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Wstęp

…uff, to był rok. Rok Tadeusza Kościuszki, 100-lecie kopca Kościuszki 
w Połańcu, Jubileusz 30-lecia Towarzystwa, Rok Królowej Polskich Rzek – 
Wisły, czy Rok Józefa Piłsudskiego – pierwszego Honorowego Obywatela 
naszego miasta.

Ilość wydarzeń, w których wzięliśmy udział i które zorganizowaliśmy, 
była naprawdę rekordowa. „Stara Gwardia” Kościuszkowców dzielnie 
zmierzyła się z nimi, wspierana przez młodzież z Ochotniczej Formacji 
Młodych Kosynierów oraz – powstałego w tym roku – Szkolnego Towa-
rzystwa Kościuszkowskiego. Doceniani za to, co robimy dla naszej małej 
społeczności, tradycyjnie mogliśmy liczyć na pomoc lokalnych instytucji 
i firm. I tak w tym roku nasze działania wsparli: Urząd Miasta i Gminy 
Połaniec, ENEA Połaniec, Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły”, 
Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu, MPGK w Połańcu, APP 
Sp. z o.o. Połaniec, Bank Spółdzielczy w Połańcu, Starostwo Powiatowe 
w Staszowie oraz ZPUH STABIL Połaniec. Wszystkim darczyńcom ser-
decznie dziękujemy.

Zapraszam do lektury tego wyjątkowego numeru Zeszytów

Radosław Matusiewicz
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KALENDARIUM  ROKU 2017

7 stycznia – rajd pieszy otwierający „Rok Wisły”,
15 stycznia – udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (przekazanie wydawnictw),
28 stycznia – udział w uroczystościach upamiętniających Powstanie Styczniowe w Rytwianach,
28 stycznia – spotkanie przy Grobie Powstańców Styczniowych w Łubnicach,
1–4 lutego – wyjazd na Białoruś i udział w uroczystościach rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki,
15 lutego – Walne Zebranie Członków Towarzystwa Kościuszkowskiego,
19 lutego – rajd pieszy „tatarski” upamiętniający Bitwę z Tatarami w 1241 r.,
26 lutego – udział w uroczystościach rocznicy Bitwy pod Małogoszczem z 1863 r.,
28 lutego – udział w I Powiatowej Konferencji Edukacyjnej „Impuls do działania”,
24 marca – próba musztry młodzieży ze Szkolnego Towarzystwa Kościuszkowskiego,
24 kwietnia – wyjazd na rocznicę Przysięgi Tadeusza Kościuszki na Krakowskim Rynku,
7‒9 kwietnia – promocja gminy i LGD Dorzecze Wisły na Targach Agrotravel w Kielcach,
22 kwietnia – Inscenizacja Insurekcja 1794 w pigułce podczas imprezy historycznej w Raszynie,
29 kwietnia – wizyta w Tokarni oraz otwarcie sezonu turystycznego w Chęcinach,
3 maja – udział w uroczystościach patriotycznych w Połańcu,
5–7 maja – organizacja części historycznej Dni Połańca, organizacja Wielkich Manewrów Wojsk Napoleońskich i Księstwa Warszawskiego,
10 maja – udział w imprezie „Biegiem dróżką za Kościuszką”– I Rodzinnym Biegu Przedszkolnym w Połańcu,
15 maja – przeprowadzenie lekcji historii dla połanieckich Przedszkolaków,
19–21 maja – udział sekcji Legii Polsko-Włoskiej w imprezie napoleońskiej w Bratysławie,
28 maja – wyjazd do Szczekocin na jubileusz 25-lecia tamtejszego Towarzystwa Kulturalnego,
6 czerwca – Walne Zebranie Członków Towarzystwa Kościuszkowskiego,
9–11 czerwca – udział sekcji Legii Polsko-Włoskiej w imprezie napoleońskiej w Srebrnej Górze,
24 czerwca – organizacja „Wianków” nad rzeką Czarną,
5–11 lipca – udział sekcji Legii Polsko-Włoskiej w uroczystościach rocznicy powstania Hymnu Narodowego we Włoszech,
28–30 lipca – udział sekcji Legii Polsko-Włoskiej w imprezie historycznej w Nysie,
11–13 sierpnia – udział sekcji Legii Polsko- Włoskiej w imprezie napoleońskiej w Kłodzku,
18 sierpnia – spotkanie otwierające projekt – Miasto Kościuszki 2017,
28 sierpnia – przekazanie Ziemi z Kopca Kościuszki w Połańcu do Maciejowic,
1 września – spotkanie przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu,
2 września – udział w Narodowym Czytaniu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego,
5 września – spotkanie członków TK w sprawie organizacji Jubileuszu 30-lecia,
20 września – udział w Programie Telewizyjnym „Wielki Test o Kościuszce” emitowanym przez TVP-1,
17 września – promocja połanieckich Przedszkoli na XII Kongresie Zarządzania Oświatą OSKKO w Krakowie – „Od Kosyniera do Inżyniera”,
22–24 września – udział w imprezie historycznej „Pola Chwały” w Niepołomicach,
7–8 października – wyjazd do Maciejowic na Sesję Kościuszkowską i pokaz inscenizacji „Insurekcja 1794 w pigułce”,
15 października – udział w uroczystościach kościuszkowskich w Krakowie,
21 października – organizacja Jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu,
25 listopada – spotkanie zamykające projekt „Miasto Kościuszki 2017”,
1 listopada – Spacer Zaduszny,
3 listopada – Mistrzostwa Towarzystwa Kościuszkowskiego w kręgle,
11 listopada – udział w uroczystościach Święta Niepodległości,
28 grudnia – odbiór Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego.
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Marek Pedyński

Jubileusz 30-lecia Towarzystwa Kościuszkowskiego 
w Połańcu

W sobotę 21 października w sali kinowej połanieckiego Centrum Kultury i Sztuki odbyła się nieco-
dzienna impreza – Jubileusz 30-lecia Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu. Były wspomnienia, 
prezenty, niespodzianki oraz ciekawi goście. A wszystko w pięknej historycznej oprawie.

Kolejna prezentacja zachwyciła zwłaszcza pięk-
niejszą część naszej widowni, a dotyczyła nowej 
odmiany kwiatu – Róży Tadeusza Kościuszki. Łu-
kasz Rojewski, Prezes Polskiego Związku Różanego, 
z pasją przedstawił zarówno ten specjalny gatunek, 
jak i ciekawostki historyczne dotyczące uprawy róż 
w Polsce i świecie.

Ostatnia prezentacja była szczególnie ciekawa dla 
osób interesujących się numizmatyką. Dzięki naszej 
działalności zostaliśmy zauważeni i docenieni przez 
Narodowy Bank Polski. Instytucja ta w ramach 
swej działalności upamiętnia najważniejsze wyda-
rzenia i postacie związane z historią Polski poprzez 
emisję okolicznościowych monet. NBP nie mógł 
więc w Roku Kościuszkowskim pominąć patrona 
naszego miasta. Wicedyrektor kieleckiego oddziału 
NBP, Krzysztof Szczerba, zaprezentował zebranym 
zarówno historię i zasady emisji monet okoliczno-
ściowych, jak i dokładnie omówił wydane monety 
poświęcone postaci Tadeusza Kościuszki.

Uroczystości rozpoczęły się od Poloneza w wy-
konaniu członków i przyjaciół Towarzystwa.Cho-
reografię tradycyjnego tańca przygotowała pani Ur-
szula Żurawska ze stowarzyszenia „Bliżej”. Zanim 
rozpoczęła się pierwsza część imprezy, Eugeniusz 
Skoczeń z Racławic oficjalnie wręczył honorowemu 
Prezesowi Towarzystwa – Mieczysławowi Machu-
lakowi – „Krzyż Kresowy” (Krzyż Czynu Zbrojne-
go Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich 
Rzeczpospolitej). Było to podziękowanie dla naszego 
kolegi, którego życiową pasją jest historia i tradycja 
ludzi zamieszkującej dawne, wschodnie tereny na-
szego kraju.

Część pierwszą jubileuszu rozpoczęła Małgo-
rzata Dalmata-Konwicka, przypominając począt-
ki tradycji kościuszkowskich w naszym mieście. 
Druga z prezentacji dotyczyła okresu działalności 
w latach 1999‒2007 i została przedstawiona przez 
Mieczysława Machulaka, ówczesnego preze-
sa TK. Kolejną prezentację, obejmującą ostatnie 
lata działań, omówił Radosław Matusiewicz, 
obecny prezes „kościuszkowców”. Część pierw-
szą zakończył tradycyjny krakowiak w wykonaniu 
naszych Przedszkolaków oraz piosenka dziewcząt 
z Centrum Kultury w Połańcu. Po tych występach 
prowadzący jubileusz Marek Pedyński, zaprosił 
wszystkich na przerwę kawową, podczas której 
goście mogli spróbować ulubionej przez Tadeusza 
Kościuszkę kawy z żołędzi oraz pączków z różą, 
jakimi niegdyś zajadał się nasz Bohater podczas wizyt 
u swojej siostry.

Część druga uroczystości należała do naszych go-
ści specjalnych. Rozpoczął ją Artur Komorowski, 
który w imieniu swoich przyjaciół z firmy GEO-
CARTIS z Poznania zapowiedział film przygoto-
wany przez tę właśnie firmę. Film wykorzystujący 
technologię skaningu 3D został wykonany przez 
naszych kolegów specjalnie dla uczczenia 100-le-
cia kopca Kościuszki w Połańcu, w ramach Roku 
Kościuszkowskiego.

Łącząc promocję monet okolicznościowych  
z jubileuszem Towarzystwa Kościuszkowskiego, 
Narodowy Bank Polski zaskoczył nas wspaniałym 
prezentem. Była nim pula monet przeznaczona dla 
osób i instytucji zasłużonych w kultywowaniu tra-
dycji kościuszkowskich w Połańcu.

Ludzie stoją w korytarzu podczas przerwy na kawę
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Pamiątkowe monety od dyrektora Oddziału NBP 
w Kielcach Grzegorza Kłaczkiewicza otrzymali: 
Burmistrz Połańca Jacek Tarnowski (syn założyciela 
Towarzystwa Kościuszkowskiego), Lech Żak – Prezes 
Zarządu ENEA Elektrownia Połaniec SA (najwięk-
szego zakładu wspierającego zawsze nasze stowarzy-
szenie, Mieczysław Machulak (prezes TK w latach 
1999‒2007), Radosław Matusiewicz (obecny prezes 
TK), Konstanty Michorowski (najstarszy „czynny 
kosynier”, który tym samym powiększył swoją bogatą 
kolekcję numizmatyczną) oraz Towarzystwo Ko-
ściuszkowskie (monety do dyspozycji organizacji).

Po przemówieniach i prezentach od naszych gości 
wszyscy przeszli do sali kawiarnianej, gdzie czekał 
na zebranych niezwykły poczęstunek. Były nim po-
trawy przyrządzone według staropolskich przepisów, 
w oparciu o to, co jadał nasz Bohater. Była więc kasza 
jęczmienna z boczkiem, pierogi litewskie (ze słodką 
kapustą i mięsem), pierogi białoruskie (z kaszą, serem, 
cebulą i okrasą), pampuchy z żurawiną, pampuchy 
z mięsem oraz przysmaki połanieckie (zwłaszcza 
niepowtarzalne serdelki od Pana Kazimierza Za-
lińskiego). O tę przepyszną część imprezy zadbali 
Jerzy Stefaniak, a także panie z Góreckiego Stowa-
rzyszenia Kobiet „Viktoria”.

Jubileuszowi towarzyszyły też okolicznościowe 
wystawy. Pierwszą z nich pn. „30 lat utrwalania tra-
dycji kościuszkowskich” – przygotowała połaniecka 
Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza. Za-
prezentowano na niej dorobek wydawniczy naszego 
stowarzyszenia, archiwalne artykuły z prasy o naszej 
działalności oraz kalendarium ważnych wydarzeń 
z historii Towarzystwa. Druga to wystawa zdjęć re-
alizowana w ramach projektu „Miasto Kościuszki 
2017”, pokazująca najciekawsze działania przepro-
wadzone w bieżącym roku.

Goście opuszczali Połaniec w doskonałych hu-
morach. Wszyscy podkreślali, jak cenny był udział 
w uroczystościach grupy naszej wspaniałej mło-
dzieży, w strojach kosynierskich. Tej młodzieży za-
zdrości nam cała Polska, a my jesteśmy przekonani, 
że w oparciu o jej zapał i entuzjazm Towarzystwo 
Kościuszkowskie w Połańcu świętować będzie jeszcze 
niejeden jubileusz. 

Małgorzata Dalmata-Konwicka

Przemówienie

Dzieje Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu wiążą się ściśle z postacią Najwyższego Naczel-
nika Siły Zbrojnej Narodowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2017 Rokiem Tadeusza 
Kościuszki. I choć 15 października minęła dwusetna rocznica śmierci najczystszego syna wolności, 
bo tak o nim mawiał Tomasz Jeff erson, to pamięć o Kościuszce ciągle żyje w naszych sercach i umy-
słach. Świadczy o tym działalność Towarzystwa Kościuszkowskiego, a dzisiejszy jubileusz 30-lecia 
jego istnienia jest tego najlepszym przykładem. Droga do niego była długa i kręta…

Na zakończenie Towarzystwo Kościuszkowskie 
otrzymało wiele wspaniałych prezentów i usłyszało 
mnóstwo ciepłych słów. Burmistrz Jacek Tarnowski 
dokonał też symbolicznego przekazania rekwizytów 
i umundurowania zakupionych dla Towarzystwa w ra-
mach projektu „Miasto Kościuszki 2017”. Była też 
jedna, szczególna niespodzianka. Radosław Matusie-
wicz otrzymał od swoich Przyjaciół wspaniałą szablę, 
wzorowaną na oryginalnej „szabli Kościuszki”.

Przedszkolaki tańczą Krakowiaka
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Był listopad 1987 roku. Jakże patriotyczny to mie-
siąc dla naszej Ojczyzny. Tu, na tej pięknej połaniec-
kiej ziemi, kopytem niejednego konia zrytej, zawią-
zało się stowarzyszenie o dumnie brzmiącej nazwie: 
Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu. Garstka 
miejscowej społeczności, której nieobce były tradycje 
patriotyczne, na czele z dziś już śp. Mieczysławem 
Tarnowskim, uzyskała wpis do Rejestru Stowarzyszeń 
Naczelnika Miasta i Gminy w Połańcu.

Oto, jak przedstawiał się skład osobowy ówczesne-
go zarządu Towarzystwa Kościuszkowskiego:

– prezes Towarzystwa – Mieczysław Tarnowski,
– wiceprezes – Roman Łowicki,
– sekretarz – Stanisława Lipka,
– skarbnik – Ludwik Kosowicz.

Czego chcieć więcej? Niczego! Tylko działać, dzia-
łać, i… działać! Wiadomo, że początki nie były łatwe. 
Sytuacja lokalowa niewesoła… Towarzystwo nie mia-
ło siedziby. Wobec powyższego całą korespondencję 
kierowano na prywatny adres Prezesa Mieczysława 
Tarnowskiego. 2 lutego 1994 roku to smutny dzień 
w historii Towarzystwa Kościuszkowskiego. Zmarł 
Kazimierz Warchałowski, nauczyciel historii, radny 
Rady Miejskiej, społecznik, współtwórca życia kul-
turalnego  w naszym mieście i gminie, popularyzator 
idei kościuszkowskich. 1 października 1998 roku, 
podczas walnego zebrania, Towarzystwo wybrało 
nowy zarząd i komisję rewizyjną w następującym 
składzie:

– prezes – Mieczysław Tarnowski,
– wiceprezes – Krystyna Wojtyś,
– wiceprezes – Marianna Sikora – Kalondji,
– sekretarz – Jadwiga Pruska,
– skarbnik – Jadwiga Krala,
– kronikarz – Helena Małkiewicz.

Oto skład komisji rewizyjnej:
– przewodniczący komisji – Stanisława Lipka
– członek – Andrzej Łodkowski,
– członek – Jan Skuta.

Znane przysłowie mówi: „Każda myszka swój 
ogonek chwali”. Nasze Towarzystwo Kościuszkow-
skie to dusza wszystkich towarzystw kulturalnych 
działających w Polsce, a może i dalej…, z który-
mi ściśle współpracujemy, aktywnie uczestnicząc 
w cyklicznych imprezach kościuszkowskich, prowa-
dząc lekcje patriotyczne w szkołach, przedszkolach  
i plenerze, przedstawiając inscenizacje historyczne 
dotyczące okresu insurekcji, organizując zjazdy śro-
dowisk kościuszkowskich. Swoją pasją zarażamy 
innych, bowiem mamy w swoich szeregach tzw. 
młodzieżówkę kościuszkowską. Wydajemy również 
„Zeszyty Połanieckie”, które promują ziemię poła-
niecką na cztery strony świata!  A ile wydawnictw 
jeszcze przed nami! Śmiało mogę powiedzieć, że 
jesteśmy wzorowymi ambasadorami Naczelnika 
Kościuszki! Towarzystwo Kościuszkowskie w Po-
łańcu to również moje dzieciństwo, moja młodość, 
dorosłość… Wszystkim jego zarządom z prezesami 
i wiceprezesami na czele składam serdeczne podzię-
kowania za to, że przyjęli mnie w poczet członków 
Towarzystwa, a ja znalazłam tu miejsce dla swej 
niepokornej duszy…

Dziękuję moim koleżankom i kolegom, za wspa-
niałą współpracę i… liczę na więcej! Dziękuję Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Połaniec – Panu Jackowi 
Tarnowskiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
– Panu Stanisławowi Lolo, kolegom i koleżankom 
z Rady Miejskiej, Pani Skarbnik – Małgorzacie Żu-
gaj, bo wiadomo, takie czasy, że „nic o nas bez kasy”, 
za okazywane nam wielkie wsparcie! Grunt to dobra 
współpraca. I serce mi rośnie, widząc tylu wspania-
łych gości przybyłych na nasz jubileusz! Świętować 
w tak wspaniałym gronie to sama przyjemność!
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Mieczysław Machulak

Przemówienie

Koleżanki, Koledzy! Szanowni Zebrani!

Jako drugi zarząd w dziejach Towarzystwa w tym składzie osobowym pracowaliśmy przez 8 lat, 
czyli dwie kadencje, dopuszczalne postanowieniami ówczesnego statutu. 18 marca 1999 roku 
ówczesny Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, Zbigniew Jerzy Nowak, zorganizował spotkanie 
sympatyków Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu, które miało na celu ukierunkowanie 
i uaktywnienie organizacji. W zebraniu uczestniczyło 19 osób. Zebranie postanowiło wybrać nowy 
Zarząd Towarzystwa i w tym samym dniu odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa. Walne Zebranie 
wybrało Zarząd Towarzystwa w następującym składzie osobowym: Skład: Z-ca Prezesa – Marianna 
Sikora-Kalondji, Z-ca Prezesa – Krystyna Wojtyś, Sekretarz – Jadwiga Pruska, Skarbnik – Jadwiga 
Krala, a ja miałem zaszczyt kierować pracami Zarządu. 

Komisję Rewizyjną wybrano w następującym 
składzie osobowym: Przewodniczący – Tadeusz 
Łukaszek, członkowie: Teresa Mikurda, Andrzej 
Łodkowski, później Danuta Kosowska i Bożena La-
ska. Zebranie podjęło uchwałę w sprawie nadania 
dla Mieczysława Tarnowskiego honorowego człon-
kostwa w Towarzystwie Kościuszkowskim. Zebranie 
uchwaliło znowelizowany Statut Stowarzyszenia pn. 
Towarzystwo Kościuszkowskie z siedzibą w Połań-
cu, przy ulicy Ruszczańskiej 27, a Sąd Okręgowy 
w Tarnobrzegu postanowieniem z dnia 23 czerwca 
1999 roku zarejestrował statut i nowy skład Zarządu 
Towarzystwa.

20 marca 2000 roku na zebraniu Zarządu Towa-
rzystwa przyjęto w poczet organizacji Elektrownię 
im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu – jako członka 
wspierającego. Fakt ten, oprócz atutów prestiżowych, 
miał również efekty finansowe, co znacznie zwięk-
szyło możliwość realizacji zadań wymagających na-
kładów finansowych.

1 stycznia 2001 roku Towarzystwo liczyło  
39 członków. 17 lutego 2003 roku w Walnym 

Zebraniu Członków Towarzystwa bierze udział  
36 osób, a w szeregach Towarzystwa jest już 60 osób. 
W grudniu 2003 roku Elektrownia Połaniec S.A. – 
Grupa Electrabel powiadomiła Zarząd Towarzystwa 
o rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia.

Poniedziałkowe zebrania Towarzystwa stały się 
wolnym, nieskrępowanym forum wymiany myśli 
i poglądów. Dyskutowaliśmy o problemach histo-
rycznych, problemach Połańca, problemach ruchu 
kościuszkowskiego, były też promocje kolejnych wy-
dawnictw i spotkania z interesującymi ludźmi. Udało 
się też do Połańca sprowadzić kilka osób z branży 
rozrywkowej i kulturalnej, chociażby Leszka Mazana 
czy Leszka Wójtowicza z krakowskiej „Piwnicy pod 
Baranami”. Regularnie koncertowały w Połańcu ze-
społy z Wileńszczyzny i Białorusi, prezentując folklor, 
taniec i kulturę – swoją, ale również dawnych Kresów.

Oprócz szerzenia idei kościuszkowskich Towa-
rzystwo wnosiło w środowisko połanieckie wiele 
cennych inicjatyw, między innymi: współpracując 
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z młodzieżą szkół i studentami, pomagając dzieciom 
z Wileńszczyzny (kolonie wileńskie organizowane 
były przez dziewięć lat). W swej działalności promo-
waliśmy Połaniec poprzez szerokie kontakty ze śro-
dowiskami kościuszkowskimi w Polsce i zagranicą, 
działalność wydawniczą, działalność bibliofilską.

Działalność charytatywna, dobroczynna i ini-
cjatywy oświatowe, to najnowsze zadania, z jakimi 
mierzyło się Towarzystwo Kościuszkowskie. W tym 
celu podjęto starania o uzyskanie statusu organiza-
cji pożytku publicznego. (Decyzję przyznania sta-
tusu OPP Towarzystwo otrzymało w maju 2007 r.)  
31 grudnia 2005 roku stan osobowy Towarzystwa 
wynosił 72 osoby, najstarszy wiekiem członek miał 
lat 79, najmłodszy lat 20.

Połaniec i jego dzieje zawsze zasługiwały na upa-
miętnienie i popularyzację – myślę, że nasze doko-
nania mówią same za siebie. W tamtych czasach był 
jeszcze entuzjazm i zaangażowanie do prac społecz-
nych. Jako Zarząd Towarzystwa uczestniczyliśmy 
w upamiętnieniu miejsc kościuszkowskich, konsul-
tując wydarzenia historyczne i napisy na tablicach 
pamiątkowych.

Ważnym polem była działalność wydawnicza, 
założone zostało pismo „Zeszyty Połanieckie”, jako 
półrocznik, w ramach Biblioteki Towarzystwa Ko-
ściuszkowskiego wydano kilkanaście książek o tema-
tyce regionalnej i kościuszkowskiej. Podjęto dosyć 
aktywną współpracę z ośrodkami kościuszkowskim  
i w kraju, i za granicą. Wszystko to było możliwe dzięki 
przychylności ówczesnych władz Gminy. Organizo-
waliśmy wycieczki i wyjazdy: do Solury w Szwajca-
rii, na Mereczowszczyznę do Białorusi, do Racławic, 
Krakowa, Maciejowic, Szczekocin, do Panoramy Ra-
cławickiej w we Wrocławiu, uczestniczyliśmy w wy-
darzeniach i świętach lokalnych.

Tradycją były wspólne spotkania i ogniska z były-
mi partyzantami Oddziału „Armii Krajowej „Jędru-
sie”, był czas, że odbywały się one dwa razy w roku. 
Na spotkania przyjeżdżało niekiedy ponad 30 byłych 
partyzantów. Dziś żyje jeszcze dwóch partyzantów: 
dr Mieczysław Korczak i Stefan Świerczek.

W wycieczkach organizowanych na Wileńszczyznę 
(w latach 2001 -2008) i na Białoruś (w latach 2004 – 
2009) wzięło udział kilkaset osób, i były to również 
osoby spoza Towarzystwa Kościuszkowskiego – z róż-
nych stron Polski. Jeden z moich kolegów zaimpono-
wał kiedyś w gronie globtroterów, kiedy oświadczył, 
że był kilka razy na Białorusi. Dla jego rozmówców 
było to zaskoczenie. – Przecież tam się nie jeździ! 

Potrafiliśmy wykorzystać znajomość z Galiną Kriniec 
i zdobyć przychylność gubernatora brestskojobłasti, 
a termin Fond Kościuszki w Połańcu wielokrotnie 
otwierał ostatnią granicę w nowej Europie. Tam też 
dowiedzieliśmy się, że osoba naszego patrona – Ta-
deusza Kościuszki – uznawana jest za bohatera naro-
dowego nie tylko Polski i Stanów Zjednoczonych, ale 
także Białorusi i Litwy, a dużo o nim słychać do tej 
pory w Szwajcarii i we Francji.

Naszym przesłaniem była integracja i pozyskanie 
ludzi i kontaktów do działalności na niwie kościusz-
kowskiej i kresowej. Poglądy polityczne zawsze były 
prywatną sprawą członków stowarzyszenia.

Jako zarząd zostawiliśmy po sobie tytuł prasowy, 
bibliotekę Towarzystwa Kościuszkowskiego, pokaźny 
księgozbiór, w tym książki ofiarowane przez profesora 
Stanisława Knothego, akwafortę „Kościuszko pod 
Połańcem” autorstwa Andrzeja Karwata, rozlegle kon-
takty w Polsce i zagranicą oraz „Kronikę Towarzystwa 
Kościuszkowskiego” autorstwa kol. Jadwigi Pruskiej.

Jeśli chodzi o kontakty zewnętrzne, to tu należy 
wspomnieć przede wszystkim: Romualda Nowaka 
(Wrocław), Eugeniusza Skoczenia (Racławice), Cze-
sława Orlińskiego (Szczekociny), prof. Mieczysława 
Rokosza (Kraków), panów Otrębskich (Kraków), nie-
żyjącego już ks. Andrzeja Biernackiego (Gorzków), 
dra Marka Krześniaka (Warszawa – Maciejowice), 
nieżyjącego już Władysława Korkucia (Wilno) czy 
Galinę Kryniec z Brześcia. Przewinęło się jeszcze 
wielu pasjonatów i kolekcjonerów pamiątek z epoki 
kościuszkowskiej. Pozostawiliśmy trochę środków 
w kasie, uzyskaliśmy status organizacji pożytku pu-
blicznego. W różnych miejscach w Polsce i za granicą 
pozostawiliśmy wydawnictwa i pamiątki z Połańca.
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Śmiało można stwierdzić, że Połaniec należał 
w tamtych czasach do najaktywniejszych ośrodków 
kościuszkowskich w Polsce.

Nie udało się, niestety, pozyskać lokalu na stałą 
siedzibę, doprowadzić do końca pomysłu zawiąza-
nia Unii Kościuszkowskiej oraz nawiązać kontaktów 
z Fundacją Kościuszkowską w Stanach Zjednoczo-
nych i chciałbym, aby te cele zrealizował obecny Za-
rząd.

Chciałem podziękować raz jeszcze członkom To-
warzystwa Kościuszkowskiego i władzom Połańca, 

dzięki nim zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. Dziękujemy 
też oponentom, dzięki którym udało się uniknąć błę-
dów w działalności.

Obecnemu Zarządowi Towarzystwa Kościuszkow-
skiego życzę wytrwałości i uporu w dążeniu do zało-
żonych celów. Dziękuję za uwagę!

P.S. Zdzisław Owczarek prosił, aby nie zapominać, 
że to on podpisał decyzję o rejestracji Towarzystwa Ko-
ściuszkowskiego.

Radosław Matusiewicz

Przemówienie

Szanowni Państwo!

Od 2007 roku mam zaszczyt stać na czele Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu. Czasy się 
zmieniają i przed naszym stowarzyszeniem stają coraz to nowsze wyzwania, ale też i szanse.
Staramy się cały czas dostosowywać do otaczających nas warunków i wykorzystywać to, co daje 
nam nowa rzeczywistość.

Największym zagrożeniem dnia dzisiejszego jest 
wygodnictwo i wszechobecna komputeryzacja, za-
mykająca ludzi w ich domach.

Sposobem na wykorzystanie jej okazało się wyj-
ście do ludzi właśnie przez ich komputery. Naprawdę 
profesjonalnie prowadzona strona internetowa oraz 
profi le na portalach społecznościowych sprawiają, 
że informacje, które chcemy przekazać, trafi ają do kil-
kuset, czy nawet kilku tysięcy osób na całym świecie.

Dzięki Internetowi jesteśmy zapraszani do miejsc 
związanych z Kościuszką w całej Polsce. Mieliśmy też 

możliwość promowania naszych tradycji i naszego 
miasta w mediach regionalnych i ogólnopolskich.

Kilka lat temu przyjęliśmy formę pielęgnowania 
i pokazywania naszych tradycji w sposób bardziej 
barwny i kolorowy. Pomagają nam w tym zakupione 
stroje historyczne oraz organizowane pokazy, zabawy 
i lekcje historii.

Tak w 2011 roku zawiązał się przy naszym sto-
warzyszeniu Oddział Kosynierów, czyli Regiment 
Grenadierów Krakowskich. Dał on początek epoce 
rekonstrukcji historycznej, która dziś jest barwną 
wizytówką naszego Towarzystwa.

Wyjście z „naszą historią” na ulice, do ludzi, 
do młodzieży stało się dziś koniecznością. W ten 
sposób niejako „przemycamy” ciekawostki histo-
ryczne podczas rajdów pieszych i organizowanych 
imprez lub przychodzimy z historią wprost do szkół 
czy przedszkoli.

W naszej działalności, dużą wagę przykładamy 
do promocji Połańca oraz opraw uroczystości histo-
rycznych w naszym mieście. Miasto promowane jest 
też w całej Polsce, na imprezach kościuszkowskich 
i patriotycznych, w których bierzemy udział.
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W nasze działania staramy się wprowadzać nowe 
tradycje, które mają na celu utrwalenie wizerunku 
Połańca, jako Miasta Kościuszki.

Widać nas zawsze w strojach historycznych na lo-
kalnych uroczystościach, na „Wiankach”, czasem ro-
bimy jakąś bramę weselną, czy oprawę ślubu. Dziś 
widok kosynierów na ulicach naszego miasta nie jest 
czymś dziwnym, czy niecodziennym.

Od kilku lat organizujemy też spotkania 1 wrze-
śnia przy Grobie Nieznanego Żołnierza, 1 listopada 
przy grobach byłych członków TK, przypominamy 
np. o Bitwie z Tatarami podczas lutowych rajdów pie-
szych, a na naszej stronie internetowej zamieszczamy 
ciekawostki związane z historią Połańca.

W 2015 roku zaprosiliśmy 
do współpracy z Towarzystwem 
naszą młodzież szkolną. Odpo-
wiedzialność, jaka się z tym wią-
że, nagradzana jest satysfakcją 
ze wspólnie zrealizowanych 
działań.

Najważniejsze w takich rela-
cjach jest znalezienie równowa-
gi pomiędzy tzw. „obowiązka-
mi”, a przyjemnościami.

Nie można młodych ludzi 
traktować tylko jako ozdoby 
podczas mszy świętych czy uro-
czystości, ale trzeba przy okazji 
coś pokazać, dać możliwość 
spotkania z rówieśnikami, czy 
najnormalniej w świecie pozwo-
lić im spędzić czas we własnym 
gronie w jakimś ciekawym miejscu. Oni docenią 
to w swoim czasie.

Fakt, że ta młodzież jest dzisiaj z nami, świadczy 
o tym, że chyba przynajmniej w części nam się to udaje.

„Starzy Kościuszkowcy” wspólnie z młodzieżą 
przeprowadzili w całej Polsce wiele pokazów czy za-
baw kosynierskich, a najważniejsze jest to, że nasza 
młodzież potrafi zorganizować samodzielnie takie 
zabawy dla jeszcze młodszych kolegów czy np. przed-
szkolaków.

Rok później, w 2016 roku, grupa członków nasze-
go Towarzystwa postanowiła bardziej zaangażować 
się w polski ruch rekonstrukcyjny, tworząc oddział 
Legii Polsko-Włoskiej. Stroje legionistów nawiązują 
do wojsk polskich walczących pod dowództwem Na-
poleona na frontach całej Europy. Dzięki nawiązanym 
znajomościom połanieccy Legioniści mieli okazję 

pokazać się nie tylko w miastach śląskich, ale również 
w Słowacji, w Czechach, Niemczech czy we Włoszech. 
W Legionach, przypomnijmy, służyło wielu żołnierzy 
– weteranów Insurekcji Kościuszkowskiej.

Przyszłość stowarzyszenia zależy od dalszej pracy 
z młodymi mieszkańcami naszego miasta. W tym roku 
zawiązała się kolejna grupa pn. Szkolne Towarzystwo 
Kościuszkowskie, a młodzież z STK wzięła już udział 
w kilku dużych imprezach i uroczystościach historycz-
nych w naszym kraju. Liczymy, że grupa ta z czasem 
powiększy się i usamodzielni, a jej pomysły i świeże 
spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość nie po-
zwolą się szybko zestarzeć takiemu 30-latkowi jak 
Towarzystwo Kościuszkowskie.

Na zakończenie chciałbym dodać, że od początku 
naszej działalności współpracujemy z Urzędem Mia-
sta, Centrum Kultury i Sztuki, Biblioteką Publiczną, 
połanieckimi szkołami i stowarzyszeniami; kibicujemy 
naszym klubom, wspieramy pasje mieszkańców na-
szego miasta, więc dzięki temu zawsze możemy liczyć 
na wsparcie miejscowych firm i instytucji.

Co dla nas najważniejsze, cieszymy się również 
bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców Połańca. 
Wszystko to, co zobaczyli Państwo na dzisiejszych 
prezentacjach, sprawiło, że Towarzystwo Kościusz-
kowskie w Połańcu jest dziś MARKĄ rozpoznawalną 
nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce.

A robimy to dla naszego miasta i naszych miesz-
kańców przede wszystkim po to, by każdy, kto tu 
mieszka, mógł zawsze dumnie powiedzieć: „Jestem 
z Połańca”.

Prezent z okazji 30-lecia, szabla z dedykacją „Radkowi, Prezesowi T.K.- Przyjaciele z Połańca 2017”
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Konstanty Michorowski

Kuchnia Naczelnika,

czyli Kościuszko z niejednego pieca jadł chleb

Opis wiktu Tadeusza Kościuszki można łączyć z jego etapami życia. Rozpoczyna się latami dziecię-
cymi małego miecznikowicza brzeskiego, które spędził w majątku rodziców. Okres młodzieńczy 
to czas nauki w szkole u pijarów w Lubieszewie, następnie Szkoła Rycerska, Paryż, pobyt na ziemi 
amerykańskiej, powrót do Siechnowicz, gdzie kuchnią rządziła Zuzanna Kościuszkówna, wreszcie 
wojna w obronie Konstytucji 3. Maja, emigracja, później trudny okres Insurekcji i w konsekwencji 
ponad dwuletni pobyt w niewoli carskiej, ponowny powrót na ziemię amerykańską i u schyłku 
życia wita bramy Europy, czyli okres pobytu w Paryżu i Solurze.

Wielu historyków i znawców epoki opisywało 
słynne obiady czwartkowe u króla Stasia i wystawne 
biesiady możnych ówczesnego świata magnackie-
go, m.in. u Radziwiłłów. Takowe przy stole spotkania 
trwały nieraz po kilka dni. Jak opisuje Jędrzej Kito-
wicz – kronikarz obyczajów szlacheckich, w domu 
pani Tekli, mamy Tadeusza, podawano na stół rosół, 
barszcz, krupnik, sztukę mięsa, bigos z kwaszonej 
kapusty i rozmaitych mięs, groch ze słoniną. Wika 
Filipowicz wylicza jeszcze: kiełbasy, drób pieczony, 
prosięta, dziczyzna, wędzonki, kiszki wątrobiane. 
W poście, który był bardzo przestrzegany, jadano ryby 
słodkowodne z ryżem, przyrządzane na wiele sposo-
bów, doprawiane pieprzem, szafranem oraz czosnkiem 
i cebulą, tak pikantne, że cudzoziemcy z trudem byli 
w stanie przełknąć nasze jadło. Chociaż, jak podaje 
wspomniany Jędrzej Kitowicz, w końcu XVIII wieku 
już było widać w niektórych dworach modę na lekkie 
dania francuskie, czyli np. zupa rumiana, a także mięsa 
podlane esencjonalnym bulionem miast tłuszczu, do-
prawiane do smaku cytryną, octem winnym, ziołami, 
kaprami i oliwkami, które to były serwowane obok 
jadła tradycyjnego.

U Pijarów jadało się raczej po szlachecku, natomiast 
w Szkole Rycerskiej kładziono nacisk na „uformo-
wanie dobrego obywatela”. Jak opisuje Julian Ursyn 
Niemcewicz, dzień kadeta wyglądał następująco: 
„Bito pobudkę o godzinie 6, (…) o 6 ½ obziera-
li nas oficerowie, potem na mszę. Po mszy każ-
dy dostawał kawałek chleba z masłem, kto miał 
za co, posłał do Elżbietki po kawę. (…) O 12 obiad: 
cztery proste, lecz zdrowe potrawy na obiad, dwie 
na wieczerzę”.

Po powrocie z Ameryki Tadeusz Kościuszko, już 
jako amerykański generał, zawitał do rodzinnego 
majątku w Siechnowiczach. Wiemy, że armia Unii 

zalegała naszemu przyszłemu Najwyższemu Naczel-
nikowi z wypłatą gaży, a rodzinny majątek wskutek 
błędnego zarządzania przez Józefa – brata Tadeusza, 
popadał w długi. Zuzanna Kościuszkówna, jak mo-
gła, tak dogadzała Tadeuszowi, ale z braku funduszy 
musiała ograniczać miedzy innymi drogie przyprawy 
i sól. Seweryn Bukar w swoich pamiętnikach pisze: 
„wszystko u niego dawano na słodko, a solniczki 
wypędzono ze stołu”. Można sądzić, że ówczesna 
kuchnia Kościuszki bardziej przypominała jadło dwo-
rusów niż stoły szlacheckie. Proste dania narodowe, 
litewsko-białoruskie, takie jak groch ze słoniną czy 
chłodnik litewski zawsze były mile widziane na stole 
u pani Zuzanny.

Dworek Kościuszków w Mereczowszczyźnie

W czasie Insurekcji Najwyższy Naczelnik miał 
na swoim stole dania, o które dbał Jean Lapierre – 
francuski służący, które to były przygotowywane 
z wiktuałów takich jak kasza, groch, kapusta, śledzie, 
wołowina, mąka, chleb, masło i słonina, dostarczane 
przez zaopatrzenie wojskowe. W Warszawie, podczas 
oblężenia, podstawą wyżywienia żołnierza stanowiły 
chleb, kasza i mięso, przeważnie wołowina. W trakcie 
przemarszów wojsk wodza Insurekcji zawsze pragnęły 
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gościć miejscowe dwory. Kościuszko jednak zwykle 
wolał być w obozie przy swoich żołnierzach. Należy 
również wspomnieć, że w obozie pod Połańcem też 
nie było rozkoszy, gdyż idący przed polskim woj-
skiem Rosjanie grabili i palili wszystko, co się dało. 
Aby zapewnić wyżywienie podległym mu wojskom, 
musiano nabywać żywność w ówczesnej Galicji, jed-
nak by do tego doszło, trzeba było wpierw przekupić 
austriackich celników żywym złotem, gdyż granica 
naszego Państwa po drugim rozbiorze przebiegała 
po linii Wisły.

Po klęsce narodowego powstania, w którym to na-
sze piękne miasteczko miało swój wzniosły epizod, 
nastały w życiu Kościuszki ciężkie czasy niewoli, 
„Życie tak mu zbrzydło, że chciał się głodem za-
morzyć”– wspomina Niemcewicz. Przejęty odpowie-
dzialnością za losy powstania, za zadane ciężkie reper-
kusje w stosunku do Polaków i Polski, dokuczające mu 
otrzymane rany podczas bitwy pod Maciejowicami, 
nękany ciągłymi przesłuchaniami carskich śledczych 
popadł w depresję, jak dzisiaj byśmy to określili. Jak 
pisze J. U. Niemcewicz: „żywił się tylko kilkoma 
łyżkami zupy, czym tak skurczył sobie wnętrzno-
ści, iż co chwila śmierci jego oczekiwano”. Wskutek 
pogarszającego się stanu zdrowia Tadeusza Kościuszki 
caryca Katarzyna II zadecydowała o przeniesieniu 
więźnia z twierdzy pietropawłowskiej do pałacu Orło-
wów i troską o jego zdrowie obarczyła lekarza szkoc-
kiego pochodzenia, doktora Rogersonowa. Szkot 
przede wszystkim zadbał o poprawienie psychicz-
nej i fizycznej strony u swojego pacjenta. Jak podaje 
wspomniany Niemcewicz w swoich pamiętnikach, 
Kościuszko jadał bardzo skromne posiłki, i to nawet 
w późniejszym okresie „tylko dwie filiżanki kawy 
i uncja mięsa z drobiu”.

Zgodnie z wolą cara Pawła I – następcy carycy 
Katarzyny – nasz narodowy bohater odzyskał wol-
ność wraz z 12 tysiącami Polaków zesłanych na Sybir 
i daleki wschód.

Ciąg dalszy „przygód” Tadeusza Kościuszki to po-
dróż w okresie zimowym przez Finlandię do Anglii, 
która to stanowiła swojego rodzaju tor przeszkód. 
Karetę trzeba było zaopatrzyć w płozy, a produkty 
spożywcze musieli rozcinać siekierą, gdyż marz-
ły na kość. W czasie tej podróży, na wyspie Ekrew, 
mieszkali w chłopskiej zagrodzie, gdzie przez komin 
spuszczali Kościuszce i jego towarzyszom żywność 
tam dostępną, czyli białe zające i jarząbki, a także mię-
so reniferów. Później, w Ameryce, był goszczony jak 
bohater narodowy. W kolejności następuje powrót 

do Europy. Przez siedem lat Kościuszko mieszkał 
w Paryżu, by następnie osiedlić się w Szwajcarii, 
a konkretnie w Solurze, u zaprzyjaźnionej rodziny 
Zeltnerów. Do końca swojego żywota prowadził 
uregulowany tryb życia unikając tłustych i ostrych 
potraw.

Z przekazów pisanych wynika, że Tadeusz Ko-
ściuszko miał ukrytą słabość do czarnej kawy. Ta to-
warzyszyła mu przez całe życie, począwszy od domu 
w Mereczowszczyźnie, gdzie pijał mocno osłodzoną 
z zapieczonym kożuszkiem ze śmietanki. Nie dotarłem 
do wiadomości, czy małemu Tadeuszkowi podawano 
wtedy kawę prawdziwą czy parzoną z żołędzi, co się 
wówczas też praktykowało w naszej Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. Sądzę, że cena kawy była tak zawrotna, 
że mały Tadeusz pijał kawę parzoną z żołędzi. Nasz ko-
neser kawy pijał ją w okresie nauki w Szkole Rycerskiej 
i w Paryżu. W Ameryce pijał kawę zmarzłą, czyli schło-
dzoną kostkami lodu. Pijał także w Siechnowicach, 
w czasie powstania, w niewoli rosyjskiej i w okresie – jak 
byśmy dzisiaj powiedzieli – emerytalnym. Jedno z py-
tań „Wielkiego testu o Kościuszce”, przeprowadzonego 
przez TVP program I, dotyczyło właśnie jego namięt-
ności do prawdziwej kawy parzonej na różne sposoby. 
Miał Kościuszko też drugą słabość – pączki – które mu 
siostra Anna Estkowa przez umyślnego posyłała do jego 
miejsc obozowania, gdy tylko była taka możliwość.

Kościuszko poznał smak przede wszystkim kuchni 
polskiej, następnie włoskiej, niemieckiej, fińskiej, an-
gielskiej, w armii amerykańskiej, gdzie niejednokrotnie 

Poczęstunek “Kuchnia Kościuszki” podczas Jubileuszu TK
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brakowało nawet chleba i wytwornych kuchni boga-
tych amerykanów, indiańskiej, afrykańskiej, holen-
derskiej, żydowskiej, białoruskiej, litewskiej i polskich 
fl isaków. Poznał smak biedy, jak i wykwintne rarytasy 
kuchni możnych, m.in. kuchni księżnej Izabeli Czarto-
ryskiej w Sieniawie, która wyprawiła mu huczne imie-
niny, o czym informuje nas, współcześnie żyjących, 
napis na mosiężnej tabliczce: „Kamień szczęścia. 
1792.10.28 Księżna Izabela Czartoryska zaprosiła 
Tadeusza Kościuszkę do Sieniawy, gdzie wyprawiła 
mu huczne imieniny u boku swej córki Anny”.

Tadeusz Kościuszko, na znak szczęśliwie spędzo-
nych chwil, nakazał wykuć w kamieniu napis:

„NA PAMIATKĘ DNI SZCZĘŚLIWYCH 
W SIENIAWIE”, który to głaz z ową inskrypcją każdy 
odwiedzający pałac w Sieniawie, pełniący obecnie 
funkcję hotelu, może do dnia dzisiejszego podziwiać.

Wobec tak bogatego życiorysu Tadeusza Kościuszki 
trudno opisać nawet wybrane dania z poszczególnych 
okresów życia, a które było dane jadać naszemu boha-
terowi. Wybrane z setek czy tysięcy skonsumowanych 
przez niego dań powinny być jednak propagowane 
i serwowane na każdej imprezie wspominającej naj-
ważniejszego, czy jednego z największych bohaterów 
w historii Polski, celem ich popularyzacji.

Kawa z żołędzi:
– zbieramy dojrzałe żołędzie,
– obieramy z szypułki i osłonki,
– suszymy,
– usuwamy gorzki smak (goryczkę),
– prażymy,

– mielimy wypalone żołędzie i otrzymujemy zdro-
wą, bardzo smaczną kawę.

Sposób przyrządzania napoju kawowego:
Odpowiednią ilość sypkiej kawy wsypać do na-

czynia z wodą i gotować do 5 minut. Odstawić na 
5‒10 minut celem osadzenia fusów i przelać do fi li-
żanek.

Do smaku można dodać przyprawy: kardamon, 
cynamon, goździki oraz w miarę upodobań można 
dodać mleko, śmietankę oraz cukier.

Kawa żołędziówka zawiera: fosfor, magnez, miedź, 
potas, wapń i żelazo oraz witaminy z grupy „B”.

Tradycyjna kawa wypłukuje z organizmu magnez, 
natomiast żołędziówka tenże pierwiastek wprowa-
dza do naszego organizmu. Dietetycy zalecają picie 
tej kawy dla osób odchudzających się oraz cierpią-
cych na niestrawność, wrzody układu pokarmowego. 
Ta kawa regeneruje układ pokarmowy, a ponieważ nie 
zawiera glutenu, mogą ją pić osoby chore na celiakię.
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Dominika Mikoda, Urszula Mantorska-Skowron

Białoruska przygoda z Kościuszką

Rok 2017 Sejm i Senat RP ustanowił Rokiem Tadeusza Kościuszki, a UNESCO objęło go patronatem. 
W związku z tym wydarzeniem członkowie Towarzystwa Kościuszkowskiego z Połańca w dniach
2–5 lutego 2017 roku wzięli udział w podróży historycznej na Białoruś. Wyjazd został zorganizo-
wany przez Polską Fundację Kościuszkowską dla uczczenia 271. rocznicy urodzin i 200. rocznicy 
śmierci Tadeusza Kościuszki.

Program podróży został opracowany przez dra 
Leszka Marka Krześniaka, prezesa Polskiej Funda-
cji Kościuszkowskiej oraz dra Leonida Niestarczu-
ka z Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Brześciu.

W wycieczce wzięli udział przedstawiciele środo-
wisk kościuszkowskich, między innymi ze Stalowej 
Woli, Cyganki, Długosiodła, Garwolina Warsza-
wy, Połańca oraz osoby, których historie rodzinne 
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są związane ze wschodnimi obszarami przedwojen-
nej Polski.

Naszą podróż zaczęliśmy bardzo wczesnym wyjaz-
dem z Połańca. Z pozostałymi uczestnikami spotkali-
śmy się w Terespolu, gdzie po przekroczeniu granicy 
państwa dotarliśmy do Brześcia. Podczas krótkiego 
spaceru poznaliśmy historię i interesujące turystów 
miejsca tego głównego miasta Białorusi. 
Naszą uwagę zwróciła ulica z ławeczka-
mi oraz słupami stylizowanymi na dawne 
czasy. Po południu dotarliśmy do Siech-
nowicz, gdzie pod pomnikiem przywódcy 
powstania kościuszkowskiego złożyliśmy 
kwiaty i zwiedziliśmy muzeum poświęco-
ne jego pamięci. Obiekt ten znajduje się 
w dawnym majątku rodowym Kościusz-
ków. Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy, 
oglądając ruiny kompleksu klasztornego 
w Berezie Kartuskiej. Na nocleg udaliśmy 
się do hotelu, znajdującego się wśród la-
sów w Baranowiczach.

Drugiego dnia po śniadaniu wyjechali-
śmy do stolicy Białorusi – Mińska. Duże 
wrażenie wywarła na nas infrastruktura 
miasta: szerokie aleje, place, ulice, wielkie 
przestrzenie oraz socrealistyczna zabudo-
wa. W Mińsku zwiedziliśmy Narodowe 
Muzeum Sztuki Republiki Białorusi oraz 
Stołeczną Bibliotekę, która jest najnowo-
cześniejszym budynkiem w centrum mia-
sta. Jest to gmach w kształcie ogromnego 
diamentu. Tego dnia w bibliotece atrakcję 
stanowiły nie jej liczne zbiory, a nasi ko-
ledzy z Towarzystwa ubrani w mundury 
okresu napoleońskiego. Wizyta tak cie-
kawych i barwnie ubranychgości została 
upamiętniona wieloma zdjęciami oraz 
krótką relacją w lokalnej gazecie. W po-
wrotnej drodze do Baranowicz odwie-
dziliśmy Szkołę Muzyczną im. Michała 
Kleofasa Ogińskiego w Mołodecznie, 
w której wysłuchaliśmy krótkiego recitalu muzyki 
poważnej. Kontynuując naszą podróż, dotarliśmy 
do Zalesia, miejsca, z którym wiąże się historia 
rodziny kompozytora słynnego poloneza „Poże-
gnanie Ojczyzny”. Tam, po zwiedzeniu muzeum 
poświęconego jego życiu i twórczości i po spotkaniu 
ze spadkobiercami spuścizny rodziny Ogińskich, uda-
liśmy się w wyjątkowe miejsce. W parku, okalającym 
dworek, znaleźliśmy jeden z pierwszych pomników 

Delegacja TK przed dworkiem w Siechnowiczach

 Urodziny Kościuszki w Mereczowszczyźnie

upamiętniających śmierć Naczelnika. Jest to wielki 
kamień, na którym Michał Kleofas Ogiński, uczestnik 
insurekcji kościuszkowskiej na Litwie, kazał wyryć 
napis „Cieniom Kościuszki”. W ten sposób przypo-
mnieliśmy sobie dwóch wielkich ludzi związanych 
z polską historią, sztuką i kulturą.

Najważniejszym punktem wyjazdu był udział na-
szej delegacji w uroczystościach związanych z 271. 
rocznicą urodzin Tadeusza Kościuszki, które odbyły 
się 4 lutego, w dzień urodzin twórcy Uniwersału po-
łanieckiego. Tego dnia, wczesnym rankiem, udaliśmy 
się w stronę Kosowa Poleskiego i Mereczowszczy-
zny. W Kosowie znajduje się kościół Przenajświęt-
szej Trójcy, w którym w 1746 roku został ochrzczony 
Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko. Pobyt 
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w tej miejscowości okazał się bardzo ważny dla jednej 
z uczestniczek naszej wycieczki, która na miejscowym 
cmentarzu zapaliła znicze na rodzinnych grobach. Na-
stępnie wyruszyliśmy do Mereczowszczyzny, miejsca 
urodzenia patrona naszego Towarzystwa. Znajduje 
się tam odrestaurowany rodzinny dworek Kościuszki, 
w którym założono muzeum. Przed budynkiem usy-
tuowano wielki kamień z napisem w języku białoru-
skim: „Tutaj, na uroczysku Mereczowszczyzna, urodził 
się Andrej Tadeusz Bonawentura Kaściuszka, wielki syn 
ziemi białoruskiej, który w przyszłości został bohate-
rem narodowym Polski, USA, Honorowym Obywatelem 

W ostatni, czwarty dzień wyprawy przyjechali-
śmy do wsi Worocewicze, gdzie znajduje się Muzeum 
Napoleona Ordy, malarza, pianisty, kompozytora, 
dyrektora Opery Paryskiej. Następnie odwiedziliśmy 
Bezdzież, miejscowość znaną z kapliczki poświęconej 
Konstytucji 3 Maja oraz etnograficznego Muzeum 
Twórczości Ludowej „Bezdzieskie fartuszki”. W po-
bliżu muzeum znajduje się stara białoruska chłopska 
zagroda „Kaljaplesa”. Tam mogliśmy spróbować re-
gionalnych potraw i skorzystać z przejażdżki saniami 
z koniem.

O nas w białoruskiej prasie

Francji. Wdzięczni Potomni”. W pięknej zimowej 
i słonecznej scenerii delegacje środowisk ko-
ściuszkowskich oraz przedstawiciele władz Pol-
ski, Ukrainy, Rosji, USA i Białorusi złożyli kwia-
ty w miejscu, gdzie przyszedł na świat bohater 
walczący o wolność wielu narodów. Po złożeniu 
symbolicznych wieńców połanieccy Kościuszkow-
scy w białych sukmanach, pasiastych spodniach, czap-
kach z pawimi piórami pięknie prezentowali się wśród 
przybyłych gości. W ten sposób miłośnicy tradycji 
wielkiego Polaka urodzonego na Mereczowszczyź-
nie uczcili dzień jego narodzin. Po oficjalnych uro-
czystościach odbyło się spotkanie, podczas którego 
mieliśmy możliwość wysłuchać i poznać pasjonatów 
tradycji kościuszkowskiej. Taką osobą był miedzy 
innymi pan Mateusz Adamski, dyrektor Instytutu 
Polskiego w Mińsku.

Długi, pełen wrażeń dzień zakończyliśmy w Piń-
sku, który był kolejnym punktem na mapie podróży 
po gościnnej ziemi białoruskiej. Tam po zwiedzeniu 
pałacu Butrymowicza i zabytkowego klasztoru Fran-
ciszkanów udaliśmy się na nocleg.

Naszą podróż zakończyło spotkanie integracyj-
ne z przedstawicielami Stowarzyszeń Kulturalnych: 
Kościuszkowskiego i Majak z Białorusi w kawiarni 
artystycznej w Brześciu. Wysłuchaliśmy koncertu ar-
tystów grających na starych ludowych instrumentach 
białoruskich, a następnie odbyły się tańce i degustacja 
miejscowych potraw.

O naszym pobycie można było usłyszeć na antenie 
Polskiego Radia i TVP Polonia. Białoruska życzli-
wość i gościnność, zrobiła na nas duże wrażenie. Była 
to niezapomniana podróż historyczna śladami nasze-
go wielkiego Polaka – Tadeusza Kościuszki.

Zbigniew Węgrzynek i Kazimierz Paciorek – towarzysze naszej 
podróży 
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Małgorzata Dalmata-Konwicka

„Kościuszko wiecznie żywy”

przemówienie wygłoszone 7 maja 2017 roku w Połańcu podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej

Najjaśniejsza Rzeczypospolita w swej bogatej historii wielu bohaterów miała! Zliczyć ich niepodob-
na! W każdej epoce nazwiska wspaniałych wodzów rozbrzmiewały głośno, a wśród nich nazwisko 
tego, który mawiał: „Siebie samego zwyciężaj… To największe zwycięstwo”. Tadeusz Kościuszko, 
bo o nim tu mowa, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania – 
insurekcji kościuszkowskiej, jest dla nas Polaków synem wolności, niedoścignionym wzorem patrioty, 
dla którego Bóg, Honor, Ojczyzna to wartości największe, najważniejsze. I uwierzcie mi Państwo, 
że każdy kraj na ziemi chciałby mieć w swej historii takiego bohatera!

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko, syn Lu-
dwika w randze miecznika województwa brzeskiego, 
pułkownika buławy polnej od przedniej straży wojsk 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Tekli z Ratomskich 
– białoruskiej szlachcianki, urodził się 4 lutego 1746 
roku w Mereczowszczyźnie, folwarku koło Kosowa 
Poleskiego, który Kościuszkowie dzierżawili. Obecnie 
terytorium to należy do Białorusi, lecz nie zapomi-
najmy, że kiedyś i tam rozciągała się nasza kochana 
Polska. Były czasy jeszcze Wazów sięgające, gdy obszar 
państwa polskiego milion kilometrów kwadratowych 
obejmował! Cały Wschód do nas należał! 

Rodzina Kościuszków pieczętowała się herbem 
Roch III, nadanym jeszcze przez króla Zygmunta Sta-
rego. Włości zabużańskie, Siechnowicze, to rodowa 
posiadłość Kościuszków. Rodzice przyszłego Na-
czelnika uważali, że kraj potrzebuje ludzi światłych! 

Dlatego swoje pociechy, 9-letniego Tadeusza i 12-let-
niego Józefa, wysłali do elementarnej szkoły dla sy-
nów szlacheckich – kolegium pijarów w Lubieszowie, 
koło Pińska. Tam Kościuszko opanował łacinę, grekę, 
pogłębił wiedzę z języka ojczystego, historii Polski 
i historii starożytnej. 

Tadeusz wcześnie stracił ojca. Ludwik Kościuszko 
zmarł, gdy chłopiec miał zaledwie lat 12. Kto mu wzo-
rem będzie? Kto autorytetem? Tadeusz lubił przeby-
wać sam. Spędzał czas na jeździe konnej. Na siwoszu 
siechnowickim przemierzał pola, lasy, gaje obserwu-
jąc otaczający go świat, przyrodę, pracę chłopów, nad 
których losem bardzo ubolewał. Po latach wypowie-
dział słowa wielkiej wagi: „Za samą szlachtę bić się nie 
będę! Chcę wolności całego narodu i dla niej tylko 
wystawię me życie! ”, a nasz Uniwersał połaniecki jest 
tego najlepszym przykładem, ale o tym później… 

Któregoś dnia Tadeusz omal życiem nie przypła-
cił swoich obserwacji. Wpadł do stawu i gdyby nie 
pomoc jednego z chłopów, pracującego nieopodal 
na roli, utonąłby młodzian i świat nie doczekałby się 
generała i zwycięzcy spod Saratogi, Stany Zjedno-
czone nie stałyby się potęgą, a Polska nie miałaby tak 
wspaniałego wodza! I dziś nie byłoby nas tu w tej sali, 
by czcić pamięć o Naczelniku Kościuszce, wiecznie 
żywym. A co było dalej? Żona owego chłopa zajęła się 
troskliwie małym Tadeuszem, osuszyła go, nakarmiła, 
a następnie ujęła jego dłoń, spojrzała bacznie i powie-
działa chłopcu, że rodziny miał nie będzie, chociaż 
okazji ku temu wiele się nadarzy. Żony i dzieci los mu 
poskąpi! Dlaczego? Jego rodziną będzie cały świat! 
Czy ta prosta, wiejska kobieta, pomyliła się chociaż 
trochę w swoim przekazie? Matka miała z Tadeuszem 
utrapień co niemiara! Józefka, starszego brata, fawo-
ryzowała często, a nad Tadziem… załamywała ręce. 
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Oprócz brata miał Kościuszko jeszcze dwie starsze 
siostry – Annę i Katarzynę. Jednak z całego rodzeń-
stwa najbardziej lubił Annę, późniejszą panią Estko-
wą, żonę stolnika smoleńskiego. Ta mu bratnią duszą 
była przez żywot cały. To ona czytała mu bajki, śpie-
wała kolędy. To z nią bawił się najczęściej, wyplatał 
z brzozy wieńce i na dobrą wróżbę na wodę puszczał. 
Długo się na niej utrzymywały! Oj długo! 

I ja mam swój skromny udział w historii siostry 
Tadeusza, Anny Estkowej. Otóż 30 grudnia 2016 roku 
kupiłam książkę pani Barbary Wachowicz pt. „Mat-
ki sławnych Polaków”. Jest tam rozdział poświęcony 
Tekli z Ratomskich – matce przyszłego Naczelnika. 
Czytając kartka po kartce, natrafiłam na fotografię 
przedstawiającą panią Annę Arczyńską, która jak 
się okazało, jest w piątym pokoleniu spokrewniona 
z Tadeuszem Kościuszką. Wywodzi się ona z linii sio-
stry Naczelnika, a swojej imienniczki, wspomnianej 
wcześniej przeze mnie, Anny Estkowej. Niegdyś pani 
Anna była właścicielką antykwariatu im. St. Witka-
cego w Zakopanem. I tak oto, dzięki dobrodziej-
stwu Internetu, znalazłam do niej numer telefonu, 
zadzwoniłam w Sylwestra z samego rana i umówi-
łam się na spotkanie. Serce mi waliło jak młotem, ale 
było warto... Mam nadzieję, że owocem tego spotka-
nia będzie wywiad. Już wiem, jaki nadam mu tytuł: 
„I w polskich Tatrach Kościuszki płynie krew”. Z panią 
Anną koresponduję. Ma piękne, kaligraficzne pismo, 
czego dowodem jest kartka, którą od niej otrzyma-
łam – z widokiem Harendy! Ostatnio, tydzień temu, 
rozmawiałam z nią. Zaprosiłam ją do nas, na Dni Po-
łańca... Niestety, przyjazd okazał się niemożliwy. Pani 
Anna opiekuje się chorą mamą, która jeździ na wózku 
inwalidzkim. To słynna taterniczka – Wanda Stecka. 
Ma 100 lat! W trakcie rozmowy telefonicznej zadałam 
pani Ani pytanie: „I co ja mam powiedzieć, pani Aniu, 
połańczanom i ich gościom, kiedy będę przemawiać?”. 
Jej odpowiedź była następująca: „Proszę przekazać, 
że życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia 
i dużo, dużo siły”, co też właśnie Państwu czynię… 
Może jesienią, kiedy Towarzystwo Kościuszkowskie 
będzie obchodziło 30. rocznicę swego istnienia, uda 
mi się Panią Annę do nas przywieźć. Taka osoba 
to prawdziwy talizman dla Połańca.

Wróćmy do postaci Kościuszki. Po ukończeniu 
kolegium pijarów w Lubieszowie młodzieniec kon-
tynuował naukę w założonej przez króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego w 1765 roku Szkole Rycer-
skiej, w Korpusie Kadetów, gdzie spędził 3,5 roku. 
Komendantem szkoły został książę Adam Kazimierz 

Czartoryski. Do tej szkoły Kościuszko dostał się 
dzięki pomocy Józefa Sosnowskiego, bogatego ma-
gnata. Tadeusz Kościuszko od początku wiódł prym 
w nauce. Bardzo szybko otrzymał patent oficerski. 
Inżynieria wojskowa stała przed nim otworem. Pojął 
w lot arytmetykę, geometrię, miernictwo, ekonomię. 
Do tego doszły prawo, filozofia, język francuski i język 
niemiecki, którymi władał równie biegle. Stały się one 
jego przepustką do wielkiego świata. Szkołę Kadetów 
Kościuszko ukończył w stopniu kapitana, oczywiście 
otrzymując stypendium. Edukacja młodzieńca nie 
mogła zakończyć się w tym miejscu. Został wytypo-
wany przez komendanta szkoły wraz ze swoim kolegą, 
Józefem Orłowskim, do dalszych studiów, we Francji. 
I tak obydwaj zasilili szeregi studentów… Akademii 
Malarstwa i Rzeźby. Jako cudzoziemcy nie mogli stu-
diować we Francji wojskowości… 

Kościuszko rysował doskonale. Jako architekt 
umocnień miał to we krwi. Był także świetnym por-
trecistą. Ciało ludzkie odzwierciedlał z niezwykłą 
dokładnością i znajomością anatomii. Każdy zarys 
mięśnia, każdy włos… Jakby był uczniem Michała 
Anioła… Jedno tylko dokuczało Kościuszce w Pa-
ryżu. To nieodłączna towarzyszka geniuszy – bie-
da. Młodzieniec nie dojadał, nie dosypiał, tylko parł 
do przodu! Fundusz, który otrzymywał od króla i ko-
mendanta, wystarczał na krótko. A potrzeby Kościusz-
ki były wielkie, ponieważ zostać dobrym inżynierem 
nie było tak łatwo. Tadeusz pobierał prywatne lekcje 
u najlepszych francuskich mistrzów w zakresie nauk 
ścisłych i inżynierskich. W ten sposób przygotowywał 
się do konkursowego egzaminu szkoły inżynierów 
w Mezieres (miasto położone we francuskich Arde-
nach). I choć nie ma na to jednoznacznych dowodów, 
przypuszcza się, że Kościuszko ukończył trwający dwa 
lata kurs tej wspaniałej uczelni (Ecoledu Genie). Tam 
przedmiotów do studiowania miał całą moc: wyższa 
matematyka, mechanika, hydraulika, wytrzymałość 
materiałów budowlanych, historia powszechna, geo-
grafia, fortyfikacje, architektura cywilna i wojskowa. 
Mózg Kościuszki pracował na najwyższych obrotach!

Po ukończeniu szkół we Francji Kościuszko po-
wrócił do Polski w 1774 roku. Stanowiska dla niego 
w wojsku nie było, mimo tak gruntownego wykształ-
cenia, jakie zdobył za granicą! Siechnowicze – ma-
jątek rodowy – były zrujnowane przez niedbalstwo 
starszego brata, Józefa. Cóż było począć Tadeuszowi? 
Uporządkował kwestie rejentalne i prawdopodobnie 
przez Drezno udał się do Francji, a stamtąd do Fi-
ladelfii. 
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Był jednym z pierwszych ochotników z Europy, 
który spojrzenie swe skierował ku planom przyszłego 
prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jerzego Waszyng-
tona. Przybył do Ameryki w 1776 roku, zaraz po przy-
jęciu „Deklaracji Niepodległości” przez 13 kolonii an-
gielskich. Wojna ledwo się zaczęła, a Brytyjczycy już 
mieli przewagę. Zajęli Nowy Jork! Kapitan Tadeusz 
Kościuszko, 31-letni inżynier wojskowy, został przyjęty 
do korpusu inżynieryjnego. Ze swoich zadań wywią-
zywał się znakomicie. Zbudował umocnienia na rzece 
Delaware, by zamknąć Brytyjczykom drogę wodną 
do Filadelfii. Były one tak skuteczne, że w nagrodę 
Kongres Kontynentalny 18 października 1776 roku 
awansował go na pułkownika armii amerykańskiej. 
Cieszył się też uznaniem generała Horatio Gatesa, 
pod którego skrzydłami walczył pod Saratogą, gdzie 
Brytyjczycy ponieśli straszliwą klęskę. Miał też, rzecz 
jasna, olbrzymie poparcie samego Jerzego Waszyng-
tona! W późniejszym czasie Kościuszko ufortyfikował 
West Point nad rzeką Hudson, by Anglikom utrudnić 
drogę do Nowego Jorku. Zajęło mu to dwa lata, a przy 
realizacji tego zadania pracowało około dwóch tysię-
cy ludzi. Później wyruszył do Richmond. Tu poznał 
gubernatora Thomasa Jeferssona, autora „Deklaracji 
Niepodległości”. Efektem tego spotkania była długo-
letnia przyjaźń, a Jefferson nazywał później Kościuszkę 
synem wolności. Kiedy Tadeusz dotarł do Karoliny 
Południowej, armią dowodził generał Nathaniel Green. 
I on także przekonał się o wielkim talencie Polaka, 
który podsunął mu m. in. pomysł, by wyposażyć ar-
mię amerykańską w lekkie łódki. Wówczas żołnierze 
mieliby możliwość działania z zaskoczenia, albo też 
ewentualnej ucieczki. Na północy Jerzy Waszyngton 
połączył swe siły z wojskami francuskimi pod dow. gen. 
Marie Josepha La Fayetta. W bitwie pod Yorktown, 19 
października 1781 roku gen. Charles Cornwallis ska-
pitulował. Ameryka Północna była na szczycie, a nasz 
bohater – Tadeusz Kościuszko został generałem bry-
gady. Tak, tak, szanowni Państwo! Stopnia generała 
Rzeczpospolita mu nie dała, tylko Ameryka… 

Mając na celu wyróżnienie Kościuszki za jego 
zasługi dla Ameryki, Jerzy Waszyngton podarował 
mu szpadę i parę pistoletów. Wielkie wyróżnienie 
go spotkało na tej obcej ziemi, które do końca życia 
sobie cenił. Został bowiem przyjęty do Stowarzy-
szenia Cyncynata, a poczet jego członków stanowili 
przecież prawie sami Amerykanie, najbardziej zasłu-
żeni uczestnicy walk o niepodległość Stanów Zjed-
noczonych. Należnego żołdu, czyli 12. 280 dolarów, 
ze względu na kłopoty finansowe młodego państwa 

Kościuszce nie wypłacono. Dostał tylko 750 dolarów 
zaliczki na poczet należności, 500 akrów ziemi nad 
rzeką Scioto (stan Ohio) i czarnoskórego służącego, 
który wystraszył się odległej Polski i … opuścił swego 
pana. Cóż było dalej z naszym Tadeuszem? Wsiadł 
na francuski statek „Courier de L’Europe”, bogatszy 
o stopień generała, otrzymane dolary, nowe doświad-
czenia i nowe przyjaźnie, które niewątpliwie wpłynęły 
na poglądy i rozwój kariery wojskowej przyszłego 
Naczelnika. Wrócił do swoich, do kraju… 

W Polsce dzięki działaniom Komisji Skarbowej 
zaczęła rozwijać się gospodarka. Powstawały fabryki, 
a handel kwitł jak w maju bzy... I co z tego, jeśli dla 
generała Kościuszki znowu nie było w polskim wojsku 
etatu odpowiadającego jego wykształceniu! Wrócił 

do Siechnowicz, biedny jak mysz kościelna. Tam zastał 
ruinę autorstwa swego brata – hulaki, Józefa! Poszedł 
więc do sadu i ze starej uschniętej jabłonki zrobił sobie 
stolik, na którym stawiał tacę z kawą. Pijał ją w kubku 
z napisem: „Boże daj”. Łóżko i sekretarzyk, przy któ-
rym prowadził wszelaką korespondencję, były całym 
jego majątkiem. I gdyby nie zabiegi jego ukochanej 
siostry Anny Estkowej i szwagra Piotra, to i Siechnowi-
cze zostałyby sprzedane za bezcen. A tak, ci wspaniali 
ludzie, uratowali Kościuszce dach nad głową. 

Mijały lata. Kościuszko gospodarzył na swoich 
posiadłościach. Orał, siał, do Boga się śmiał! Warzył 
sery, pielęgnował sady! Z ciężkiej pracy rolnika zbie-
rał niezłe plony. Miał do tego rękę… W gospodar-
stwie pomagała mu niezastąpiona ciotka, Zuzanna 
Kościuszkówna. Czy po to kończył Szkołę Rycerską 
i Akademię we Francji, po to został inżynierem, eks-
pertem w dziedzinie wojskowości, mistrzem fortyfi-
kacji, by stać się w efekcie rolnikiem? Po to popłynął 
do Ameryki? Na roli umiejętności inżyniera wojsko-
wości są… niepotrzebne. Bo i z kim się tu bić? Chyba 
tylko z własnymi myślami… 



20

W październiku 1788 roku zebrał się Sejm Wielki, 
jednakże zawiązany w konfederację, by uniknąć liberum 
veto. Powiększono liczbę wojska, tworzono nowe etaty, 
a nazwisko generała Kościuszki coraz częściej i głośniej 
brzmiało w ustach wielu Polaków. Widziano w nim 
dowódcę polskiej armii, a nawet przywódcę narodu. 
Nic dziwnego, że król Stanisław August Poniatowski nie 
pałał sympatią do Kościuszki, którego chętnie przyjmo-
wały inne dwory: Sapiehów, Czartoryskich… Tadeusz 
składał wizyty rodzinie, dawnym kolegom, np. Józefowi 
Orłowskiemu – komendantowi Kamieńca Podolskiego, 
posłowi Michałowi Zalewskiemu.

Mówi się, że stara miłość nie rdzewieje. Tak było 
w przypadku Ludwiki Sosnowskiej, późniejszej księż-
nej Lubomirskiej, która w liście 
do króla wstawiła się za miło-
ścią swojego życia… 

1 października 1789 roku 
Kościuszko (wraz z księciem 
Poniatowskim, Orłowskim 
i Zabiełłą) został powołany 
do służby czynnej. Wzmacniał 
dywizję bracławsko- kijowską 
księcia Józefa Poniatowskiego. 
Tymczasem zawiązała się kon-
federacja targowicka. Konser-
watyści „poprosili” o pomoc 
imperatorową carycę Katarzy-
nę II. Kościuszko rzecz jasna 
był wierny Konstytucji. 100 
tysięcy Rosjan parło w kierun-
ku granic państwa polskiego. 
Na południowym odcinku 
stanęła armia w liczbie 14 tysięcy żołnierzy na czele 
z księciem Józefem Poniatowskim. Jego męstwo dało 
efekty. Zwyciężył w bitwie pod Zieleńcami 18 czerwca 
1792 roku. W lipcu zaś Kościuszko pokazał swoje 
mistrzowskie umiejętności w bitwie pod Dubienką. 
Za swe dokonania otrzymał order Virtuti Militari. 

Działania Kościuszki bacznie obserwowała Francja. 
Narodowe Zgromadzenie Prawodawcze w Paryżu 26 
sierpnia nadało przyszłemu Naczelnikowi, za jego 
zasługi dla wolności i współpracy narodów, honorowe 
obywatelstwo Francji. Jednak król Stanisław August 
Poniatowski zwątpił w swoje zwycięstwo i przystąpił 
do Targowicy. Uważał, że w ten sposób uratuje swój 
kraj przed ingerencją państw ościennych w sprawy 
Polski. Stało się jednak inaczej. To caryca, którą tak 
niegdyś wielbił, oddając jej swe serce, była górą! 
Eta Rasija! Jaki stąd wniosek? „Nigdy z królami nie 

będziem w aliansach!” Wobec zaistniałej sytuacji ksią-
żę Józef Poniatowski złożył dymisję, a w ślad za nim 
poszedł Tadeusz Kościuszko. Patrioci, łącznie z Ko-
ściuszką, opuścili kraj. Nastąpił II rozbiór Polski. Ale 
dopóki są jeszcze szanse na ratunek, należy to czynić, 
choćby nie wiem jaką ceną było okupione! I na tym 
okrojonym do 200 tysięcy kilometrów kwadrato-
wych terytorium panoszyło się ulokowane na stałe 
30 tysięcy carskich żołnierzy. W kraju powstawały 
stowarzyszenia patriotyczne, a wysłany do Lipska 
emisariusz przyniósł Kościuszce wieść, że obrano go 
jednomyślnie na Naczelnika powstania. 

Ludzi ogarnął szał – kościuszkomania! Ufali ge-
nerałowi bezgranicznie. W końcu to Kościuszko tak 

naprawdę znał się na rzemiośle 
wojennym i był przyjacielem 
samego Jerzego Waszyngtona! 
Ha! Jeszcze nie wszystko stra-
cone! Wydarzenia potoczyły 
się błyskawicznie… 

24 marca 1794 roku, 
w otoczeniu wojska i ludu, 
Kościuszko złożył przysięgę 
na krakowskim rynku. Poseł 
Aleksander Linowski odczy-
tał „akt powstania”, głoszący, 
że po wyzwoleniu kraju sejm 
uchwali reformy, wyrzekając 
się wszelkich przesądów i opi-
nii, które „obywatelów […] 
mieszkańców jednej ziemi 
i synów Ojczyzny, dotąd dzie-
liły lub dzielić mogą”. Wolność, 

Całość, Niepodległość oto naczelne hasło powstania! 
Do zwycięskiej bitwy doszło 4 kwietnia 1794 

roku pod Racławicami, również dzięki odwodowi 
kosynierów w liczbie 300. Rosjanie byli całkowicie 
zaskoczeni skutecznością ataków kosynierskich…  
8 kwietnia Kościuszko przybył do Krakowa w chłop-
skiej sukmanie i czapce krakusce – stroju typowym 
dla kosynierów i jeszcze tego samego dnia mianował 
Wojciecha Bartosa, bohatera spod Racławic, chorą-
żym. Wojciech Bartos otrzymał też nazwisko – Gło-
wacki (przybrał nazwisko panieńskie swej matki). 
Zaborcy jednak nie zasypywali gruszek w popiele… 
Sytuacja zmieniała się z dnia na dzień. 15 czerwca 
został zajęty Kraków. Na wieść o zwycięstwie pod 
Racławicami w Warszawie wybuchło powstanie, 
któremu przewodził 34-letni szewc, wielki patriota, 
Jan Kiliński. Przed laty przybył on z poznańskiego 
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Polonez 
podczas Jubileuszu TK  

– choreografia 
Urszula Żurawska
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Mieczysław Machulak odznaczony „Krzyżem Kresowym” Łukasz Rojewski prezentacja - „Róża Kościuszki”

Burmistrz Połańca Jacek Tarnowski Prezes Zarządu ENEA Połaniec – Lech Żak

Grzegorz Kłaczkiewicz (z lewej) dyrektor NBP w Kielcach - wręczanie okolicznościowych monet
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Legia Polsko-Włoska  
na pokazach 

pod pomnikiem

Musztra Kosynierów

Legia Nadwiślańska 
działająca przy WAT
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Obchody rocznicy 
powstania 

Mazurka Dąbrowskiego 
w Mediolanie

Wręczenie „Szabli Kościuszki” 
przez Przyjaciół Prezesa TK

Inscenizacja 
Kościuszko w Połańcu
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i szył w stolicy najlepsze pantofelki, czym zdobył 
sobie uznanie wielu pań. 30 czerwca 1794 roku 
na ziemie polskie wkroczyły oddziały austriackie. 
Teraz wszyscy trzej zaborcy realizowali swój chytry 
plan, który przewidywał trzeci rozbiór Polski. Siły 
pruskie i rosyjskie parły bezlitośnie na stolicę. Pol-
ska linia obrony biegła kolejno przez Błonie, gdzie 
dowodził gen. Stanisław Mokronowski, następnie 
Raszyn – z Naczelnikiem Kościuszką na czele, a dalej 
przez Gołków, gdzie przewodził gen. Józef Zajączek. 
Wojska pruskie atakowały bezskutecznie w części 
Bugo-Narwii. Wojska Karola Sierakowskiego strzegły 
Pragi. 10 lipca 1794 roku po walkach na przedpo-
lach Warszawy, Tadeusz Kościuszko wydał rozkaz 
odwrotu do stolicy. Wojska rozlokowano: oddział 
w Wilanowie, pod Czerniakowem zaś dywizja gen. 
Henryka Dąbrowskiego, natomiast na Mokotowie 
stacjonowały główne siły pod dowództwem samego 
Naczelnika, którego główna kwatera znajdowała się 
w Królikarni. Dywizja gen. Józefa Zajączka znala-
zła się na Czystem, gdzie biegły ulice: Karolkowa 
i Przyokopowa. Między Marymontem i Bielanami 
ulokował się oddział gen. Mokronowskiego. 

W przypadku obrony Warszawy nieoceniony oka-
zał się talent Naczelnika Kościuszki. Był przecież in-
żynierem wojskowości! Jak grzyby po deszczu po-
wstawały wszelakie umocnienia z wykorzystaniem 
drewna, ziemi, faszyny, a nawet wełny. Fortyfikacje 
te wzniesiono otwarte od strony okopów, w ra-
zie ewentualnego odwrotu. Na praskich szańcach, 
wznoszonych przy współudziale miejscowych chło-
pów i jeńców wojennych, umieszczono armaty. Brak 
wiary żołnierzy państw zaborczych w umiejętności 
własnego dowództwa, groźba odcięcia od amunicji 
i żywności spowodowały, że nocą z 5 na 6 września 
wojska pruskie i rosyjskie wycofały się spod Warsza-
wy. Na sukces polskiego wojska w obronie stolicy miał 
wpływ także udział oprócz bogatego mieszczaństwa, 
także czeladników i rzemieślników. Szewc Jan Kiliń-
ski święcił triumfy! Istotny wpływ na sytuację miał 
również wybuch powstania w Wielkopolsce.

W warszawskiej katedrze odprawiono mszę za po-
ległych w powstaniu żołnierzy. Modlono się na głos 
tymi oto słowy:

Ojcze Naczelniku nasz,
Święć się imię Twoje,
Przyjdź królestwo Twoje,
Bądź wola Twoja jako w Polsce,
Tak w Moskwie i w Prusach.

I nawet księża tę nową wersję pacierza odmawiali.
Po oswobodzeniu Warszawy śpiewano piosenkę:

Cesarz, Moskwa i król pruski
Jest to mało dla Kościuszki

Kiedy chciano uczcić zwycięstwo, Kościuszko za-
wołał tymi oto słowy:

„Nie chcę żadnych triumfalnych wjazdów! Bogu 
podziękować i spać się położyć! Ot co! ”

Los chłopów pańszczyźnianych zawsze był bardzo 
bliski Kościuszce i dlatego 7 maja 1794 roku wydał 
uniwersał urządzający powinności gruntowe wło-
ścian, zwany połanieckim, który sprawił, że (użyję 
tu plastycznego języka) nad chłopskim stanem za-
świeciło słońce. Tu dołączyli do Naczelnika patrioci 
z emigracji: Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj. Pomogli 
mu zredagować tekst uniwersału. Oto i jego fragment:

(…) Nigdy by Polakom broń ich nieprzyjaciół 
straszną nie była, gdyby sami między sobą zgodni 
znali swą siłę i całej tej siły użyć umieli, nigdy by, 
mówię, orężem Polaków pokonać nie można, gdyby 
chytry nieprzyjaciel przewrotnością swoją, zdradą 
i podstępami nie niszczył ich i chęci i sposobów odpo-
ru. (…) Zalecam przeto Komisyjom Porządkowym 
województw i ziem w całym kraju, aby do wszystkich 
dziedziców następujące urządzenie wydały:

1. Ogłosi ludowi, iż podług prawa zostaje pod 
opieką Rządu Krajowego.

2. Że osoba wszelkiego włościanina jest wolna, 
i że wolno mu przenieść się gdzie chce.

3. Że lud ma ulżenie w robociznach, a ulżenie 
takowe trwać będzie przez czas insurekcji, póki 
władza prawodawcza stałego w tej mierze urzą-
dzenia nie uczyni.

4. Chłopi otrzymali wolność osobistą, wymiar 
pańszczyzny zmniejszono, ale chłop nadal 
miał obowiązek pracy na polu pana w zamian 
za użytkowanie gospodarstwa. Na ostateczne 
zniesienie pańszczyzny, chłopi musieli jeszcze 
poczekać aż do 1863 roku (powstanie stycz-
niowe).

Również i tu, w Połańcu, wojska Kościuszki od-
parły dwa ataki Rosjan na obóz warowny. Na pamiąt-
kę swego pobytu na połanieckiej ziemi Kościuszko, 
mieszkający wówczas w folwarczku na Żapniowie 
u pani Tekli Jungiewiczowej, wdowy po dawnym 
żołnierzu wojska polskiego, Szymonie Jungiewiczu, 
wyrył sygnetem swoje inicjały – TK. Jeśli chodzi 
o kolejne wielkie bitwy Kościuszki, to niewątpli-
wie po bitwie racławickiej należy do nich bitwa 
pod Szczekocinami 6 czerwca 1794 roku, jakże 
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przełomowa w całej insurekcji, ponieważ zjedno-
czyły się wówczas siły prusko-rosyjskie. Kościusz-
ko, niestety, przegrał tę bitwę. Także bohater spod 
Racławic, Bartosz Głowacki, zmarł po bitwie pod 
Szczekocinami wskutek odniesionych ran. Jednakże 
bitwą decydującą o losach insurekcji była bitwa pod 
Maciejowicami, która miała miejsce 10 października 
1794 roku. 

Wojska generała Iwana Fersena otoczyły siły 
polskie. Przewaga obcej artylerii była tak ogromna, 
że pogrążyła marzenia o wolnej Polsce, a ranny Ko-
ściuszko, pod którym zabito trzy konie, dostał się 
do niewoli. Kozacy nie zdając sobie sprawy z tego, 
jakiego jeńca pojmali, próbowali dobić go pikami, 
zadając ciosy w głowę i w biodro. Jakby tego było 
mało, Kościuszkę poczęstowali dodatkowo pałaszem, 
również zadając cios w głowę. Dopiero, kiedy ryk-
nął na nich polski dragon, przestali bić Naczelnika. 
Po klęsce maciejowickiej nastąpiła rzeź Pragi i zajęcie 
Warszawy. Dokonał tego generał Aleksander Suwo-
row 4 listopada 1794 roku. Obroną stolicy kierował 
gen. Józef Zajączek. Wymordowano ludność cywilną 
w łącznej liczbie 20 000 tysięcy ofiar. Śmiało może-
my ten fakt nazwać aktem ludobójstwa. Również 
i chwalebna postać Jakuba Jasińskiego – Generalnego 
Komendanta Siły Zbrojnej Narodu Litewskiego – 
zakończyła swój żywot na szańcach Pragi. A główno-
dowodzący wojskami przeciwnika – gen. Aleksander 
Suworow, otrzymał buławę feldmarszałka.

W 1795 roku nastąpił III rozbiór Polski i znikła ona 
z mapy na 123 lata. A co z Naczelnikiem? Wieziono go 
w konwoju przez dwa miesiące do Petersburga, a z nim 
adiutantów. Umieszczono ich w Twierdzy Pietropaw-
łowskiej, a Kościuszkę ze względu na zły stan zdrowia, 
w pokojach komendanta. Zbierał siły, lecz niedowład 
nogi pozostał i straszna depresja… Była to depresja 
człowieka, który tak bardzo ukochał swoją Ojczyznę, 
że oddałby za nią swe życie… I oddał, bo do koń-
ca życia pozostał kaleką i do polskiej ziemi nigdy 
nie powrócił! Tęsknota za krajem to straszna rzecz! 
Wiem coś o tym, bo sama mam rodzinę na Syberii… 
A mówi się, że depresja to choroba naszych czasów. 
Chyba jednak nie do końca… By duszy dać ukojenie, 
Kościuszko imał się różnych zajęć w więzieniu. Toczył 
drewniane przedmioty na tokarce, a nocami, kiedy nie 
mógł spać, zaciskał z bólu zęby i ćwiczył chorą nogę, 
bowiem nie rezygnował ze swych marzeń o wolności 
Ojczyzny. Wierzył, że naród polski stanie do walki 
z zaborcami, i że powstanie ponownie wybuchnie 
i to ze zdwojoną siłą … Sytuacja międzynarodowa 

się zmieniała. Po śmierci carycy Katarzyny na tron 
wstąpił jej syn Paweł I, który matki nienawidził. Zaczął 
więc prowadzić odmienną politykę wobec Polaków 
niż caryca i zwrócił Kościuszce wolność. Ale w życiu 
nie ma nic za darmo. Kościuszko musiał mu złożyć 
przysięgę wiernopoddańczą, co też uczynił. Zgodził 
się tylko dlatego na to upokorzenie, ponieważ wie-
dział, że przywraca wolność tysiącom Polaków.

Jaki był kolejny krok Tadeusza Kościuszki? Ogar-
nięty depresją i stanami melancholii, popłynął razem 
ze swoim adiutantem, Julianem Ursynem Niemce-
wiczem, do Ameryki drogą okrężną przez Finlandię 
i Szwecję, jednakże przez kilka miesięcy przebywał 
też w Anglii. W 1797 roku statek z Kościuszką i jego 
adiutantem dopłynął do Filadelfii. Kościuszkę witano 
jak prawdziwego bohatera. Amerykanie pamiętali jego 
zasługi dla Stanów Zjednoczonych i witali go z wiel-
ką pompą… Nawet wyprzęgli konie z karety, którą 
jechał były już Naczelnik i sami ciągnęli ją przez ulice 
pełne wiwatujących ludzi. Na amerykańskiej ziemi 
schorowany Kościuszko był mało aktywny politycznie 
i społecznie. Podjął decyzję o powrocie do Europy, 
a konkretnie do Francji, z którą wiązał ciche nadzieje 
polityczne. Okazało się jednak, że bardzo się mylił, 
ponieważ pierwsze skrzypce grał Maurycy Talley-
rand, książę Benewentu, francuski mąż stanu. Dyrek-
toriat nie dał Kościuszce szansy na zaangażowanie się 
w kwestię Legionów Dąbrowskiego. To właśnie dlate-
go Kościuszko stał się nieufny wobec Napoleona, nie 
wierząc w jego szczególne zaangażowanie w sprawę 
polską. W broszurze pt. „Czy Polacy mogą wybić się 
na niepodległość” Tadeusz Kościuszko zawarł swój 
testament dla Ojczyzny, pisząc:

„Naród żądający niepodległości potrzeba koniecz-
nie, aby ufał w swoje siły. Jeżeli nie ma tego uczucia, je-
żeli do utrzymania bytu swego nie idzie przez własne 
usiłowanie, ale przez obce wsparcie lub łaskę, można 
śmiało przepowiedzieć, iż nie dojdzie ani szczęścia, 
ani cnoty, ani sławy”.

Ostatnie działania byłego Naczelnika to rozpacz-
liwe próby wpłynięcia na cara Aleksandra I, by dał 
Królestwu Polskiemu więcej swobody. Do spotka-
nia między nimi doszło w Paryżu, lecz niestety, było 
ono bezowocne. Życie generała Tadeusza Kościuszki 
dobiegało kresu. Ostatnie lata spędził w Szwajcarii, 
w Solurze u przyjaciół – państwa Zeltnerów, będąc 
nauczycielem ich córek. Zmarł 15 października 
1817 roku. Nie było przy nim żadnego rodaka. My-
ślę więc, że samotność to przeznaczenie geniuszy… 
Nad trumną Kościuszki przemawiał 31 października 
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1817 roku generał La Fayette tymi oto słowy: „Mówić 
o Kościuszce jest to wspomnieć o tym mężu, którego 
nawet sami nieprzyjaciele, sami monarchowie, prze-
ciw którym walczył, wielce szanowali. […] Wszyscy 
Polacy uznawali się za jego dzieci i słusznie mogli go 
z zaszczytem okazywać innym narodom”.

Oto jak wysokiej klasy wodzem był Tadeusz Ko-
ściuszko. A jakim był człowiekiem? Na to pytanie 
odpowiem krótko: Był jednym z nas. Tak jak i my miał 
swoje wady i zalety. I może właśnie przez to jest nam 
taki bliski. Nosił „do samego pasa gruby warkocz 
z włosów naturalnych czarną wstążką obwiązany”. 
Tak Kościuszkę przedstawił Niemcewicz, jego ad-
iutant, niezastąpiony powiernik i wielki przyjaciel. 
A tak przedstawiam Kościuszkę ja:

Nos zadarty miał Tadeusz z lekka
Usta zaś szerokie, dosyć wykrojone.
Włosy ciemne, faliste skrywały mu barki…
W warkocz je zaplatał, ledwie poskromione…
Oczy miał niebieskie, jakby nieco szare,
Spojrzenie zamglone, gdy smutek go gnębił…
Kto dobrze się przyjrzał tym jego źrenicom,
Kolor mu się zdawał dość mocno gołębi…

Więcej przeczytacie Państwo w biografii Naczel-
nika w jednej księdze wierszem przeze mnie pisanej, 
którą mam nadzieję z Bożą pomocą ukończyć w tym 
roku i wydać.

Barwną postacią był Tadeusz Kościuszko! Ileż za-
interesowań! Ileż umiejętności! Wojsko było przezna-
czeniem Kościuszki, a zapach prochu… najpiękniej-
szym! Pierwszy w szabli, pierwszy w siodle i nawet 
w tańcu! Przydałby nam się ktoś taki w Połańcu! 
Świetnie grał w szachy, dziergał na szydełku, projek-
tował ogrody, uwielbiał czytać, a jego ulubionymi lek-
turami w czasach szkolnych były „Żywoty sławnych 
mężów” Neposa, „Moralia” Plutarcha. I z tych oto 
dzieł zachował wzór bohatera Tymeleona (410‒326 
p.n.e.) – greckiego filozofa, który na pierwszym miej-
scu stawiał wolność obywatela. Kościuszko był uzdol-
niony artystycznie. Malował doskonałe portrety, akty, 
komponował utwory, a na prezenty dla przyjaciół 
wykonywał i zdobił własnoręcznie szkatułki. Palił 
lulki, uwielbiał miód pitny, chołodziec litewski, kawę 
i pączki z różą, które zawsze smażyła mu jego siostra – 
Anna. Odwiedzał ją, kiedy tylko mógł, w Dołholisce 
– posiadłości należącej do państwa Estków. Szwagier 
Kościuszki – Piotr, uwielbiał towarzystwo przyszłego 
Naczelnika! Ale kto ma za szwagra inżyniera, u tego 
zawsze pełna być musi tak piwnica, jak i tabakiera! 

Synowie państwa Estków zasłużyli się bardzo w insu-
rekcji kościuszkowskiej i w Legionach, i w kampanii 
włoskiej, odznaczeni Virtutti Militari i Legią Hono-
rową. Nic dziwnego! Mieli przecież tak wspaniałego 
wuja! Temperamentu mógł Kościuszce pozazdrościć 
każdy. Ulubieniec kobiet wszelakiego stanu: panien, 
mężatek, wdów! Z żadną na stałe się nie związał. 
Mistrz flirtu! Romantyk z najwyższej półki, bardzo 
idealizujący niewiasty. Panny jego epoki nosiły włosy 
obcięte krótko do szyi, ze wstążką na głowie. Było 
to uczesanie a la Kościuszko i oznaczało, że prawdziwa 
patriotka nie marnuje czasu na fryzowanie, lecz każdą 
chwilę swego życia poświęca dla Ojczyzny. Ubra-
ne w stroje amazonek, na klamrze szerokiego pasa 
na biodrach, miały wygrawerowany taki oto wierszyk:

Polki niosą wdzięczność Tobie,
Że zdrajcom sypiesz mogiły!
Byś tyranów zawarł w grobie!
Boże Wielki dawaj siły!

Jego pierwsze głębokie uczucie zostało zdeptane. 
Tadeusz Kościuszko zakochał się bez pamięci w pan-
nie Ludwice, córce Józefa Sosnowskiego, hetmana 
polnego litewskiego, której był nauczycielem. Miłość 
swojego życia próbował nawet porwać, lecz ojciec 
dziewczyny, pokrzyżował mu plany i uczynił ze swej 
córki księżnę Lubomirską… „Synogarlice nie dla wró-
bli, a córki magnackie nie dla drobnych szlachetków” 
miał usłyszeć Kościuszko z ust niedoszłego teścia. 
Jednak Kościuszko był bliski sercu księżnej Ludwiki 
do końca jej życia. Z innymi kobietami Naczelnikowi 
Kościuszce też nie było po drodze. Albo zbyt wyso-
ko urodzone, albo młódki, albo mężatki… Tak było 
z córką generała Filipa Schuylera, potem z panną Te-
klą Żurowską, następnie pułkownikową Szererową, 
a i piękna Greczynka wśród tych kobiet z lekka pląsa-
ła… I wreszcie ostatnie uczucie Kościuszki – Angelika 
Zeltner, żona przyjaciela…

Wiedza o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki 
nie kończy się na przeczytanych o nim książkach. 
Jako rdzenna połańczanka, humanistka, nauczyciel 
historii, członek Towarzystwa Kościuszkowskiego, 
podążając ścieżkami Naczelnika, nierzadko kręty-
mi, poznaję na swojej drodze ludzi, którzy tak jak ja 
pasjonują się postacią bohatera narodów, analizuję 
źródła historyczne. Swoją wiedzą dzielę się z moimi 
uczniami, bo nie sztuka uczyć historii, siedząc tylko 
za biurkiem czy chodząc po klasie…

W swoim życiu nie żałuję niczego! Oprócz tego, 
że nie urodziłam się w czasach Tadeusza Kościuszki!
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Anna Kaniszewska, Beata Mika

Od kosyniera do małego obywatela

czyli jak Przedszkole Publiczne w Połańcu rozwija kompetencje społeczne i obywatelskie 
wychowanków we współpracy z Towarzystwem Kościuszkowskim

Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci...
Norman Davies

„Dobre przedszkole” powinno się starać odpowiadać na potrzeby środowiska społecznego. Musi 
jednak te potrzeby znać i rozumieć. Tu niezbędna okazuje się łączność ze środowiskiem lokalnym, 
znajomość lokalnej specyfiki kulturowej, społecznej, tradycji i historii. Wychowankowie mają być 
przygotowani do życia w przyszłości, powinni mieć ukształtowaną tożsamość opartą na odpo-
wiednich wzorcach. Stąd konieczność współdziałania z otoczeniem społecznym w celu tworzenia 
optymalnego środowiska wychowawczego. Motywacją do współpracy naszego Przedszkola z To-
warzystwem Kościuszkowskim w Połańcu było przede wszystkim wzbudzenie szacunku u dzieci 
do historii i tradycji oraz współodpowiedzialności za nią.

Chcieliśmy zorganizować warunki sprzyjające 
nabywaniu przez dzieci doświadczeń i zapewnić im 
bezpośredni kontakt z historią, wprowadzić w świat 
wartości czy zainteresować dzieci najbliższym śro-
dowiskiem. Z pełną świadomością możemy stwier-
dzić, że nam się to udało. Pragniemy przytoczyć kil-
ka przykładów owej owocnej współpracy, a że rok 
2017 został uchwalony przez Sejm rokiem Tadeusza 
Kościuszki, więc tym bardziej mieliśmy duże pole 
manewrów, by wspólnie „powalczyć” u boku Na-
czelnika.

Wiemy, że wielopokoleniowość jest nośnikiem 
łączącym wszystkie nasze przedszkolne działania, 
to ona przeplata się szczególnie przez tradycję, hi-
storię, dlatego do współpracy zaprosiliśmy kosynierów 
z Towarzystwa Kościuszkowskiego, którzy 28 lutego 
2017 r. wzięli udział w I Powiatowej Konferencji 
Edukacyjnej „Impuls do działania”. Dbając o krze-
wienie tradycji lokalnych, przedstawiciele środowi-
ska kościuszkowskiego uroczyście witali wszystkich 
uczestników konferencji, której współorganizatorem 
było Przedszkole Publiczne w Połańcu. Gościem spe-
cjalnym spotkania była Pani Sędzia Anna Wesołow-
ska – inicjator edukacji prawnej dzieci i młodzieży, 
która w wykładzie pod tytułem „O zachowaniach mło-
dzieży” poruszyła ważne i trudne sprawy, dzieląc się 
doświadczeniem prawniczym. Niewątpliwie konfe-
rencja przyczyniła się do zwiększenia wykorzystywa-
nia współczesnych osiągnięć nauki do organizowania 
uczenia się w oparciu o wiedzę neurodydaktyczną 

Impreza rodzinna “Biegiem dróżką za Kościuszką”

Lekcja historii na Kopcu Kościuszki

i współczesne potrzeby szkoły, ale także pokazała, 
że nasze miasto opiera się na kształceniu i wychowa-
niu na dobrych wzorcach historycznych.
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„Biegiem dróżką za Kościuszką” – I Rodzinny 
Bieg Przedszkolny w Połańcu – 10 maja 2017r. 
To kolejne wspaniałe wydarzenie przedszkolne przy 
organizacji którego nie zabrakło pomocy i wsparcia 
niezawodnego Towarzystwa Kościuszkowskiego 
w Połańcu, na czele z kosynierami. Szlachetnym 
motywem biegu była ogromna chęć niesienia po-
mocy chorej dziewczynce, stąd też rozbrzmiewało 
hasło: Biegamy! – Pomagamy Księżniczce Gabrysi! 
Dzięki symbolicznej wpłacie wpisowego dokonanego 
przez rodziny biorące udział w biegu uzyskaliśmy 
920 zł, które zostały wpłacone na konto Fundacji. 
Społeczność przedszkolna również podczas imprezy 
zasilała puszki wolontariuszy. Wszyscy wspaniale się 
integrowali i to było piękne! 

W biegu wzięło udział ponad 70 rodzin, czyli około 
300 osób. Tego dnia atmosfera była ciepła, rodzinna, 
a pogoda naprawdę dopisała. Organizatorzy zadbali 
o moc atrakcji dla wszystkich obecnych. Już na star-
cie dało się wyczuć nutkę ekscytacji, a gdy rodziny 

wystartowały na wyznaczonej trasie, musiały zaliczyć 
4 punkty zadaniowe, gdzie wykazały się sprawnością 
fizyczną oraz historyczną wiedzą związaną z Połań-
cem. Rodziny zmierzyły się z zadaniami m.in. układa-
niem puzzli, strzelaniem z łuku, procy czy rzucaniem 
ziemniakiem w kalesony kosyniera. Ostatnim bardzo 
ważnym zadaniem było zaliczenie testu przygotowa-
nego i przeprowadzonego przez przyjaciół z Towa-
rzystwa Kościuszkowskiego, który obejmował zakres 
szczegółowej wiedzy o naszym pięknym mieście i na-
czelniku T. Kościuszce. 

Dla nas nie liczył się czas… lecz dobra zabawa! 
Każda rodzina, która ukończyła bieg– dobiegła dróżką 
przez las na Kopiec Kościuszki – otrzymała na mecie 
dyplom i upominek. Wspaniałą nagrodą było ognisko 
z kiełbaskami, które zespoliło całą „rodzinę przed-
szkolną”, a do tej rodziny należy także Towarzystwo 

Odwiedziny Przedszkolaków w obozie wojsk napoleońskich

Kościuszkowskie. To była wspaniała zabawa, dużo 
emocji, wzruszeń i niezapomnianych przeżyć!

„Tu Tadeusz Kościuszko Uniwersał podpisał…” 
– słowa te są myślą przewodnią lekcji historii przy 
Kopcu Kościuszki w Połańcu, która odbywa się 
każdego roku i jest naszą wspólną inicjatywą. 15 maja 
2017r., w promieniach wiosennego słońca, barwnym 
pochodem przedszkolaki z połanieckich przedszkoli 
wraz z opiekunami wybrały się pod Kopiec Kościusz-
ki, by zaczerpnąć naszej połanieckiej historii. Na czele 
pochodu w barwnych krakowskich strojach szły dzieci 
oraz Kosynier – Pan Konstanty Michorowski i żoł-
nierz Legii Polsko-Włoskiej – Pan Łukasz Orłowski. 
Na miejscu przedstawiciele Towarzystwa Kościusz-
kowskiego w ciekawy sposób przybliżyli nam postać 
generała Tadeusza Kościuszki, zaprezentowali strój 
kosyniera i żołnierza. Opowiedzieli o poszczegól-
nych jego elementach, uzbrojeniu oraz ekwipunku. 
Wielką niespodzianką był dla dzieci pokaz ładownia 
historycznej broni oraz wystrzał. Największym zain-
teresowaniem cieszyło się zadanie związane z prze-
prowadzeniem i wykonaniem musztry żołnierskiej. 
Oczywiście za broń służyły zwykłe patyki, ale nie 
umniejszało to powagi zadania. Była to więc lekcja nie 
tylko teoretyczna, ale i praktyczna, z której wszystkie 
przedszkolaki były bardzo zadowolone!

Dzięki działaniom Towarzystwa Kościuszkowskie-
go dzieci miały możliwość zwiedzić obóz wojskowy 
Legii Polsko-Włoskiej, który był zrekonstruowany 
w ramach obchodów rocznicy ogłoszenia Uniwersa-
łu Połanieckiego w maju 2017. Bezpośredni kontakt 
przedszkolaków z legionistami dał możliwość zadania 
pytań na temat ich umundurowania i ekwipunku, roz-
wijał ich zainteresowania historią i przyniósł ogrom-
ną radość i satysfakcję. Dzieci wspólnie z rodzicami 
miały możliwość obejrzeć rekonstrukcję potyczek 

Tradycja chodzenia z kurkiem (z gaikiem) – nowa generacja  
przyszłych kosynierów
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wojennych, które dostarczały wiele emocji i przeżyć 
najmłodszym.

Kolejnym naszym wspólnym przedsięwzięciem 
był udział w XII Kongresie Zarządzania Oświatą 
OSKKO w Krakowie. 17 września 2017 roku nasza 
placówka, wraz z przedstawicielami Towarzystwa 
Kościuszkowskiego w Połańcu, miała możliwość 
zaprezentowania swojego dorobku ukazującego 
współpracę przedszkola ze środowiskiem lokalnym. 
Inicjatywa okazała się wspaniała! Przedstawiliśmy 
prezentację „Dziecko w świecie wartości”, która nosiła 
tytuł „Od kosyniera do inżyniera”. Pokazaliśmy 
w niej, że zrównoważony rozwój jest bardzo ważny 
dla dziecka, zwłaszcza że współczesny przedszkolak 
funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym 
się świecie. Przedszkole powinno być miejscem, 

w którym dziecko otrzyma pomoc rozumieniu oto-
czenia, gdzie zostanie zachowana równowaga miedzy 
historią a nowoczesnością. W prezentacji udział wzięli 
nasi przyjaciele i partnerzy przedszkola, którzy nie-
samowicie barwnie opowiadali o wieloletniej współ-
pracy z naszym przedszkolem. Część nawiązująca 
do pielęgnowania tradycji kościuszkowskich i pro-
wadzenia lekcji historii regionalnej należała do Pre-
zesa Towarzystwa Kościuszkowskiego – Radosława 
Matusiewicza, Pani Dominiki oraz Pana Konstantego. 
Natomiast wprowadzenie w świat robotyki przybliżył 
Pan Mariusz Zyngier, Honorowy Profesor Oświaty, 

wraz z młodzieżą – Kacprem, Łukaszem i Arturem 
z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego Armii 
Krajowej w Połańcu. Za nami bardzo udana prezenta-
cja, towarzyszyły nam niesamowite emocje. Pokazali-
śmy wszystkim, jak poznajemy historię, pielęgnujemy 
tradycję, integrujemy pokolenia. Bardzo pięknie spu-
entował to Pan Konstanty, najstarszy kosynier – to był 
„odpowiednio dobrany temat do realnych warunków 
naszej miejscowości”.

Przedszkole umożliwia każdemu z wychowanków 
uczestniczenie w wydarzeniach ważnych dla całego 
środowiska kościuszkowskiego, dlatego jest instytucją 
otwartą także na potrzeby Towarzystwa. Niejedno-
krotnie nasi podopieczni mieli możliwość zaprezen-
towania układów tanecznych podczas uroczystości 
obchodzenia 30-lecia Towarzystwa Kościuszkowskie-

go czy podczas Zjazdu 
Środowisk Kościusz-
kowskich w Połańcu.

Zasób doświad-
czeń zgromadzonych 
w kontaktach społecz-
nych z Towarzystwem 
K o ś c i u s z k o w s k i m 
w Połańcu stanowi 
podstawę dla rozwoju 
myślenia i mowy dzieci, 
uczy szacunku dla do-
rosłych i rówieśników, 
pozwala na  kształto-
wanie się umiejętności 
komunikacyjnych dzie-
ci, a przede wszystkim 
jest źródłem bogatych 
przeżyć emocjonalnych 
i wiedzy.

Nasze wspólne pro-
jekty, przedsięwzięcia 

pokazały, że przy dobrej współpracy różnych osób 
z Towarzystwa Kościuszkowskiego można tak wiele 
zrobić dla rozwoju dzieci. Stworzyliśmy wspólną 
płaszczyznę porozumienia i działania w aspekcie 
wychowania i edukacji, zbudowaliśmy trwałe więzi, 
zintegrowaliśmy pokolenia oraz pokazaliśmy, że ra-
zem można więcej. Chcemy, aby każdy przedszkolak 
odczuwał przynależność do swojego miasta i mógł 
powiedzieć: KOCHAM SWOJE MIASTO. Cieszy-
my się, że nasze przedszkole we współpracy z To-
warzystwem Kościuszkowskimw Połańcu spełnia 
swoją wszechstronną społeczno-wychowawczą rolę.

Połańczanie w projekcie “Od Kosyniera do Inżyniera”
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Łukasz  Orłowski

Na szlaku bojowym z połanieckim oddziałem  
Legii Polsko-Włoskiej

ROK 1797

Po upadku powstania kościuszkowskiego nastąpi-
ła emigracja żołnierzy i oficerów z Polski do Włoch 
i Francji. W Paryżu założono Agencję (polską or-
ganizację emigracyjną), która z pomocą Napoleona 
doprowadziła do utworzenia Legionów Polskich.

9 stycznia 1797 roku gen. Jan Henryk Dąbrowski 
podpisał umowę z nowym rządem Republiki Lom-
bardzkiej na organizację oddziałów. Oddziały te otrzy-
mały nazwę Legionów Polskich. Mundury i sztandary 
były zbliżone do polskich, język komend i stopnie 
wojskowe również były polskie. Na szlifach widniał 
włoski napis: „Ludzie wolni są braćmi”. Dąbrowski 
wprowadził w legionach nowoczesny system dowo-
dzenia na wzór francuski, zniósł kary cielesne, dał 
możliwość awansu również żołnierzom nie mającym 
pochodzenia szlacheckiego, nakazał naukę czytania 
i pisania oraz pogłębianie wiedzy z historii Polski.

Dokładnie tę samą drogę przemierzają połanieccy 
kosynierzy, którzy po przejściu szlaku kościuszkow-
skiego i zdjęciu sukman wstąpili w szeregi Legii Pol-
sko-Włoskiej…

PIKNIK PATRIOTYCZNY W RASZYNIE

Tegoroczny kalendarz piechoty napoleońskiej 
zainaugurowaliśmy w sobotę 22 kwietnia 2017r. 
w Raszynie, gdzie odbył się „Piknik Historyczny”, 
którego głównym celem było upamiętnienie bitwy 
stoczonej tam w czasie wojny polsko-austriackiej 
w 1809 r. Częścią imprezy były pokazy musztry wojsk 
napoleońskich zrzeszonych w CENS (Centralno-Eu-
ropejskim Stowarzyszeniu Napoleońskim). Wśród 
pułków znajdowała się Legia Polsko-Włoska z Nysy 
i Koźla, do której należy nasz oddział.

Piknik rozpoczął się już w piątek po południu 
od budowy obozu rekonstrukcyjnego i służby war-
towniczej, która trwała do sobotniego poranka. 
Po godz. 11 przez park pałacowy w Falentach przeszły 
wojska Księstwa Warszawskiego. W ramach pikniku, 

poza głównym wydarzeniem – rekonstrukcją bitwy 
napoleońskiej – zwiedzający mieli możliwość zoba-
czenia izby pamięci i obozu, spróbowania swoich sił 
w tańcach dawnych, sprawdzenia, jak wyglądał szpital 
polowy oraz praca w wojskowej kuźni.

Raszyn to nie tylko bitwa z 1809 roku. Miejsco-
wość zapisała się również na kartach powstania 
kościuszkowskiego. To właśnie tutaj cofający się 
do WarszawyKościuszko, po przegranej bitwie pod 
Szczekocinami, starł się z wojskami rosyjsko-pruskimi 
gen. Gotza. Bitwa rozegrała się 10 lipca 1794 r. i po-
mimo przegranej Naczelnikowi ostatecznie powiódł 
się plan przygotowania obrony stolicy.

WIELKIE MANEWRY WOJSK NAPOLEOŃSKICH 
I KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

Czas na główną imprezę w 2017 r. W ramach tego-
rocznych Dni Połańca Towarzystwo Kościuszkowskie 
zorganizowało w mieście, największą w naszym woje-
wództwie imprezę napoleońską pod nazwą „Manewry 
Wojsk Napoleońskich i Księstwa Warszawskiego”. 
Manewry Wojsk Napoleońskich były największą 
imprezą rekonstrukcyjną, jaka kiedykolwiek miała 
miejsce w naszym mieście. Wydarzenie to łączyło 
ze sobą jubileusze kościuszkowskie z napoleońskimi: 

Legioniści i Kosynierzy w Raszynie
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„2017 – Rok Kościuszki”, 100-lecie usypania kopca 
Kościuszki w Połańcu i 30-lecie działalności Towa-
rzystwa Kościuszkowskiego.

Wojsko przybyłe do miasta 5 maja, w rocznicę 
śmierci Napoleona (5 V 1821 r.), potraktowało po-
łanieckie manewry jako wspólne ćwiczenia oddziałów, 
które reprezentowały później Polskę podczas obcho-
dów rocznicy powstania naszego Hymnu Narodowe-
go we Włoszech. Uroczystości te odbyły się w lipcu, 
w miasteczku Reggio nell’Emilia niedaleko Mediola-
nu, a wzięła w nich udział Legia Nadwiślańska i Legia 
Polsko-Włoska.

Na placu obok muszli koncertowej rozbili namioty 
żołnierze Legii Nadwiślańskiej z Oddziału Historyczne-
go Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy oraz 
Rypina i Ciechanowa. Legia Polsko-Włoska wystawiła 
wojska z Nysy, Kędzierzyna-Koźla, Połańca oraz two-
rzącego się oddziału Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu.

W sobotę 6 maja odbyła się część główna impre-
zy. Przed południem oddziały ćwiczyły w okolicach 
muszli koncertowej i na ulicach miasta, a o godz. 16.00 
kolumna wyruszyła pod pomnik Tadeusza Kościuszki. 
Na jej czele stanęła młodzież z Ochotniczej Formacji 
Młodych Kosynierów (OFMK), Szkolnego Towarzy-
stwa Kościuszkowskiego (STK) oraz zaprzyjaźnio-
nego z nami Małogoskiego Oddziału Powstańczego 
1863.

To właśnie najmłodsi kosynierzy podjęli się zadania 
zaprezentowania historii Insurekcji Kościuszkow-
skiej i przybliżenia założeń Uniwersału połanieckiego. 
Po pokazie musztry kosynierskiej i salwie na cześć 
Naczelnika wojska udały się na plac przed muszlą 
koncertową. Główną część Manewrów poprowadził 
kpt. Andrzej Ziółkowski z Wojskowej Akademii Tech-
nicznej. Widzowie mogli zobaczyć, jak na początku 
XIX wieku wyglądały potyczki wojsk liniowych. Ca-
łość zakończyły zabawy żołnierzy z publicznością.

BITWA O BRATYSŁAWĘ 1809

W dniach 19–21 maja połaniecki oddział Legii 
Polsko-Włoskiej wziął udział w rekonstrukcji Bitwy 
o Bratysławę z 1809 roku. Piękne stare miasto, histo-
ryczny obóz w parku „Sadu Janka Krala” i możliwość 
spotkania z ciekawymi ludźmi – to wszystko czekało 
na nas w stolicy Słowacji.

W piątek po południu dojechaliśmy do punktu 
docelowego gdzie wraz z pasjonatami z innych grup 

rekonstrukcyjnych z kraju i zagranicy rozbiliśmy 
namioty. Po rozbiciu obozu, rejestracji naszej grupy 
i pobraniu prochu do karabinów, wspólnie z naszymi 
kolegami z Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy w Ny-
sie oraz Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznej zasiedliśmy przy ognisku, biesiadując 
i odświeżając znajomości.

Obóz napoleoński w Bratysławie

Wstępem do głównego oblężenia pruskiej Bratysła-
wy przez koalicje wojsk napoleońskich była piątkowa 
kanonada nad brzegiem Dunaju. Była ona niejako 
zaproszeniem na sobotnią bitwę. 20 maja wszystkie 
wojska wymaszerowały z obozu pod ratusz, gdzie po-
witane zostały przez włodarzy miasta. Grupy rekon-
strukcyjne uformowały się w oddziały. Stały w pełnym 
rynsztunku, każdy z oddziałów na rozkaz dowódcy 
wystrzelił salwę honorową.

O godzinie 17.00 nastąpiła długo oczekiwana bi-
twa. W pięknym słońcu starły się wojska, które dotarły 
tu ze Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec i oczywiście 
Polski. W sumie ponad 300 żołnierzy. Zebrana pu-
bliczność mogła podziwiać kanonady artyleryjskie, 
kawaleryjskie szarże i starcia piechoty. Huk wystrza-
łów armatnich i karabinów słychać było z daleka. 
Nad polem bitwy unosiły się chmury białego dymu 
z wystrzałów armat i karabinów.

Barwna scena batalistyczna na historycznej pod-
budowie utrwaliła współczesnym tę prawdziwą bi-
twę sprzed dwustu ośmiu lat – bitwę z 1809 roku. 
Rekonstrukcja bitwy była jedną z atrakcji festynu 
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historycznego w Bratysławie, gdzie na żywo można 
było zobaczyć również pokaz życia obozowego w epo-
ce, musztrę paradną itp.

XIII ŚWIĘTO TWIERDZY SREBRNA GÓRA

W dniach 9 – 11 czerwca oddział Legii Polsko-
-Włoskiej, działający przy Towarzystwie Kościusz-
kowskim, wziął udział w Święcie Twierdzy Srebrna 
Góra. Piękne widoki i wspaniały fort wynagrodziły 
długą i męczącą drogę. Pozwoliliśmy sobie nawet 
na krótki postój i odwiedzenie pałacu w Ząbkowi-
cach Śląskich.

Główna część imprezy odbyła się w sobotę i na-
wiązywała do oblężenia pruskiej twierdzy Silverberg 
przez wojska napoleońskie w 1807 r. Nasz oddział 
wspólnie z Legią z Nysy oraz Kędzierzyna Koźla wal-
czył w szeregach francuskiego Cesarza. Bitwa była 
bardzo dobrze zorganizowana, a uczestniczenie w niej 
zostawiło niezapomniane wrażenia. Swoje uroki mia-
ło też życie w obozie na twierdzy i możliwość spotka-
nia miłośników historii z całej Polski oraz Słowacji, 
Czech, czy Węgier.

Podczas powrotu zatrzymaliśmy się na cmenta-
rzach wojennych w Biskupicach Radłowskich (nie-
daleko Żabna). Na tych dwóch, leżących po obu 
stronach drogi cmentarzach spoczywają żołnierze 
wojsk rosyjskich oraz austriackich z kilku bitew 1914 
i 1915 r. Oprócz młodego wieku żołnierzy (przeważ-
nie 20 lat) uwagę zwracały polskie nazwiska w obu 
walczących ze sobą armiach.

220. ROCZNICA POWSTANIA MAZURKA 
DĄBROWSKIEGO WE WŁOSZECH

W dniach 7‒9 lipca br. mieliśmy przyjemność 
z dumą reprezentować Połaniec i nasz kraj pod-
czas obchodów 220. rocznicy powstania Mazurka 
Dąbrowskiego we Włoszech. W uroczystościach 
wzięło udział ok. 100 osób, członków grup rekon-
strukcyjnych. Oprócz Legii Polsko-Włoskiej z Nysy 
i Kędzierzyna-Koźla byli to członkowie Legii Nad-
wiślańskiej.

Inicjatywa zorganizowania wyjazdu wyszła od Sto-
warzyszenia Legii Nadwiślańskiej – 3. Pułku Piechoty, 
działającego przy Zespole Szkół Nr 3 im. Bogdana 
Chełmickiego w Rypinie, pod dowództwem wice-
dyrektora Jacka Borowskiego, przy współudziale 

Oddziału Historycznego Wojskowej Akademii Tech-
nicznej i kpt. Andrzeja Ziółkowskiego.

Pierwszy pokaz w obecności władz i mieszkańców 
odbył się na stadionie miejskim w Ugiatte-Trevano, 
w którym rozbity był nasz obóz historyczny. Po po-
kazie musztry i potyczce, część widzów mogła uczest-
niczyć w poborze do wojska i wspólnych manewrach 
z żołnierzami. To była jedyna „rozrywkowa” część 
wyjazdu. Kolejne punkty programu były już oficjalne. 
Podczas uroczystości w Como Arcybiskup Diecezji 
Como poświęcił sztandary pułkowe oraz ołtarz polo-
wy Legionistów. Wszystko to odbywało się w miejscu 
historycznym, na placu katedralnym w Como, gdzie 
formowane od 1797 r. u boku Napoleona bataliony 
Legionów Polskich przysięgały wierność Republice 
Lombardii, mając nadzieję na odzyskanie niepodle-
głości przez Polskę. W całej prowincji stacjonowało 
wtedy ok. 3000 polskich żołnierzy. Przechodząc śla-
dami Legionów, odtwarzaliśmy uroczystą przysię-
gę polskich żołnierzy oraz śpiewaliśmy nasz Hymn 
we wszystkich odwiedzanych miastach.

Włoskie uroczystości były znakomitą promocją 
polskiej historii w tym kraju. Wydarzenia związane 
z rocznicami utworzenia Legionów Polskich we Wło-
szech oraz napisania słów „Mazurka Dąbrowskiego” 
przez Józefa Wybickiego, były jedynymi tego rodzaju 
obchodami za granicą. Jesteśmy dumni z tego, że mo-
gliśmy w nich uczestniczyć i godnie reprezentować 
nasz historyczny Połaniec.

DNI TWIERDZY NYSA 2017

W dniach 28–30 lipca br. braliśmy udział w Dniach 
Twierdzy Nysa. Główną ich częścią była rekonstruk-
cja bitwy wojsk napoleońskich z pruskimi, która 
odtworzona została na Forcie nr 2. Organizatorami 
imprezy było Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Nysa 
z Krzysztofem Hermanem, gospodarzem tego fortu 
na czele. W pokazach wzięło udział ok. 150 żołnierzy 
z Polski, Czech i Niemiec. W tym roku po raz pierw-
szy przeprowadzono też wyjątkowo widowiskowe, 
wieczorne manewry wojskowe.

Piątek przed bitwą rozpoczęliśmy od indywidual-
nego zwiedzania tego pięknego miasta wraz z naszy-
mi przyjaciółmi. Po południu wzięliśmy też udział 
w otwarciu wystawy „Napoleon pół żartem, pół serio”, 
zorganizowanej przez nyskie Muzeum Powiatowe.

W sobotę przed bitwą wojska zaprezentowały 
się na starym mieście, gdzie na placu przed Katedrą 
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wszystkich uczestników przywitał Burmistrz Kor-
dian Kolbiarz. Co ciekawe, spotkaliśmy tam również 
mieszkańców Połańca.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie 
muralu Wspólnoty Mieszkaniowej „Pod Fortami”, 
przedstawiającego żołnierzy wojsk napoleońskich 
stacjonujących niegdyś w Nysie. Pomysłodawcą i wy-
konawcą muralu był „Kat Miejski” z Nysy, pan Jerzy 
Gadawski (myślimy o podobnym w naszym Połańcu). 
Swoją drogą moim marzeniem jest, żeby w Połańcu 
powstał przynajmniej jeden mural. Kto wie, może się 
uda go wykonać w przyszłości.

XII DNI TWIERDZY KŁODZKO

W dniach 11 – 13 sierpnia wzięliśmy udział się XII 
Dniach Twierdzy Kłodzko, gdzie ramię w ramię wal-
czyliśmy z Prusakami w szeregach wojsk francuskich. 
Wśród licznych atrakcji zorganizowanych w mieście 
dla turystów głównym punktem była rekonstrukcja 

bitwy o twierdzę. Jak zwykle miała ona miejsce  
w parku na stokach bojowych fortecy.

Po bitwie widzowie mogli, oprócz twierdzy, zwie-
dzać historyczny obóz wojsk francuskich i pruskich. 
Piękne miasto, wspaniała twierdza połączone z letnią 
pogodą sprawiły, że wyjazd do naszych Śląskich i Cze-
skich przyjaciół będziemy długo wspominać.

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.

LEGIA POLSKO-WŁOSKA NA POLACH CHWAŁY

W dniach 22-24 września w Niepołomicach od-
były się XII Pola Chwały. Tegoroczna edycja poświę-
cona była epoce napoleońskiej. Do miasta zjechały 
wojska Księstwa Warszawskiego oraz Legii Polsko-
-Włoskiej (zrzeszone w CENS). Pomimo zmiennej 
pogody udało się przeprowadzić zarówno sobotnie 
manewry, jak i niedzielne pokazy. Całością wojsk 
dowodził Kuba Uszyński. Dodatkową atrakcją dla 
zwiedzających obóz był przygotowany z najdrob-
niejszymi szczegółami namiot polowy Napoleona. 

Przed katedrą w Nysie

 Połanieccy legioniści w drodze do Kłodzka

Przemarsz podczas “Pól Chwały” w Niepołomicach

Zadbali o to Klemens i Lorenzo. Oni też dokonali 
odprawy wszystkich wojsk.

W imprezie wzięła udział sekcja Legii Polsko-Wło-
skiej działająca przy Towarzystwie Kościuszkowskim. 
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Był to jeden z ostatnich wyjazdów napoleońskich 
w tym roku.

LIPSK – BITWA NARODÓW

W dniach 13-15 października 2017 r. połaniec-
cy legioniści dzielnie stawali w szeregach wojsk 
napoleońskich pod Lipskiem. Nasz oddział poległ 
dopiero po starciu z regimentem Szkotów.

Bitwa pod Lipskiem, znana też jako „bitwa na-
rodów”, odbyła się w dniach 16–19 października 
1813 roku między wojskami francuskimi pod przy-
wództwem Napoleona Bonaparte, a wojskami ko-
alicji antyfrancuskiej (złożonej z Austrii, Prus, Rosji  
i Szwecji). Była to największa bitwa w kampaniach 
Napoleona i jego najcięższa porażka, aczkolwiek 
bardziej symboliczną stała się bitwa pod Waterloo.

PRZED NAMI AUSTERLITZ

Tegoroczny plan manewrów napoleońskich 
oficjalnie zakończymy wyjazdem do naszych zna-
jomych z Czech, gdzie weźmiemy udział w bitwie 
trzech cesarzy – jednej z najważniejszych bitew 
wojen napoleońskich i decydującej bitwy wojny 
z III koalicją antyfrancuską, stoczonej 2 grudnia 
1805 między francuską Wielką Armią, a połączo-
nymi armiami austriacką i rosyjską. Już nie możemy 
doczekać się przyszłego roku.

NA ZAKOŃCZENIE

Kilka lat temu przyjęliśmy formę pielęgnowania 
i pokazywania naszych tradycji w sposób bardziej 
barwny i kolorowy. Pomagają nam w tym zakupio-
ne stroje historyczne oraz organizowane pokazy, 
zabawy i lekcje historii.

Posiłkując się słowami naszego kolegi Radka, „od 
początku naszej działalności współpracujemy z Urzę-
dem Miasta, Centrum Kultury, Biblioteką Publiczną, 
połanieckimi szkołami i stowarzyszeniami; kibicujemy 
naszym klubom, wspieramy pasje mieszkańców na-
szego miasta, więc dzięki temu zawsze możemy liczyć 
na wsparcie miejscowych firm i instytucji”.

W imieniu swoim i moich kolegów i koleżanek  
z połanieckiego oddziału Legii Polsko-Włoskiej 
chciałbym z tego miejsca podziękować Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Połaniec, Jackowi Tarnowskie-
mu, za rekwizyty i umundurowanie zakupione 
dla Towarzystwa w ramach projektu „Miasto Ko-
ściuszki 2017”. Sprzęt z pewnością pomoże nam  
w jeszcze lepszej promocji naszej małej ojczyzny, 
jej historii i tradycji.

Tradycyjnie również prosimy osoby zaintereso-
wane przystąpieniem do naszej grupy rekonstruk-
cyjnej o kontakt z Towarzystwem Kościuszkow-
skim. Gwarantujemy niebanalny sposób spędzania 
czasu oraz udział w ciekawych imprezach histo-
rycznych na terenie naszego kraju. Z nami historia 
i przygoda pokonają nudę.

Legia Polsko-Włoska w Połańcu
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Małgorzata Dalmata-Konwicka      15 października 2017 roku, Kraków 

Cztery wspaniałe dni z Kościuszką!

Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm RP i Senat RP Rokiem Tadeusza Kościuszki. W dniach 12-15 
października 2017 roku miały miejsce szczególne uroczystości w Krakowie w związku z dwusetną 
rocznicą śmierci Naczelnika, w których i ja uczestniczyłam. A jakże! Nie zważając na przeciwności 
losu, chwila i … byłam w Mieście Królów! Czas ten obfitował w bardzo ważne wydarzenia dla 
wszystkich, którym nieobce są tradycje kościuszkowskie. 

• iluminacja Kopca Kościuszki przez korowód 
z pochodniami,

• międzynarodowa konferencja przedstawicie-
li środowisk kościuszkowskich pod hasłem 
„Integracja wokół Kościuszki”, gdzie w Sali 
Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego, wystąpili liczni prelegenci –
członkowie delegacji z całego świata, m. in. 
z Australii, USA, Brazylii, Szwajcarii, Polski, 
Białorusi,

• uroczystość zasadzenia pamiątkowego pla-
tana na Plantach Krakowskich z okazji roku 
Tadeusza Kościuszki i dwusetnej rocznicy jego 
śmierci,

• koncert kameralny „Muzyczna podróż śladami 
Kościuszki”, przygotowany przez fundację Ars 
Activa w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda. 
Uroczystości dwusetnej rocznicy śmierci Naczelnika 
Kościuszki odbyły się pod auspicjami UNESCO. 
Oto i one: 

• zlot młodzieży szkół im. Tadeusza Kościuszki 
z całej Polski,

• chrzest nowej odmiany róży im. Tadeusza 
Kościuszki, którą specjalnie na tę okolicz-
ność przywiózł do Krakowa pan Łukasz 
Rojewski, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Różanego z Konstantynowa Łódzkiego,

• ślubowanie młodzieży klas pierwszych  
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Krakowie,

Dla mnie, rodowitej połańczanki, tym bardziej… 
Organizatorami obchodów uroczystości byli: Komi-
tet Kopca Kościuszki w Krakowie, Urząd Miasta Kra-
kowa, Uniwersytet Jagielloński , Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągwi Krakowskiej, Biblioteka Polskiej 
Piosenki, PTSM, Loch Camelot, Zarząd Zieleni Miej-
skiej w Krakowie, Zarząd Infrastruktury Sportowej w 
Krakowie, IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Krako-
wie. Honorowy patronat nad uroczystościami objął 

• kolacja wydana z okazji międzynarodowej kon-
ferencji przedstawicieli kościuszkowskich – 
„Integracja wokół Kościuszki”,

• wspólne pamiątkowe zdjęcie z Kościuszką  
w czapkach krakuskach na krakowskim rynku,
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Katarzyna Wojdan

Szkolne Towarzystwo Kościuszkowskie

Rok 2017 był pewnego rodzaju wyzwaniem dla Towarzystwa Kościuszkowskiego. Powiększyło się 
ono o nową grupę połanieckiej młodzieży. Po Ochotniczej Formacji Młodych Kosynierów nadszedł 
czas na nową generację… Okazało się nią Szkolne Towarzystwo Kościuszkowskie. Spotkanie, na 
którym TK przedstawiło swoją działalność, przyciągnęło kilka osób, zafascynowanych i ciekawych 
historii naszej Małej Ojczyzny. Od stycznia więc powstała nowa młodzieżówka.

Działalność z Towa-
rzystwem Kościusz-
kowskim zainauguro-
waliśmy przybyciem 
do Rytwian, gdzie 
odbył się III Rajd 
Szlakiem Powstania 
Styczniowego. To wła-
śnie tam pierwszy raz 
mieliśmy możliwość 
zapoznania się z musz-
trą kosynierską. Na ry-
twiańskich ziemiach 
odbyło się także 
ognisko, a przy okazji 
mieliśmy możliwość 
zwiedzenia tamtejsze-
go parku i ruin zamku.

Później wszystko potoczyło się szybko… Kraków, 
gdzie 24 marca na Głównym Rynku, zaprezentowa-
liśmy się jako najliczniejsza grupa rekonstrukcyjna 
z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej i przedstawili-
śmy się, jak myślę, z jak najlepszej strony. Masa ludzi 
była mile zaskoczona, że osoby w naszym wieku chcą 
angażować się w działania upamiętniające historię 
sprzed dwustu lat i robią to dobrowolnie. Kolejnym 
punktem naszego pierwszego, dalszego wyjazdu 

było zwiedzanie kra-
kowskiego kopca Ko-
ściuszki.

Później były wyjaz-
dy do Raszyna i Chę-
cin, które okazały się 
dobrym sposobem 
na integrację i za-
warcie nowych zna-
jomości pomiędzy 
członkami stowarzy-
szenia. Na wyjazdach 
nie zabrakło rów-
nież przedstawienia  
„Insurekcji 1794 r. 
w pigułce”, stworzo-
nej jeszcze za cza-
sów OFMK. Dzięki 

wyjazdowi do Raszyna zapoznaliśmy się z różnymi 
epokami historycznymi oraz osobami, które się nimi 
pasjonują.

Wyjazd do Chęcin poprzedziła wizyta w skansenie 
w Tokarni, znajdującej się niedaleko Połańca, lecz 
nigdy wcześniej przez nas nie odwiedzanej.

W maju przyszedł czas na obchody 225. rocznicy 
ogłoszenia Uniwersału połanieckiego. Pierwszy raz mie-
liśmy okazję zaprezentowania się przed połaniecką 

Przysięga Kościuszki w Krakowie

• lekcja śpiewania pieśni i piosenek kościusz-
kowskich pod hasłem „Wszyscy jesteśmy Ko-
ściuszkami”,

• bieg 5 dla Kościuszki oraz 4 PZU Cracovia 
Półmaraton Królewski,

• uroczysta msza św. w katedrze wawelskiej pod 
przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego 
z udziałem pary prezydenckiej, Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy. 

Postać Tadeusza Kościuszki działa na ludzi niczym 
magnes… Te wspaniałe wydarzenia przyciągnęły 
do Krakowa wielu turystów, patriotów, miłośników 
historii, melomanów, którym bliskie są tradycje 
kościuszkowskie. Mile spędzony czas zaowocował 
w niezapomniane wrażenia i nowe przyjaźnie…
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Odczytanie Uniwersału Połanieckiego Wizyta w Skansenie w Tokarni

publicznością oraz przed przybyłymi z dość odległych 
stron Polski oddziałami napoleońskimi. Pierwszym 
dniem naszych pokazów była sobota, gdzie przed 
pomnikiem Tadeusza Kościuszki pokrótce przed-
stawiliśmy historię polskiego bohatera. Następnie 
odbyła się musztra, zaprezentowana przez męską 
część STK i OFMK. Oprócz miejscowych kosynierów 

w widowisku wzięły udział także oddziały wojsk na-
poleońskich, które na koniec oddały salwę honorową 
na cześć Naczelnika.

Niedzielę rozpoczęliśmy od uroczystej Sesji Rady 
Miasta, która odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki 
w Połańcu. Przejście przez ulice w Połańcu młodych 
kosynierów i członków połanieckiego oddziału Le-
gii Polsko-Włoskiej robiło wrażenie, a młodzieżowa 
orkiestra i uczestnicy obchodów dopełnili całości 
widowiska. Po uroczystym złożeniu kwiatów pod 
pomnikiem mieszkańcy Połańca udali się do kościoła 
pod wezwaniem MBWW. Pogoda w tym roku nie do-
pisała, więc coroczna tradycja – Msza Święta na Kop-
cu Kościuszki – została przeniesiona właśnie tam. 
W kościele uczniowie gimnazjum, w tym członkowie 
STK – przedstawili krótką inscenizację, przygoto-
waną przez panią Małgorzatę Dalmatę-Konwicką.

W kolejnych miesiącach uroczystości historyczne 
przeplatały się z wyjazdami i imprezami promującymi 

nasze miasto. Pod koniec maja udaliśmy się do Szcze-
kocin. Tamtejsze Towarzystwo Kulturalne imienia  
Tadeusza Kościuszki obchodziło swoje 25-lecie,  
a jako że pielęgnujemy te same tradycje, poja-
wiliśmy się i my! Podczas powrotu udało nam 
się jeszcze zwiedzić Muzeum Mikołaja Reja  
w Nagłowicach.

Wakacje rozpoczęliśmy Wiankami, zorganizowany-
mi w tym roku przez Towarzystwo nad rzeką Czarną. 
W okresie letnim byliśmy też w Kurozwękach, gdzie 
promowaliśmy Połaniec podczas otwarcia labiryntu 
z kukurydzy. Tegoroczny motyw przedstawiał postać 
Kościuszki i nawiązywał do obchodzonego właśnie 
Roku Kościuszkowskiego.

Wakacje wakacjami, ale przyszedł czas na okres 
jesienny. Zaczęły się kolejne wyjazdy… Najpierw 
były Niepołomice, gdzie pojechaliśmy w niedzielę 
– 24 września. Spotkaliśmy się tam z oddziałem 
połanieckich legionistów, którzy rozbili swoje na-
mioty już w piątek. Maszerowaliśmy ulicami tego 
małopolskiego miasta i prezentowaliśmy się przed 
polskim  „Napoleonem”. Oprócz części oficjalnej 
mieliśmy możliwość przeżycia ciekawej lekcji hi-
storii oraz poznania się z członkami grup rekon-
strukcyjnych, przybyłych właśnie na te trzy dni 
z całej Polski. Całe wydarzenie wywarło na nas 
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niesamowite wrażenie, które – mamy nadzieję – 
powtórzymy za rok!

Ostatnim wyjazdem związanym z uroczystościami 
kościuszkowskimi w tym roku były Maciejowice. 
Pojechaliśmy tam na dwa dni. Po drodze udaliśmy 
się do Kazimierza Dolnego, a następnie zwiedziliśmy 
Pałac Czartoryskich w Puławach. Mieliśmy tam moż-
liwość poznania Alicji Tyszczuk, młodej mieszkanki 
tego miasta, która historię Tadeusza Kościuszki zna 
jak mało kto. Alicja dołączyła do naszej grupy, jadąc 
już dalej z nami. Poznaliśmy więc nowe osoby i nowe 
zakątki – tym razem województwa lubelskiego. Tak 
spędzone przedpołudnie umiliło nam drogę do celu. 
Po przyjeździe do Maciejowic zakwaterowaliśmy 
się w Szkole w pobliskim Oronnem, skąd później 
udaliśmy się do Podzamcza. Tam, na polach bitwy 
z 1794 r., wysłuchaliśmy ciekawej lekcji historii, 
przygotowanej przez dra Leszka Krześniaka, a póź-
niej sami takową przedstawiliśmy, w formie naszej 
inscenizacji.

Wspólne ognisko z widzami naszego przedsta-
wienia zakończyło pierwszy dzień wyjazdu. Dzień 
drugi – niedzielę, rozpoczęliśmy od zwiedzania Mu-
zeum Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach. Duże 
wrażenie zrobił na nas szczególny eksponat, czyli 

 Impreza historyczna „Pola Chwały”

Szczekociny – 25 lecie Towarzystwa Kulturalnego

pukiel włosów Naczelnika. Z muzeum udaliśmy się 
na kopiec Kościuszki w Krempie, gdzie miała miejsce 
główna część uroczystości. Mimo brzydkiej pogody 
uroczystość wypadła zadziwiająco dobrze. W końcu 
takich wydarzeń nie tworzą miejsce czy pogoda, lecz 
osoby biorące w nich udział.

W tym roku, oprócz wyjazdów czy połanieckich 
uroczystości, zostaliśmy zaangażowani w różne 
spotkania, rajdy, wspólne spacery. Rozpoczyna-
jąc przygodę z Towarzystwem Kościuszkowskim, 
wspólnie udaliśmy się na rajd pieszy „tatarski”. 
To właśnie tam zobaczyliśmy nieznane dotąd za-
kątki Połańca.

Później była Konferencja w CKiSz, podczas któ-
rej mieliśmy możliwość poznania Sędzi Anny Marii 
Wesołowskiej, którą dotychczas znaliśmy tylko z te-
lewizji. 1 września spacer na Stary Cmentarz, gdzie 
oddaliśmy hołd żołnierzom poległym w I i II wojnie 
światowej.

Towarzystwo każdej osobie z młodzieżówki dało 
coś innego, ale jedno jest pewne… Nasz przygoda 
z Towarzystwem Kościuszkowskim będzie trwała 
przez długie lata.
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Kazia uczęszczała do Szkoły Podstawowej  
w Połańcu, której budynek stoi po dzień dzi-
siejszy przy ul. Staszowskiej, a później do 
drewnianego budynku szkoły przy ulicy Rusz-
czańskiej. Uczyli ją m. in. ks. Stanisław Zbroja – 
katechezy, oraz pani Zawadowa – w młodszych 
klasach, pani Kasińska – przyrody i języka pol-
skiego, pan Czerwiński – matematyki, pani 
Jaśkiewiczowa – uczyła w młodszych klasach, 
oraz pani Bańkowska. Były to lata pięćdziesiąte. 
Z tego okresu wspominała wybuch niewypa-
łów w Zrębinie i uczestnictwo w pogrzebie 
szóstki jej rówieśników. Mocno zapisała się  
w jej pamięci spowiedź ciężko rannych dzieci, 
które na wozie przewieziono do ośrodka zdro-
wia. Ks. proboszcz Zbroja zachęcał śmiertelnie 
rannych do żalu za grzechy i udzielał ostatniego 
rozgrzeszenia.

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęsz-
czała do Liceum Pedagogicznego w Sandomie-
rzu, razem z Krysią Łukaszek z d. Machniak, 
Todzią Warchałowską, Zuzią Moryto, Jasią 
Kłosińską. W Sandomierzu w każdą niedzielę 
miała okazję słuchać kazań ks. Lucjana Woj-
ciechowskiego. Z Sandomierza przeniosła się 
do szkoły w Mielcu.

Po ukończeniu szkoły pierwszą pracę pod-
jęła za Wisłą w miejscowości Trzeboś k. Kol-
buszowej w roku 1959. Tam była wybudowana 
szkoła, ale nie było drogi dojazdowej. Razem  
z uczniami pomagała w zwożeniu żwiru na dro-
gę. Uczyła tam m. in. wychowania fizycznego. 
Organizowała pokazy gimnastyczne, które cie-
szyły się wielką popularnością. Jej uczniowie 
uczestniczyli również w zawodach sportowych, 
często wygrywając z innymi. „Co Pani robi, 
że Pani dziewczyny są smukłe i zgrabne?” „Ja  
z nimi ćwiczę intensywnie” – to jej słowa z tam-
tego czasu, gdy dziewczęca drużyna siatkarek 
przegrała mecz, a ich opiekun podszedł, aby 
pogratulować pięknej gry.

W tym okresie co roku organizowała pie-
sze rajdy w góry. W okolicach Nowego Sącza 
w czasie jednego z takich rajdów jej grupa mia-
ła okazję osobiście spotkać ks. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. 

Potem pracowała w Połańcu jako nauczyciel 
matematyki. Wtedy rozpoczęła studia mate-
matyczne na Wyższej Szkole Pedagogicznej 

Teresa Switek

Wspomnienie o Kazimierze Majce

Kazimiera Majka urodziła się 4 stycznia 1940 r. w Połańcu jako trzecie dziecko Marcina  
i Anny Majki z d. Kosowicz. Były to mroczne czasy okupacji hitlerowskiej. Jednym z wyda-
rzeń, które mocno zapisało się w pamięci 4-letniej wówczas dziewczynki, był wyrok wyko-
nany przez Niemców 15 września 1943 r. na braciach Edmundzie i Eugeniuszu Jarzynach, 
a szczególnie przemarsz Niemców z karabinami ulicą 11 Listopada. Po drugiej stronie 
ulicy, gdzie mieszkał dziadek – Jan Wawrzyniec Kosowicz, był zapomniany już cmentarz 
żołnierzy radzieckich, który często wspominała. Kazia jako dziecko była świadkiem, jak 
na tym cmentarzu chowano zabitych na wojnie żołnierzy. Gdy front się przesunął, ciała 
zmarłych zostały przeniesione do Sandomierza. Te i inne jeszcze wojenne wydarzenia, 
m. in. pożary na ul. Staszowskiej, wywołane przez  wycofujących się Niemców, odcisnęły 
zapewne swoje piętno na jej psychice.
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w Rzeszowie, które ukończyła w roku 1984 
pracą o czworościanach z wynikiem bardzo 
dobrym. Była metodykiem matematyki przez 
kilka lat. Pełniła funkcję inspektora pracy. 
Przepracowała jako nauczyciel 41 lat – nigdy 
dla siebie, zawsze dla innych. Napisała mnó-
stwo konspektów z różnych przedmiotów. 
Znała bardzo dobrze język rosyjski i przez 
pewien czas go uczyła.

Aktywnie uczestniczyła w podtrzymywa-
niu tradycji kościuszkowskich w Połańcu. 
Brała czynny udział w spotkaniach komite-
tu budowy pomnika Tadeusza Kościuszki. 
Częściowo było to związane z wykonywaną 
pracą w Szkole Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki. Była współtwórcą szkolnej galerii 
kościuszkowskiej, którą później przeniesiono 
do CKiSz w Połańcu. Odsłonięcia pomni-
ka dokonano 13 – 14 października 1984 r. 
Otwarto wtedy również Galerię Kościusz-
kowską w CkiSz. Był to rok, w którym wró-
cono do tradycji odprawiania Mszy św. na 
kopcu Kościuszki w rocznicę ogłoszenia Uni-
wersału połanieckiego z udziałem biskupa.

Pełniła funkcję wicedyrektora szkoły w cza-
sie, gdy dyrektorem szkoły podstawowej był 
pan Tadeusz Starościak. Była też aktywnym 
członkiem ZNP. Chętnie pomagała osobom 
starszym, a szczególnie samotnym, odwie-
dzając je czy robiąc zakupy. Gdy pielgrzymi 
wybierali się do Sulisławic, wykonała dla nich 
orła ze sznurka. Sama również jeszcze dwa 
lata przed śmiercią była aktywnym pielgrzy-
mem.

Na emeryturę przeszła w roku 2001. Dzięki 
jej zaangażowaniu zabytkowa figura św. Jana 
Nepomucena wróciła odnowiona do ko-
ścioła. W roku 2016 została wydana książka 
„Ksiądz prałat Stanisław Zbroja, jego życie, 
jego czasy w Połańcu”, do powstania której 
przyczyniła się w znacznej mierze, przemie-
rzając na rowerze lub pieszo wioski parafii  
św. Marcina, słuchając relacji znających księ-
dza Zbroję osób i skrzętnie je notując. Robiła 
to z wielkim entuzjazmem i radością.

Była osobą niezwykle pracowitą, wykorzy-
stującą aktywnie praktycznie każdą chwilę. 
Gdy nie pracowała w ogrodzie, to czytała lub 
robiła na drutach, np. serwetki, obrusy, czapki 
czy szaliki dla dzieci w swojej rodzinie lub 
dla znajomych. Czytała bardzo dużo książek 
o różnorodnej tematyce, przy czym miała 
niesamowitą pamięć i w dyskusjach potrafiła 
przywołać fakty, nazwiska, daty, czym każde-
go zadziwiała. Gdy w Wielkim Poście 2017 
Duszpasterstwo Nauczycieli podjęło temat 
cierpienia i krzyża, pani Kazia znalazła wie-
le fragmentów w Ewangeliach dotyczących 
męki Pana Jezusa i przedstawiła je zebranym. 
Mocno nam, słuchaczom, zwracała uwagę, że 
sam krzyż nic nie znaczyłby, gdyby Pan Jezus 
na nim nie umarł po to, aby nas zbawić. I to 
właśnie Jezusowi winniśmy oddawać cześć, 
nie tyle symbolicznymi gestami, ile całym 
swoim życiem. Uczestnicy tego wielkopost-
nego spotkania byli świadkami wielkiego jej 
zaangażowania. 

W ostatnim okresie czytała „Dziennik 
duchowy” Alicji Lenczewskiej, polskiej mi-
styczki, również nauczycielki, która zmarła 
w Szczecinie 5 I 2012r. W pewnym sensie to 
on przygotował ją do choroby i śmierci. Jej 
pasją była praca w ogrodzie. Znała również 
wiele roślin leczniczych i znajomym potrafiła 
doradzić, które można z powodzeniem wy-
korzystać. Kwiaty wypielęgnowane własno-
ręcznie chętnie przynosiła do Kościoła, aby 
radowały oczy i oddawały chwałę Bogu. Co 
roku angażowała się w dekorowanie trasy pro-
cesji Bożego Ciała oraz ołtarza przy remizie. 
Udzielała się również w grupie różańcowej 
poprzez modlitwę, gdzie zawsze pamiętała 
o Ojczyźnie. Uczestniczyła w czuwaniach  
i pielgrzymkach. 

W ostatnich tygodniach życia w czasie 
choroby otoczona była niezwykle czułą  
i troskliwą opieką swoich siostrzeńców. Pani 
Kazia odeszła do Domu Ojca w piątek 27 
maja 2017r. Jej pogrzeb odbył się w kościele 
parafialnym św. Marcina w Połańcu we wto-
rek 30 maja.
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