozaicznej przyczyny. Popularność Pręgowskiego wśród kobiet przerosła moje najśmielsze oczekiwania i w związku z tym udało
mi się zaledwie uzyskać osobiste życzenia dla czytelników Zeszytów Połanieckich i z trudem zrobić
zdjęcia. Taki to był mój debiut reporterski w Zeszytach Połanieckich.

Piotr Pręgowski w trakcie pisania życzeń
dla Czytelników Zeszytów Połanieckich

Piotr Pregowski z autorem artykułu (w środku)

Piotr Pręgowski urodził się w Warszawie w 1954 roku.
W młodości uprawiał zapasy. Zdobył nawet złoty medal w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży. Uczył
się konkretnego zawodu, a przed powołaniem do wojska „uciekł” na studia aktorskie. Grał w kilkudziesięciu filmach. Jego charakterystyczny głos sprawił,
że stworzył dubbing w bardzo dużej ilości produkcji.
Prowadził rozrywkowy program w telewizji „Od ucha

do ucha”. Występował m.in. w Teatrze Narodowym,
Teatrze Kwadrat, Teatrze Rozmaitości i w Operetce
Warszawskiej, gdzie kreował wiele ról. Honorowy
sołtys powiatu lipowskiego. Ostatnią bardzo ważną
rolę powierzono mu, jako radnemu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Warto zauważyć,
że otrzymał więcej głosów niż niejedna partia startująca w tych wyborach w tymże województwie.

Życzenia dla Czytelników Zeszytów Połanieckich
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I CO DALEJ Z TYMI DALMATAMI
NASZEJ SYBERIADY CZĘŚĆ II

Jest 29 listopada 2015 roku. Niedzielny wieczór. W Połańcu dzień wcześniej spadł pierwszy „poważny” śnieg. Może nadejdzie zima… Może, bo takiej prawdziwej nie było od prawie trzech lat.
I w oczekiwaniu na zimę piszę drugą część artykułu z cyklu Nasza Syberiada.
Rodzina Dalmatów na dalekiej Syberii liczy dziś
101 osób. I pewnie na tym nie koniec, bo wiadomo,
że krew nie woda… Wuj Władysław, połaniecki zesłaniec, był dwukrotnie żonaty i dlatego jego rodzina
rozdzieliła się na dwie linie – polską i rosyjską. Ileż
to już pokoleń czci pamięć o założycielu swojego
rodu? Pięć? Jakimi ludźmi byli i jakimi dziś są potomkowie wuja?
Czas na opowieść o Wiktorii – jedynej córce Władysława Dalmaty z tzw. linii polskiej.

Wiktoria Władysławowna z mężem i córką

Dokumenty zwiazane z bohaterką artykułu

Wiktoria Władysławowna Diogienowa urodziła
się 21 grudnia 1924 roku w Irkucku. Dokładnie tego
samego dnia umarł W. Lenin. Jakie to nasze życie jest
nieprzewidywalne… Jednemu nad kołyską śpiewać
zaczynają, a drugiemu nad trumną ostatnie pożegnanie odprawiają…
Dziecię zostało ochrzczone w irkuckim kościele
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny. Od najmłodszych lat bystra, rezolutna dziewczynka, wnikliwa obserwatorka ludzi i otaczającego
ją świata, z silnie zakorzenionym poczuciem polskości
i głębokim jak Bajkał patriotyzmie, wiedziała, że musi
jakoś funkcjonować w tym komunistycznym świecie,
gdzie ludzie drżeli o swoje życie, słysząc nazwisko
Stalin czy Dzierżyński. Wiktoria Władysławowna
musiała normalnie żyć w pełnej świadomości tego,
co ją mogło spotkać i pełnej gotowości do poświęceń… Dzięki takiej postawie dawała swojej rodzinie
świadectwo prawdy, często jakże bolesnej, o niechlubnych czasach Związku Radzieckiego.
Jako dziecko Wiktoria nie chodziła do przedszkola.
Pierwszym miejscem edukacji był dla niej dom rodzinny. Tu nauczyła się pisać, czytać, liczyć i modlić.
Wuj Władysław cenił naukę i wszystkie jej osiągnięcia. Swoim dzieciom starał się zapewnić odpowiednie
wykształcenie. Każdego dnia roku szkolnego mała
Wiktoria podążała pieszo do znajdującej się w odległości 5 km od domu szkoły. Żal było ojcu tych drobnych nóżek, chociaż on sam przebył szmat drogi skuty
kajdanami w marszu skazańców podążających z Polski
na Syberię... Świetny w stolarce i rzeźbie, dorobił do
walonek córki płozy z drewna i niczym na łyżwach
mknęła dziewczynka w chustce z owczej wełny na głowie i kufajce-waciaku przez skutą lodem rzekę Angarę.
Dzieci ze szkoły dziwiły się dlaczego Wiktoria jest
zawsze pierwsza ze wszystkich uczniów na lekcjach…
Dziewczynka była pilną uczennicą, a po lekcjach
pomagała rodzicom w gospodarstwie. Miała wielu
przyjaciół. Wspólnie urządzali w swoich domach
teatrzyki, a na widowni zasiadała rodzina i sąsiedzi,
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Irkuckie rozrywki

zwykle Polacy. Najbardziej popularnymi wtedy bajkami były m.in. Konik Garbusek, Masza i niedźwiedź. Wuj
Władysław robił dla córki kukiełki z drewna, które
później wykorzystywała do przedstawień. Zimą, kiedy
Angara pokryła się grubym lodem, Wiktoria wbijała
weń masywny, drewniany pal, następnie dowiązywała do niego kilka sznurków i wspólnie z innymi
dziećmi robiła rundę za rundą dookoła, niczym jeździec na koniu prowadzonym na ląży… Inną zabawą

syberyjskich dzieci było zjeżdżanie z górki na skórze
niedźwiedzia. Sanki pojawiły się znacznie później, ale
gdy nastały, zaprzęgano do nich konie i tak urządzano wycieczki po zamarzniętej rzece. Dziś tego typu
rozrywki mają miejsce na Bajkale, lecz zamiast koni

sanie tworzą duet z samochodem… Jak wyglądały
święta Bożego Narodzenia w domu rodzinnym Wiktorii Władysławowny? Można stwierdzić, że prawie

Irkuckim kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
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nie było ich wcale. Kościół był zamknięty. Proboszcza
zastrzelono w czasie przeprowadzania tzw. operacji
polskiej, o czym pisałam w poprzednim artykule….
Władza robiła wszystko na przekór polskim zesłańcom. Jednak Polacy ufni, pełni nadziei na lepsze jutro,
przygotowywali się do świąt. Podstawowym składnikiem potraw wigilijnych była kapusta. Oprócz niej
swojska kiełbasa, w której wyrabianiu wuj Władysław
był przecież mistrzem… Jedzenie przechowywano
w specjalnych beczkach w temperaturze minus 50˚C.

bardzo proste i może właśnie dlatego tak ważne. Życzono sobie nawzajem, żeby ta syberyjska tułaczka
Polaków wreszcie się zakończyła i żeby mogli wszyscy,
kto tylko żyw i siły miał jako takie, wrócić do Polski,
o której śnili prawie każdej nocy i by przy wigilijnym
stole mogli wreszcie usiąść i zaśpiewać Bóg się rodzi,
moc truchleje…, bo ta kolęda tłukła się w niejednej
polskiej piersi… Tak samo było z Wiktorią i jej najbliższymi. Jednak wuj Władysław, pragnąc chronić
swoją rodzinę przed represjami ze strony władzy,

Jewgienij i Ludmiła - połańczanie pochodzący z Irkucka

To była dopiero lodówka! Pieczono także słynne syberyjskie ciasteczka z mąki, cukru, margaryny i zamiast jajek dodawano… kilka łyżek majonezu. Całość
polewano lukrem. Ta receptura aktualna jest do dziś.
I choinkę, największą chyba frajdę dla dzieci, można
było ubierać. Była na to zgoda wydana jeszcze przez
Lenina. Śpiewano często piosenkę W lesie rosła choinka. Nie było mowy o obchodzeniu wigilii, a jeśli już
to po kryjomu przed władzami. Wówczas składano
sobie życzenia, lecz bez łamania się opłatkiem czy
chlebem. Jakież to mogły być życzenia? Zwyczajne,

dwukrotnie obchodził święta Bożego Narodzenia.
Najpierw po cichu, w religii rzymskokatolickiej, a później oficjalnie, w religii prawosławnej. A gdyby kto
w dniach 24‒26 grudnia uciekł do kościoła na modlitwę czy pasterkę, to marny jego los. Czekało go
przesłuchanie, więzienie, a nawet śmierć. I tak było
na terenie całego Związku Radzieckiego. Katolicki
biskup diecezji Świętego Józefa w Irkucku, Cyryl Klimowicz, przebywając razem z rodzicami na zesłaniu
w Kazachstanie, wspominał, że jako 8-letni chłopiec
uciekł na pasterkę. Za to ogolono mu głowę do gołej
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Dokumenty zwiazane z bohaterką artykułu

skóry zostawiając tylko dwa pasy włosów na kształt
krzyża. W ten sposób przedstawiciele miejscowej policji chcieli ośmieszyć chłopca przed rówieśnikami,
lecz ten zdusił w sobie cały ten wstyd, uznając ten
krzyż na głowie za proroczy znak i został później…
biskupem.
Tuż po Bożym Narodzeniu dziewczyny ściągały
walonki i rzucały w powietrze. W zależności od tego,
gdzie upadł but, stamtąd pochodził będzie przyszły
mąż… Ot, taka sobie wróżba… Czas młodości
Wiktorii Władysławowny przypadł na lata II wojny
światowej. Wiktoria podjęła pracę jako sekretarka
w głównej siedzibie Kolei Wschodniosyberyjskiej.
Tam także poznała swojego przyszłego męża – Wiktora (urodzonego 13 lutego 1916 roku), który był
osobistym kierowcą dyrektora tejże kolei. Młodym
wkrótce przyszło zderzyć się z wojenną rzeczywistością. Obydwoje rozporządzeniem NKPS zostali skierowani na front od 1 marca 1942 roku do 10 października 1945 roku na tereny kaluskiej obłasti, niedaleko
Smoleńska. Wiktoria i Wiktor służyli we Wschodnim
Eksploatacyjnym Oddziale Nr 5.

Front wschodni był największym i najbardziej
krwawym w historii wojen. Jeśli sięgnąć do historiografii radzieckiej i rosyjskiej, działania wojenne,
jakie miały miejsce na tymże froncie, funkcjonują pod
nazwą Wielka Wojna Ojczyźniana. Siły wojskowe były
tu niezwykle liczne: w czerwcu 1941 roku w walkach
brało udział 5,5 mln żołnierzy państw Osi, latem 1942
roku doszło ponad 70% żołnierzy armii niemieckiej,
a w ostatnim roku wojny dołączyło 7,5 mln żołnierzy
radzieckich.
Jak córka Władysława Dalmaty radziła sobie
w tym okrucieństwie wojny. Był twarda, zahartowana, bo tak została wychowana przez rodziców.
Służąc w 5 oddziale, rozminowywała tory kolejowe,
ściągała rannych z pola walki – ofiary bombardowań
przez niemieckie samoloty, ludzi często bez nóg i rąk,
a nawet bez głów, bo i takim należał się przecież godny pochówek… Opatrywała rany poszkodowanym
żołnierzom, przewoziła ich do szpitali, prowadziła
dokumentację medyczną. Zawsze mawiała, że ręka
Boga ją chroniła, bo z jej koleżankami i kolegami z oddziału różnie bywało… Wiktor, jej narzeczony, który
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Bajkał zimą

transportował rannych, również został postrzelony,
co odbiło się później znacznie na jego zdrowiu.
Wiktoria była honorowym dawcą krwi. Miała
grupę krwi pasującą do pozostałych typów. Jednak
medycyna od tamtej pory bardzo się rozwinęła i dziś

się już takich działań nie praktykuje, bo wstrząs anafilaktyczny czy krwotoczny murowany… Jako honorowemu dawcy krwi, Wiktorii przysługiwał inny,
lepszy rodzaj pożywienia, by krew mogła się szybko
regenerować. Korzystając z tego rodzaju świadczeń,

Nad brzegiem Bajkału
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Syberyjska głusza

Wiktoria pomagała biednym dzieciom i sierotom,
dla których głód i wojna były nieodłącznymi towarzyszami życia.
Jednak i w całej tej wojennej zawierusze, pośród
huku bomb i orkiestry z karabinów, było miejsce na to,
co najpiękniejsze, na miłość. I tak, w tym frontowym
towarzystwie, Wiktoria Władysławowna Dalmata
poślubiła swego wybranka, Wiktora Diogienowa
w lutym 1944 roku. I dokładnie w swe 20 urodziny,
21 grudnia tegoż roku, ta dzielna kobieta urodziła
córkę, Swietłanę. Na kolejną – Nataszę, czekała 10
lat. Po powrocie z frontu Wiktoria rozpoczęła studia
na Uniwersytecie w Irkucku, a po ich ukończeniu
otrzymała posadę księgowej w miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jej mąż Wiktor pracował
w spółdzielni dla inwalidów wojennych, bo rany odniesione na froncie dały o sobie znać. Miał niedowład
nóg. Wiktor zajmował się wyplataniem toreb przeznaczonych na zakupy, które potem były dostępne
we wszystkich irkuckich sklepach. By mógł dojeżdżać
do pracy, otrzymał od władz radzieckich samochód
Zaporożec. Zmarł nagle w swoim domu.
A co było dalej z wdową po nim – Wiktorią Władysławowną, bohaterką mojego artykułu? Dożyła 80

lat. Cały czas uśmiechnięta, elegancka, w sznurach
bursztynowych korali na szyi, butach na obcasach
i jedwabnych pończochach, które miała na sobie
nawet w trumnie. Tak, drodzy czytelnicy. Wiktoria
Diogienowa była bardzo szykowną kobietą…
I taką ją zapamiętali jej najbliżsi. Bowiem właśnie
od nich usłyszałam tę jakże barwną historię kobiety,
która na przekór wszelkim przeciwnościom losu, nigdy nie dawała za wygraną tylko brnęła naprzód, jak
na prawdziwego żołnierza przystało. Zmagając się
z chorobą Parkinsona i nadciśnieniem, zmarła w 2004
roku. Za zasługi wojenne państwo rosyjskie wystawiło Wiktorii Władysławownie grobowiec na jednym
z irkuckich cmentarzy. Na grobie baby Wiki, bo tak
zwracały się do niej jej wnuczęta, widnieje napis: Jestem żołnierzem… Do końca nim pozostała…
Prawnuczce Wiktorii Władysławowny, a mojej
kuzynce Ludmile Karpowej, mieszkającej na stałe
ze swoją rodziną w naszym kochanym Połańcu, serdecznie dziękuję za wszelkie informacje i sugestie, bez
których – Ludmiło – ten artykuł byłby… No właśnie,
jaki…?
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MATERIAŁY Z ARCHIWUM
TOWARZYSTWA KOŚCIUSZKOWEGO
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ROK 2017 ROKIEM KOŚCIUSZKI?
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Andrzej Łowicki

WIERSZE WYBRANE
DALEKI POWRÓT
Rzewnie powracam do mych lat dziecięcych,
może dlatego, żem już człowiek stary.
To nic, że mój rozum był jeszcze cielęcy
i wierzył w gusła różne, tudzież czary.
Bez znaczenia, że nie było czekolady Wedel
a pomarańcze trafiały przed gwiazdką.
Choć przecież klepałem i to nie raz biedę
a okład na chlebie bywał bardzo rzadko.
Codziennie ćwiczyłem swoją wyobraźnię,
by przedmiot zabawy wykonać samemu
a przy tym matki biednej nie rozdrażnić,
która wzbraniała. Nie wiedziałem, czemu.
Przez calutkie lato moje małe nogi
nie były zniewolone obudową buta.
Co prawda były wtedy inne drogi
a i strawa była wtedy mniej zatruta.
Do szkoły wtedy nosiłem kałamarz,
bo wieczne pióro sięgało do marzeń
w zeszytach była więc niejedna plama
a dochodziło też do gorszych zdarzeń.
Na ławkach grałem także w cymbergaja
(najlepiej grało się na długiej przerwie)
Przedwojennym bilonem, co się szlajał
w niejednej szufladzie, bądź konserwie.
Trudno to pojąć dzisiejszej dzieciarni
zaopatrzonej w zabawki, gadżety
czy są szczęśliwsi i bardziej figlarni?
Obserwuję ich i wątpię niestety.
ZIEMIA
Sponiewierana
przez wyznawców „mamony”
krótkowzrocznością zjadaczy chleba
golona z zielonej nadziei trwania
pod coraz cieńszą kołdrą ozonu
pozwala Słońcu na figle ponad miarę
zadymiona, z coraz bardziej szarą cerą
coraz częściej zdesperowana
wysyła huragany, by zdmuchnąć szary puder
kicha podrażniona metanem
skrzywiła prądy oceaniczne
zawdziewa

coraz mniejszą czapkę lodowców
jeszcze zielona na północy
kieruje gehennę uciekinierów
ku tej części
jeszcze bezpiecznej
na krótko.
MYŚLI
Jak paciorki różańca
palce modlącej
tak ja przesuwam w miarowym rytmie
ostatnio przyśpieszonym
dzień za dniem przemijania
w wiadomym kierunku
to nic
dopóki bije zegar
ręce zapisują przesłanie myśli
nie zawsze gotycko wzniosłych
tworzą nowe i nowe i nowe pliki
takie drobiazgi dla potomnych
czy zechcą
zaplątani w pajęczynę codzienności
czy znajdą czas w wyścigu szczurów
by wejść
w świat mojej jaźni.
W TAMTE DNI PRZED
pogodne jak dzisiaj
wysuszone snopy zwożono do stodół
jak co roku krowy na ścierniskach
wyjadały zielone resztki po kosie
jeszcze nie pachniały ziemniaki
często przypalone w ogniskach
pachnących łętowym dymem
zakupione zeszyty czekały w tornistrze
na pierwszy dzwonek
spokój propagandy o sile armii
wciskał do kąta odczuć
strach o jutro
jedynie za słupami granicznymi na Weście
trwał uporządkowany ruch
na blitzkrieg.
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ARYSTOKRATA
Dawno temu, kiedy byłem dzieckiem
w tamtym Połańcu, przy ulicy Mieleckiej,
na rogu Koziej mieszkał mistrz masarski.
Pan w słusznym wieku, ale jeszcze dziarski.
Rzemieślnik artysta a przy tym orator.
Mówił ze swadą, tak jak prokurator.
Nie lubił bardzo wstawania o świcie.
Wstawał, gdy zegar kończył ósme bicie.
Zamówiony przychodził około dziesiątej,
oceniał w mig sytuację oka swego kątem
swój worek z narzędziami z szacunkiem
kładł na stół. Gardził każdym trunkiem.
Teraz systemowo brał się do roboty.
Wieprza uśmiercał zawsze bez kłopotu
Spuszczał krew, skrobał i wywnętrzał,
Wieszając za tylne nogi dostęp zwiększał.
Po czynnościach prostych, a niezbędnych
przystępował zaraz do prac drugorzędnych,
jak robienie kaszanek, tudzież salcesonów,
ani przez moment nie tracąc rezonu.
Po wygotowaniu tychże z miną znawcy,
ostrym nożem, sprawnością oprawcy
oddzielał słoninę i formował boczki,
i kroił mięso w takie zgrabne klocki.
Mięso doprawiał według sobie znanej
receptury przypraw. Było zostawiane
do następnego dnia. Dopiero w osłonki
wprowadzał mięsa rozdrobnione szczątki.
Wędził wszystko dymem wybranego drzewa.
Jakiego? Tego wam tu nie dośpiewam.
Takich cud wędlin przez ponad pół wieku
nie spotkałem nigdzie mój miły człowieku.
To nie był zwykły fachowiec za opłatą,
jakich wielu było w późniejszych latach.
On utożsamiał cechy starych mistrzów,
był arystokratą fachu, dzisiaj w zgliszczu.

TAK NIEDAWNO
Jak gruszki z popiołu
wygrzebuję z pamięci sprzed sześciu dekad
lecz jeszcze ciepłe
wspomnienie granicy
między zapachem nafty
a jasnym światłem żarówki
w rodzinnym gnieździe

na drewnianych słupach
dwie cienkie ścieżki jasności
wchodzące pod każdy dach.
Pierwszy głos świata
z głośnika zawieszonego na ścianie w kuchni
sterowanego przez pana w radiowęźle
z pierwszą bajką o szewcu dratewce
z sołtysem Kierdziołkiem
uchylały się drzwi
do oświeconości.

MAŚLANA CHWILA WSPOMNIEŃ
Maselnica, zwana maśnicą, gdzieniegdzie kierzanką,
to naczynie, gdzie śmietanie urządzano pranko.
Budowa nieskomplikowana, raczej prosta taka
składa się z konwi, wierzchnika a także bijaka.
Najpierw w centryfudze, zmyślnym urządzeniu
z mleka ciut odstałego, nie zaraz po dojeniu
oddzielano śmietanę, ten materiał wyjściowy
w wirowanie wprawiając ruchem obrotowym.
Bijakiem śmietanę w konwi bito, czego skutkiem
w śmietanie powstawały najpierw żółte grudk,
z których po odcedzeniu pożywnej maślanki
powstawała osełka z tej drobnej sklejanki.
Tamto masło, uwierz marketowy kliencie
jadam codziennie, nie przy wielkim święcie.
Myślisz, skąd takie moje rozpasanie?
Ja po prostu karmię nim swą pamięć.

AUTOWIERSZ
Gdy zachorzeje moja stara, wysłużona bryka,
gdzie kieruje swe koła? Do automechanika.
Gdy mnie ktoś stuknie, co się przecież zdarza,
to gdzie muszę jechać? Do autoblacharza.
Po nim blacha jest gładka, tak jak stary piernik,
kto jej przywróci nowość? Pan autolakiernik.
Pora wymienić koła, wszak najwyższa pora,
kogo muszę odwiedzić? Autowulkanizatora.
Coś iskrzy w instalacji. Nie pali, gdy pstrykam,
więc znowu podjeżdżam do autoelektryka.
Kiedy jakaś część umrze, to w nieszczęściu
może mi pomoże sklep z szyldem autoczęści.
Te kilka prostych wersów, ogłaszam to światu
powstało także jakby z automatu.
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