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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Państwa ręce dwudziesty siódmy numer „Zeszytów Połanieckich”. To pierwszy zeszyt,
z którym – po odejściu na zasłużony odpoczynek
dotychczasowego redaktora, kolegi Marka Pedyńskiego – musiałem zmierzyć się osobiście. Czy mi
się to udało, ocenią Państwo po jego przeczytaniu.
Numer zaczynamy po kościuszkowsku, przemówieniem Małgorzaty Konwickiej, wygłoszonym
podczas tegorocznych Dni Połańca. Znajdziemy
w nim zarówno trochę historii, jak
i kilka ciekawostek z życia naszego
stowarzyszenia.
Nowością jest kolejny materiał,
przygotowany przez Łukasza
Orłowskiego, a dotyczący nowo
powstałego przy Towarzystwie
Kościuszkowskim oddziału Legii
polsko-włoskiej. Taka forma „wojaczki” przyciąga coraz więcej osób,
i to nie tylko płci męskiej.
Kolejne artykuły, autorstwa
Pauliny Mielnik, podejmują temat
regionalizmu i funkcjonowania stowarzyszeń. Materiał interesujący,
zwłaszcza w perspektywie zbliżającej się rocznicy 30-lecia działalności Towarzystwa
Kościuszkowskiego w 2017 roku.
W numerze nie mogło zabraknąć nawiązania do
1050. rocznicy Chrztu Polski, które przedstawiłem
w krótkim artykule. Udało mi się też dotrzeć do opisu
obchodów z 1966 roku w naszym miasteczku.
Różnorodność tekstów, jakie Państwu oferujemy,
najlepiej widoczna jest w kolejnej części „Syberiady”, której opisania podjęła się kiedyś Małgorzata
Konwicka. Z tekstu dowiadujemy się, jak kręte są

ścieżki, którymi wędrują ludzie, i jakie bywały losy
nowych mieszkańców Połańca.
Trzecia rocznica funkcjonowania Koła PTTK
w Połańcu to dobry moment, żeby przybliżyć działalność miłośników aktywnego spędzania czasu.
A że przy okazji można coś interesującego zwiedzić i czegoś się dowiedzieć, to i członków naszego
stowarzyszenia spotkać można na trasach rajdów
organizowanych przez tę grupę połańczan.
Na kolejnych kartach Zeszytów
znajdzie się coś dla miłośników prozy i poezji. Oprócz znalezionych
w sieci wierszy nawiązujących do
Uniwersału połanieckiego przedstawiamy materiał przesłany przez
młodą sympatyczkę Towarzystwa
i naszego Patrona, puławiankę,
Alicję Tyszczuk.
Watro również przeczytać wspomnienia o tych, którzy odeszli. Tym
bardziej, że to Honorowi Obywatele Połańca, prof. Stanisław Knothe,
prof. Zbigniew Jańczuk i ks. prałat
Stanisław Kula. Takie osoby to najlepsi ambasadorowie naszego miasta w Polsce i na świecie.
Numer kończy tekst młodej mieszkanki Połańca, Julii Popielskiej, poświęcony działającym
w naszym regionie „Jędrusiom”. Liczymy na kolejne
materiały, ciesząc się, że coraz więcej młodych twórców angażuje się w projekt pn. „Zeszyty Połanieckie”.
Z pozdrowieniami
Radosław Matusiewicz

4
Małgorzata Dalmata-Konwicka

DNI POŁAŃCA 2016 ROKU
Kiedy będziesz człowiecze w świętokrzyskich stronach,
Bacznie spojrzyj na południe,
Gdzie swego ogona szukają trzy rzeki:
Wisła, Czarna i Wschodnia!
A że znaleźć nie mogą,
Wstęgą wiją się co dnia!
Tak zaczyna się historia Połańca wierszem przeze
mnie pisana i tymi oto słowami witam się z Państwem w ten majowy dzień. Bo tradycją naszą stało
się, by świętować wspólnie Dni Połańca i przypadającą w tym roku 222. rocznicę ogłoszenia Uniwersału połanieckiego. To bardzo ważna chwila dla nas
połańczan i naszych gości, tak licznie przybyłych
na dzisiejszą uroczystość. Akt lokacji Połańca przypada na 1264 rok, a więc rządy księcia Bolesława
Wstydliwego. I choć, od tego tak istotnego dla nas
wydarzenia, mija w lipcu 752 lata, z pełną świadomością mogę powiedzieć, że książę Bolesław Wstydliwy nie powstydziłby się tego miasta. Różne były
koleje Połańca: pożary, powodzie, rozbiory, zabory,
wojny, utrata praw miejskich. Pamiętajmy jednak,
że nie da się tworzyć historii miasta bez wzlotów
i upadków, upadków i wzlotów. Jako rodowita połańczanka, wiem dużo o historii mojej Małej Ojczyzny
i staram się ją przekazywać moim uczniom, bo im
wcześniej będziemy wpajać wartości patriotyczne
dzieciom i młodzieży, tym obfitsze plony później
zbierzemy. Iluż to bohaterów naszej historii stąpało
po tej połanieckiej ziemi: królowa Jadwiga – patronka gimnazjum, w którym uczę, król Zygmunt Stary
wraz z małżonką królową Boną, król Zygmunt August wraz z hetmanem Janem Tarnowskim, Tadeusz
Kościuszko, wielki patriota, który tak pięknie wpisał
się w karty historii Połańca, że chyba nie ma dziecka w naszej gminie, które nie znałoby postaci Naczelnika… A ponieważ obchodzimy Dni Połańca
i rocznicę uniwersału, tym bardziej należy poświęcić
szczególną uwagę osobie generała Kościuszki i jego
działalności w tym jakże trudnym dla Polaków okresie, bo był to przecież czas rozbiorów…
Uniwersał połaniecki został ogłoszony przez Tadeusza Kościuszkę 7 maja 1794 roku. Akt ten sprawił, że nad chłopskim stanem zaświeciło słońce.

Rzeczywiste zniesienie poddaństwa, ulga w pańszczyźnie, ubezpieczenie własności to najważniejsze
z treści Uniwersału połanieckiego. Jako akt olbrzymiej doniosłości dał chłopom więcej niż wydana
wcześniej Konstytucja 3 Maja. Szlachta zdawała
sobie sprawę z tego, że żadnym sposobem nie utrzyma chłopów w swoich dobrach. Chłopska wolność
oznaczała dla szlachty rzecz zupełnie nienaturalną.
Nie mogła zrozumieć, jak to się stało, że tym jednym
aktem gen. T. Kościuszko zreformował sytuację chłopów w dawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej. A stało
się tak, ponieważ Kościuszko miał do tego pełne
prawo, bo przecież dzierżył władzę dyktatorską.

Chęciny – inscenizacja „Insurekcja w piogułce 1794”

Uniwersał połaniecki wprowadzał w czyn reformę stosunków wiejskich, choć jak na owe czasy miał charakter rewolucyjny. Czym kierował się
Kościuszko wydając go? Na pewno nie potrzebą
państwa absolutnego, jak w przypadku naszych
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zaborców. W Kościuszce widziano groźnego dla
Rosji prekursora rewolucji społecznej. Naczelnik
wierzył w postęp i potrzeby kształtującego się narodu. W Polsce z realizacją postanowień Uniwersału
połanieckiego różnie bywało. Większość szlachty
z chwilą zaprzestania kontroli przez władze powstańcze, wracała do punktu wyjścia. Ale miały miejsce
i zupełnie odwrotne przypadki, gdzie np. niejaki
Franciszek Buffał z Grodzieńszczyzny nadał wolność
swym poddanym. Podobnie rzecz miała się w Kurlandii i na Litwie… Kościuszko wierzył, że świadomość chłopów ulegnie głębokim przemianom,
chociaż droga ku temu łatwa nie będzie. Wskazał
tu na ogromną rolę oświaty na wsi. Napisał w tej
sprawie pismo do cara Aleksandra I: „aby zaprowadzona była szkoła dla nauczycieli, dla wieśniaków
z utrzymaniem uczniów na koszt rządu, aby w 10 lat
została zniesiona ich niewola i otrzymali na własność
posiadłości swoje”. Jakże prorocze okazały się później słowa Naczelnika… Tyle o samym uniwersale.
Moja przygoda z Kościuszką rozpoczęła się we wczesnym dzieciństwie i trwa po dziś dzień. Kiedy miałam 4 lata, mój dziadek, dziś już dawno śp. Andrzej
Dalmata, kawalerzysta okresu Polski niepodległej,
któremu tradycje patriotyczne nie były obce, pokazał mi monetę z wizerunkiem Naczelnika i powiedział: „Oto nasz wielki wódz – Tadeusz Kościuszko!”.
Potem przyszedł czas na naukę pieśni: „Krakowiak
Kościuszki”, „Pobudka krakusów” i wielu innych
utworów o tematyce patriotycznej, bo w życiu nie
tylko mówić, ale i zaśpiewać trzeba… czasem. A gdy
trochę podrosłam i rozpoczęłam naukę w szkole podstawowej w Połańcu, której patronem jest oczywiście
Tadeusz Kościuszko, zaczęłam poznawać biografię
mojego bohatera krok po kroku, nie tylko na lekcjach
historii, wos-u, ale będąc w harcerstwie i również
przez czynne uczestnictwo w szkolnych akademiach,
gdzie recytowałam wiersze poświęcone Kościuszce.
Oto fragment jednego z nich:
O Kościuszko, piękny wzorze
Jak Ojczyznę miłować!
W każdej życia swego porze
Pragniemy Cię naśladować
I odkąd sięgam pamięcią wstecz, z Kościuszką
było mi po drodze. Będąc na studiach w Krakowie
odbywałam praktyki studenckie oczywiście gdzie,
w szkole podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu.
Dodatkowo trzeba było odbyć praktyki w szkole
średniej. Weszłam do pierwszej, która znajdowała się w miarę blisko uczelni. Było to Technikum

Energetyczne im. T. Kościuszki w Krakowie. Ówczesny dyrektor, kiedy sprawdził moje dokumenty,
tylko się zaśmiał szeroko na mój widok i powiedział:
„Pani Małgosiu! Z kościuszkowskiego miasta Połańca i do nas Pani zawitała”. Idźmy dalej… Oglądając
po latach zdjęcia ze swojego ślubu cywilnego patrzę
i oczom nie wierzę… Otóż na zdjęciu jestem ja, mój
mąż i kto? Na ścianie w tle wisi obraz przedstawiający
gen. Kościuszkę. Moją pierwszą pracę tuż po studiach podjęłam w Szkole Podstawowej w Połańcu
im. T. Kościuszki. Następnie zostałam członkiem Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu i wszystkim jego prezesom i wiceprezesom jestem bardzo
wdzięczna, że znaleźli w nim dla mnie miejsce. Idźmy
dalej... Czymże byłaby moja przygoda z Kościuszką,
gdybym tylko czytała książki o nim czy oglądała filmy
o tematyce kościuszkowskiej? Czas ruszyć się z miejsca zamieszkania… Ilu wspaniałych ludzi poznałam
dzięki tym podróżom! I tak kolejno odwiedzałam
miejsca związane bezpośrednio lub pośrednio z Kościuszką, a jak sami Państwo wiecie trochę jest ich
w Polsce i na świecie… Wiadomo! Kraków, gdzie
studiowałam, potem Racławice, Połaniec, Szczekociny, Maciejowice i wiele innych. W 2011 roku miałam
przyjemność udać się z przedstawicielami środowisk
kościuszkowskich z całej Polski do Szwajcarii, do Solury na obchody 75 rocznicy powstania Muzeum im.
Tadeusza Kościuszki. Muzeum to mieści się w mieszkaniu, gdzie Kościuszko spędził ostatnie dwa lata
swojego życia. Znosiłam, jak na prawdziwego kościuszkowca przystało wszelkie wygody i niewygody
tej podróży, śpiąc… w schronie przeciwatomowym.
Tak, tak moi kochani… Dobrze słyszycie…. Pół roku
później, w lutym 2012 roku, udałam się na Białoruś
w towarzystwie tak jak poprzednio, przedstawicieli
środowisk kościuszkowskich. Celem tej podróży
było uczczenie 266. rocznicy urodzin Naczelnika
Kościuszki, bo gdzie Mereczowszczyzna, tam Kościuszki ojcowizna… Tam w Muzeum Tadeusza Kościuszki, w zrekonstruowanym dworku rodziny Kościuszków, w jednym z pomieszczeń wisi na ścianie
obraz przedstawiający Tadeusza Kościuszkę z księgą, na grzbiecie której widnieje napis: „Uniwersał
połaniecki”. Bardzo mnie to ucieszyło! Była wtedy
prawdziwa białoruska zima! Temperatura –35˚C.
I do końca mojego pobytu więcej nie spoglądałam na termometr... Uratował mnie tylko kożuch
do kostek, chociaż przewodnik z siechnowickiego
muzeum zaproponował mi, abym zostawiła w darze ten kożuch, bo prawdopodobnie taki sam nosiła
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pierwsza wielka miłość Tadeusza Kościuszki – Ludwika z Sosnowskich. Zaśmiałam się słysząc tę propozycję, bo miłość miłością, ale odrobina rozsądku
przydaje się każdemu…, a ja chociaż w zimie urodzona, rzadko, bo rzadko, ale marznę. Ile człowiek jest
w stanie znieść, aby spełnić swoje marzenia? Myślę,
że bardzo Państwa nie zanudziłam swoimi refleksjami, bo choć mówię wielowątkowo, to najważniejsze,
że uniwersał wydany został w Połańcu i że Kościuszko
zrobił tu choć raz wyjątek, bo zwróćcie uwagę, że słynął można by stwierdzić z regularności. Weźmy pod
uwagę daty: 04.04.1794 r. Racławice, 06.06.1794 r.
Szczekociny, 10.10.1794 r. Maciejowice. Naczelnik
odstąpił od reguły i wydał Uniwersał połaniecki
7 maja 1794 r. Co było tego powodem? A może kto?
Szanowni Państwo! Cieszmy się, że jesteśmy tu dziś
wszyscy razem w tak wspaniałym gronie, że świętujemy 222 rocznicę ogłoszenia Uniwersału połanieckiego i Dni Połańca. Chociaż my połańczanie tak naprawdę na okrągło mamy Dni Połańca,

bo przecież mieszkamy w tym mieście, tworzymy
jego historię poprzez swoją pracę, naukę, kulturę,
sport, działalność samorządową czy prawdziwą obywatelską postawę. A i lista honorowych obywateli
miasta Połańca przedstawia się całkiem imponująco.
Są z nami dziś na tej sali. Pozdrawiam ich z tego miejsca serdecznie. Tak to już jest z tym naszym Połańcem. Mamy szczęście do mądrych i dobrych ludzi.
Dbajmy o to miasto, cieszmy się nim, sławmy jego
dobre imię, a na efekty nie trzeba będzie długo czekać.
Dziękuję Państwu za uwagę, za wytrwałość, a w przyszłym roku, jak Bóg pozwoli znów się spotkamy,
by wspólnie świętować kolejną rocznicę ogłoszenia
Uniwersału połanieckiego i Dni Połańca, bo Połaniec
to miasto, które jak dziecko w kołysce ukryte, w Niecce Połanieckiej leży i tylko czeka na to, co dla niego
najlepsze, czyli na uśmiech, dobrą zabawę i na prezenty… A myślę, że najlepszym prezentem dla Połańca
będzie kolejny inwestor. Kończąc, życzę wszystkim
miłego świętowania i wesołych Zielonych Świątek!

Łukasz Orłowski

POŁANIECKI ODDZIAŁ LEGII POLSKO-WŁOSKIEJ
W sobotę 14 maja 2011 roku w Racławicach miała miejsce inscenizacja historyczna upamiętniająca
bitwę z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej. Do udziału w niej namówiła nas nasza koleżanka, pani
Agnieszka Król z Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego. Tam właśnie doszło do pierwszego
spotkania połanieckich Kosynierów z nyskimi Grenadierami z Legii polsko-włoskiej. Po bitwie nasz
oddział udał się na Kopiec Kościuszki w Racławicach, z którego wierzchołka razem z kolegami z Nysy
mogliśmy podziwiać wspaniałą okolicę i porozmawiać. Czas wspólnie spędzony na szczycie Kopca
Kościuszki w Racławicach zaowocował przyjaźnią, która trwa do dnia dzisiejszego.
Następne kilka lat „kosynierki” opóźniło to,
co w zasadzie powinno było nastąpić już wtedy.
Uroczystości kościuszkowskie i bitwy z czasów Powstania Styczniowego to było za mało. Wiosną 2016
roku część połanieckich Kosynierów podjęła decyzję
o wstąpieniu w szeregi Legii polsko-włoskiej. Od tego
czasu Połaniec rozpoznawalny jest nie tylko w miejscowościach związanych z kultem Kościuszki, ale
również w śląskich twierdzach pamiętających wojny
napoleońskie.
Wspólny szlak bojowy rozpoczęliśmy z dniem
23 kwietnia w miejscowości Raszyn, gdzie
w rocznicę bitwy z 19 kwietnia 1807 roku odbyły

się ogólnopolskie obowiązkowe manewry grup należących do CENS (Centralno Europejskiego Stowarzyszenia Napoleońskiego) z siedzibą w Brnie
w Czechach. Manewry w parku i pałacu Instytutu
Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach były
pierwszym sprawdzianem dla tworzącej się w Połańcu
formacji.
Zacieśnienie więzi pomiędzy grupami nastąpiło
również w dniach 13–15 maja, podczas flagowej
imprezy „Dni Połańca 2016”. Imprezy, które się
w tym czasie odbywały, nawiązywały do 222. rocznicy ogłoszenia Uniwersału połanieckiego przez
Tadeusza Kościuszkę. Na zaproszenie Towarzystwa
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obozu wojskowego – pokazy życia i ćwiczenia żołnierzy, paradę wojskową w centrum Bratysławy, rekonstrukcję bitwy w Parku Janka Krala, bombardowanie
Bratysławy przez artylerię francuską, a także pokazy
na Tyrszowym Nabrzeżu. Szczególnie najbardziej
zapamiętaną również dla nas będzie widowiskowa
część wieczornej kanonady armatniej nad Dunajem,
nawiązującej do ostrzału miasta. Brylowali w niej czescy artylerzyści z Javornickiej Dielostrieleckiej Gardy.

Racławice – kosynierzy i grenadierzy (16.06.2011 r.)

Kościuszkowskiego do Połańca zawitał oddział Legii
z Nysy. Grenadierzy sprawili, że pięknie przygotowane place i ulice naszego miasta nabrały kolorytu. Nasi
przyjaciele rozbili obóz historyczny na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu, a później wspólnie
z Kosynierami zaprezentowali się na połanieckim
rynku, biorąc również udział w Zjeździe Środowisk
Kościuszkowskich. Jeden z referatów zaprezentowanych na spotkaniu dotyczył postaci Jędrzeja Świstackiego, bohatera spod Racławic, którego losy powiodły
właśnie do polskich Legionów.

Połaniecki oddział legii w Bratysławie (22.05.2016 r.)

Srebrna Góra, kolejny krok na szlaku bojowym,
to największa górska twierdza w Europie. Miejsce,
które zrobi wrażenie na każdym zwiedzającym. Tutaj w dniach 10–12 czerwca miała miejsce kolejna
rekonstrukcja bitwy pomiędzy wojskami pruskimi
i napoleońskimi upamiętniająca 209. rocznicę bitwy.
Obchody rocznicowe w Twierdzy Srebrna Góra, przyciągnęły tłumy turystów, miłośników militariów oraz
dawnej techniki wojskowej. Żołnierze z wielu grup
rekonstrukcyjnych, w tym Towarzystwa Przyjaciół
Fortyfikacji Twierdza Nysa, w której ramie w ramie
walczyliśmy, przybliżyli turystom jak wyglądały i walczyły wojska walczące w początkach XIX wieku. Huk

Pamiątkowe zdjęcie przy lodziarni (14.05.2016 r.)

Kolejnym punktem wytyczonym na naszej mapie
była Bratysława. W dniach 20–22 maja, w słowackiej
stolicy odbyła się inscenizacja pokazująca obronę
miasta przed wojskami napoleońskimi w 1809 roku.
Legioniści z Połańca wspólnie z Towarzystwem
Przyjaciół Fortyfikacji Twierdza Nysa, brali czynny
udział w rekonstrukcji bitwy i ostrzału artyleryjskiego.
Turyści i mieszkańcy a także rekonstruktorzy mieli niepowtarzalną okazję przeniesienia się w czasie
i zobaczenia z bliska francuskiego i austriackiego

Przemarsz Legii przez Twierdzę Srebrna Góra
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strzelających armat napoleońskiego wojska, wrzaski
piechoty, chmury białego gęstego dymu, wystrzały
ze strzelb, karabinów pozostawiły ogromne wrażenie
wśród zebranych uczestników święta. Garnizon nie
skapitulował i nie oddał w ręce nieprzyjaciela żadnego
obiektu fortecznego. Rekonstrukcja bitwy wyglądała
kapitalnie. Było ciekawie, tajemniczo i wybuchowo.
Dni Twierdzy NYSA, które odbyły się po raz XVI
w dniach 22–24 lipca, to wydarzenie, na które oczekiwaliśmy od dawna. Tak jak dwieście lat temu losy,
niektórych kosynierów spod Racławic związały się
z polskimi legionami we Włoszech, tak i losy kosynierów z Towarzystwa Kościuszkowskiego poprowadziły
ich do Regimentu Legii Polsko-Włoskiej w Nysie.
Przy pięknej pogodzie, w Forcie nr 2 rozegrała się
bitwa pokazująca obronę miasta przed wojskami Napoleona. Połaniecka sekcja Legii dzielnie walczyła
w pierwszym szeregu wojsk napoleońskich ku chwale
Towarzystwa i naszego miasta. Na początku XIX wieku twierdza Nysa była jedną z najlepszych w Europie
– przekonały się o tym wojska napoleońskie w 1807
roku, które przez 114 dni oblegały miasto. Przez ten
okres trwał intensywny ostrzał przez ciężką artylerię
a i tak dopiero brak nadziei na odsiecz oraz kończąca
się amunicja i żywność zmusiły obrońców do kapitulacji. Dzięki uprzejmości naszych przyjaciół poznaliśmy również najważniejsze zabytki Nysy, nazywanej
kiedyś miastem 100 wież.

Połaniecka Legia polsko-włoskia w Nysie (23.07.2016 r.)

Bitwa o Twierdzą Kłodzko była bardzo ważnym
wydarzeniem w naszej krótkiej historii połanieckiego oddziału Legii. W wojskach napoleońskich na XI
Dni Twierdzy Kłodzko odbywające się w dniach
12–14 po raz pierwszy stawiła się cała, pięcioosobowa sekcja „Legii połanieckiej”. Twierdza Kłodzka

odegrała ważną rolę w czasie obrony Śląska w wojnie
francusko-pruskiej. W nocy 23/24 czerwca podjęto
szturm, w wyniku którego hr. Götzen zdecydował
się poddać twierdzę. Następnego dnia podpisano akt
kapitulacji. Twierdzy faktycznie nie wydano z uwagi
na pokój w Tylży zawarty 9 lipca 1807 r. Te właśnie
wydarzenia zostały zaprezentowane podczas XI Dni
Twierdzy Kłodzko odbywających się w dniach 12–14
sierpnia br.

Bitwa o Twierdzę Kłodzko (13.08.2016 r.)

Bitwa o Twierdzę Koźle, która odbyła się 17 września 2016 r. również okazała się nie lada gratką dla
fanów historii, bowiem do Koźla przyjechało mnóstwo grup rekonstrukcyjnych w mundurach sprzed
dwóch stuleci, którzy przy wystrzałach armat oraz
broni skałkowej, identycznej z tą używaną przed
dwoma wiekami zdobywają twierdzę. Proszę uwierzyć, taka inscenizacja robi ogromne wrażenie na widzach, można poczuć się jak na prawdziwym polu
bitwy sprzed laty. I tak było również w tym roku, gdzie
mieliśmy okazję wspólnie walczyć w oddziałach napoleońskich. W dniu 17 września w Kędzierzynie
Koźlu miała miejsce kolejna potyczka wojsk napoleońskich z Prusakami. Wzięli w niej udział kosynierzy
z TK, walczący w szeregach Legii polsko – włoskiej.
Pomimo padającego deszczu utrudniającego walkę
bitwa była świetna. X Dni Twierdzy Koźle nawiązywały do wydarzeń z 1807 roku, podczas których
mieszkańcy i turyści mogli obserwować rekonstrukcję
historycznej bitwy o twierdzę Koźle, którą w 1807
roku oblegała Wielka Armia Napoleona. W tym roku
podobnie jak przeszło 200 lat temu wojska bawarskie i francuskie próbowały zdobyć szańce bronione
przez Prusaków. Końca końcem obrońcy twierdzy
skapitulowali przed armią Napoleona.
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Ktoś się spyta, po co bawić się w coś takiego? Że się
Wam chce coś takiego robić. Po co organizować inscenizacje historyczne? Najprościej mówiąc, by przypomnieć to, co wydarzyło się dawniej. A także po to, aby
nie zginęła pamięć o pewnych ludziach, miejscach czy
wydarzeniach, by ukazać to, co działo się w konkretnym
miejscu, a miało znaczenie dla lokalnej, regionalnej
przeszłości. Można jeszcze powiedzieć, że po to, aby to,
co usiłowano wymazać z kart historii i ludzkiej pamięci
zostało przypomniane. Jesteśmy bardzo dumni z tego,
że możemy brać aktywny udział w rekonstrukcjach
historycznych, promując Połaniec w Polsce i za granicą.
Cieszymy się że mamy możliwość „dotknięcia” historii, wspólnej integracji z naszymi przyjaciółmi, którzy
zaszczepili nam bakcyla legijnego a także poznawania
nowych osób biorących udział w bitwach. Bez dwóch
zdań pomysł ukazania tzw. historii na żywo jest trafiony.
Podpisujemy się pod tym.
Aktualnie połaniecki oddział liczy pięć osób, odpowiednio ubranych w stroje historyczne. Dysponujemy czteroma strzelającymi replikami broni skałkowej z XIX wieku, bronią białą i innymi elementami
munduru żołnierza napoleońskiego. W najbliższym
czasie oddział zostanie wzbogacony o strzelającą armatę z epoki. Cały czas staramy się wzbogacać nasze

Bitwa o Twierdzę Koźle (17.09.2016 r.)

mundury bojowe w kolejne detale i materiały związane z epoką napoleońską.
Rekonstrukcja historyczna to rzecz kosztowna
i wymagająca wielu wyrzeczeń, jednak satysfakcja
którą daje jest niemierzalna. Jest to też świetny sposób na spędzanie wolnego czasu, zwiedzanie miejsc,
do których normalny śmiertelnik wejść nie może oraz
naukę naszej historii. Osoby zainteresowane historią
epoki napoleońskiej z okolic Połańca (i nie tylko)
zachęcamy do kontaktu z Towarzystwem Kościuszkowskim. Z nami historia i przygoda pokonają nudę.
Do zobaczenia na szlaku bojowym kościuszkowskim
i napoleońskim.

Paulina Mielnik

Regionalizm jako istotny aspekt kształtowania poczucia
patriotyzmu lokalnego
Mała ojczyzna, region, w którym żyjemy, to przeszłość i tradycja określonej przestrzeni, wszystko
to, co złożyło się na jej obecny, wyodrębniający się kształt, jaki zastaliśmy i w jakim obecnie żyjemy.
(…) przeszłość jest obecna w przyrodzie i we wszystkim, co stworzyli i zbudowali nasi poprzednicy. Obecna jest w pamięci ludzi, w dokumentach, w zachowanych lokalnych odrębnościach
i obyczajach. Tam są treści działań regionalizmu. Ale to także teraźniejszość – wszystko to, co sami
u siebie niedawno uczyniliśmy. To również przyszłość. Jak ona powinna być, jak ją zaplanować
i jak zrealizować te plany? Czego uniknąć, a co rozwijać? Działania i inicjatywy, które będą podejmowane w sferze regionalizmu, to służba na rzecz lokalnej społeczności, to kształtowanie poczucia
patriotyzmu lokalnego, to wpływ na nasz najbliższy świat1.
Marek S. Szczepański jest autorem propozycji szerokiego kontekstu odniesienia do pola badawczego
społecznej problematyki tożsamości . Przyjmuje on,
że „tożsamość lokalną i regionalną można opisywać
wielowymiarowo i wieloaspektowo, przyjmując […]
osiem podstawowych perspektyw: perspektywę

psychologiczną, socjologiczną, ekonomiczną, politologiczną, historyczną, antropologiczną i etnograficzną, geograficzną oraz urbanistyczno-architektoniczną. Chciałabym skupić uwagę na perspektywie
historycznej, w tym przypadku kreatywny dla tożsamości regionalnej okazuje się związek indywidualny
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i społeczny z dziejami regionu, jego bohaterami
i instytucjami historycznymi. Perspektywa antropologiczna i etnograficzna – istotnym wyznacznikiem
tożsamości lokalnej i regionalnej staje się: strój, zwyczaje, obyczaje, świadomość dziedzictwa kulturowego, rozumienie i odczytywanie znaczeń, symboli
kultury materialnej. Elementem kreacji tożsamości
regionalnej stają się też: język, dialekt, gwara oraz
lokalna i regionalna literatura2.
Od końca dekady lat 80. XX w. postępowało ograniczenie znaczenia centralizmu w rodzimym życiu
społecznym. Doprowadziło to do wzrostu znaczenia regionalności i lokalności3. Mówimy wówczas
o „małych ojczyznach”, czy jak je nazywa Stanisław
Osowski: „ojczyznami prywatnymi”, czyli dostrzegania istoty tego, co tożsamościowo najbliższe poza
rodziną, przyjaźniami, aktywnością zawodową. Identyfikacja z tym, co nas bezpośrednio otacza w wymiarach przestrzennym, kulturowym i społecznym4.
Czym jest regionalizm? Nie jest już kategorią zróżnicowania przestrzennego, ale kategorią określonych
poczynań społecznych, dążących do utrwalania i pogłębiania po pierwsze – tożsamości społeczno-kulturowej oraz po drugie – wszechstronnej aktywizacji
(kulturalnej, gospodarczej itp.) całego terenu, który
najłatwiej jest zakreślić na podstawie granic regionu administracyjnego, choć regiony etnokulturowe,
ekonomiczne i inne niezbyt ściśle pokrywają się z regionalizacją administracyjną5.
Aspekt regionalizmu urzeczywistniany na zajęciach w szkołach i przedszkolach pozwala na swobodne badanie przez uczniów (pod kierunkiem
nauczyciela) segmentów środowiska społeczno
-historycznego i daje szansę na intencjonalne zakorzenienie się dzieci i młodzieży w swojej „małej
ojczyźnie”. Region historyczny staje się centralnym
obszarem, w którym dzieci i młodzież mogą obserwować bliską im emocjonalnie historię, tworzoną
w toku codziennej działalności. Poznawanie wydarzeń, tradycji rodzinnych i środowiskowych może
służyć umacnianiu więzi międzypokoleniowych,
uczyć szacunku dla implikacji pracy czy twórczości.
Motywem wiodącym tych działań jest poszukiwanie
w kulturze lokalnej źródeł wartości oraz dostrzeganie
jej związków z kulturą narodową6.
Doświadczenie przez dzieci i młodzież regionalnego i lokalnego dziedzictwa oraz ich włączenie się
w życie obyczajowe zbiorowości, w której żyją, może
im dawać różnorodne korzyści:
• poszerza ich wiedzę o regionie;

•

pozwala na pełniejsze rozumienie pojęć historycznych – definicji słownej towarzyszy obraz;
• umożliwia poznanie tych źródeł historycznych,
których nie mieliby szansy zobaczyć w szkole,
oraz bezpośrednie z nimi obcowanie (archiwalia, prasa, świadkowie historii); daje to namiastkę pracy badawczej, a przez to wzmacnia
aktywność i samodzielność, rozwija myślenie
historyczne, uczy formułowania i uzasadniania
własnych poglądów;
• wyobrażenia dzieci i młodzieży oparte są nie
tylko na słowie nauczyciela, podręczniku, lekturze, ale i na postrzeganiu;
• dzieci mają możliwość kształcenia umiejętności odnoszenia lokalnych faktów historycznych
do wydarzeń o charakterze narodowym lub
powszechnym;
• młodzież może doskonalić się w korzystaniu
z różnych form przekazu historycznego, a poznawane przez nich postaci nie są anonimowe,
ale znane z imienia i nazwiska, związane z terenem przez nich zamieszkałym7;
• rozwiną krytycyzm wobec różnych źródeł
wiedzy historycznej oraz krytyczną analizę
różnych interpretacji historii;
• kształcenie postawy zaangażowania w życie
społeczności lokalnej;
• rozwijać postawy patriotyczne, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokalnej,
regionalnej, narodowej;
• rozbudzanie szacunku do nagromadzonych
przez innych dóbr kultury, szacunku do przeszłości oraz potrzeby zachowania tego dziedzictwa8.
Aby uzyskać wskazane rezultaty, należy współpracować na poziomie lokalnym i ponadregionalnym. Dużą
rolę odgrywają w tym procesie nauczyciele, lokalni
artyści, pasjonaci – regionaliści, stowarzyszenia, towarzystwa kulturalne. Wspólna praca wspomnianych
środowisk może przynieść imponujące efekty z korzyścią dla lokalnego środowiska i umacniania poczucia
patriotyzmu lokalnego. Rola swoistego rodzaju sieci
polega na stworzeniu platformy wzajemnego wsparcia
w wybranym obszarze tematycznym, gdzie uczestnicy
mogą dzielić się doświadczeniami z kolegami z innych
placówek i korzystać z ich doświadczenia. Istotną rolą
sieci może być zaangażowanie jej uczestników w opracowanie własnych, autorskich propozycji i podejmowanie inicjatyw, które zostaną spopularyzowane. Wspólne wypracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań,
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a także dzielenie się doświadczeniami w trakcie tego
procesu, może okazać się bardzo wzmacniające i mobilizujące. Wymienione powyżej działania powinny
być podejmowane w stałym gronie współpracujących
ze sobą osób, dając im możliwość poznania siebie
nawzajem i środowisk, instytucji, placówek, które
reprezentują. Zwiększa to prawdopodobieństwo nawiązania trwałych kontaktów i podejmowania przez
nie wspólnych przedsięwzięć. A jakie odniosą korzyści wspomniane powyżej grupy w wyniku wspólnych
działań? Po pierwsze: wymianę doświadczeń, analizę
dobrych praktyk stosowanych przez innych, tworzenie
nowych rozwiązań na potrzeby placówek i instytucji
uczestniczących w sieci oraz nawiązywanie kontaktów
i rozwinięcie współpracy pomiędzy uczestnikami. Organizowane w ramach pracy sieci spotkania to przestrzeń dla działań, które wymagają bezpośredniego
kontaktu i płynnej komunikacji. Powinny zapewnić
okazję do swobodnego dzielenia się doświadczeniami,
służyć integracji grupy i zwiększaniu zaangażowania
we wspólną pracę. Są również dobrą okazją do stosowania różnorodnych grupowych metod uczenia
się, obejmujących między innymi dyskusje, wykłady,
ćwiczenia, zajęcia warsztatowe, szkolenia, konsultacje
grupowe czy lekcje pokazowe.
W jaki sposób można propagować regionalizm w pracy zawodowej nauczyciela? Odpowiadając na to pytanie
należy utrwalić przekonanie, że edukacja regionalna
jest cząstką ogólnego systemu edukacji i wychowania.
Celem do tego jest realizacja wychowania integralnego, którego cząstkami elementarnymi są wychowanie:
rodzinne, lokalno-regionalne, narodowe, obywatelskie,
uniwersalistyczne. Wnioskując, jest to wychowanie
dla różnych szczebli tożsamości i coraz ogólniejszych
systemów wartości, dla idei człowieczeństwa9.
Realizacja powyższych celów możliwa jest poprzez
wielostronne działania:
• zarówno kultywowanie tradycji, jak i popieranie twórczości różnego rodzaju;
• przekraczanie przyjętych ram kultury – nie
można bowiem ograniczać się tylko do wartości kulturowych, ale i należy objąć szerszą
problematykę – gospodarczą, ekologiczną
i turystyczną;
• włączenie młodzieży do czynnego uczestnictwa w krzewieniu regionalizmu, by nauczyciel
nie był tylko przekaźnikiem wiedzy, ale i stwarzał warunki dla takich przeżyć o charakterze
estetycznym, przygodowym itp., które przybliżają wartości lokalne i regionalne;

•

animowanie działań w perspektywie wielowymiarowego systemu integralnego wychowania,
którego celem nadrzędnym i najistotniejszym
jest wychowanie dla człowieczeństwa, do którego zmierzamy poprzez istniejącą otoczkę
społeczno-kulturową, szczególnie wyraziście
zaznaczonej w kulturze regionalnej10.
Konkludując, poznanie przeszłości, środowiska
geograficzno-przyrodniczego i kultury własnego regionu łączy człowieka intelektualnie i emocjonalnie
z najbliższą otaczającą go rzeczywistością. Społeczny
charakter natury ludzkiej, potrzeba kontaktu z drugim
człowiekiem wymaga w pracy wychowawczej kształtowania postaw pozytywnie nastawionych do najbliższej społeczności lokalnej. To właśnie ukierunkowanie na innych ludzi, na życie wspólnotowe jest
ważnym walorem wychowania regionalnego11. (…)
Ludzka potrzeba przynależności do rozpoznawalnej,
długowiecznej wspólnoty, która nie rodzi się i nie umiera
wraz ze mną, (…) zdaje się niezbywalnym atrybutem
naszej społecznej natury. I tak już jest, że w czasach rosnącej ruchliwości ludzi (…) afiliacja regionalna stała
się w naszej cywilizacji najskuteczniejszą, choć przecież
nie jedyną formą zaspokojenia potrzeb12.
1 A. J. Omelaniuk, Przez kreowanie „małej ojczyzny” budujemy polską
przyszłość, [w:] W kręgu małych ojczyzn. Szkice regionalistyczne,
Wrocław – Ciechanów, 1996, s. 123.
2 M. S. Szczepański, Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, Tychy, 2004 http://www.jezyk-polski.pts/
mszczepanski.htm, s. 8-10.
3 B. Jałowiecki, Rozwój lokalny, Warszawa 1989, s. 58.
4 A. Sosnowski, Zmiana społeczna a badania socjologiczne w kontekście proeuropejskim, [w:] Zmiana społeczna w okresie transformacji
– między badaniami a praktyką, red. A. Sosnowski, Szczecin 2001,
s. 13.
5 J. Damrosz, Rola nauczyciela w krzewieniu lokalizmu i regionalizmu,
[w:] Szkoła a regionalizm, Ciechanów 1996, s. 59.
6 L. Kudła, Rola edukacji regionalnej w poznawaniu i umacnianiu tradycji, [w:] Toruńskie spotkania dydaktyczne. Tradycja i mity w edukacji
historycznej w dobie reformy, Toruń 2004, s. 341.
7 L. Kudła, Rola edukacji…, s. 344 – 345.
8 E. Chorąży, D. Konieczka – Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole, teoria i praktyka, Warszawa 2009, s. 268 – 269.
9 J. Damrosz, Rola…, s. 66 – 67.
10 Ibidem, s.
11 S. Gawlik, Istota wychowania regionalnego, [w:] Szkoła a regionalizm,
Ciechanów 1996, s. 98.
12 J. Jedlicki, Nacjonalizm, patriotyzm i inicjacja narodowa, „Znak”
1997, nr 3, s. 60 – 61.
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Paulina Mielnik

Towarzystwo Kościuszkowskie
w przestrzeni kulturowej połańczan
Tym, co umożliwia jednostkom uświadomienie sobie narodu jako całości, jest wspólnota kultury.
Poszczególne elementy tej kultury mają dla ludzi wzrastających i uczestniczących w niej specyficzne
znaczenie i wartość, które – gdy są uświadamiane – wyrażane są jako „moje”, „nasze” lub „ojczyste”.
Powiązania i zależności pomiędzy owymi elementami tworzą swoiste kody znaczeniowe zrozumiałe
dla tych, którzy je tworzą i nimi się posługują.
Kultura jest więc zawsze czyjąś kulturą. Wspólnota
kultury tworzy system organizujący wartości, wzory,
idee, wytwory, działania, stanowiący dla narodu symboliczne uniwersum. Ono wyznacza członkom narodu
wartości, normy, sposoby postrzegania i oceniania siebie i innych, wzory zachowań i emocjonalnych reakcji,
postrzegania i oceniania przeszłości, teraźniejszości,
sposoby budowania własnej i zbiorowej przyszłości
oraz angażowania się w rywalizację tych wizji1.

Paulina Mielnik i Konstanty Michorowski - wystawa kościuszkowska
w CKiSz

Treść i wykładnia kultury zawiera w sobie zawsze
aspekt przestrzenny i jest odnoszona do jednostek terytorialnych wykształconych w procesie historycznym.
W kulturze kładzie się nacisk na wybrane elementy
bardziej wartościowe, charakterystyczne i znaczące.
Podstawowy system wartości w stosunku do kultury
powstaje w wymiarze regionalnym, co najdobitniej
manifestowane jest w kulturze ludowej. Folklorystyczne odmiany kultury narodowej stanowią o bogactwie
dziedzictwa historycznego i jego trwałości2.

W całokształcie tworzenia nowych warunków życia
kultura musi odegrać coraz większą rolę. Może się to
dokonać przez znalezienie właściwych relacji między kulturą a środowiskiem przyrodniczym, kulturą
a strukturami społeczeństwa oraz kulturą a rozwojem gospodarczym. Ogólny poziom rozwoju cechuje
nierozerwalna więź pomiędzy przetworzoną przez
człowieka przyrodą a skumulowanym dorobkiem kulturowym wszystkich pokoleń. W tej sytuacji jedynym
właściwym rozwiązaniem jest poszukiwanie zróżnicowanych przestrzennie i czasowo form integracji a nawet symbiozy kultury i natury kształtując świadomie
sprzyjające człowiekowi środowisko życia3.
W tym miejscu należy postawić pytanie o aksjologiczny wymiar dziedzictwa kulturowego własnego
rozwoju. Nie zrozumie się go bez odwołania się do
jego podmiotu, którym jest społeczność regionalna
i lokalna. Dziedzictwo to bowiem nie jest anonimowym produktem. Jest owocem życia i działania wspólnoty lokalnej i regionalnej. Oznacza to, że jest ono
niejako odzwierciedleniem „duszy” tej wspólnoty.
W tym właśnie wyraża się aksjologiczność dziedzictwa kulturowego. Jest ono nośnikiem i odbiciem tych
wartości, które pozostawia w nim wspólnota regionalna jako wspólnota osób. Najogólniej należy przez to
rozumieć, że dziedzictwo kulturowe charakteryzuje
się całym systemem gromadzenia i przechowywania
wartości. Dopiero na bazie stwierdzeń dotyczących
pochodzenia dziedzictwa kulturowego regionu sensownym jest pytanie, jakie płaszczyzny wartości zabezpiecza i gwarantuje to dziedzictwo4.
Co wartości dziedzictwa kulturowego dają osobie
ludzkiej? Jakie jest znaczenie tego dziedzictwa dla
człowieka?
Najogólniej należy stwierdzić, że kultura regionalna swoimi wartościami po prostu obdarza człowieka. Owego „obdarzania” nie należy rozumieć jako
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determinizm, ale jako możliwość korzystania z wartości własnego środowiska. W takim sensie należy
rozumieć określenie, że wartości kultury regionalnej
oddziaływają na człowieka lub często używane stwierdzenie, iż człowiek „nasiąka” wartościami własnej
kultury5.
Takie priorytety od 1987 roku realizuje Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu. Artykuł jest wstępem do przyszłorocznych obchodów trzydziestolecia
funkcjonowania Towarzystwa, które w swoim statucie
szeroko odnosi się do realizacji celów związanych
z upamiętnianiem, utrwalaniem, zakorzenianiem
w świadomości połańczan tradycji kościuszkowskich,
zdeterminowanych przez wydarzenia z 7 maja 1794
roku.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie imprez kościuszkowskich.
2. Gromadzenie środków z przeznaczeniem na rzecz
upamiętniania i zagospodarowywania miejsc pamięci związanych z osobą Tadeusza Kościuszki.
3. Rozwijanie działalności muzealnej i wystawienniczej.
4. Popieranie badań naukowych dotyczących epoki
i tradycji kościuszkowskich oraz publikację ich
wyników.
5. Wspieranie działań popularyzatorskich:
a/ organizowanie sesji popularnonaukowych,
b/ działalność wydawniczą, fonograficzną, filmową i artystyczną,
c/ organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych związanych z postacią Tadeusza Kościuszki i tradycją Insurekcji Kościuszkowskiej.
6. Rozwijanie działalności pamiątkarskiej, kolekcjonerskiej i bibliofilskiej.
7. Współpracę z innymi miejscowościami i ośrodkami kościuszkowskimi w kraju i za granicą6.
Realizacja powyższych celów odbywa się wielopłaszczyznowo, wieloaspektowo, na trwale zapisując
się w przestrzeni kulturowej połańczan. Świadome
odwoływanie się do swoich korzeni kulturowych oraz
wiedza o tym, skąd pochodzimy, przyczyniają się do
ocalania i trwania elementów dziedzictwa kulturowego. Ważnym elementem w procesie przekazywania
dziedzictwa kulturowego jest jego umiejętne obserwowanie, badanie i opisywanie, czego konsekwencją
może być organizowanie kultury z wykorzystaniem
lokalnych tradycji. Każdy z nas ma możliwość stać
się lokalnym animatorem kultury, dbać o te elementy

kultury, które nadal funkcjonują i pamiętać o tych,
które już zanikły7. Szczególnie istotne jest to dla nas,
mieszkańców Połańca – w obliczu przyszłorocznych
obchodów trzydziestolecia powołania Towarzystwa
Kościuszkowskiego.
Pamiętajmy, iż wszystkie działania podejmowane przez Towarzystwo, służą promowaniu tradycyjnych elementów naszej regionalnej kultury, ale
także stanowią przyczynek do spotkania się członków naszej społeczności, wymiany doświadczeń,
implementowania przykładów dobrych praktyk,
inicjowania prekursorskich działań. Akceptowanie
przez nas miejscowych zwyczajów to także przejaw
tożsamości regionalnej; wzbudza ono w nas przekonanie o przynależności do partykularnej grupy.
Towarzystwo jako zespół konsolidujący miłośników, który projektuje, organizuje, popularyzuje
kulturę, pod patronatem którego organizowane są
różnorakie formy animujące społeczeństwo, staje się odpowiedzialnym za kształtowanie postaw
i świadomości kulturowej mieszkańców Połańca.
Człowiek jako istota społeczna nie pochodzi znikąd, nie zmierza bez celu. Jest związany nie tylko
z danym miejscem i ludźmi, z którymi się na bieżąco
spotyka, współdziała, mieszka. Istniejemy w określonej przestrzeni kulturowej, którą od lat budowali nasi
przodkowie, a którą my otrzymaliśmy w schedzie.
Podejmujmy wszelkie inicjatywy, które wpływają na
kreowanie naszego otoczenia, naszej przestrzeni, naszego społeczeństwa. Bądźmy animatorami lokalnej
kultury, „ożywiajmy” ją i wspierajmy tych, którzy
swoimi działaniami, postawami i zaangażowaniem
stają się liderami oddolnych inicjatyw.

1. S. Lenik, Tożsamość narodowa młodych Polaków, Częstochowa 2002,
s. 39.
2. M. Konopka i E. Wysocka, Polskie regiony. Podstawy kulturowe regionalizacji Polski, Ciechanów 1997, s. 11.
3. M. Konopka i E. Wysocka, Polskie regiony…, s. 13.
4. H. Skorowski, Dziedzictwo kulturowe w regionie, [w:] Szkoła a regionalizm, Ciechanów 1996, s. 14.
5. H. Skorowski, Dziedzictwo kulturowe…, s. 16.
6. Załącznik Nr 1 do Uchwały 1/2015 z dnia 21.01.2015 Statut Stowarzyszenia p.n. Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu, źródło:
http://kosciuszko.polaniec.pl/files/2015.03.23-Statut%20TK.pdf.
7. A. W. Brzezińska, W poszukiwaniu korzeni kulturowych, [w:] Edukacja
regionalna, pod red. A. W. Brzezińska, A. Hulewska i J. Słomska,
Warszawa 2006, s. 187.
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Radosław Matusiewicz

1050 lat Państwa Polskiego
1050. rocznica Chrztu Polski to świetna okazja do zainteresowania się najstarszą częścią historii
swojego miasta. Zgodnie ze zwyczajem Towarzystwo Kościuszkowskie przygotowało się do tego
wydarzenia. W piątek, 15 kwietnia członkowie i sympatycy stowarzyszenie spotkali się na wspólnym
spacerze zakończonym prelekcją na temat najstarszych wydarzeń na połanieckiej ziemi. Naturalnym miejscem do tego było wzniesienie na skarpie, przy kamieniu upamiętniającym kościółek
św. Katarzyny, fundowany ok. 1000 roku. Uczestnicy posłuchać mogli legend o założycielu miasta,
piastowskim woju Połanku, budowie kościółka św. Katarzyny, grodzie kasztelańskim i wielu innych.
Pięknie zagospodarowana skarpa, budząca się do życia natura oraz miła wiosenna pogoda sprawiły,
że spacer był ciekawy i przyjemny.
Towarzystwo Kościuszkowskie wspierało się wydanymi wcześniej przez siebie publikacjami, nawiązującymi do omawianych wydarzeń. Jako że dostępne są
one w Bibliotece Publicznej w Połańcu, zachęcamy
do ich przeczytania. Rocznica zobowiązuje. Polecamy Zeszyty Połanieckie nr 22, „Legenda o Połanku”
Radosława Matusiewicza oraz „Dzieje parafii Połaniec
do końca XVIII wieku” Sylwestra Gołębiowskiego.
Po przeczytaniu ich, spacer skarpą wiślaną będzie
wielekroć ciekawszy.

urządzony został Zlot Młodzieży W.S.K. Mielec.
W sercach społeczeństwa powstały miłe i nie zatarte ślady wspomnień. Również w dniu następnym tj.
(8 V 66 r.) odbyła się III-cia Wojewódzka Spartakiada
Kościuszkowska urządzona przez Woj. Zarz. LOK
w Kielcach.
Impreza ta skupiła ponad 6000 ludzi z całego województwa. Poczta miała dużo pracy z obsługą ludności.
Najwięcej sprzedano znaczków pocztowych. W dniu
30 VI 66 r. na trasie Sandomierz – Połaniec – Staszów
– Kielce – Sandomierz odbył się X Międzynarodowy Wyścig Pokoju, w dniu tym przed UPT Połaniec
zabrała się ludność, która znów przyniosła duże dochody, korzystając z usług pocztowych.
Od 1960 skład osobowy bez zmian, centrala rozbudowała się do 28 abonentów, uzyskano drugi przewód
dodatkowy nośny.
Lustracji placówki dokonał kontr. Wroński Aleksander.
Ogólny dochód 1966 r. wyniósł 222 548 zł
Ogólny rozchód 1966 r. wyniósł 92 958 zł
Ogólny zysk 1966 r. wyniósł 129 590 zł.

Uczestnicy rajdu w 1050. rocznicę Chrztu Polski

A tak wydarzenia z 1000-lecia Państwa Polskiego
zanotowane zostały z zachowanej Kronice Urzędu
Pocztowego.
„Kronika” Agencji pocztowo – TeleKom
Połaniec - Rok 1966
W dniu 7 V 66 r. w ramach obchodów 1000-lecia
Państwa Polskiego, XXI rocznicy zwycięstwa nad
hitleryzmem oraz 172 rocznicy wydania Uniwersału
połanieckiego w historycznej miejscowości Połaniec

1966 r. - uroczystości 1000-lecia Państwa Polskiego w Połańcu
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1966 r. - przemarsz sportowców podczas uroczystości 1000-lecia
Państwa Polskiego

Wyścig Pokoju - ulica Osiecka (dziś Wyszyńskiego)

Małgorzata Dalmata-Konwicka

„Gdzie diabeł nie może…, Swietłanę pośle”
– czyli Naszej Syberiady część III.
Cykl opowieści pt. „Nasza Syberiada” rozpoczęłam jesienią 2014 roku, dając tym samym wyraz pamięci o mojej rodzinie z Irkucka – potomkach wuja Władysława Dalmaty, zesłańca syberyjskiego
z czasów pierwszej wojny światowej. Jestem im to winna… Losy wuja i jego najbliższych to temat
ciągle żywy w moim umyśle, budzący wiele emocji i wiele pytań…
Oto historia wnuczki Władysława Dalmaty, Swietłany Dmitrijevy, którą miałam przyjemność poznać
osobiście zimą 2001 roku. Od tego spotkania tak naprawdę wszystko się zaczęło…

Swietłana i Mikołaj Dmitrijev

Nikt z nas na tym świecie nie wybiera sobie czasu
ani miejsca urodzenia. Po prostu przychodzi moment
i … oto cała filozofia.

Wnuczka wuja Władysława Dalmaty – Swietłana Wiktorowna Dmitrijeva urodzona 21 grudnia
1944 roku w Spask – Domieńsku, a więc w miejscowości, gdzie przebiegała linia frontu, to typowe
dziecko wojny. „Efekty specjalne” – huk dział pancernych, strzały z karabinów, towarzyszyły Swietłanie
od kołyski… Szkoła przetrwania, którą przeszła na
froncie ze względu na swoich rodziców – Wiktorię
i Wiktora, była jej „posagiem” na przyszłość. Zahartowana, odporna na stres, czuje się świetnie i cieszy się
wspaniałą kondycją po dziś dzień. Całości dopełnia
ogromne poczucie humoru.
Jako dziecko, Swietłana uczęszczała w Irkucku do szkoły powszechnej, w której nauka trwała
11 lat. Rosyjski system nauczania znacznie różni
się od polskiego. W szkole poznała swego przyszłego męża – Mikołaja (urodzonego 25 października
1944 roku), rówieśnika. Młodzieńcza sympatia przerodziła się w miłość na całe życie.
Dalsze kształcenie Swietłana kontynuowała na
Uniwersytecie w Irkucku w Instytucie Gospodarki
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Narodowej na kierunku wychowanie żłobkowe. Później ukończyła kolejne studia –wydział ekonomiki
pracy na tej samej uczelni. Jeszcze w czasie studiów
podjęła pracę w sekretariacie wydziału. W ramach
studiów prowadziła badania nad efektywnością pracy
człowieka.
Mikołaj zaś, najpierw tokarz z zawodu, odbył służbę wojskową w Murmańsku, porcie położonym nad
Zatoką Kolską, który nigdy nie zamarza… Ach! I te
białe noce… Wiąże się z nimi wesoła historia. Młody
żołnierz Mikołaj za wzorową służbę otrzymał upragniony dzień urlopu. Opuścił jednostkę, napawając
się chwilową wolnością. Usiadł w miejscowym parku
na ławeczce i … zasnął. Po pewnym czasie zerwał się
na równe nogi i pędem pobiegł do jednostki. Biegnąc
był pewien, że przespał całą dobę. Kiedy dotarł na
miejsce, dowódcy najpierw przecierali oczy ze zdumienia, widząc Mikołaja w pełnej gotowości do służby, a zaraz potem huknęli gromkim śmiechem. Oto
bowiem żołnierz wykorzystał zaledwie jedną godzinę
ze swojego urlopu. Białe noce zakłóciły mu na chwilę
rytm życia. Po zakończeniu służby w stopniu oficera
lejtnanta, Mikołaj powrócił do Irkucka, gdzie podjął
studia uniwersyteckie na wydziale ekonomii.

Wycieczka do Afryki

Życie młodych kwitło. Pobrali się 22 kwietnia 1967
roku. W marcu 1968 roku na świat przyszła pierwsza
córka Swietłany i Mikołaja – Ludmiła. Wkrótce całą
trójką wyjechali do wioski Priobrażenka, na północ
od Irkucka, gdzie znajdowały się złoża ropy. Prowadzili w tym kierunku badania, zaś Mikołaj pracował
jako księgowy. Zamieszkali najpierw w namiocie,
a później w naprędce stawianym domu z drewna.
W Priobrażence mieszkali Tunguzi – rdzenni mieszkańcy południowo-wschodniej Syberii. Nazwa „Tunguz” pochodzi od tatarskiego słowa „świnia” i oznacza
wieprzowinę. Z grupy tunguzkiej wywodzą się Ewenkowie – myśliwsko-zbierackie ludy. Mówią w języku ewenkijskim, ale i rzecz jasna, po rosyjsku. Dziś

stanowią grupę 70 000 tys osób, mieszkając głównie
w Jakucji, ale także w Chinach i w Mongolii. Starym
zwyczajem, jeszcze do niedawna praktykowanym
u Ewenków, było wyrywanie sobie włosów, by całkowicie pozbawić się zarostu. Wśród takich oto ludzi żyła i pracowała Swietłana wraz z mężem i córką.
Wody w okolicach Priobrażenki obfitowały w ryby.
Mikołaj łowił je rzucając do rzeki koszyk wypełniony mąką. Potem je sprawiał, konserwował solą
i suszył. Przysmakiem było też mięso z jelenia,
a zwłaszcza jego wątroba, która leczy gościec i oczyszcza żołądek. Wiedziała już o tym średniowieczna mistyczka – Hildegarda z Bingen, czwarta kobieta doktor
w historii Kościoła.
Solona słonina jedzona z czarnym chlebem również była wyszukanym smakiem. Jedli też mrożoną
żurawinę z zagęszczonym mlekiem. Ten przysmak
podawano także dzieciom w miejscowym przedszkolu. Chleb, konserwy i jabłka dostarczał im helikopter.
Lasy Priobrażenki pełne były grzybów i jagód.
Zimą temperatura dochodziła do minus 50°C.
Żeby móc przemieszczać się z miejsca na miejsce, Swietłana z rodziną jeździła czołgiem bez
lufy, a także amfibią. Latem pływali motorówką.
W Priobrażence oprócz Ewenków mieszkali też Polacy, Ukraińcy, prawdopodobnie potomkowie zesłańców. Wszyscy mieszkańcy nosili nazwisko Wierchozin. Kiedy Swietłana tam przyjechała, pomyślała
w pierwszej chwili, że mieszkańcy wioski zawierają
między sobą małżeństwa. Okazało się jednak inaczej.
Skoro życie zaczynali od nowa, to i nazwiska rodowe
nie były im potrzebne…
W Rosji wszystko jest możliwe… Jak twierdzą wtajemniczeni, temperatura minus 30°C
to jeszcze nie zima, 2000 tys km to żadna odległość, a wódka to przecież nie alkohol. Ha ha ha!
Mieszkańcy Priobrażenki byli bardzo gościnni
i uczynni. Uszyli Swietłanie, jej mężowi Mikołajowi
i małej Ludmile buty ze skóry jelenia, czapki i nawet
torebkę wysadzaną koralikami! A co! Sybir nie Sybir,
modnie być musi!
Minęły cztery lata. Rodzina Dmitrijevów powróciła do Irkucka. Wkrótce dostali nowy kontrakt. Wyjechali do Gwinei z grupą geologów, którzy prowadzili
badania nad boksytami. W dzień temperatura plus
50°C, a w nocy plus 40°C. Różnica do kolosalnych
nie należała, ale dobre i to… Kąpiele w oceanie, meduzy…
Mikołaj, mówiący po rosyjsku i niemiecku, bardzo szybko nauczył się języka francuskiego. Pracował
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Swietłana, Ludmiła i Mikołaj Dmitrijev

oczywiście jako księgowy. Swietłana zaś zatrudniona
była w biurze informacji lotniczej. Mieszkali w domu
o stumetrowej powierzchni, pochodzącym z czasów
kolonizacji francuskiej... Klimatyzacja i lodówka
w tamtych czasach były prawdziwym luksusem! Ze
względu na zagrożenie ebolą, jedzenie dla członków
całej ekspedycji geologicznej było sprowadzane
samolotami bezpośrednio z ZSRR. \Pracowali od
wczesnych godzin rannych do godziny 15, ponieważ
panujące tam straszliwe upały były dla nich nie do
zniesienia. Popołudniami mnóstwo czasu poświęcali
na głośne czytanie dzieł klasyków literatury rosyjskiej
i innych.
Ludmiła uczęszczała do szkoły znajdującej się
przy konsulacie rosyjskim. Rodzina Dmitrijevów
bardzo angażowała się w życie miejscowej społeczności. Wśród okolicznych mieszkańców Swietłana,
Mikołaj i Ludmiła byli niczym białe ptaki… Organizowali różnego rodzaju spotkania, uroczystości
z muzyką i tańcem, a nawet strojami przebierańców.
Na spotkaniu z rosyjskim konsulem Ludmiła tańczyła
taniec „bieriozkę”. Mikołaj pięknie śpiewał. Grał też
na bębnach. Interesował się astronomią. To była jego
pasja jeszcze z lat młodości! Jego ulubioną gwiazdą był
Orion, którego mógł obserwować z każdej szerokości
geograficznej.
Swietłana spędziła z rodziną w Gwinei dwa lata.
Były to lata pełne różnorodnych doświadczeń, ale
i szkoły życia…
Po powrocie do kraju przeniosła się z rodziną do
miejscowości Ustkuda, oddalonej 17 km od Irkucka.
Powodem były również prowadzone tam badania
geologiczne. Mieszkali w uroczym domku wiodąc
sielskie życie i pracując zawodowo.
13 grudnia 1980 roku na świat przyszła kolejna córka Mikołaja i Swietłany – Julia. Życie
osobiste rodziny Dmitrijewów kwitło w pełni.

Mikołaj w wolnym czasie składał z części pozyskiwanych z wszelakich źródeł, m. in. od różnych ludzi, a także ze złomowisk, auto – moskwicza 407,
w cudownym, turkusowym kolorze. Najpierw jednak
samochód przetestowały kury, znosząc w nim jaja.
Po kilku latach z moskwicza cała czwórka przesiadła
się do nowego żiguli, którego kupili na talon. Prowadzili też małe gospodarstwo. Hodowali kury, króliki
i kozy. Sześć lat spędzili w Ustkudzie. Potem wrócili
do Irkucka.
Sakrament chrztu św. Mikołaj przyjął, kiedy miał
40 lat. Wcześniej nie było to możliwe. Wiadomo, jaki
był i jaki jest stosunek władz rosyjskich do religii…
Jednak Bóg był dla Mikołaja zawsze na pierwszym
miejscu… Później wzięli ze Swietłaną ślub kościelny.
Mikołaj wyremontował dla swojej rodziny mieszkanie. Niestety, na dzień przed wprowadzeniem się do
niego, zmarł w wieku 48 lat. Fakt ten miał miejsce
1 czerwca 1993 roku.
Po śmierci męża życie Swietłany uległo naturalnym
zmianom. Została wdową. Zamieszkała w jednopokojowym mieszkaniu w bloku na parterze. Poświęciła
się całkowicie najbliższym – swoim córkom, Ludmile, Julii i wnukom. I tak jest po dziś dzień. Z chwilą
osiągnięcia wieku emerytalnego nie zrezygnowała z
pracy zawodowej. Wykładała ekonomię na irkuckim

Rodzina Dmitrijewów: Swietłana, Ludmiła, Julie i Mikołaj

uniwersytecie. Obecnie pracuje w uczelnianym sekretariacie. Należy do organizacji polonijnej działającej
na Syberii – „Ogniwo”, gdzie rozwija, krzewi polskie
tradycje, kulturę, a jej patriotyzm nie ma granic…
Podróże są pasją Swietłany. Zawsze powtarza: „Kto
urodził się w znaku strzelca, w drodze nic mu się nie
stanie…”. Jeszcze razem z mężem zwiedziła Filipiny,
Hiroszimę, Nagasaki, Singapur i oczywiście całą Rosję. Była również w Chinach i dwukrotnie w Polsce!
Trasę kolei transsyberyjskiej zna na pamięć. Aktualnie planuje razem ze swoimi koleżankami podróż
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do Paryża. Myślę, że przysłowie: „Gdzie diabeł nie
może…”, które jest jednocześnie tytułem mojego artykułu, trafnie określa osobę Swietłany Dmitrijevy…
Ta wspaniała, energiczna kobieta uwielbia muzykę. Najchętniej słucha utworów Włodzimierza
Wysockiego, Bułata Okudżawy, Ałły Pugaczowej,
Anny German. Kiedy polska telewizja emitowała serial pt. „Anna German”, oglądała wszystkie odcinki,
mimo że na Syberii jest różnica czasowa 6 godzin.
Ceni sobie polskie komedie, m. in. „Nie lubię poniedziałku”, „Seksmisja”, ale także klasykę polskiego
kina – „Znachor”, „Pan Wołodyjowski”. Wszędzie,
gdzie słyszy polską mowę, polski akcent, tam ją ciągnie. Przypomina w tym niewątpliwie swego dziadka
Władysława… Lubi robić na drutach i każdemu zainteresowanemu przekazuje tą umiejętność. Świetnie
gotuje i piecze, na przykład syberyjskie ciasteczka…
Bardzo dba o urodę. Kąpie się w naparze z pokrzyw,
korzysta z dobrodziejstw tzw. „bani” – łaźni rosyjskiej.
Używa tylko polskich kosmetyków „Pani Walewska”.

Rodzina Karpowów

Każdego dnia robi makijaż, bo taką ją pragnąłby
widzieć jej mąż – Mikołaj. Za swego życia często
powtarzał: „Moja żona jest najpiękniejsza, a inni
niech patrzą i niech mi zazdroszczą”. Dlatego często
kupował żonie markowe stroje i dobre perfumy… .
Jeśli chodzi o biżuterię, Swietłana stawia na złoto i perły. Ulubionym kolorem Swietłany jest biały i cała gama jasnych barw. Swietłana uwielbia
kwiaty – tulipany, piwonie, narcyzy. Lubi zwierzęta, zwłaszcza psy. Bez natury nie może żyć… Nic
dziwnego! Wychowała się przecież nad „błękitnym
okiem Syberii” – jeziorem Bajkał. No, właśnie…
Swietłana uprawia różnego rodzaju sporty, lubi piesze wycieczki i spacery. Pływa nie tylko motorówką, ale i łódką, bardzo szybko przy tym wiosłując.
W młodości, jeszcze w latach szkolnych, skakała ze

spadochronem, a w wieku 13 lat płynnie prowadziła
ciężarówkę swojego ojca… Kto tam się wtedy pytał
o prawo jazdy!
Z odległego o ponad 7.000 km Irkucka Swietłana
po raz pierwszy przyjechała do upragnionej Polski
w grudniu 2001 roku razem z młodszą córką Julią
dzięki pomocy ówczesnych włodarzy Miasta i Gminy
Połaniec – Pana Burmistrza Zbigniewa Nowaka i Pana
Wiceburmistrza Ryszarda Stachury. Swietłana i Julia
już od pierwszych chwil pobytu, zachwyciły się krajem ojczystym swego dziadka Władysława Dalmaty.
Dzięki uprzejmości władz gminnych zabrałam je na
wycieczkę do mojego ukochanego Krakowa, miasta,
o którego historii dziadek Władek tyle im opowiadał…, i które, tak jak całe państwo polskie, wiele przeszło na przestrzeni dziejów… Bo Kraków to gród inny
niż wszystkie…
Wzruszeniom i łzom nie było końca… To właśnie
w Polsce Swietłana obchodziła swoje urodziny. Bardzo spodobało jej się śpiewanie popularnego u nas
„Sto lat”. Zbliżało się Boże Narodzenie… „To były
najpiękniejsze święta w naszym życiu” – powiedzą
później mama z córką. Urzekła ich wigilia, a po niej
pasterka. Zwyczaj łamania się opłatkiem i opłatek zabrały ze sobą do Irkucka. Kiedy wróciły do rodzinnego domu, swoim najbliższym zdały relację z pobytu w
Polsce. Babcia Wiktoria rzewnie płakała słuchając ich
każdego słowa. Człowiek nigdy nie powinien wstydzić
się swoich łez… To takie naturalne… Jakby na chwilę
cofnął się dla niej czas, a historia o Polsce przekazywana niegdyś przez ojca, a mego wuja – Władysława,
zabrzmiała w jej uszach na nowo…
Po wysłuchaniu opowieści o kraju swoich przodków, o rodzinie Dalmatów, o Połańcu, który choć
mały, to w sercach syberyjskiej rodziny zajmuje
przecież tak wiele miejsca, babcia Wiktoria rzekła te
oto słowa: „Już mogę iść do Boga, bo spełniłam wolę
mojego ojca”. I nawet w swoich najśmielszych snach
nie śniły nasze kuzynki z Syberii, że Polska, Połaniec
i cała rodzina Dalmatów tak pięknie je powita, a obustronne kontakty będą tak owocne…
A najbardziej z tego zadowolona jestem ja…
P. S. Wszelkie informacje na temat głównej bohaterki artykułu, Swietłany Dmitrijevy, pozyskałam dzięki
licznym rozmowom przeprowadzonym z jej córką
– Ludmiłą Karpovą. Bo córka matkę zna najlepiej!
Serdeczne dzięki Ludmiło… Kolejny artykuł będzie
o Tobie…
Połaniec, 10 października 2016 r.
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Jerzy Han

Podróżować to żyć!
Najtrudniejsze są początki….
Najważniejsze to mieć pomysł, zapał do działania i kogoś, kto nas poprze. Z tej kombinacji
w 2013 roku zrodziła się myśl, by w Połańcu powołać Koło PTTK. Głównymi inicjatorami i motorami
napędowymi tej idei byli Jerzy Han i Andrzej Styś. Szybko znalazło się jeszcze kilka osób, którzy dosłownie i w przenośni zaczęli przecierać szlaki w turystyce regionu, spełniając, jak się później okaże,
oczekiwania lokalnej społeczności. Dalej sprawy potoczyły się szybko: 25 listopada 2013 roku grupa
licząca 11 osób złożyła w Oddziale PTTK w Busku Zdroju wniosek o powołanie Koła PTTK w Połańcu,
a 13 grudnia Zarząd Oddziału podjął uchwałę powołującą Koło z dniem 1 stycznia 2014 r. I tak to
się zaczęło.
A potem Koło zaczęło się rozrastać. Najlepiej to zobrazuje poniższa tabela:
Razem
Liczba członków
(z opłaconą składką)

2013
K*

11

3

M*
8

Razem

2014
K

41

16

2015
K

M

Razem

25

64

29

M
35

Razem

2016
K

64

31

M
33

K* - Kobiety, M* - Mężczyźni

Jak łatwo policzyć do roku 2016 (dane na 17 października 2016 r.) stan liczebny członków Koła wzrósł
prawie sześciokrotnie i wynosi 64 osoby. To bardzo
cieszy. Oby tak dalej.
PTTK – czym tak właściwie jest?
Jak czytamy na stronie Zarządu Głównego PTTK:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to
najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów
i krajoznawców. Powstało sześćdziesiąt lat temu z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.)
i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), stając się ich prawnym następcą, spadkobiercą ich tradycji,
dorobku ideowego, a także majątku. (…) Od powstania
w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo
i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach, od
turystyki pieszej górskiej i nizinnej począwszy, po przez
kolarską, kajakową, żeglarską, konną i narciarska, aż
po motorową.
Trochę teorii, czyli o naszym lokalnym Kole
w słowach kilku…
Koło PTTK w Połańcu jest organizatorem imprez
turystycznych głównie dla mieszkańców miasta
i gminy Połaniec oraz gmin sąsiednich. Propaguje
wśród młodzieży i dorosłych aktywny tryb spędzania wolnego czasu. Działalność programowa Koła
PTTK w Połańcu opiera się głównie na imprezach
pieszych, rowerowych i częściowo kajakowych.

W ramach działalności odbywają się także spotkania
i imprezy typu towarzyskiego i integracyjnego.
Koło nie prowadzi działalności gospodarczej. Imprezy turystyczne finansowane są z opłat uczestników. Większość wycieczek i innych form turystyki
zaplanowana jest tak, by maksymalnie zredukować
koszty. Niektóre imprezy są dofinansowywane z części składek członkowskich, które otrzymujemy na
działalność z Oddziału PTTK w Busku-Zdroju oraz
z pozyskanych środków od sponsorów. Udowadniamy, że niekoniecznie do uprawiania turystyki potrzeba dużych nakładów finansowych. Wiele proponowanych przez nas atrakcyjnych wycieczek odbywa
się za darmo lub półdarmo (głównie wyprawy piesze
i rowerowe). Wycieczki autokarowe z założenia nie
są organizowane w celach zarobkowych, więc wymagają jedynie od uczestników pokrycia kosztów
transportu, wejściówek do muzeum, biletów na szlaki
turystyczne itp.
Przy organizacji wielu form turystyki Koło
PTTK w Połańcu może liczyć na wsparcie Miasta
i Gminy w Połańcu. Współpracuje z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, Centrum Kultury i Sztuki,
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Towarzystwem
Kościuszkowskim i Klubem Motocyklowym „Rain
Riders”, którym służy pomocą merytoryczną przy
organizacji imprez turystycznych. Lista nie jest zamknięta, ponieważ wciąż przybywa sympatyków
popierających nasze działania.
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W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 17 października
2016 r. zorganizowaliśmy (lub współorganizowaliśmy) 140 imprez o charakterze turystycznym. Zadbaliśmy o to, by nasza oferta była bogata i zróżnicowana. Dla każdego coś dobrego - ta idea od początku
przyświeca naszym działaniom na niwie turystyki
i krajoznawstwa. Zgodnie z nią odbyły się do tej pory
krótsze lub nieco dłuższe wycieczki piesze, rowerowe
oraz autokarowe w miejsca oblegane turystycznie (na
przykład Kazimierz Dolny), jak i odkrywające uroki
mniej znanych zakątków, niekoniecznie na drugim
końcu Polski (Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach).

Turniej bowlingowy

Piechotą, (niekoniecznie) do lata…
Zorganizowaliśmy do tej pory 53 rajdy i wycieczki
piesze. W naszym kalendarzu imprez pieszych na
stałe wpisały się zimowe rajdy w okolicach Połańca
(„Rajd Trzech Króli”, „Gdzie Czarna wpadła?”, „3 rzeki”). Od początku działalności Koła kładziemy nacisk
na odkrywanie uroków naszego regionu w myśl jakże
mądrego przysłowia: „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Pieszo najlepiej można poznać walory przyrodnicze i historię naszej małej Ojczyzny. Pokazujemy
także, że jeśli są tylko chęci, można być aktywnym
nawet w sezonie z pozoru niesprzyjającym uprawianiu turystyki, czego najlepszym dowodem są rajdy
piesze organizowane nawet gdy pada śnieg i mróz
szczypie w policzki i nosy. Rozwijaliśmy, jakże modną ideę Nordic Walking, organizując cykl marszów
pod hasłem „Chodzę, bo lubię”. Zaczęliśmy organizować jednodniowe wycieczki w Góry Świętokrzyskie
i w góry Beskidu Wyspowego. Systematycznie podnosimy poziom trudności naszych górskich wycieczek.
Do tej pory byliśmy:
• na zimowym wejściu na najwyższy szczyt polskich
Bieszczadów (Tarnicy) podczas Wielkopiątkowej
Drogi Krzyżowej,

• na Babiej Górze,
• na dwóch kilkudniowych wycieczkach w Bieszczady, gdzie pokonywaliśmy trudne, lecz piękne
bieszczadzkie szlaki.
Podczas górskich wędrówek nasze koleżanki i koledzy systematycznie gromadzili punkty do zdobycia
odznak turystycznych. Czworo z nas cieszy się zdobyciem Złotej Odznaki Głównego Szlaku Świętokrzyskiego za pokonanie całego, blisko 100 kilometrowego odcinka z Gołoszyc do Kuźniaków. Kilka osób
czeka na wręczenie Górskiej Odznaki Turystycznej
w stopniu Popularnej GOT i Małej Brązowej GOT.
Odznaki te uwieńczą trudy pokonywania górskich
szczytów na wycieczkach Koła PTTK w Połańcu
w 2016 roku. Gratulujemy.
„Rower to jest świat”.
Rowerzyści uczestniczyli w 65 krótszych wycieczkach i dłuższych wyprawach rowerowych. Stałe
pozycje naszego rowerowego kalendarza to „Babskie Pedałowanie” na otwarcie sezonu, „Wiosna, ach
to ty” na powitanie wiosny, rodzinny „Odjazdowy
Bibliotekarz” wspólnie z MGBP w Połańcu, „Rowerowa Pielgrzymka do Sulisławic” i „Jesień idzie
przez park” na zakończenie sezonu. Wycieczki okazjonalne, weekendowe oraz z cyklu „Za Wisłę” co
roku uzupełniają terminarz rowerowy. Po oddaniu
do użytku mostu na Wiśle poszerzyły się nam horyzonty i pojawiły nowe pomysły, takie jak odkrywanie uroków gminy Gawłuszowice. Zaczęliśmy
integrację już nie tylko z miejscowymi, ale także
„z tymi zza Wisły”. W roku 2014 kilkuosobowa grupa

Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”

rowerowa zwiedzała przez 4 dni Pogórze Strzyżowskie,
a w roku 2015 „Odkrywała Ponidzie”. Ta propozycja spotkała się z uznaniem najsilniejszych
i najaktywniejszych kolarzy.
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Lubimy wycieczki „kulinarne”. Co roku, dla najbardziej wytrenowanych rowerzystów, przewidziane są
około 150 kilometrowe wyjazdy na pierogi do Lipin
koło Pilzna, połączone ze zwiedzaniem ciekawym
miejsc Podkarpacia. „Wszystkie drogi prowadzą na
pierogi” to jeden z naszych najbardziej szalonych pomysłów: ponad 100 kilometrowa wyprawa by zjeść
talerz pierogów. Dla mniej wytrawnych kolarzy organizujemy nieco krótszą wycieczkę rowerową „Do
Pana Karpia” do Rytwian, by posmakować naszego
lokalnego specjału – wędzonej rybki, wyłowionej
wprost ze stawu.
„Gdy jest pogoda, szumi woda, czego
jeszcze brak do szczęścia…”
Rok 2014, czyli początek działalności upłynął nam
pod znakiem spływów kajakowych. Nasi członkowie
i sympatycy uczestniczyli w 5 spływach kajakowych
po Nidzie, Wiernej Rzece, Warcie, Czarnej i Wiśle.
Spływy były organizowane przez Oddział PTTK
w Busku-Zdroju i LGD „Dorzecze Wisły” w Połańcu.

• turnieje bowlingowe (indywidualne - o mistrzostwo Koła, drużynowe - o Puchar Prezesa Zarządu
Koła) stanowią okazję do wspólnej zabawy członków różnych stowarzyszeń i organizacji działających na terenie miasta i gminy Połaniec,
• ogniska rocznicowo-mikołajkowe, na podsumowanie kolejnego roku turystycznego,
• rajdy piesze z cyklu „Budujemy mosty” i „Mosty łączą” (połączone ze zwiedzaniem połanieckiej Elektrowni), kończące się wspólną biesiadą
z mieszkańcami nadwiślańskich miejscowości,
• rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” – wspólnie z Biblioteką Publiczną w Połańcu, połączony
z niespodzianką, przygotowaną zwłaszcza z myślą
o najmłodszych uczestnikach (zabawy, konkursy,
atrakcje dodatkowe),
• zabawę choinkowo-karnawałową,
• wyjazdy na „imprezy wąskotorowe”, organizowane
przez zaprzyjaźniony z nami zespół LGD „Gryf ”
Jędrzejów,
• wyjazd drużyny Koła PTTK w Połańcu na Puchar Polski w Piłce Błotnej, organizowany
w Błotnowoli (zajmowaliśmy w turniejach II [2015
r.] i V [2016 r.] miejsce),

Spływ kajakowy rzeką Czarną

Jednak działalność kajakowa Koła jest sporadyczna
i opiera się na indywidualnych wycieczkach kajakiem
naszych kolegów i epizodycznym wzięciu przez nich
udziału w kilku spływach.
„Nasze przebojowe imprezy”.
Chociaż w założeniu imprezy turystyczne adresowane są w pierwszej kolejności do członków Koła, to
jesteśmy otwarci na społeczeństwo. Organizujemy
i współorganizujemy także formy aktywności, łączące zabawę z elementami turystyki gdzie następuje
wzajemna integracja członków Koła z innymi środowiskami:

Piłka błotna

• wyjazd na nocne rajdy pieszych organizowanych
przez Oddział PTTK w Busku Zdroju (w 2015
i 2016 r.) połączonych ze wspólnym ogniskiem,
• wycieczki autokarowe do Kazimierza Dolnego
i Ciężkowic, na które zabraliśmy wiele osób spoza
PTTK w Połańcu.
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Koło w sieci, czyli gdzie nas znaleźć?
W czasach powszechnej informatyzacji życia społecznego, aby być postrzeganym jako poważne i nowoczesne Towarzystwo, musieliśmy wykorzystać
i zadbać o ważny nośnik informacji o naszej działalności, jakim jest strona internetowa. Strona o adresie
www.pttkpolaniec.pl istnieje od niedawna, ale już bardzo dobrze spełnia zadanie promocji Koła. Pozwala

W górach latem

W górach zimą

popularyzować naszą działalność oraz informować
szersze niż tylko lokalne środowisko o planach i sukcesach oraz o rozwijających się obszarach działalności
Koła PTTK w Połańcu. Równolegle do tej strony Koło
prowadzi swój profil na Facebooku.
Do kogo się zgłosić!
17 października 2016 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Koła PTTK został wybrany
nowy Zarząd Koła. Przedstawiamy jego skład:

Prezes Zarządu: Jerzy Han.
Wiceprezes Zarządu: Wioletta Zalińska.
Sekretarz: Janusz Sojda.
Skarbnik: Waldemar Mikurda.
Podstawowym zadaniem zarządu jest przygotowanie i realizacja terminarzy imprez, prowadzenie bieżącej działalności programowej oraz
czynienie starań o zwiększenie
zaangażowania członków Koła
w działalność na rzecz turystycznego
rozwoju lokalnego społeczeństwa.
Dane kontaktowe są na naszej stronie internetowej.
Zamiast zakończenia.
Poprzez organizację i udział w różnorodnych imprezach turystycznych
od początku naszej działalności poznajemy i pokazujemy innym piękną
krainę połaniecką. Propagujemy nasze miasto i Koło także na zewnątrz,
przemierzając szlaki w koszulkach
z herbem Połańca i logo PTTK. Pojawiamy się coraz częściej w świadomości mieszkańców Połańca i okolic.
Nasze działania powodują wzrost liczebności Koła i jego przyjaciół.
Każdy kolejny rok naszego funkcjonowania przynosi nowe i cenne doświadczenia. Organizowane przez
nas i przeprowadzane z wielkim zaangażowaniem imprezy turystyczne
przyciągają liczną rzeszę lokalnych
miłośników aktywnego spędzania
wolnego czasu. Cieszymy się, że mówi
się o naszych pieszych wędrówkach,
o naszych wycieczkach rowerowych,
o naszej działalności. Mówi
się dobrze. Ta dobra opinia
powoduje, że coraz więcej osób chce się do nas
przyłączyć. Dziękujemy za to co było i zapraszamy do wspólnej turystycznej aktywności. Przed
nami jeszcze wiele kilometrów do przemierzenia.
Prezes
Zarządu Koła PTTK w Połańcu
Jerzy Han
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Od redakcji: Alicja Tyszczuk z Puław to osoba, dla której Tadeusz Kościuszko jest wzorem Polaka i patrioty.
Jako sympatyk Towarzystwa Kościuszkowskiego wzięła udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę
bitwy pod Maciejowicami. Poniżej prezentujemy kilka jej wierszy.

Alicja Tyszczuk

Oddychając poezją
207

Alicja Tyszczuk przed pałacem Czartoryskich w Puławach

Nadzieja

207 kilometrów, droga męki
Nie zaśpiewam już Braciszku Ci piosenki
Tak daleko, za daleko ja od Ciebie
Wypatruję Cię w najgłębszych drogach siebie
Na zamknięte Twoje oczka mgła opadła
Na zapadłej, bladej piersi Twej osiadła
Tak bym chciała biec do Ciebie w długą drogę
Lecz nie mogę, ma Ptaszyno, dziś nie mogę
Dłonie Twoje smutny, szary zdobi kurz
Z kwieciem biegnę, och do Ciebie biegnę już
Kwiaty uschną jednak zanim dam je Tobie
Nie zobaczysz ich Aniołku w ciemnym grobie
Kiedyś padnę tam gdzie Twoje ciało chłodne
I wichurą łez zasłonię nieba modre
Bez tchu w końcu i bez bicia serca zasnę
Umrę z Tobą, gwiezdne sny spełniając własne

Od długiego czasu siedzę przy Twoim łóżku, patrzę na Twą bladą twarz, sine usta, pierś, która ledwo się unosi. Wolę na Ciebie
patrzeć gdy śpisz, jesteś wtedy taki spokojny, czasami bladym uśmiechem ukazujesz mi swoje piękne sny. Poza tym, gdy śpisz,
nie widzisz moich łez. Kiedy się budzisz widzę Twój ból, tak cicho modlisz się, z trudem oddychasz, szamoczesz się w pościeli.
Biorę Cię wtedy za dłoń, obiecuję, że będzie lepiej, choć oboje wiemy, że powoli odchodzisz. Gładzę Twą dłoń, po czym unoszę
Cię delikatnie, by podać Ci pić. Osuwasz się bezsilnie i opierasz o moją pierś, nasze serca biją obok siebie. Trzymam Cię mdlejącego w moich ramionach, podaję Ci wody. Ostatkiem sił spijasz chłodne krople z porcelanowej miseczki. Pozwalam Ci osunąć
się na mnie, nie masz nawet sił zsunąć się na łóżko. Kładę więc poduszkę pod Twoją głowę, byś czuł się lepiej. Kładę dłoń na
Twojej piersi, uspokaja mnie patrzenie i czucie na dłoni jak powoli unosi się i opada. To znak nikłego życia w Tobie. Podaję Ci
do ręki złotopomarańczowy listek, który wpadł do pokoiku przez otwarte okno. Delikatnie ujmujesz go drżącą dłonią. Proszę
Cię byś podziwiał kolory, skupił się na malutkim darze. Wiem, że choć na chwilę zapomnisz o bólu, niepokoju. Leżymy tak
wiele godzin, wtulam się w Twe mokre od potu włosy. Słyszę jak oddychasz z trudem, przymykasz oczy. ‚To się nie dzieje, nie
może’ Proszę Boga o radę, zamiast tego słyszę Twoje ostatnie łamane tchnienie. Listek wysuwa się z jaśminowobiałej dłoni...
Przypominam sobie wszystkie momenty, w których byłeś odważny, Twoje dłonie są jeszcze ciepłe. Objąłbyś mnie nimi, spojrzał mi w oczy. Ode mnie tylko zależy czy jeszcze to zrobisz. ‚Odważna. Bądź odważna ten jeden raz.’ Biorę na ręce Twoje
omdlałe ciało. Kładę Cię na ziemi. Dotykam zapadniętej piersi, Twoje serduszko zamarło... Nie wolno mi się bać. Nie teraz.
Uklękam przy Tobie, moje złożone dłonie są tam gdzie Twe serce. Uciskam Twą pierś z oddaniem i miłością, tam, tam głęboko jest skarb, który dał Ci życie. Śpisz taki słaby i kruchy, podczas gdy ja pobudzam Twoje serce do sączenia bezcennej różanobordowej krwi. ‚Przyjacielu, Bracie... proszę...’ Wciąż tak bardzo wierzę, że wrócisz...
Pochylam się do Twych sinych ust, oddaję Ci swój własny oddech. Przez chwilę stajemy się jednością. ‚Oddałabym Ci wszystkie
swoje oddechy, całe życie. Dla Brata, mojego Bohatera spod jednej gwiazdy’. Widzę jak Twa pierś się unosi, dodaje mi to otuchy.
Iskierka życia jest mi droższa od każdego cudu, jaki kiedykolwiek mi się przydarzył. Oddycham w Tobie, żyję w Tobie. W duszy
przeplatają się gorycz i nadzieja, dwa scenariusze, jeden dramat...
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Tren V
Patrzysz wciąż ku Bogu
Przez niewoli łzy
W bólu oczy topisz w mroku
Niechże go ukoją sny
Krew jak rubin z boku płynie
Omdlej... Jest przy Tobie Brać
Śnij o polskiej swej krainie
Nie płacz.. Pomogłeś Jej wstać
Ujął bladą dłoń Przyjaciel
Szepcząc: ‚Cudnie będzie w Niebie’
Polsko...? Dłoń na sercu kładziesz
Słabo bije lecz dla Ciebie
Ból niewoli się rozpływa
Czarny jak na skroniach chusta
Łza krew z Twojej twarzy zmywa
‚Matko...’ szepczą sine usta
Wstaniesz dumny Bohaterze
Gdy się rany staną blizną
Masz Ty miłość w smutnej erze
Co nazywa się Ojczyzną

Prawdziwa Polska
Prawdziwa Polska to nie rzecz szlachecka
Lecz łąki, po których chodziłeś od dziecka
To nie kontusze, suknie, długie pasy
A wiejskie wianki pełne swojskiej krasy
Również nie dworki pełne pnących róż
Lecz nasze dzieci biegnące wśród zbóż
W kwietnej chusteczce dziewczę roześmiane
Wtulone w chłopca swojego sukmanę
Polsce potrzeba kos naszych srebrzystych
Wiecznej nadziei skrytej w sercach czystych
Przed wiejską kapliczką klęknąć na kolana
Więcej dla Niej znaczy niż uczty do rana
Ku Tobie, Ojczyzno dłonie wyciągamy
Przyjmij nasze dary choć niewiele mamy
Bukiet polnych kwiatów, sierp i zboża łan
Składa Tobie, Matko cały chłopski stan

Opr. Radosław Matusiewicz

Znalezione w Sieci – Połaniec w wierszu
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Mieczysław Machulak

Z żałobnej karty
W wieku 96 lat zmarł w dniu 31 grudnia 2015 roku w Krakowie profesor Stanisław Knothe.
Nabożeństwo żałobne obyło się 13 stycznia 2016 r. o godzinie 13 w kościele akademickim
Św. Anny w Krakowie. Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W pogrzebie uczestniczyło wielu znamienitych naukowców oraz górników. Orkiestra górnicza, zgodnie z ostatnia wolą
zmarłego odegrała „Warszawiankę”. Zmarłego żegnali m. in. dziekan Wydziału Górniczego AGH
Prof. Piotr Czaja, przedstawicie Senatu tej szacownej uczelni, był też chorąży pocztu sztandarowego
b. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” Adam Burczy ze sztandarem, przedstawiciele
Gminy Połaniec oraz mieszkańcy Ruszczy.
STANISŁAW MARIAN KNOTHE – profesor,
górnictwo; urodzony 2 lutego 1919 roku w Sosnowcu.
Ukończył w 1934 r. gimnazjum sosnowieckie, maturę zdał w V Państwowym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym im. Witkowskiego w Krakowie.
W 1939 r. zapisał się na I rok Politechniki Warszawskiej,

walczył w kampanii wrześniowej. W latach 1945-47
ukończył Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej, a w 1951 r. obronił pracę doktorską, habilitował się w 1954 r. Od 1958 r. był profesorem (od 1975
r. profesorem zwyczajnym). Dwukrotnie (1958-60
i 1981-84) był dziekanem Wydziału Górniczego
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AGH. Zainicjował m.in. budowę nowego gmachu
wydziału. Od 1994 - doktor honoris causa tej uczelni.
Żonaty, dwoje dzieci.

1967-79, zastępca kierownika Zakładu Mech. Górotworu PAN, Kraków 1981, przewodniczący Komisji
Górniczej PAN 1981, członek Międzynarodowego
Biura Mech. Górotworu 1959, Międzynarodowego
Towarzystwa Mech. Skał, Lizbona 1970, przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej ds. Górnictwa
przy Ministrze Górnictwa i Energetyki 1982,
Odznaczony i wyróżniony: Nagroda Państwowa
II st. /zespołowa/ 1953, nagroda resortowa II st. 1974,
Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Ogrodzenia Polski, Zasłużony Nauczyciel PRL, Złota Odznaka „Za
pracę społeczną dla m. Krakowa”, Złota Odznaka „Za
zasługi dla rozwoju woj. Katowickiego”. Honorowy
Obywatel Miasta i Gminy Połaniec (2004).

Prof. Stanisław Knothe i Julian Pietuch (z lewej) podczas spotkania
z “Jędrusiami”

Publikacje: Równanie profilu ostatecznie wykształconej niecki osiedlania. Wpływ czasu na kształtowanie
się niecki osiadania., „Archiwum Górnicze i Hutnicze”
1953 t. 1 z. 1, Wyznaczanie spodziewanych wpływów
eksploatacji w szybowych filarach ochronnych, „Archiwum Górnicze i Hutnicze” 1956 t. 2 z. 4, Ochrona
powierzchni przy częściowej eksploatacji pokładów pasami, tamże 1958 t. 3 z. 1, Ochrona powierzchni przed
szkodami górniczymi 1982 (współautor).
Hobby: muzyka poważna, numizmatyka.

Asystent kierownika robót górniczych w kopalni
„Biała Ropa” w Starej Wsi w latach 1946-1947.W Akademii Górniczej był pracownikiem naukowo-dydaktycznym (od 1949 Akademia Górniczo-Hutnicza),
Kraków 1947- : starszy asystent 1947-50, adiunkt
1950-53, zastępca profesora 1953, docent 1954-58,
profesor 1958, dziekan Wydziału Górniczego 195982, kierownik Zakładu Aerologii Górniczej 1959-82,
zastępca dyrektora Instytutu Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy ,1975-80, dziekan Wydziału Górniczego 1981, zastępca kierownika Zakładu
Mechanicznego Górotworu PAN, Kraków 1954-70;
redaktor naczelny czasopism: ”Archiwum Górnicze” 1967, „Zagadnienia Problemowe Górnictwa”

Stryj Profesora, również Stanisław był właścicielem
majątku ziemskiego w Ruszczy. Po ucieczce z niemieckiej niewoli młody Stanisław również tu przebywał. Tu nawiązał kontakty z partyzantami z oddziału
Armii Krajowej „Jędrusie. Wspierał ich zaopatrując
w żywność i odzież. Ta znajomość przetrwała próbę
czasu bo po latach wielokrotnie spotykali się w Połańcu na kombatanckich
wieczorach i przy ognisku. Z wieloma
spośród nich utrzymywał w okresie powojennym ożywione kontakty. Kontakty
utrzymywał też z kilkoma mieszkańcami
Ruszczy i Maśnika. Często, szczególnie
w latach dziewięćdziesiątych XX w. Profesor odwiedzał Ruszczę opowiadając
o szczegółach pobytów i o latach okupacji. Część własnego księgozbioru przekazał do szkolnej biblioteki w Ruszczy.
Książki oraz zestaw okolicznościowych
medali trafiły również do zbiorów Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu.
W 2004 roku Rada Miejska nadała Profesorowi godność Honorowego Obywatela
Trzej honorowi obywatele miasta Połańca na Kopcu Kościuszki:
(od lewej) Mieczysław Tarnowski, Stanisław Knothe i Józef Korczak
Gminy Połaniec.
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Zbigniew Jańczuk
Zbigniew Jańczuk (ur. 31 lipca 1924 w Połańcu, zm. 6 września 2016) – polski
lekarz stomatolog, profesor nauk medycznych, zajmował się periodontologią, stomatologią dziecięcą i stomatologią zachowawczą; był honorowym
redaktorem naczelnym „Magazynu Stomatologicznego”.
Był synem Michała Jańczuka, kierownika szkoły w Połańcu. Dzieciństwo
i młodość spędził w Połańcu, gdzie podczas wojny walczył w Batalionach
Chłopskich.
W 1952 ukończył studia stomatologiczne w Akademii Medycznej w Łodzi. W 1958 roku obronił
doktorat w Akademii Medycznej w Łodzi; habilitację uzyskał w roku 1964. W latach 1965–1994 był
kierownikiem Zakładu Stomatologii Zachowawczej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
(PAM) w Szczecinie. W latach 1975–1978 był prorektorem PAM, a w okresie 1978–1981 rektorem PAM.
W latach 1985–1994 był członkiem – oraz założycielem – polskiej sekcji Akademii Pierre Faucharda.
Od 1991 był przewodniczącym Sekcji Polskiej Międzynarodowej Akademii Periodontologii. W latach
1995–2001 był ekspertem Komisji Stomatologicznej
Naczelnej Rady Lekarskiej. Od roku 2001 był redaktorem naczelnym „Magazynu Stomatologicznego”.
W 2014 zastąpił go na tym stanowisku Mariusz Lipski.
Był członkiem korespondentem Niemieckiego
Towarzystwa Stomatologicznego, członkiem honorowym: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Stomatologów.
W 2009 otrzymał „Nagrodę Pamięci Elmera
S. Besta”. Jest to doroczne wyróżnienie przyznawane
jednemu lekarzowi dentyście spoza Stanów Zjednoczonych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie stomatologii. Jest pierwszym przedstawicielem Europy
Środkowo-Wschodniej, który otrzymał tę nagrodę.
Do roku 2004 opublikował blisko 300 monografii
i prac naukowych oraz około 80 innych publikacji.
Ukazało się blisko 30 wydań jego książek i skryptów,
ponadto 17 filmów dydaktyczno-naukowych.
Nauczyciel pokoleń polskich stomatologów.
Promotor w 31 przewodach doktorskich i opiekun
6 habilitacji. Autor 13 podręczników z dziedziny stomatologii. Rozwinął stomatologię w Szczecinie, nadając jej priorytetowe miejsce w Polsce. W 1991 roku
stworzył Zakład Stomatologii Dziecięcej. Inicjator

1943 r. - Zbigniew Jańczuk i Eugeniusz Jarzyna
na moście w Połańcu

wielu ogólnopolskich akcji profilaktycznych. Pomysłodawca programu lakowania szóstych zębów trzonowych u dzieci.
Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2004 roku Honorowy Obywatel
Miasta Połańca.
9 września 2016 spoczął na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
(za www.pl.wikipedia.org; www.pum.edu.pl)
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Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie –
być dobrym dla drugiego człowieka

Ks. Prałat Stanisław Kula
ur. 5 sierpnia 1937 r. w Niedziałkach, zm. 4 sierpnia 2016 r. w Radomiu
Ksiądz Stanisław Kula w dzieciństwie mieszkał z rodzicami w Połańcu, gdzie ukończył szkołę podstawową. Szkołę średnią ukończył w Staszowie, a Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 roku z rąk bp. Piotra Gołębiowskiego. Mszę prymicyjną odprawił
w Uroczystość Trójcy Świętej, 9 czerwca,w kościele św. Marcina w Połańcu.
Niedziałkach odrestaurowaną kaplicę. Ponadto w
2010 roku zorganizował wielki jubileusz 650-lecia
radomskiej Fary, m.in. przeprowadzając prace renowacyjno-konserwatorskie budynku kościoła św. Jana
Chrzciciela.We wrześniu 2012 roku po osiągnięciu
wieku kanonicznego, przeszedł do Domu Księży
Emerytów przy Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.
Złoty Jubileusz, 50-lecie kapłaństwa, obchodził
2 sierpnia 2013 roku w kościele św. Marcina w Połańcu i w kaplicy w Niedziałkach.
Zmarł 4 sierpnia 2016 roku w Radomiu.

Ksiądz prałat Stanisław Kula

Posługę duszpasterską rozpoczął od parafii w Ożarowie. Kontynuował ją jako wikary w parafiach w Błogie,
we Wrzosie, Krępie, Skrzyńsku i Łagowie. Od 1975
roku przez trzy lata pełnił obowiązki proboszcza w Słupi Nadbrzeżnej, po czym został przeniesiony do parafii
w Jankowicach Radomskich. Pracował tam 23 lata.
W 2001 roku objął probostwo w najstarszej części Radomia, w parafii św. Jana Chrzciciela - Farze.
Wszędzie pozostawił po sobie trwały ślad. W sferze
duchowej powołania kapłańskie, grupy liturgiczne,
stowarzyszenia. W sferze materialnej odnowione
kościoły, ich wnętrza i otoczenia, w rodzinnych

Msza św. żałobna została odprawiona 7 sierpnia
w Radomiu w Farze przez Jego Ekscelencję ordynariusza radomskiego, ks. bpa Henryka Tomasika, dwóch
biskupów pomocniczych przy udziale kilkudziesięciu
księży i tłumu wiernych parafian. Następnego dnia,
8 sierpnia, ciało księdza Stanisława zostało przewiezione do kaplicy w Niedziałkach, skąd po modlitwach
nastąpiło wyprowadzenie do kościoła św. Marcina
w Połańcu. Mszyśw. pogrzebowej przewodniczyłks.
bp Henryk Tomasik. Obecni byli też księża z diecezji
radomskiej i sandomierskiej. Kazanie wygłosił ks.
Waldemar Gula, kolega ks. prałata. W nabożeństwie
uczestniczyło kilkadziesiąt sióstr zakonnych z Warszawy, Radomia, Ostrowca, Krakowa oraz przedstawiciele stowarzyszeń, grup i kółek liturgicznych z Radomia.
Ponadto zmarłego pożegnała rodzina, przyjaciele,
znajomi i wierni z naszej i sąsiednich parafii. Trumna
z ciałem ks. prałata Stanisława Kuli została złożona na
starym cmentarzu w Połańcu obok grobu rodziców.
Ksiądz Stanisław Kula otrzymał w trakcie swej
pracy duszpasterskiej godności kanonika oraz prałata - kapelana honorowego Jego Świątobliwości Jana
Pawła II.
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„JĘDRUSIE” – Partyzanckie opowieści na podstawie relacji
i przekazów ustnych
Rozdział I
Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to frontowa ściana domu, cała pokryta ciemnozielonym bluszczem. Rozciągał się on jak zielone morze. Nawet szary dach wydawał się być jego częścią. Zza tej
kurtyny widać było jedynie duże, dębowe drzwi i kilka okien.
– Robi wrażenie, prawda?
Dopiero teraz zauważyłem, że przed budynkiem
stała starsza kobieta. Miała długie, siwe włosy, a ubrana
była w rażąco żółte spodnie i białą jak śnieg koszulę.
Lekko się uśmiechała, przez co sprawiała wrażenie
osoby przyjaznej i energicznej. Aż nie chciało się
wierzyć, że miała prawie dziewięćdziesiąt lat.
– Tak, ogromne. Pani Jadwiga, zgadza się? Miło
mi panią poznać, Stefan Karecki – przedstawiłem się.
– Mnie również, wreszcie mam okazję spotkać
wnuka mojej drogiej Hani! – mówiąc to, jej uśmiech
jeszcze bardziej się poszerzył. – Wejdź do środka,
kochanie, nie będziemy przecież rozmawiać w takim
upale!
Nie wiem dlaczego, ale spodziewałem się takiego
wnętrza. Mnóstwo roślin i zdjęć. Ramki w najprzeróżniejszych kształtach i rozmiarach były dosłownie
wszędzie – na komodach, szafkach, ścianach. Przedstawiały głównie ludzi. Domyśliłem się, że musi to
być jej rodzina.
– Czuj się jak u siebie w domu.
Przeszliśmy do salonu, gdzie również każde miejsce
zajmowały zdjęcia. Usiedliśmy na kanapie. Chciałem
od razu przejść do konkretów, więc wyjąłem notatnik
i dyktafon.
– Pozwoli pani, że już zaczniemy? Proszę wybaczyć
ten pośpiech, ale nie chciałbym przedłużać. Domyślam się, że ma pani inne zajęcia.
– Tak, jestem gotowa, ale nie mam żadnych innych
zajęć. Mój czas wolny nie jest już tak ograniczony jak
kilka dekad temu – zaśmiała się. - Od czego chciałbyś
zacząć? – jej głos odrobinę posmutniał. – Nie muszę
ci, oczywiście, wyjaśniać genezy „Jędrusiów”?
– Z tego się przygotowałem. „Jędrusie” wywodzą
się z lokalnej organizacji konspiracyjnej „Odwet”.
Odział został założony przez Władysława Jasińskiego, pseudonim „Jędruś”, w 1941 roku. Działał

do końca wojny na ziemi kieleckiej i podkarpackiej
– skierowałem te słowa właściwie do nikogo, wiedziałem przecież, że pani Jadwiga doskonale znała
fakty o oddziale.- Chciałbym, by opowiedziała pani
o zdarzeniach, które najlepiej zapamiętała z okresu
działalności „Jędrusiów”.
Przez chwilę się zastanawiała. Chyba nie wiedziała, co wybrać. Według tego, co mówiła babcia, pani
Jadzia, choć nie brała bezpośredniego udziału w akcjach, znała wiele szczegółów. Jej brat był partyzantem, a po wojnie (po licznych prośbach) przekazał
młodszej siostrze mnóstwo jędrusiowych historii.
– Hmm… Może skupmy się na roku tysiąc dziewięćset czterdziestym trzecim. Z końcem stycznia
nasi chłopcy wyruszyli do Klimontowa. Znajdowały
się tam magazyny, w których Niemcy zgromadzili
zrabowane rzeczy z żydowskich sklepów i domostw,
a które trzeba było im odbić.

***
Wozy i sanie zbliżały się już do Klimontowa. Cały
krajobraz zaszył się w czerni, z nielicznymi tylko
wyjątkami w postaci ulicznych latarni. Między partyzantami cisza, nikt nie śmiał się odezwać, by nie
zagęszczać i tak już napiętej atmosfery. W końcu odezwał się Szef:
– Panowie, wszyscy pamiętają plan?
Niemrawo przytaknęli. Dalej cisza.
Kiedy wysiedli z wozów, gęsiego skierowali się w
stronę magazynów. Część z nich musiała po drodze
zgarniać stróży nocnych, pilnujących porządku na
polecenie Niemców. „Jędrusie” dobrze wykorzystali moment zaskoczenia, spowodowany dużym
podobieństwem swoich mundurów do mundurów
niemieckich. Zamknęli ich w głównej wartowni niedaleko magazynów.
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Pozostało im tylko załadować towar na wozy i sanie.
Było to dość problematyczne ze względu na ogromną
ilość zgromadzonych dóbr.
– Jak pan myśli, Szefie, ile czasu zajmie nam załadowanie tego wszystkiego? – zapytał Edek.
– Myślę, że jeśli…
Nie skończył, ponieważ nagle rozległo się kilka
strzałów, zaraz po nich słychać było krzyki. Co dziwne, wydawało się, jakby atak nie był odpierany.

– Dobrze, panowie, spróbujcie to zrobić, tylko
szybko! My w tym czasie dokończymy pakowanie!
– polecił Szef.
Zadziałało. „Zdzich” razem z Edkiem zabrali ckm
na rynek, by stamtąd skierować go na posterunek.
Przy drugiej serii strzałów i po rzuceniu przez „Genka” granatem policja wycofała się.
Po skończonym załadunku wozy wolno odjeżdżały ku cmentarzowi. Jeszcze nie wyjechały z miasta,
kiedy „Jędrusie” zauważyli samochody żandarmerii
opatowskiej.

***
– Złapali ich? – niechcący przerwałem pani Jadwidze.
– Na szczęście nie. Żandarmi, gdy tylko zobaczyli, jak chłopcy rozgromili policjantów, zrezygnowali
z pościgu. Natomiast partyzanci wrócili do swojej
siedziby inną, trudniejszą trasą. Wydaje mi się, że w
drodze powrotnej kilka koni zostało rannych… Tak,
chyba tak było.
Rozdział II

Zaprzysiężenie w Szkółce podchorążych

– Szefie, dlaczego nasi nie strzelają?!
– Nie mam pojęcia, Edek. Przygotuj się! – Szef też
był widocznie zaskoczony. – O, biegną nasi!
W ich kierunku rzeczywiście sprintem biegło kilka
osób z grup, które miały zabezpieczać okolice posterunku granatowej policji i traktu sandomierskiego.
„Zdzich”, „Andrzej”, „Genek”, „Inżynier” i „Szkot”.
„Zdzich” z ckm.
– Nic nie działa! W ckm chyba zamarzła woda w
chłodnicy! – krzyknął „Zdzich”.
– Może spróbujmy ogrzać chłodnicę przy piecu? Chyba w wartowni jest jeden– zaproponował
Edek.

– O matko! – pani Jadwiga krzyknęła tak głośno,
że aż podskoczyłem.
– Co się stało, pani Jadziu? – przestraszyłem się.
-Nie zaproponowałam ci nic do picia! Kompociku,
kochanie?
Ulżyło mi. Już myślałem, że potrzebna będzie pomoc medyczna.
– Nic nie szkodzi, proszę pani. A za kompot podziękuję.
– Jeszcze raz cię przepraszam, nie wiem jak mogłam
zapomnieć. Gościnność to jedna z podstawowych
zasad w tym domu. W takim razie kontynuujmy.
– Tak, kontynuujmy.
– Kolejne wydarzenie z czterdziestego trzeciego,
które utkwiło mi w pamięci, to ukaranie zdrajcy miejscowej ludności. Znasz może nazwisko „Sitowscy”?
– Mówi pani o tych z Wiśniowej? –przytaknęła.
– Kojarzę, ale chyba nie w kontekście zdrady. O tym
jeszcze nie słyszałem.

***
Niedaleko rynku staszowskiego, w mieszkaniu Eugenii Mrówki, „Zdzich”, „Genek”, „Andrzej” i Szef
żegnali się z gospodynią.
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– Odwiedzicie mnie jeszcze kiedyś, mam nadzieję?
– Ależ oczywiście, przy najbliższej okazji! – odrzekł
Szef z uśmiechem.
Już miał otwierać drzwi, gdy te otworzyły się od zewnątrz. Do mieszkania wszedł mężczyzna. Był ubrany
w gruby płaszcz, z kołnierzem sięgającym oczu, więc
nie mogli zobaczyć jego twarzy. Gospodyni jednak
najwyraźniej go rozpoznała.
– Władek! Jesteś wreszcie! To mój brat, Władysław – wyjaśniła pozostałym. – Miał dołączyć do nas
wcześniej, ale najwidoczniej dopiero teraz udało mu
się skończyć pracę.
– My się chyba znamy – Szef zwrócił się do Władka
– nieprawdaż?
– W istocie. Miałem nadzieję, że jeszcze zdążę tu
pana spotkać. Mam coś, co może pana zainteresować.
Ale chyba nie będziemy stali w korytarzu?
– Naturalnie! Przejdźmy do pokoju – poparła brata
Eugenia.
– Nie wiem czy pan wie, ale jestem pracownikiem
miejscowego urzędu pocztowego – mówiąc to, Władysław wyjął z kieszeni płaszcza kopertę i podał ją
Szefowi. – Niech pan przeczyta.
– Adresatem jest żandarmeria w Rytwianach…
Czy to donos?

więcej informacji, które mogliby przekazać żandarmerii. A to, że pod lasem mieszka kapitan Wojska Polskiego, a to, że większość urzędników z gminy to partyzanci… Tymczasem „Niemcy” słuchali. Uważnie. Jestem
pełna podziwu, że potrafili przez te chwile zachować
spokój, nie rzucili się na nich i nie rozszarpali ich. W
końcu, pod pretekstem pojechania z Sitowskim do
Staszowa, „Zdzich” i „Andrzej” wyszli z nim na zewnątrz. Szef z „Genkiem” zostali z Sitowską, która
zaczęła składać im seksualne propozycje.

***

– To był donos, prawda?
– Tak, Stefanie, był, dekonspirował kilkunastu
członków polskich tajnych organizacji. List nie był
anonimowy. Został nadany przez Sitowskich. Na
szczęście, dzięki Władysławowi, nie został wysłany
Niemcom. Natomiast „Jędrusie” postanowili ukarać
donosicieli.

***
Przez Wiśniową szybkim krokiem maszerowało
czterech „niemieckich” oficerów. Ubrani w piękne
mundury, głośno rozmawiający po niemiecku. By być
bardziej wiarygodnymi, zaczepiali przypadkowych
przechodniów, pytając o drogę.
– Ge… gehen Sie geradeaus und… und dann links.
Zatrzymali się wreszcie przed domem Sitowskich.
– Otwierać!

***
– Porozmawiali z nimi. Na początku pod przebraniem. Okazało się, że państwo donosiciele mają dużo

„Jędrusie” przed akcją

– Partyzanci zabili małżeństwo?
– Tylko Sitowskiego. Jego żonę wychłostali.
– Czy nikt nie zainteresował się martwym Sitowskim? Chyba ktoś musiał przeprowadzić śledztwo.
– Miało zostać przeprowadzone, ale kiedy żandarmi - prawdziwi - przybyli zbadać sprawę, wszyscy
świadkowie zeznali, że tego wieczora, kiedy zginął
Sitowski, wypytywało o niego czterech Niemców.
Znaleziono też naboje obok zwłok. Jak możesz się
domyślać, niemieckie. Śledztwo umorzono, Niemcy
nie chcieli działać przeciwko swoim rodakom.
Rozdział III
– Wie pani coś o pacyfikacji Strużek? – od razu
pożałowałem, że zadałem to pytanie. W mgnieniu oka
błąkający się zwykle na jej twarzy uśmiech zniknął,
oczy zgasły, twarz zbladła, a sylwetka zgarbiła się. Ręce
zaczęły jej się trząść jak przy chorobie Parkinsona.

32
Wzrok skierowała w jeden punkt i patrzyła się w niego
przez dłuższą chwilę. – Przepraszam, nie musi pani
odpowiadać na moje pytanie. Nie pomyślałem, że
może to być dla pani bardzo bolesne.
– Słucham? – jakby się przebudziła. – Wszystko
w porządku, kochanie. Wspomnienia, to wszystko.
Przywołują różne emocje. Opowiem ci o pacyfikacji
– westchnęła. – Pacyfikacja miała miejsce trzeciego
czerwca w tysiąc dziewięćset czterdziestym trzecim
roku, choć wszystko zaczęło się dzień wcześniej. Drugiego czerwca „Jędrusie” przeprowadzili, co prawda
nieudaną, zasadzkę na rytwiańskich żandarmów.
W walce zginął komendant posterunku oraz wzięto
do niewoli drugiego żandarma. Trzeciego czerwca,
rankiem, w Strużkach pojawił się sznur esesowskich
samochodów. Otoczyli wszystkie domy, podpalili je,
a ludzi zamordowali. W tym czasie we wsi było tylko
ośmiu „Jędrusiów”. Ośmiu! Wyobrażasz to sobie?
Kilku Polaków z marnym uzbrojeniem przeciwko
kilkuset żandarmom! Znałam kiedyś panią Helenę
Gajewską. W czasie wojny pracowała na poczcie, była
kierowniczką. Wspominała ona, że ją i kilkadziesiąt
innych osób Niemcy zapędzili do stodoły. Prawdopodobnie zamierzali spalić ich żywcem. Lecz w pewnym
momencie przed stodołą rozległy się strzały. Niemcy
zaczęli się kryć, a ludzie w stodole, korzystając z okazji, wydostali się tylnym wejściem. W sumie zginęło
siedemdziesiąt osób. Najmłodsza ofiara miała kilka

miesięcy. Znałam niektórych zamordowanych. Na
przykład Helenę Strzelecką. Często spotykałam ją
w drodze do kościoła. Albo Józefę Wnuk. Przyjaźniłam się z jej kuzynką.
Nie wiedziałem, co powiedzieć. Niewyobrażalne
bestialstwo.
To światło się tak dziwnie odbija w oczach pani
Jadwigi? Czy to łza?
– Czasem, jeśli mam wystarczająco siły, odwiedzam
pomnik upamiętniający zamordowanych. „Jak krew
bije w tętnicach, jak serce w piersi uderza…
– …jak myśl w mózgu przepływa, tak w nas żyje
ojczyzna”1 – dokończyłem.
Nazwiska i pseudonimy:
„Zdzich” – Zdzisław de Ville
„Genek” – Eugeniusz Dąbrowski
„Andrzej” – Andrzej Skowroński
„Inżynier” – Tadeusz Czub
„Szkot” – Stanisław Kuraś
Źródło:
Dąbrowski Eugeniusz: Szlakiem „Jędrusiów”.
Wyd. I. Warszawa: Instytut Wydawniczy
PAX, 1966.
1 Fragment napisu widniejącego na pomniku upamiętniającym pomordowanych w czasie pacyfikacji wsi Strużki. Pomnik
znajduje się w sąsiedztwie drogi krajowej nr 79, przy trasie
Osiek-Połaniec we wsi Strużki.

Pomnik Jędrusiów w Połańcu

33

Uniwersał połaniecki

34

Spis treści

Radosław Matusiewicz
Wstępniak ................................................................................................................................................................................................................ 3
Małgorzata Dalmata-Konwicka
Dni Połańca 2016 roku ..................................................................................................................................................................................... 4
Łukasz Orłowski
Połaniecki oddział Legii Polsko-Włoskiej

..................................................................................................................................................... 6

Paulina Mielnik
Regionalizm jako istotny aspekt kształtowania poczucia patriotyzmu lokalnego ................................................................................ 9
Paulina Mielnik
Towarzystwo Kościuszkowskie w przestrzeni kulturowej Połańczan
Radosław Matusiewicz
1050 lat Państwa Polskiego

...................................................................................................12

............................................................................................................................................................................14

Małgorzata Dalmata-Konwicka
Gdzie diabeł nie może…, Swietłanę pośle – czyli Naszej Syberiady część III.
Jerzy Han
Podróżować to żyć!

....................................................................................15

..........................................................................................................................................................................................19

Alicja Tyszczuk
Oddychając poezją ............................................................................................................................................................................................................23
Opr. Radosaw Matusiewicz
Połaniec w wierszu ...........................................................................................................................................................................................24
Mieczysław Machulak
Z żałobnej karty ................................................................................................................................................................................................25
Opr. Radosław Matusiewicz
Zbigniew Jańczuk .............................................................................................................................................................................................27
Dominika Mikoda
Ks. Prałat Stanisław Kula

...............................................................................................................................................................................28

Julia Popielska
„JĘDRUSIE” – Partyzanckie opowieści na podstawie relacji i przekazów ustnych ...............................................................................29
Uniwersał połaniecki............................................................................................................................................................................................33
Zeszyty Połanieckie
Zeszyt opracował: Radosław Matusiewicz
Zespół redakcyjny: Radosław Matusiewicz (red. naczelny), Konstanty Michorowski, Marek Pedyński.
Osoby współpracujące z redakcją: Małgorzata Dalmata-Konwicka, Paulina Mielnik, Dominika Mikoda, Dorota Reguła,
Łukasz Orłowski.
Korekta: Marek Pedyński
Łamanie:

APLA

Pracownia Wydawniczo-Fotograficzna APLA Andrzej Skibicki
38-471 Wojaszówka, Wojkówka 86
www.pracownia-apla.pl,

tel. 603926958

e-mail: biuro@pracownia-apla.pl

Zdjęcia: Archiwum TK, Archiwum PTTK, Marcin Słomski, Ludmiła Karpowa, Artur Komorowski, Grzegorz Dudała,
Radosław Matusiewicz.
Adres Redakcji: 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27, Rejestr sądowy: Sąd Okręgowy w Kielcach INS-rej. Pr103/01
PL ISSN 1643-370X, NIP 866-15-42-222, REGON 830356533,
© Copyright by Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu
Konto: BS Połaniec 45 9425 0008 0000 1326 2004 0002
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji nadesłanych materiałów. Tekstów niezamówionych nie zwracamy.

„Zeszyty Połanieckie” wydawane są dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, który pokrywa koszty druku wydawnictwa.

Wisła pod Połańcem

Most na Wiśle w Połańcu fot. Artur Komorowski

fot. Artur Komorowski

Zeszyty
Połanieckie

Czasopismo Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu PL ISSN 1643-370X

fot. Marcin Słomski – Kraków

Połaniec 2016

Nr 27
fot.Archiwum TK

