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Wstęp

Wyjątkowy rok 2018 zarówno w Polsce, jak i w Połańcu upłynął pod znakiem 
świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nie inaczej było 
w naszym Połańcu. Placówki kulturalne i oświatowe, instytucje, zakłady pracy, czy 
stowarzyszenia, każdy na swój sposób, najlepiej jak tylko potrafił, czcił to wielkie dla 
naszego kraju wydarzenie.

Towarzystwo Kościuszkowskie, stojące na straży dbałości o nasze lokalne tradycje, 
w szczególny sposób zaznaczyło swoją rolę w tym historycznym roku.

Podczas Wielkiej Defilady Niepodległościowej 15 sierpnia w Warszawie, przed 
ponad stutysięcznym tłumem, w  przemarszu grup rekonstrukcyjnych wziął udział 
oddział kosynierów reprezentujący Połaniec i nasze stowarzyszenie. To niesamowite 
dla nas wydarzenie oglądały też miliony Polaków przed telewizorami. Drugi szcze-
gólny dzień to oczywiście 11 listopada. Również w tę piękną niedzielę Kościuszkowcy, 
w historycznych strojach, ubarwiali każdą chwilę zorganizowanego w mieście święta. 
Momentem dla nas kulminacyjnym było poświęcenie sztandaru „Żywią Y Bronią” po 
odśpiewaniu Hymnu Narodowego, podczas Mszy za Ojczyznę.

I  choć to  właśnie te  wydarzenia są trzonem niniejszych Zeszytów, nie zabrakło 
w nich naszych tradycyjnych pozycji. Cenne wspomnienia, historie rodzinne, obecne 
i dawne opisy życia nadwiślańskiego miasteczka to coś, co pozwala przetrwać naszej 
lokalnej tożsamości. Sporo też miejsca poświęciliśmy bieżącemu życiu mieszkańców 
i teraźniejszości, która kiedyś, może za następne 100 lat, zostanie przez kogoś odku-
rzona…

Zapraszam do lektury.  

Radosław Matusiewicz
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Radosław Matusiewicz

O Połańcu i jego mieszkańcach w dobie I wojny światowej

Wybuch I wojny światowej nie spowodował poważniejszych zniszczeń w Połańcu i okolicy. Poczy-
niono u nas nawet pewne inwestycje o znaczeniu strategicznym. W 1916 r. po zajęciu miasteczka 
przez Austriaków wzniesiono drugi, oprócz „starego”, drewniany most na Czarnej usytuowany 
w miejscu obecnego żelbetowego na ul. Kazimierza Wielkiego. (Późniejsze jego losy nie są wiadome, 
przypuszczalnie został zniszczony). Wojna wymusiła też budowę mostu na Wiśle.

W  sierpniu 1916  r. wojska rosyjskie wyparły 
Austriaków z tych terenów, przy okazji zabijając  
4 (lub 5) żołnierzy w okolicach Okrągłej (z prze-
kazów mieszkańców Okrągłej wynika, że patrol au-
striacki zaskoczony przez Rosjan bronił się w budyn-
ku szkoły, jednak wszyscy Austriacy zginęli i zostali 
pochowani w pobliżu szkoły). W wojsku austriackim 
było sporo Węgrów, a jeden z młodych chłopców 
z Połańca, który często przebywał w ich obozie,  
do końca życia miał pseudonim „Madziar”.

Po zajęciu Połańca Rosjanie przystąpili do bu-
dowy mostu na Wiśle. Ciągnął się on od domu Ma-
ciasów na Winnicy do wału przeciwpowodziowego 
w pobliżu Glinek. Most jednak długo nie funkcjono-
wał, bo jak mówią: „Na jednym końcu jeszcze most 
malowali, a na drugim końcu podpalali, ponieważ 
w pobliżu były już wojska austriackie”.

Przy budowie mostu zatrudnionych było wielu 
mieszkańców Połańca i okolic, m.in.: Cyprian Ja-
rzyna, Ignacy Tarnowski, Jan Wrzałek (z ul. Kra-
kowskiej), Antoni Piątkowski (utopił się podczas 
budowy), Feliks Bobrowski, Franciszek Bobrowski, 
czy Jan Pasek z Łęgu. Przy tej okazji zbudowano most 
na „Przyrwie” (za ul. Mielecką, rozwidlenie na Win-
nicę i na Kopiec).

Budowa mostu na Wiśle

W tym okresie ważnym dla miasteczka wydarze-
niem była pierwsza w historii manifestacja patrio-
tyczna w 100. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. 
Uroczystości przygotowali: ks. Antoni Kossakie-
wicz, nauczyciel Eugeniusz Młudzik oraz Ludwik 
Warenda, odpowiedzialny za stan wałów wiślanych. 
Wtedy też posadowiono sosnowy krzyż i rozpoczęto 
budowę kopca Kościuszki.

Po odzyskaniu niepodległości, w 1918 r. Poła-
niec administracyjnie należał do powiatu sando-
mierskiego i województwa kieleckiego. W skład 
gminy Połaniec wchodziło 12 wsi włościańskich,  
4 folwarki, 7 kolonii pochodzących z parceli obsza-
rów dworskich, 9 osiedli wyodrębnionych ze wsi i ko-
lonii oraz 2 osady młyńskie (w Zrębinie – Marczew-
skich, a w Połańcu na Folwarku – Szklanowskich 
i Bryków). Wsie włościańskie to: Brzozowa, Zdzieci 
Stare i Nowe, Rybitwy, Kraśnik, Winnica, Ruszcza, 
Maśnik, Zrębin, Kamieniec i Łęg. Folwarki: Rusz-
cza Dolna i Górna, Sieragi, Kraśnik i Maśnik. Małe 
wioski i przysiółki: Przychody, Zawierzbie, Kępa 
Górecka, Zarzecze, Makarówka (Daszyn), Rych-
terówka, Monki, Czarny Las, Żapniów, Podskale 
i Połaniec Kolonia. W 1922 r. w Połańcu mieszkało 
3535 osób (w tym 1/3 to Żydzi).

Poniżej fragment Kroniki rozpoczętej przez Mie-
czysława Machulaka i ciągle rozbudowywanej.

• 1913 – Połaniec wraz z przedmieściami (Łęg, Za-
wada, Winnica liczy 4250 mieszkańców (2161 
mężczyzn, 2089 kobiet).

• 1914 sierpień – potyczka Austriaków z Rosjanami 
w rejonie Okrągłej.

• 1914 sierpień – rejon Połańca zajmują Austriacy.

• 1914 październik– w rejon Połańca wkraczają woj-
ska rosyjskie.

• 1915 styczeń – Aleksander Gierlicz kupuje od Róży 
Radziwiłł wieś Maśnik.
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• 1915 połowa maja – do Połańca docierają patrole 
ułanów Beliny-Prażmowskiego.

• 1915 maj – wojska austriackie zajmują rejon Po-
łańca.

• 1915, 13 czerwca – w szarży pod Rokitną ginie ułan 
Bolesław Kubik z Połańca.

• 1915 wrzesień – Stanisław Knothe kupuje od Alek-
sandra Gierlicza Maśnik i Ruszczę.

• 1916 – Austriacy wznoszą drewniany most na 
Czarnej, dziś żelbetowy – na ulicy Kazimierza 
Wielkiego.

• 1916 – Saperzy rosyjscy rozpoczynają budowę 
mostu na Wiśle.

• 1916 – wójtem w Połańcu Franciszek Murczkiewicz 
(również 1917, 1920, 1922).

• 1916 – pisarzem gminnym – H. Szumielewicz.

• 1917, 30 kwietnia – zostaje założona organizacja 
żydowska pn. Stowarzyszenie przy Komitecie Nie-
sienia Pomocy Biednym Żydom.

• 1917 – uruchomiono kolejkę wąskotorową Bogo-
ria-Rataje (na terenie gminy Połaniec stacja znaj-
dowała się w Sieragach).

• 1917, 15 października – manifestacja patriotyczno-
-religijna, ustawienie drewnianego krzyża i rozpo-
częcie sypania Kopca Kościuszki.

• Przed 1918 – Józef Bogdański z ul. Krakowskiej był 
dziesiętnikiem w straży pożarnej.

• 1918 – wybory do Rady Gminnej.

• 1918 – Stanisław Knothe nabywa wieś Rybitwy.

• 1918. 10. 27– wójtem gminy zostaje Jan Kos z Ka-
mieńca.

• 1918 – ksiądz wikary Stanisław Gruszka zakłada 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej.

• 1919 – Połaniec w województwie kieleckim, po-
wiecie sandomierskim.

• 1919 – Komendantem Policji w Połańcu Włady-
sław Kotowski.

• 1920 – Józef i Marianna Marczewscy sprzedają 
Kraśnik Janowi i Anieli Miłosiom

• 1921, 28 maja – założenie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Połańcu. Naczelnikiem OSP nauczyciel 
Eugeniusz Młudzik.

• 1921, 30 września – Połaniec ma 2561 mieszkań-
ców.

• 1922 – wójtem jest Franciszek Murczkiewicz.

• 1922 – założono w miasteczku Kasę Stefczyka.

Lata 1914–1918 przyniosły Polsce długo oczeki-
waną Niepodległość. Nikt dziś nie wie, jaką ofiarę 
krwi zapłacili za nią mieszkańcy naszego miasteczka. 
Znamy jednak niektóre nazwiska i skrawki historii 
naszych żołnierzy, którzy niejednokrotnie zmuszeni 
byli w tym czasie do bratobójczej walki.

• Franciszek Bobrowski (z  ul. Mieleckiej)– 
ok.1916 r. służył w armii carskiej.

• Jan Dalmata – syn Wincentego, matka z Jungiewi-
czów. Walczył w Armii Hallera (żona Otarkowska).

• Władysław Dalmata (z ul. Koziej) – służył w armii 
carskiej, zesłany na Sybir do Irkucka, nie wrócił do 
Połańca.

• Michał Jańczuk – (1888–1966) – ur. w Rzyczy-
cach k/Rawy Ruskiej, Kierownik Szkoły w Połańcu 
od 1923 r. Od 01.11.1918 służył w 89 Pułku Pie-
choty w Rzeszowie, walczył m.in. we Włoszech. 
Odznaczony Medalem 10-lecia Odzyskania Nie-
podległości.

• Tadeusz Jaworowski – urodzony 1895 r. w Połań-
cu (syn Stanisława i Jadwigi), praktykant wiertni-
czy, plutonowy, służył w oddziale telefonicznym  
4. pp LP, zmarł na zapalenie opłucnej 09.02.1918 r. 
w Koprzywnicy.

• Wojciech Jungiewicz – brał udział w Powstaniu 
Śląskim.

• Roman Korczak syn Józefata (urodz. w 1891 
w Połańcu. W 1909 r. wyjechał do USA. W 1918 
żołnierz w armii amerykańskiej walczył z Niem-
cami we Francji. Żona Eugenia z Brzdękiewiczów 
(pochowany w Połańcu).

• Bolesław Kubik (urodzony w Połańcu 03.10.1898-
13.06.1915) syn Józefa Kubika (stolarza) i Marian-
ny, chrzestny Aleksander Kosowicz. Zginął w szarży 
pod Rokitną. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari.

• Piotr Kubik (-1918) – zginął pod Korczynem, 
żona Marianna Staszko, córka Franciszka Stońsko 
vel Staszko Oficera Wojsk CR i Antoniny Pawlak. 
Syn Dominika i Balbiny z Łowickich (?).

• Tomasz Łowicki (z ul. Partyzantów) – ok. 1916 r. 
służył w armii carskiej.

• Jan Marczewski (ojciec Heleny) – ok. 1916 r. 
ochotnik w Legionach.

• Stanisław Ostrowski – (z Sandomierza) oficer 
wojsk rosyjskich. Kupił dom w Połańcu, gdzie 
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zamieszkały jego córki (Stanisława, Marianna i Fran-
ciszka).

• Franciszek Pławski – w 1918 r. zginął pod Kor-
czynem.

• Jan Rokicki (ur.1900 lub 1898) – w 1992 r. awan-
sowany na ppor. za walki 1918-1920. Syn Ignacego 
Interoficera Wojsk CRi Apolonii z Dalmatów, uro-
dzony w Stopnicy. Żona Waleria Bobrowska (ślub 
w 1923).

• Piotr Paweł Rosa – (28.05.1891 Smardzowice  
– 22.11.1975 Połaniec) – uczestnik walk niepodle-
głościowych w la.1917-1920. Żołnierz I Pułku Uła-
nów Krechowieckich. Brał udział m.in. w bitwach 
pod Krechowcami z Niemcami i z bolszewikami pod 
Warszawą. Odznaczony był Krzyżem Niepodległo-
ści, Medalem Niepodległości i Krzyżem Wojennym.

• Wawrzyniec Sekuła (ze Zrębina) – służył w ar-
mii rosyjskiej podczas I wojny światowej. Zmarł 
w 1946 r. w Winnicy.

• Jan Tarnowski (z ul. Zrębińskiej) – służył w armii 
carskiej, zesłany na Sybir do Irkucka, wrócił do Po-
łańca.

• Józef Tarnowski – (urodz. 1895 r.) w 1918 r. ochot-
nik z Ameryki w Armii Hallera, brał później udział 
w wyprawie na Kijów (1920). Żona Marianna Lu-
dwińska.

• Sylwester Wawrzyniec (z ul. Koziej) – służył w ar-
mii carskiej.

• Wawrzyniec Wiącek (z Winnicy) – ok. 1916 służył 
w Armii CR, brał udział w Rewolucji Październi-
kowej.

• Michał Zaliński – w 1918 r. ochotnik z Ameryki 
w Armii Hallera, brał później udział w wyprawie 
na Kijów (1920).

To zapewne niewielka grupka spośród tych miesz-
kańców okolic Połańca, których młodość przypadła 
na lata wojny światowej. Ich historie zawierały zapew-
ne wspomnienia z odległych rejonów świata i dziś 
są zapomniane. Polacy walczyli wszędzie, w różnych 
armiach, ale ostatecznie dopięli swego, odzyskując 
dla nas Niepodległość.

Właśnie „Zeszyty Połanieckie” są miejscem, gdzie 
powinny znaleźć się przekazywane z pokolenia na 
pokolenie opowiadania rodzinne. Publikacje nasze 
sprawiają, że dajemy pamięć tym żołnierzom, o któ-
rych niedługo może już nikt nie pamiętać.

Jako ciekawostkę pokazujemy, które osoby wzięły 
ślub 100 lat temu. Niemal wszystkie pojawiające się 
poniżej nazwiska mieszkańców naszej gminy, spoty-
kamy i dziś.

• 1918 – ślub Michał Bednarski (22 lata) Brzozowa 
– Julianna Głogowska (20 lat) Łęg

• 1918 – śl. Jan Bednarski (26) Brzozowa – Marianna 
Żugaj (27) Brzozowa

• 1918 – śl. Jan Bednarski (19) Staszówek – Stanisława 
Wrzałek (19) Połaniec

• 1918 – śl. Marcin Balicki (27) Szczeka – Aniela 
Chyla (23) Szczeka

• 1918 – śl. Michał Bielat (22) Rybitwy – Katarzyna 
Ździebko (23) Przychody

• 1918 – śl. Marcin Piątkowski (52) wdowiec Połaniec 
– Marianna Bobrowska (23) Połaniec

• 1918 – śl. Władysław Kotyra (22) Kłoda – Wiktoria 
Bator (20) Kłoda

• 1918 – śl. Franciszek Bobrowski (21) Połaniec  – 
Bronisława Kubik (17) Połaniec

• 1918 – śl. Józef Łukaszek (24) Szwagrów – Włady-
sława Brzdękiewicz (22) Połaniec

• 1918 – śl. Józef Sowa (23) Sworoń – Wiktoria Bugaj 
(16) Rudniki

• 1918 – śl. Marcin Wróbel (31) Tuczępy  – Agnieszka 
Bugaj (26) SzczekaJózef Tarnowski
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• 1918 – śl. Marcin Sadłocha (37) wdowiec Rudniki – 
Franciszka Cepil (19) Kłoda

• 1918 – śl. Walenty Chmielowiec (22) Staszów – Ma-
rianna Piątkiewicz (22) Szczeka

• 1918 – śl. Franciszek Chyla (21) Niedziałki – Marian-
na Zysk (28) Niedziałki

• 1918 – śl. Józef Jaguś (26) Rudniki – Stanisława Chyla 
(19) Szczeka

• 1918 – śl. Władysław Pytko (21) Niedziałki – Zofia 
Czerwiec (22) Niedziałki

• 1918 – śl. Jan Froncek (57) wd. Maśnik – Kunegunda 
Durma (56) Kraśnik

• 1918 – śl. Antoni Sojda (21) Ruda – Teofila Gałka 
(19) Kłoda

• 1918 – śl. Julian Warchałowski (22) Połaniec – Julian-
na Gardyńska (22) Połaniec

• 1918 – śl. Władysław Godzwon (23) Kłoda – Julianna 
Świątek (22) Kłoda

• 1918 – śl. Franciszek Lelakowski (32) Staszów – Fe-
liksa Grosicka (19) Niedziałki

• 1918 – śl. Wawrzyniec Bednarski (60) wdowiec Brzo-
zowa – Marianna Grzybowska (46) wdowa Łęg

• 1918 – śl. Wincenty Jaguś (23) Szczeka – Marianna 
Palkowska (23) Szczeka

• 1918 – śl. Józef Strzałka (70) wdowiec Zrębin – Ka-
tarzyna Jastrząb (50) wdowa Zrębin

• 1918 – śl. Andrzej Jemowski (80) wdowiec Zrębin – 
Marianna Szcześniak (41) wdowa Wymysłów

• 1918 – śl. Antoni Zalaś (21) Połaniec – Teofila Jun-
giewicz (??)Połaniec

• 1918 – śl. Wojciech Justyna (21) Winnica – Eleonora 
Kapuścińska (20) Tursko

• 1918 – śl. Jan Kostępski (40) wdowiec Zawada – Mał-
gorzata Skwarciak (25) Szczeka

• 1918 – śl. Andrzej Kozłowski (27) Połaniec – Eufro-
zyna Okulska (24) Połaniec

• 1918 – śl. Józef Wojnarowski (21) Połaniec – Helena 
Kucharska (22) Połaniec

• 1918 – śl. Szczepan Godzwon (25) Tursko – Józefa 
Kurgan (23) Tursko

• 1918 – śl. Julian Kuś (22) Łęg – Agnieszka Wójtowicz 
(18) Łęg

• 1918 – śl. Piotr Wiącek (26) Rybitwy – Zofia Kuś (19) 
Winnica

1918 Marcin Warchałowski

1920 Jan Szlosser

• 1918 – śl. Roch Lasota (50) wdowiec Połaniec – 
Marianna Pławska (20) Połaniec

• 1918 – śl. Teofil Łabuszewski (24) Połaniec – Ka-
tarzyna Smoleń (24) Połaniec
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• 1918 – śl. Leopold Olsiński (22) Połaniec – Floren-
tyna ????(22) Połaniec

• 1918 – śl. Józef Skrzek (28) Rudniki – Agnieszka 
Podsiadła (18) Zdzieci

• 1918 – śl. Feliks Pytko (50) wdowiec Niedziałki – 
Barbara Wawryło (28) Kamieniec

• 1918 – śl. Marcin Ramos (28) Zdzieci – Joanna 
Wójcikowska (22) Połaniec

• 1918 – śl. Marcin Romański (38) wdowiec Rudniki 
– Marianna Suchorowska (22) Rudniki

• 1918 – śl. Zygmunt Tworek (24) Gawłuszowice – 
Marianna Wałcerz (22) Brzozowa

• 1918 – śl. Józef Warchałowski (30) Połaniec – Ma-
rianna Józefa Nowacka (24) Tursko Małe

• 1918 – śl. Jan Wieczorek (22) Kłoda – Waleria Żak 
(20) Kłoda

• 1918 – śl. Feliks Wiśniewski (20) Połaniec – Ma-
rianna (Hązko???) (20) Tursko Małe

• 1918 – śl. Michał Wołoszyn (18) Tursko – Helena 
Wolska (18) Tursko

• 1918 – śl. Jan Wieczorek (22) Kłoda – Waleria Żak 
(20) Kłoda

• 1918 – śl. Adam Zając (40) Ruda – Marianna To-
malska (20) Ruda

• 1918 – śl. Jan Zawada (21) Czarzyzna – Katarzyna 
Tomalska (19) Rybitwy

• 1918 – śl. Jan Łowicki (28) Połaniec – Marianna 
Brzycka (22) Połaniec

• 1918 – śl. Wincenty Majka (20) Przychody – Eu-
zebia Siejka (19) Kraśnik

• 1918 – śl. Jan Majsak (24) Szczeka – Antonina Ma-
sajada (22) Maśnik

• 1918 – śl. Marcin Mnich (23) Rudniki – Agnieszka 
Walczyk (21) Rudniki

• 1918 – śl. Marcin Pawełek (20) Łęg – Marianna 
Myl (19) Tursko

1920 Julian Grelewski

Tomasz Fortoński

Bronisław Knothe – ,,poseł’’ z Ruszczy

Bronisław Knothe urodził się 23 kwietnia 1881 roku w Wilkowej, jako drugi syn Aleksandra i Alek-
sandry z Malczewskich. Rodzina Knothe po jego przyjściu na świat zamieszkała w Ruszczy, którą 
administrował Aleksander. Obaj bracia – Stanisław (późniejszy przemysłowiec i fi lantrop, postać 
niezwykle zasłużona dla Ruszczy) i Bronisław, wyrastali od najmłodszych lat w niezwykle patrio-
tycznej atmosferze. 

Okres dzieciństwa upłynął ,,przyszłemu posło-
wi’’ pod znakiem nauki, którą kierowała jego matka 
Aleksandra. Najbardziej fascynował się w tym cza-
sie historią, w szczególności postacią Tadeusza Ko-
ściuszki. Znaczący wpływ na ukształtowanie młodego 
chłopca miał również jego stryj Apolinary –profesor 

seminarium duchownego w Sandomierzu. Ten wiel-
ce zasłużony duszpasterz słynął ze swoich zdolności 
oratorskich, posiadał szeroką wiedzę oraz publikował 
liczne artykuły i wiersze. Z biegiem lat okazało się, 
że cechy te odziedziczył także Bronisław. Co więcej, 
podobnie jak swój stryj został nauczycielem.
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W 1891 roku młody Bronisław przystąpił do eg-
zaminu wstępnego do progimnazjum w Sandomie-
rzu. Pomimo niezdanego testu został jednak przyjęty 
w poczet klasy wstępnej. Progimnazjum to ukończył 
w roku 1897 z wynikami dość słabymi. Lata spędzone 
w tej placówce oświatowej opisał w jednym ze swo-
ich pamiętników, w którym zamieścił m. in. charak-
terystykę profesorów, stancji czy choćby sposobów 
wymierzania kar.

Wykształcenie średnie Bronisław uzyskał w Rado-
miu, gdzie pod wpływem znamienitych profesorów 
Polaków oraz dzięki własnej systematycznej i wytę-
żonej pracy stał się jednym z najlepszych uczniów tej 
placówki. Na patencie, który otrzymał w 1902 roku, 
znalazły się oceny bardzo dobre, poza dwoma wyjąt-
kami – oceną dostateczną z języka rosyjskiego oraz 
dobrą ze sprawowania.

Po ukończeniu gimnazjum Bronisław zdecydo-
wał się rozpocząć studia na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Warszawskiego, które kontynuował od 
1903 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach 
tego Wydziału studiował językoznawstwo polskie, 
pedagogikę i filozofię. Lata studiów były dla Broni-
sława czasem pracy społecznej. ,,Przyszły pedagog’’ 
zaangażował się wtedy w działalność Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej (PMS)– był delegatem do Zarządu 
Okręgowego z ziemi stopnickiej oraz delegatem na 
oba zjazdy ogólne PMS w Warszawie. W latach tych 
postawił także swoje pierwsze kroki na polu dzia-
łalności odczytowej, z której to w kolejnych latach 
zaczął słynąć.

Bronisław Knothe patent nauczycielski z języka 
polskiego uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim 
w roku 1908.Bezpośrednio po tym egzaminie podjął 
pracę w Skierniewicach – początkowo przez rok jako 

nauczyciel języka polskiego w pensji pani Kuczyń-
skiej, a następnie do 1914 roku w Gimnazjum Real-
nym Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. W tym czasie 
był członkiem ,,Towarzystwa opieki nad zabytkami 
przeszłości’’, w ramach którego to wygłaszał liczne 
odczyty.

W 1914 r. Knothe opuścił Skierniewice i podjął pra-
cę w charakterze nauczyciela-wychowawcy w Szkole 
Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi. Do pracy tej nie 
mógł się jednak stawić od razu z uwagi na zamieszanie 
spowodowane wybuchem wojny. Wyjaśnił to w swo-
im liście napisanym do Dyrekcji Szkoły Kupiectwa 
z dnia 26 sierpnia 1914 roku z miejscowości Karsy 
Duże. Tam poznał swoją przyszłą żonę – Marię, na-
uczycielkę języka niemieckiego. Oboje musieli obda-
rzyć siebie wielkim uczuciem, gdyż już 16 września 
wzięli ślub w Pacanowie.

Lata wielkiej wojny upłynęły nowożeńcom pod 
znakiem trudnej sytuacji materialnej – z uwagi na 
działania wojenne profesor Knothe otrzymywał tylko 
połowę swojego wynagrodzenia. W szkole Zgroma-
dzenia Bronisław pracował do końca roku szkolnego 
1916/1917, po czym na rok objął posadę dyrektora 
Gimnazjum im. Zimowskiego w Łodzi. Czas spędzo-
ny w Łodzi był dla niego okresem wytężonej pracy 
oświatowej, społecznej i politycznej. Prowadził m. 
in.: wykłady z literatury polskiej w ramach tzw. ,,klas 
dodatkowych’’, wykłady na Kursach Polonistycznych, 
w ramach Kursów Handlowych zajęcia z literatury 
polskiej XIX wieku, a z historii Polski na Wyższych 
Kursach Naukowych. Zaangażował się w pracę Uni-
wersytetu Ludowego, działał w strukturach Stowa-
rzyszenia Nauczycieli Chrześcijan oraz Towarzystwa 
badań nad dziećmi. Z ramienia Komitetu Obywatel-
skiego miasta Łodzi pełnił funkcję wizytatora szkół 
powszechnych. Po reaktywacji PMS Knothe był 
wybierany regularnie na członka jej zarządu – przez 
krótki czas był również prezesem jej łódzkiego koła. 
Po uruchomieniu przez nią jednorocznych kursów 
nauczycielskich został ich kierownikiem. Profesor 
Knothe wszedł również w skład łódzkich struktur 
Rady Opiekuńczej. Warto podkreślić, że podobnie 
jak to miało miejsce w Skierniewicach, Knothe wystę-
pował wielokrotnie z odczytami, w których poruszał 
szeroki zakres zagadnień – krajoznawstwo, literaturę 
oraz sprawy społeczno-polityczne. W trakcie swojego 
pobytu w Łodzi publikował na łamach ,,Kuriera łódz-
kiego’’. Wypadająca w tamtym czasie rocznica 100-le-
cia od śmierci naczelnika Kościuszki, była okazją dla 
Knothego do publikacji książki jemu poświęconej. 

Bronisław Knothe
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Nakładem miejscowej drukarni ukazała się również 
kolejna jego praca pt. ,,O ojczyźnie i tobie gdy macie 
być wolni’’, w której podniósł kwestię patriotyzmu 
i postawy obywatelskiej. Łódź była dla niego miastem, 
w którym zdobył pierwsze doświadczenie w działal-
ności politycznej. Zaangażował się tutaj w struktury 
miejscowego Zjednoczenia Narodowego (ZN)oraz 
brał udział w pracach Międzypartyjnego Koła Poli-
tycznego.

zaangażował się w walkę o przyłączenie tego regionu 
do macierzy, występując m. in. z cyklem wykładów 
w ramach tzw. Kursów plebiscytowych dla Górnoślą-
zaków. W trakcie pobytu w Sosnowcu Knothe zdobył 
również doświadczenie na polu działalności samo-
rządowej. W październiku 1919 roku został wybrany 
ławnikiem-decernentem magistratu miasta Sosnow-
ca. W trakcie pełnienia tej funkcji zaciągnął się jako 
ochotnik do 11 pułku piechoty WP, który walczył 
na wschodzie z bolszewikami. Knothe zaangażował 
się również w tworzenie struktur Związku Obrony 
Kresów Zachodnich (ZOKZ). Na zjeździe delegatów 
w Warszawie został wybrany członkiem rady naczelnej 
tej organizacji. Jednak wobec jego wyboru na posła 
ustąpił z tej rady przed zakończeniem jej kadencji.

Jak to zostało zasygnalizowane powyżej, w wyni-
ku wyborów do Sejmu I kadencji z 5 listopada 1922 
roku, Bronisław Knothe uzyskał mandat poselski. 
Z uwagi na to, że w nowo wybranym parlamencie 
nie powstał klub NZL, Knothe wstąpił do klubu 
Narodowego Chrześcijańskiego Stronnictwa Pracy 
(chadecja) w charakterze hospitanta. W Sejmie pro-
fesor Knothe został członkiem komisji sejmowych: 
administracyjnej, skarbowej, do walki z drożyzną oraz 
specjalnej komisji do zbadania produkcji i cen węgla. 
Po wyborze na posła w dalszym ciągu publikował 
na łamach ,,Iskry’’. Ponadto rozpoczął współpracę 
z ,,Dziennikiem Bydgoskim’’, a pod koniec 1924 roku 
związał sięz katowicką ,,Polonią’’.

Z biegiem trwania kadencji sejmu Knohte coraz 
bardziej dryfował w kierunku ,,PSL-u Piast’’. Po swo-
im akcesie do ,,witosowców’’ objął opiekę z ramienia 
tej partii nad powiatem stopnickim i sandomierskim. 
Prawdopodobnie już po związaniu się z ,,Piastem’’, 
opublikował swoją ostatnią wydaną drukiem pracę pt. 
,,Ogólne zasady i dążenia ruchu ludowego’’. W toku 
pięcioletniej  kadencji Sejmu, Bronisław siedmiokrot-
nie zabierał głos w trakcie posiedzeń parlamentu oraz 
był autorem 4 interpelacji i 6 wniosków poselskich. 
W trakcie sprawowania mandatu poselskiego, w 1925 
roku, został ponadto wybrany na stanowisko radnego 
miasta Sosnowca.

Po zakończeniu kadencji Sejmu w listopadzie 1927 
roku, Bronisław osiadł w swoich rodzinnych stronach, 
czyli w Ruszczy Dolnej. Jak stwierdzono powyżej, do-
brami tymi zarządzał jego ojciec Aleksander. W 1915 
roku brat Bronisława – Stanisław, nabył ten majątek 
na swoją własność, by ich ojciec mógł gospodarować 
nim aż do swojej śmierci w 1925 roku. To właśnie za 
namową swojego brata były poseł (zwracano się tak 

Bronisław i Maria Knothe

Bronisław Knothe zdecydował się na wyjazd do So-
snowca w 1918 roku, za namową swojego brata, któ-
ry zatrudnił gow jednym ze swoich przedsiębiorstw 
górniczych. W tym samym czasie pracował dalej jako 
nauczyciel – w Gimnazjum Macierzy Szkolnej Józe-
fy Siwikowej w Sosnowcu, gdzie do czerwca 1921 
roku wykładał język polski, łaciński oraz historię. Po 
przyjeździe do stolicy Zagłębia wydał swoją kolejną 
pracę – ,,Książeczka dla starszej młodzieży’’, zawiera-
jącą jego rozważania i przemyślenia dotyczące wojny. 
W Zagłębiu zaangażował się ponownie w działalność 
polityczną – dalej w ramach ZN. W wyborach do 
Sejmu Ustawodawczego ubiegał się bez powodze-
nia o mandat poselski z listy tej partii. W Sosnowcu 
na świat przyszło oboje jego dzieci –2 lutego 1919 
roku syn Stanisław, zaś10 grudnia 1920 roku urodziła 
się jego córka Maria. To w stolicy Zagłębia ,,kariera’’ 
Bronisława nabrała prawdziwego rozpędu –dał się 
poznać jako doskonały mówca, przemawiający na 
licznych uroczystościach państwowych oraz wiecach, 
w trakcie których w ostrych słowach komentował 
bieżące wydarzenia polityczne. Po utworzeniu Na-
rodowego Zjednoczenia Ludowego, w skład którego 
weszły struktury ZN, Knothe został prezesem okręgu 
zagłębiowskiego. W Sosnowcu rozpoczął regularne 
publikowanie artykułów prasowych – w ,,Kurierze 
Zagłębia’’ i  ,,Iskrze’’. W czasach powstań śląskich 
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do niego również w dalszych latach) podjął się zadania 
gospodarowania Ruszczą po zgonie swojego ojca.

Prowadząc życie na prowincji Knothe w dalszym 
ciągu działał w strukturach PSL-u. Przed zbliżającymi 
się wyborami do Sejmu II kadencji został wybrany 
wiceprezesem okręgu kieleckiego oraz komisarzem 
wyborczym tej partii na rejon Stopnica–Pińczów–
Sandomierz. Wspólna lista ,,Piasta’’ i chadecji – Pol-
ski Blok Katolicki, której kandydatem był Knothe, 
z powodu działań ,,sanacji’’, została unieważniona. 
Do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy przez Sąd Naj-
wyższy Knothe organizował wiece i spotkania poli-
tyczne w regionie, na których kilkukrotnie pojawił 
się Wincenty Witos. Kierowane przez niego koło PSL 
w Połańcu w listopadzie 1929 roku liczyło 10 człon-
ków oraz 10 sympatyków. Ostatecznie Sąd Najwyższy 
rozpatrzył pozytywnie skargę ,,posła’’ i zarządził prze-
prowadzenie ponownych wyborów w okręgu numer 
25. Kampania wyborcza – między współpracującymi 
ze sobą w ramach Centrolewu partiami – była na tym 
terenie niezwykle zacięta. Knothe na łamach ,,Piasta’’ 
krytykował oponentów politycznych za prowadzenie 
,,brudnych działań’’. Wynik powtórzonych wyborów 
z dnia 23 lutego 1930 roku i tym razem nie był po-
myślny dla ,,Piasta’’. Można przypuszczać, że wpłynęło 
to na stopniowy zanik aktywności politycznej Kno-
thego w następnych latach (choć w dalszym ciągu 
korespondował z Witosem). Stworzyło to miejsce na 
większe zaangażowanie się ,,posła’’ w sprawy lokalne. 
Z pewnością Knothe w latach 1933-1934 roku pełnił 
funkcję radnego Gminy Połaniec, o czym informują 
źródła. Z uwagi na brak zachowanych protokołów 
posiedzeń rady trudno jednak rozstrzygnąć, przez ile 
kadencji pełnił tę funkcję oraz jak wyglądała dokład-
nie jego działalność samorządowa. Niezależnie od 
powyższego Knothe jako ,,były poseł’’ wielokrotnie 
zabierał głos w trakcie różnych uroczystości gminnych 
i rocznicowych. W dalszym ciągu pozostawał on oso-
bą, z której opinią się liczono. W wolnych chwilach or-
ganizował w dworze polowania i oddawał się długim 
spacerom w towarzystwie swoich ukochanych ,,czwo-
ronogów’’. Warto podkreślić, że do wybuchu wojny 
pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ruszczy, która powstała w 1932 roku z inicjatywy 
jego brata Stanisława. 

W latach okupacji niemieckiej Knothe zaangażo-
wany był w działalność konspiracyjną. Początkowo 
zaprzysiężony został w szerach Narodowej Organi-
zacji Wojskowej, następnie razem z bratem Stanisła-
wem działał w strukturach Armii Krajowej. Dwór 

Ruszcza był wtedy siedzibą komendy podobwodu 
,,Dąb’’ ZWZ-AK. W tym tragicznym okresie Broni-
sław Knothe wykazywał nie lada hart ducha. Z na-
rażeniem własnego i swojej rodziny życia organizo-
wał schronienie i pracę we dworze dla licznej rzeszy 
wysiedleńców oraz poszukiwanych przez gestapo 
partyzantów. W majątku przez pewien czas ukrywa-
na była również rodzina żydowska. Wykazując duże 
poświęcenie, wspierał materialnie lokalną ludność 
oraz przekazywał zaopatrzenie dla oddziału AK –,,Ję-
drusie’’. Będąc naocznym świadkiem rozgrywających 
się wydarzeń, pozostawił po sobie pisany na bieżą-
co pamiętnik z czasów okupacji, zawierający m. in. 
wstrząsający opis likwidacji przez Niemców lokalnej 
społeczności żydowskiej.

Rodzina Knothe we dworze w Ruszczy

W sierpniu 1944 majątek Ruszcza został zajęty 
przez Armię Czerwoną. Bronisław Knothe został wy-
siedlony za Wisłę w rejon Mielca. Do połowy 1945 
roku przebywał w miejscowości Babule, mieszkając 
w skrajnie prymitywnych warunkach w starej leśni-
czówce. W odczuciu syna Stanisława, zrobił to ze 
względów sentymentalnych, gdyż chciał pozostać 
przez jakiś czas w pobliżu rodzinnego majątku. Po 
przyjeździe do Krakowa, gdzie zamieszkała już wcze-
śniej jego rodzina, Bronisław starał się bez powodze-
nia znaleźć zatrudnienie. Skłoniło go to do wyjazdu 
w pierwszych dniach sierpnia 1946 roku do Sokul 
(miejscowość w pobliżu Żyrardowa), gdzie objął opie-
kę nad majątkiem Gutkowskich. Praca w tym majątku 
nie była dla niego wystarczająco satysfakcjonująca, 
gdyż już w czerwcu 1947 roku powrócił do Krakowa. 
Na miejscu próbował znaleźć pracę w charakterze 
tłumacza języka rosyjskiego. Zabiegi te były jednak 
bezskuteczne ze względu na jego przedwojenną orien-
tację polityczną. W ostatnich latach życia dużo pisał, 
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gdyż pozostawił po sobie liczne rękopisy. Początek 
1949 roku przyniósł jednak pogorszenie jego stanu 
zdrowia – diagnoza lekarska wykazała nowotwór. 
Mimo tego Bronisław starał się poświęcać jak naj-
więcej czasu swojej wnuczce Elżbiecie, którą uczył 
mówić. Pod koniec tego roku stan zdrowia Bronisława 
uległ gwałtownemu pogorszeniu. Zdawał on sobie 
sprawę z rychłego kresu życia, gdyż zaczął pisać listy 
pożegnalne do bliskich sobie osób. Miał również na-
dzieję, że uda mu się dokończyć rozszerzoną wersję 
pamiętnika z czasów wojny. Niestety, nie było mu 
to dane. Bronisław Knothe zmarł 18 kwietnia 1950 
roku. Spoczął na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ten krótki rys biografi czny znajdzie swe pełne rozwi-
nięcie w przygotowywanej przez autora biografi i poświę-
conej działalności społecznej i politycznej Bronisława 
Knothe. Z uwagi na to, autor zasygnalizował w tym ar-
tykule tylko najważniejsze fakty z życia ,,posła’’, kładąc 
nacisk na okres jego bezpośredniego związku z ziemią 
połaniecką (1927-1944). Ponadto zwrócił uwagę na 
nowe dokumenty źródłowe, które mogą przyczynić się 
do pełniejszej rekonstrukcji dziejów tej ziemi. 

Jonathan Bydlak  (Floryda)

Historia rodzinnej kapeli „Braci Bydlaków” z Brzozowej

Jakiś czas temu dowiedziałem się o mojej rodzinie z Brzozowej, której wcześniej nie znałem, a wszyst-
ko to dzięki artykułowi, który pojawił się w „Zeszytach Połanieckich”, na stronie www.kosciuszko.
polaniec.net. Mój ojciec Mark grał w zespołach polsko-amerykańskich, gdy byłem młodym chłopcem. 
Kiedy z nim porozmawiałem, okazało się, że mój dziadek Jan, również był muzykiem. W artykule 
z 2007 roku znalazłem dziadka Jana oraz jego brata Daniela, którzy założyli kapelę „Bydlaki”.

Potem dowiedziałem się też, że Jan i Daniel byli 
znani w świętokrzyskim, są wspominani do dziś, a ich 
muzyka zachowała się w archiwach Radia Kielce. 
Niestety zarówno mój ojciec, jak i dziadek odeszli, 
a wiele z tego, co wiem o ich działalności muzycznej, 
dowiedziałem się dopiero po ich śmierci.

Żeby w pełni opowiedzieć historię mojej rodziny 
z Brzozowej, musimy cofnąć się do roku 2000, kiedy 
babka mojej matki – moja prababka – zmarła w swoje 
93 urodziny. Nie zastanawiałem się wcześniej nad 
początkami mojej rodziny, ale po jej śmierci zainte-
resowałem się tym tematem.

Oczywiście wiedziałem, że pochodzę z Polski, że 
mój tata urodził się w Polsce i przybył do Stanów Zjed-
noczonych, kiedy był młody. Rodzice mojego taty, 
moja babcia i dziadzia – mówili głównie po polsku, nad 
czym jako dziecko się nie zastanawiałem. Jednak wśród 
moich najwcześniejszych dziecięcych wspomnień są 
wizyty w ich domu podczas Wigilii i innych świąt.

Nie zdążyłem dowiedzieć się wszystkiego, czego 
bym chciał i nadal szukam informacji o historii ro-
dziny Bydlaków z Brzozowej. Zacząłem od rozmowy 
z ojcem, w 2002 r., jeszcze podczas studiów. To było 
kilka lat przed śmiercią dziadka w styczniu 2006 r.

Mój ojciec, Mark, przybył do Nowego Jorku 
15 stycznia 1962 roku z rodzicami, Janem i Anielą, 
oraz starszym rodzeństwem Henrykiem i Władysła-
wą. Zostali zaproszeni do Stanów Zjednoczonych 
przez Jana Pawełka, wuja mojego taty, a męża starszej 
siostry mojej babci, Marii. Ona i moja babcia Aniela 
były siostrami nieżyjących już Adama i Jana Pytko 
z Rudy.

W 1910 roku rodzice moich babci, Adam Pytko 
i Maria (Majka) Pytko przybyli do USA ze Szczeki 
i Brzozowej i spotkali się w Litt le Falls w Nowym 
Jorku. Pobrali się i założyli rodzinę, a w 1922 r. wrócili 
do Polski. 40 lat później córka i zięć Adama i Marii 
Pytko, Aniela i Jan, przeprowadzili się do Stanów 
Zjednoczonych z Polski, aby tu znaleźć lepsze życie 
niż w komunistycznym kraju.

Jak wyglądało życie moich dziadków przed przyjaz-
dem do Stanów Zjednoczonych? Teraz wiem więcej 
niż kiedyś.

Przodkowie rodziny Bydlaków żyli w okolicach Po-
łańca od co najmniej połowy do końca XVIII wieku, 
a może nawet wcześniej. Mój dziadek, Jan, urodził 
się w 1920 r., A jego brat Daniel w 1927 r. Ich starsza 
siostra, Helena, później została żoną Jana Błąda i miała 
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wiele dzieci i wnuków, z których część może nadal 
mieszka w okolicach Połańca.

Gdy byłem młodszy, nie doceniałem tego, że mój 
ojciec i dziadek pochodzą z tak muzykalnej rodziny 
i że rodzina ta była znana w okolicach Połańca. 

Nie tylko mój dziadek, ale i jego brat byli dosko-
nałymi muzykami – Jan grał na skrzypcach i trąbce, 
a Daniel grał na saksofonie. Także ich ojciec Józef 
także grał na skrzypcach. Nie wiadomo, czy ojciec 
Józefa Wincentego Bydlaka też był muzykiem, ale 
wydaje się to bardzo prawdopodobne.

Jan i ojciec Daniela, Józef, wywodzili się z rodziny 
Bydlaków z Brzozowej i Turska i spokrewnieni byli 
z rodzinami Łagowskich i Kardasiów z Turska oraz 
rodzinami Słowików i Strójwąsów ze Zdzieci. Jego 
żona, Agnieszka (Bryk) Bydlak, skoligacona była z ro-
dziną Gilów ze Szczeki oraz z rodzinami Jaworskich 
i Bugajów.

dziadzią, powiedział mi, że cały czas pamięta, jak 
paliły się Strużki, co widział z domu rodzinnego 
w Brzozowej, a moja babcia pamiętała, że chowała 
się w ceglanym piecu przed niemieckimi żołnierza-
mi. Jej brat był ukryty w stogu siana, żeby go nie 
odnaleziono.

Ale mój dziadzia opowiadał mi również o tym, 
jak muzyka pomogła mu i jego rodzinie przetrwać 
trudne sytuacje w czasie wojny. Kiedy pewnego dnia 
niemieccy żołnierze przechodzili przez Połaniec, aby 
zabierać młodych na roboty, chodzili od domu do 
domu, szukając również broni. Wiedzieli, że wielu 
Polaków ukrywa ją w domach. Nikt nie przyznawał 
się, a Niemcy bili wszystkich, co spotkało też moje-
go dziadka. Dzień po tym wydarzeniu mój dziadek 
musiał grać dla Niemca. Podczas tej zabawy spotkali 
tego Niemca, który pobił dziadka dzień wcześniej. 
Obaj Niemcy uśmiechnęli się, a jeden z nich kazał 

Józef zmarł we śnie w 1961 r., krótko przed przy-
jazdem Jana do Ameryki, a Agnieszka zmarła kilka 
dni przed Bożym Narodzeniem w 1947 r.

Okrucieństwa, które miały miejsce w Polsce w la-
tach okupacji, opowiadano przy okazji oglądania 
zdjęć. Są one dla mnie bardzo trudne do zrozu-
mienia nawet dzisiaj. Kiedy rozmawiałem z moim 

mojemu dziadkowi, by z nim grał na skrzypcach 
przez resztę nocy – do 4 nad ranem.

Nawet w tych trudnych czasach muzyka pomagała 
wrogowi widzieć człowieka w moim dziadku. Jak mi 
powiedział, wszyscy robili co mogli w tych latach, 

Józef Bydlak i Agnieszka (zd. Bryk) z Janem i Danielem. W środku 
kuzynka Weronika Maj – 1945 r.
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aby przeżyć, ale często 
zastanawiam się, czy ro-
dzina przeżyłaby te czasy 
bez zdolności dziadzi.

Po zakończeniu wojny 
Jan i  Daniel, znani jako 
kapela „Braci Bydlaków”, 
zyskali szerokie uznanie 
w regionie za ich muzycz-
ne talenty. Wiem, że w ca-
łym regionie Kielc znani 
byli dzięki audycjom ra-
diowym, a  oprócz tego 
grali dziesiątki wesel nie tylko w okolicy Połańca.

Moi dziadkowie ożenili się w Rudzie 5 stycznia 
1949 r., Tam w następnym roku urodził się mój wuj 
Henryk, a kilka lat później ciotka, Waltie. Ze względu 
na małe dzieci, mojemu dziadkowi coraz trudniej było 
wyjeżdżać z domu na dłużej, więc on i moja babcia 
zdecydowali, że nadszedł czas, by Jan zrezygnował 
z muzykowania.

Daniel Bydlak grał jednak długo po tym, jak mój 
dziadek „przeszedł na muzyczną emeryturę”. Daniel 
wielokrotnie podróżował, by spotkać się z bratem 
w Stanach Zjednoczonych, a Jan od czasu do czasu 
także wracał do Polski. Kiedy odwiedzali się nawza-
jem, oczywiście wspólnie muzykowali. Mam nawet 
nagranie, które Jan i Daniel stworzyli razem z moim 
ojcem Markiem i Stryjem Chesterem, kiedy Daniel 
odwiedził Stany Zjednoczone na Boże Narodzenie 
w 1973 roku. To była też ta podróż, gdy Daniel kupił 
swój ulubiony saksofon, który wielu w Połańcu wi-
działo i słyszało. Na nim grał aż do śmierci w późnych 
latach osiemdziesiątych.

Jednak dla mojego dziadka w późnych latach pięć-
dziesiątych XX wieku Ameryka ostatecznie dawała 

więcej możliwości niż Pol-
ska, zwłaszcza że warunki 
pogorszyły się w Polsce 
z  powodu opresyjnego 
reżimu komunistycznego. 

Pomimo że Polska od-
zyskała wolność, to dzia-
dek powiedział mi, że 
był zdruzgotany widząc 
brutalne stłumienie po-
wstania w  1956 roku 
w Poznaniu.

Kiedy zakaz paszpor-
towy został zniesiony przez Rosjan na początku lat 
sześćdziesiątych, Jan postanowił przeprowadzić się 
ze swoją rodzinę do kuzynów do Ameryki. Rodzina 
Bydlaków w rzeczywistości była chyba jedną z pierw-
szych rodzin, które przybyły do Stanów Zjednoczo-
nych z Polski w tym okresie.

Jan Bydlak z rodziną 1962 r. Od lewej: Władysława, Aniela Bydlak  
(zd. Pytko), Henryk, Mark i Jan Bydlak

Daniel i Mark Bydlak, New Britain, CT, Christmas 1973

Mark Bydlak (ojciec autora) grający na akordeonie  
w polsko-amerykańskim zespole

Wiele lat później – jako dziecko – zapamiętałem, 
jak mój dziadek miał polskojęzyczne gazety i czaso-
pisma z artykułami o „Solidarności”. Nawet dziesię-
ciolecia po opuszczeniu Polski myślał o prawdziwej 
wolności dla ziemi swoich przodków. Podczas gdy 
granice Polski zmieniały się z biegiem czasu, powie-
dział mi w 2002 roku, że polska kultura zawsze trwała.

Dla niego oznaczało to oczywiście wiele muzycz-
nych wpływów, takich jak Chopin i Paderewski, z któ-
rych tego ostatniego szczególnie podziwiał. Ale był 
też dumny z wpływu Polaków na inne dziedziny życia 
i kultury, wymieniając przede wszystkim Kopernika 
i Mickiewicza.
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Po wielu latach spędzonych w Litt le Falls w Nowym 
Jorku, Jan otrzymał lepszą ofertę pracy i przeniósł się 
do New Britain, Connecticut – obszaru, który czule 
nazywany jest dziś „Małopolską”. Duża część rodziny 
mojego taty, jego kuzyni, ciocie i wujkowie, nadal 
żyją w tych dwóch obszarach Stanów Zjednoczonych 
i to tutaj odwiedzaliśmy się, gdy byłem dzieckiem.

Wiele lat później mój ojciec podążał śladami ojca, 
grając w polsko-amerykańskich zespołach od naj-
młodszych lat i będąc muzykiem znanym od Buff a-
lo i Cleveland po Chicago i Milwaukee. I podobnie 
jak jego ojciec, poznał swoją przyszłą żonę, grając 
w zespole (podczas gdy moja mama była wtedy na 
widowni).

W 2005 roku miałem okazję po raz pierwszy od-
wiedzić Polskę, a na moim telefonie z aparatem na-
kręciłem pozdrowienia od krewnych, którzy przyszli 
zobaczyć się ze mną, kiedy przyjechałem. Ten fi lm był 
główną atrakcją tegorocznej Wigilii dla Jana i moich 
babci.

Niedawno nastąpiła reaktywacja jednego z zespo-
łów, w którym grał kiedyś mój ojciec. Podobnie jak 
nagrania Braci Bydlak, które wciąż można usłyszeć 
w Radiu Kielce, było to wspaniałe przypomnienie 

mocy muzyki, która wzbogaca nasze życie, nawet po 
naszym odejściu. Niech muzyka Bydlaków nigdy nie 
przestanie istnieć!

Jonathan Bydlak mieszka na Florydzie. Jego ojciec, 
Mark, i dziadek Jan byli muzykami z okolic Połańca, 
którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych w 1962 
roku. Każdy, kto może mieć więcej informacji o tej ro-
dzinie, może skontaktować się z nim poprzez e-mail: 
jbydlak@gmail.com.

Gdzieś na zabawie

Kamil Brudkiewicz (kl. III D gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu)

Niezwykła droga, zwykłego chłopca – wielki patriotyzm.

W dwudziestoleciu międzywojennym Jan i Maria Krucieniowie – polska rodzina, wyjechali poza 
granice kraju do Niemiec w celach zarobkowych. 28 września 1927 roku w Wurstermarke urodził 
się im syn – Bronisław. Imię to nadali mu nie bez powodu, bowiem Bronisław pochodzi od słów 
„broń i sława” i jak się później okazało, chłopiec ten był niezwykle oddany swojej ojczyźnie.

Przed rozpoczęciem II wojny światowej rodzina Bronka, bo 
tak na niego wszyscy wołali, wróciła do Polski. Zamieszkali we 
wsi Łazów koło Leżajska. Kiedy wybuchła druga wojna świato-
wa, rodzina Krucieniów została rozdzielona. Chłopca zesłano 
na przymusowe roboty w okolice miasta Bonn w Niemczech. 
W młodym wieku musiał pracować ponad swoje siły. Jego matka, 
ojciec i rodzeństwo modlili się, by do nich powrócił. 

Tak wspominał te trudne chwile:
Niemcy przyszli do mojego domu, gruby esesman powiedział, że 

wszyscy mężczyźni od 16 do 60 lat ustawią się obok domu naszych 
sąsiadów…

Ustawili nas w rzędzie i bijąc kolbami karabinów, zapędzili do 
ciężarówki..
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Na robotach dzień wyglądał następująco:
Pobudka 5.00, kilka minut na ubranie i ustawienie 

się do odprawy…
Naszej grupy pilnowała kobieta, wyglądała groźnie, 

pracę zaczynaliśmy o 5.30, godzina 8.00 śniadanie 
(kromka postnego chleba i zimna woda), 15.00 obiad 
(zwykle cienka polewka), 20.30 kolacja. Pracę kończyli-
śmy z zachodem słońca. Krótko przed północą kładliśmy 
się do snu…

Wyzwolenie:
Tuż po śniadaniu, była może 8.20, usłyszeliśmy głośny 

strzał. Eskorta naszego obozu ustawiła nas twarzami 

do ściany, łzy same szły z oczu. Myślałem, że to koniec. 
To była chwila… Usłyszeliśmy tylko coś w obcym języku, 
okazało się, że Niemcy nas tak ustawili, żebyśmy nie 
przeszkadzali im w ucieczce.

Dali nam się umyć i najeść do syta. Przyszedł kapral 
z czystym ubraniem dla nas, powiedział coś tam po swo-
jemu. Na szczęście chłopak z Kozienic znał angielski. 
Okazało się, że będzie pobór do Polskiej Armii. Ja i kilku 
starszych kolegów poszliśmy. Brakowało mi sił…

Po wkroczeniu Armii Amerykańskiej i wyzwole-
niu Zachodnich Niemiec, Bronek zaciągnął się do 
Armii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, która 
podlegała dowództwu Armii Amerykańskiej. Młody, 
bo niespełna siedemnastoletni chłopiec, tak bardzo 
chciał bronić swojej ojczyzny, że postanowił oszukać 
komisję wojskową, mówiąc, że ma lat 18. Złożył przy-
sięgę na wierność rządowi polskiemu na uchodźstwie. 
Szkolony był we Francji w lasach pod Verdum w celu 
inwazji na Japonię.

W wojsku służył 18 miesięcy od 14 kwietnia 1945 r. 
do 1 sierpnia 1946 r. Po demobilizacji wrócił do oj-
czystego kraju. 

Pomimo że walczył poza granicami Polski, z od-
wagą i męstwem bronił swojej ojczyzny, mając za-
wsze w pamięci swoją rodzinę i przyjaciół, którzy 
walczyli w jego ojczystym kraju. Po wojnie Broni-
sław wrócił do ukochanej ojczyzny, założył rodzi-
nę w Połańcu. Aktywnie działał jako kombatant. 
Brał udział w wielu uroczystościach państwowych, 
z czego był bardzo dumny. Dbał z wielkim szacun-
kiem o swój galowy mundur. Z dumą przekazywał 
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swoim dzieciom, wnukom i prawnukom miłość do 
ojczyzny.

 Bronisław Krucień dożył spokojnej starości. Zmarł 
23 maja 2008 roku w Połańcu. Został pochowany 
z należnymi mu honorami.

Tym zwykłym chłopcem – niezwykłym bohate-
rem był mój pradziadek – Bronisław Krucień. Jestem 

dumny, że dane mi było Go poznać. Zawsze będę 
o Nim pamiętał.

Bibliografi a:
Bronisława Krucień – Fragmenty wspomnień zano-

towane dnia 26 grudnia 2007 roku.
Fotografi e z albumu rodzinnego.

Teresa Switek

„Matko Boska, za nami wstawiaj się”, czyli o różańcu 
i Bractwach Różańcowych w Połańcu

Różaniec jest modlitwą dla każdego człowieka, w każdym wieku i każdego stanu. Z dzieciństwa 
pamiętam oplecione różańcem, zimne dłonie zmarłego, gdy Mama prowadziła mnie z bratem, aby, 
jak się wtedy mówiło „odmówić pacierz” za duszę zmarłego z rodziny, czy sąsiedztwa (wtedy ciało 
zmarłego najczęściej oczekiwało w domu na dzień pogrzebu). Gdy odwiedzaliśmy ciocie, wujków 
czy dziadków, zawsze gdzieś w zasięgu wzroku był różaniec. Teraz zdarza się zobaczyć różaniec 
w samochodzie uwieszony w zasięgu ręki kierowcy i oczywiście w kościele.

Zamieszczona tabela jest próbą chronologicznego i zwięzłego zarazem ułożenia istniejących na naszym 
terenie budowli sakralnych, gdzie gromadzili się nasi przodkowie na modlitwie, aby oddawać cześć Panu Bogu. 

Lp. Lata Patron Fundator Miejsce Konse-
kracja Materiał

1
Ok. 1000r.

Św. Katarzyna 
Aleksandryjska

król Bolesław Chrobry Skarpa nad Wisłą
„Winna Góra” Drewno dębowe

Lub XI/XII Kazimierz Sprawiedliwy

2 1350- 1564 (pożar) Św. Marcin Biskup Kazimierz Wielki Obecne miejsce nad 
Czarną Drewno

3 Rok 1567-12 VI 
1889 r. Św. Marcin Biskup Król Zygmunt August Obecne miejsce nad 

Czarną 5 VII 1633  
Drewno 

modrzewiowe 
i dębowe

4 W 1607 powstaje 
szpital dla ubogich

Szpital posiadał 
kościół Św. Ducha Król Zygmunt III Waza

Drewniany, gontem 
kryty, wewnątrz 

malowany, mający 
tylko jeden ołtarz

5 1627 Najświętsza Maria 
Panna

Chorąży sandomierski 
Stanisław Szembek 

Po prawej stronie 
patrząc od wejścia do 

kościoła
cegła

6 1889–1900 Św. Marcin Biskup Parafi anie i fundatorzy Nad Czarną 29 VII 1900 r. Cegła i kamień

Pierwsza pisana wzmianka o Połańcu (Polancz) 
pochodzi z 1191 r., kiedy to jako uposażenie kole-
giaty sandomierskiej wymieniono kaplicę w Połań-
cu. Od przyjęcia Chrztu przez Mieszka I w 966 r. 

do 1191 r. minęło 225 lat. Patrząc na tabelę widać, 
że ochrzczeni mieli swój kościół, gdzie we wspól-
nocie mogli się modlić. 
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Historia Bractw różańcowych
W publikacji „Z dziejów parafii p.w. Św. Marcina 
w Połańcu” w rozdziale „O Bractwach, kościołach 
w Połańcu” jest zamieszczony referat X. Apolinarego 
Knothego dla Konsystorza. 

Przy kościele parafialnym istnieją dwa Bractwa re-
ligijne a mianowicie: Bractwo Literackie pod tytułem  
Św. Anny, założone jest w roku 1490...

Co się tyczy Bractwa Różańcowego, to według wy-
kazu Bractwa z roku 1840, znajdującego się w biurze 
Prześwietnego Konsystorza, założone było w roku 1629, 
a zatem przez Marcina Szyszkowskiego, biskupa kra-
kowskiego. Nie wiem na jakiej podstawie podany jest 
rok 1629 jako data erekcyi Bractwa Różańcowego 
w Połańcu, albowiem już przed rokiem 1851 zaginęła 
księga tegoż Bractwa i dopiero w 1886 roku ks. Feliks 
Kuropatwiński, były wikariusz połaniecki, zaprowadził 
nową księgę do wypisywania posiedzeń obu bractw, któ-
ra obecnie założona jest w Najdost. Pasterza diecezyi. 
Wyżej wspomniany opis kościoła i parafii z roku 1791 
przez ks. Jana Zawiszę, proboszcza połanieckiego na 
rozkaz Władzy Diecezjalnej sporządzony, podaje do-
kument erekcji Bractwa Różańcowego datowany w Kiel-
cach d. 17 listopada 1679 roku, a zatem za biskupa 
krakowskiego Jana Małachowskiego. Jak się pokazuje 
z akt będących w posiadaniu seniora Jungiewicza, brac-
two Różańcowe miało pierwiastkowo ołtarz swój na 
środku kościoła pod słupem, na którym leży poprzeczna 
wielka belka przez szerokość całego kościoła, lecz gdy 
Stanisław Szembek, chorąży sandomierski, ufundował 
przy kościele murowaną kaplicę Najświętszej Maryi 
Panny do tejże kaplicy Bractwo Różańcowe przeniesione 
zostało i dotąd tam istnieje. Rok fundacyi tejże kaplicy 
jest mi dotąd niewiadomy. Również niewiadomy rok 
śmierci fundatora i jego małżonki, których kości uprząt-
nąwszy mój poprzednik z grobu murowanego pod tąż 
kaplicą będącego, pochował je na cmentarzu kościelnym 
w rzeczonym grobie murowanym, do którego wejście 
jest z kościoła, chował wino, gdyż piwnica pod plebanią 
z powodu zaciekania wody, jaką nie możebną do użytku 
ziemią zasypaną została. 

Bractwo Różańcowe, odśpiewuje w kościele Różaniec 
w niedzielę i święta przed sumą i nieszporami nadto z Li-
teratami posługuje w kościele przy pogrzebach i trudni się 
wyrobem światła woskowego, za które Literaci biorą dwie 
części, a Różaniec część trzecią dochodu będącego pod 
kontrolą i kluczem ks. wikariusza zastępcy proboszcza, 
a który to dochód jest używany na potrzeby Bractwa gdyż 
fundusze jego z powodu niewypłacalności gospodarzy 
posiadających grunta, na których legowane są brackie 

obligi, tak są szczupłe, że zaledwie dochód na zaspoko-
jenie długów za wosk kupowany wystarczyć może.

Opierając się na tych danych i przyjmując 17 XI 
1679 r. za datę powstania, bractwa różańcowe istniały 
w Połańcu już 339 lat temu. 

Kaplica i obraz MB Różańcowej w kościele 
św. Marcina w Połańcu
Kaplica Szembeka – po prawej stronie od wejścia 
do kościoła jest jedynym materialnym łącznikiem 
między 324-letnim kościołem modrzewiowym stra-
wionym przez pożar w 1889 r., a obecnym, wybudo-
wanym z cegły i kamienia. Kaplica ta nazywana też 
była kaplicą Matki Boskiej Różańcowej. Opierając się 
na źródłach, które przytacza Sylwester Gołębiowski 
w „Dziejach parafii Połaniec do końca XVIII wieku”, 
kaplica została wybudowana w 1627 roku, czyli ma 
obecnie 391 lat. W niej to znajduje się obraz Matki 
Bożej Różańcowej namalowany  w 1902 r. przez Jana 
Szymczyńskiego. Obraz posiada sygnaturę artysty 
w prawym rogu. Malarz wykonując obraz nawiązał do 
tradycji dominikańskiej. Na obrazie są cztery postacie 
i cztery głowy aniołów.  Matka Boska z Dzieciątkiem 
w obłokach przekazuje różaniec  św. Dominikowi,  
a Dzieciątko Jezus przekazuje drugi różaniec św. Ka-
tarzynie ze Sieny. 

Na obrazie Matka Boska w pozycji półsiedzącej 
zajmuje centralne miejsce. Na kolanach Maryi sie-
dzi  Dzieciątko Jezus, podtrzymywane jej prawą ręką. 
Głowy Matki i Syna otaczają obłoki, spośród nich 
wyłaniają się główki czterech  aniołków.  Matka Boska 
jest ubrana w purpurową suknię. Głowa i szyja okryte 
są białą chustą.  Na sobie ma zarzuconą niebieską 
narzutę. 

Św. Dominik jest ubrany w strój zakonny. Stanowi 
go  biały habit: tunika przepasana skórzanym pasem 
z przypiętym różańcem, szkaplerz i kaptur; częścią 
stroju jest także czarna kapa z kapturem. Święty do 
lewej dłoni przyjmuje różaniec podawany przez 
Maryję. Postać św. Dominika znajduje się po lewej 
stronie obrazu. Pies to symbol dominikanina (Do-
mini canes – dosłownie „psy Pana”). Pies oznacza 
też wierność – mówimy wierny jak pies. Po prawej 
zaś artysta umieścił pochyloną pokornie postać św. 
Katarzyny ze Sieny. 

Wszystkie te elementy są widoczne na obrazie.
Więcej szczegółów o kaplicy różańcowej można 

wyczytać w świetnym artykule historyka, muzealnika, 
połańczanina Waleriana Warchałowskiego pt. „Obraz 
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z kaplicy Matki Boskiej Różańcowej” zamieszczonym 
w Zeszytach Połanieckich nr 2 z roku 2002.

Jesienią 2018 r. ołtarz i obraz Matki Bożej Różań-
cowej poddane zostały renowacji. Renowację obrazu 
wykonał Konserwator Dzieł Sztuki Marcin Gruszczyń-
ski. Odnawianie ołtarza jeszcze się nie zakończyło.

O różańcu i jego krzewicielach
Można zapytać, co da człowiekowi powtarzanie słów? 
W warstwie słownej różańca, choćby ktoś był niewie-
rzący, samo odmawianie wielu „Zdrowaś Maryjo” 
sprawia, że człowiek się wycisza, staje się spokojniej-
szy wyrównuje się tętno, towarzyszy nam poczucie 
bezpieczeństwa. Rozważanie tajemnic porusza umysł, 
uruchamia wyobraźnię i uczucia. To sprawia, że myśl 
nasza jest przy Bogu i powoli ta nasza relacja staje 
się coraz silniejsza. Zaangażowana jest nasza wola, 
uczucia, serce i ciało. Jest jeszcze jeden aspekt. To nie 
my osobiście nasze modlitwy podziękowań, przebła-
galne, prośby czy uwielbienia przedstawiamy Bogu 
Ojcu naszemu Stwórcy, lecz w naszym imieniu czyni 
to Matka Boża – Pośredniczka wszelkich łask. Poniżej 
przedstawię krótko tych, którzy mieli duży wpływ na 
obecną modlitwę różańcową.

Św. Dominik urodził się około 1170 r. w Caleruega 
w Starej Kastylii . Zmarł 6 sierpnia 1221 r. w Bolonii 
gdzie znajduje się jego grób.

Celem założonego przez Dominika kaznodziejskie-
go zakonu żebrzącego było głoszenie Słowa Prawdy, 
którym jest Chrystus, studiowanie, życie wspólne, 
świadectwo ubóstwa ewangelicznego. Szczególną rolę 
w duchowości ruchu dominikańskiego pełniła cześć 
do Dziewicy Maryi i szerzenie różańca. 

W „Żywotach Świętych Pańskich na wszystkie dnie 
roku” opracowanych według ks. Piotra Skargi i innych 
wybitnych autorów Nakładem Karola Miarki w War-
szawie w 1910 r. o św. Dominiku można przeczytać:

Skoro po zdobyciu Tuluzy miecze schowano do po-
chew, Dominik z kilku towarzyszami pospieszył do tego 
miasta, głównej siedziby kacerzy, aby na nowo podjąć 
przerwane dzieło nawracania. Praca jednakże przewyż-
szała siły jego; nieuctwo bowiem i zdziczenie niższych 
warstw ludności niesłychanych dosięgło rozmiarów. 
W kłopotliwym tem położeniu pocieszycielką jego była 
Matka Boska, która jak podanie głosi objawiła mu się 
i nauczyła go różańca świętego. Pokrzepion na duchu, 
wyjaśnił Dominik ludowi Tajemnice Różańca św. odma-
wiał go pospołu z nim i jak najzbawienniejsze osięgnął 
skutki.

W Polsce najbardziej znani dominikanie to św. 
Jacek i błogosławiony Czesław. Św. Jacek (1183-
1257) ze szlacheckiego rodu Odrowążów jest twór-
cą polskiej prowincji dominikanów. Osobiście znał 
św. Dominika. Jego grób znajduje się w klasztorze  
o. dominikanów w Krakowie. Błogosławiony Czesław 
(1175-1242) został przyjęty do Zakonu Kaznodziej-
skiego w Rzymie przez samego św. Dominika. Założył 
klasztor dominikanów we Wrocławiu. Upowszechniał 
na całym Śląsku kult Najświętszego Sakramentu i na-
bożeństwo do Matki Bożej.

W „Żywotach Świętych Pańskich” czytamy, iż „Ro-
dzice św. Katarzyny ze Sieny (1347-1380) byli zwy-
czajnymi farbiarzami, a z dwudziestorga pięciorga 
dzieci ona była najmłodszą. Już od najmłodszych lat 
okazywała bystrość umysłu i szczególniejszą miłość 
i cześć ku Najświętszej Maryi Pannie. Katarzyna zgło-
siła się do zakonu Dominikanek.

Chętnie poddawała się praktykom pokutnym 
oraz angażowała się w posługę dla chorych, do-
świadczając przeróżnych pokus. Zwracając się 
do Jezusa, pyta: „O najsłodszy Oblubieńcze mój, 
gdzie byłeś wtedy, kiedy dusza moja dręczona była 
wielkimi okropnościami i pokusą?” Jezus pocieszał 
ją tymi słowy: „Byłem w sercu twojem”! „Jakże mo-
głeś przebywać” rzekła Katarzyna „w sercu pełnym 
brzydoty i myśli nieczystych?” „Ten brud ciebie nie 
zanieczyścił – pouczył ją Jezus – albowiem ty się 
nim brzydzisz, ale gdybym ja nie był z tobą, była-
byś myślom tym nieczystym uległa.” W ikonografii 
święta Katarzyna  przedstawiana jest w biało-czar-
nym habicie dominikańskim, w dłoniach na których 
widnieją stygmaty trzyma białą lilię (symbolizującą 
czystość) i książkę (symbol nauki), często różaniec 
(symbol modlitwy), albo krzyż (śmierć dla uciech 
światowych), na głowie zazwyczaj korona ciernio-
wa (rozmyślanie nad Męką Pańską). Sława cudow-
nych łask św. Katarzyny brzmiała po całej Europie, 
a Opatrzność Boża wybrała ją, aby zmienić bieg 
wypadków dziejowych.

Do krzewicieli różańca należeli: adwokat, bł. Bar-
tłomiej Longo (1841-1926) budowniczy sanktu-
arium w Pompejach, wyjątkowy apostoła Różańca 
Świętego oraz Paulina Jaricot (1799-1862). Zało-
żyła m.in. Żywy Różaniec i Dzieło Rozkrzewiania 
Wiary. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na 
przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba 
z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic ró-
żańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie 
zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II 
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– 20 osób (ciągle jednak istnieją grupy modlące po  
15 osób – według tradycyjnego układu różańca).

Kolejnym czcicielem Różańca św. był Jan Paweł 
II 1920-2005. Za czasów swego pontyfikatu w roku 
2002 r. napisał Li List Apostolski Rosarium Vir-
ginis Mariae. Swą Maryjną pobożność zawdzięcza  
m.in. św Ludwikowi Marii Grignon de Monfort.

Zawsze, kiedy przypomina mi się moja życiowa droga, 
te decydujące momenty mojego życia, wtedy często staje 
mi przed oczyma mała książeczka w niebieskiej okładce. 
Jako robotnik Solvayu bardzo często brałem ją ze sobą 
wraz z pajdą chleba, brałem ją ze sobą na zmianę po-
południowa albo i nocną. Ta książka nosiła tytuł Trak-
tat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi 
Panny. Autorem jej był błogosławiony wówczas, a nieco 
później, wyniesiony na ołtarze jako święty, Ludwik Ma-
ria Grignon de Montfort. Ta mała książka, podobna do 
modlitewnika, była wtedy przeze mnie czytana w ciągu 
wielu dni i tygodni, i nie tylko tak, żeby ją raz przeczytać 
i odłożyć. Ale ja czytałem, jeśli można tak powiedzieć, 
tam i z powrotem. Z tej książki nauczyłem się, co to wła-
ściwie jest nabożeństwo do Matki Bożej. Bo przedtem 
miałem to nabożeństwo i jako dziecko, i jako student 
gimnazjum, czy na uniwersytecie. Ale jaka jest właściwa 
tego nabożeństwa treść i głębia, to nauczyłem się z tej 
niewielkiej książki.” Jest to fragment kazania wygłoszo-
nego przez kard. Karola Wojtyłę w para i Matki Bożej 
Zwycięskiej w Krakowie Borku Fałęckim, 5 maja 1968 r.

O różańcu noszonym czasie procesji 
i pielgrzymek do Sulisławic oraz grupie 
różańcowej

Różaniec ten jest noszony w procesjach Bożego 
Ciała, w oktawie Bożego Ciała, podczas Rezurekcji 
oraz odpustów parafialnych. Drewniany różaniec 
wg relacji Marii Garboś wykonał stolarz z Rud-
nik, pan Stanisław Głodo. To on toczył drewnia-
ne paciorki. Paciorki łączyła pani Marysia Majsak 
mieszkająca u rodziny Bugajów w Rudnikach. Była 
obdarzona talentami artystycznymi i chętnie nimi 
służyła innym. Znający osobiście panią Marysię 
wspominają, że jej niewielkie dłonie były bardzo 
zręczne. Stanisław Głodo potrafił zrobić meble np. 
ozdobne szafy, stoły. Przedmioty te służą do tej pory 
ich właścicielom. Posiadał też maszyny pozwalające 
wytoczyć np. paciorki czy inne elementy do mebli 
np. nogi stołu. Nie założył rodziny. Mieszkał ra-
zem ze swoją siostrą i jej mężem w Rudnikach. Jest 
pochowany obok grobu bratanicy – Zofii Kurgan  

z d. Głodo, nauczycielki, która wraz z mężem pro-
wadziła szkołę w Okrągłej.

Różaniec ten uświetniał procesje. Helena Siraga 
z d. Sutek tak je wspomina: Dawniej przed sumą była 
procesja. Poprzedzało ją odśpiewanie różańca. Śpie-
wały starsze kobiety i mężczyźni: Jan Łukaszek, Jan 
Majka, Helena Drożdżowska i inni. Różaniec niesio-
ny w procesji zakupiony był przez ks. Józefa Wójci-
ka, ówczesnego połanieckiego wikariusza, znanego 
w całej Polsce z uwolnienia uwięzionego na Jasnej 
Górze przez komunistów obrazu MB Częstochow-
skiej. Dziewczyny noszące różaniec miały specjalne 
sukienki: niosąca krzyż różową, paciorki Chwała Ojcu 
– niebieskie, niosące paciorki Zdrowaś – białe.

lata 50-te – figurę Matki Boskiej niosą: pan Łukaszek  
z ul. Krakowskiej, pan Brzostowicz z ul. Mieleckiej,  

Edmund Łukaszek z ul. Krakowskiej

lata 67–68, Jacek Głogowski niesie krzyż, po lewej Rysiek Korczak, 
po prawej Stasiu Zientarski, dziewczyny za krzyżem Ewa Mar-

czewska, Hania Marczewska, Jasia Smoleń, Ania Małkiewiczówna, 
Olimpia Marczewska w kapelusiku na głowie

Mimo iż różaniec zrobiono blisko sześćdziesiąt 
lat temu, jest w dobrym stanie. Co roku jest niesio-
ny przez pielgrzymów do Sulisławic. Gdy Matka 
Boża w figurze Fatimskiej była w Staszowie w parafii  
św. Ducha, grupa ok. trzydziestu pielgrzymów z pa-
rafii św. Marcina w Połańcu 1 lutego 1996 r., pod 
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przewodnictwem ówczesnego wikariusza ks. Marka 
Pękacza, pielgrzymowała pieszo z różańcem do Staszo-
wa. Ordynariuszem naszej diecezji był wtedy biskup 
Wacław Świerzawski. Gdy się zbliżaliśmy do kościoła 
św. Ducha, zauważyliśmy samochód – kaplicę prze-
wożący figurę z dalekiej Fatimy. Pielgrzymka trwała  
ok. 4 godziny. Krzyż różańca niosła pani Irena Wójto-
wicz. W nocy uczestniczyliśmy w nocnym czuwaniu, 
które przyciągnęło rzesze pielgrzymów z okolicznych 
parafii. Było to wielkie przeżycie.

Obecnie w naszej diecezji decyzją biskupa ordyna-
riusza Krzysztofa Nitkiewicza utrwaliły się spotkania 
grup i kół różańcowych w pierwszą sobotę miesiąca 
października, co roku w innym sanktuarium naszej 
diecezji. Bierze w nich udział rzesza modlących się 
na różańcu. Spotkania odbyły się już w Janowie Lu-
belskim, Radomyślu, Sulisławicach, Ostrowcu, Oża-
rowie, Rozwadowie, Bogorii i Tarnobrzegu.

Przedstawicielki parafii w osobach Anny Guzik, 
Anny Machnickiej i Teresy Switek 7 X 2017 w dniu 
NMP Różańcowej dołączyły do pielgrzymów do-
minikańskich z Tarnobrzega w jedynym i niepowta-
rzalnym wydarzeniu, jakim był „Różaniec do granic”. 
Grupa nasza uczestniczyła w modlitwie różańcowej 
w Wielkich Oczach za Przemyślem przy granicy 
z Ukrainą. W czasie odmawiania czterech części Ró-
żańca można było na niebie zaobserwować tęczę. 

Nie można nie wspomnieć o tradycji procesji ró-
żańcowych w parafii św. Marcina w pierwszą niedzielę 
października. Przyciąga ona czcicieli Matki Bożej Ró-
żańcowej. Ta procesja istnieje, od kiedy sięgnę pamię-
cią. Jest budowanych pięć ołtarzy do pięciu tajemnic 
różańcowych. W tym roku były to tajemnice radosne. 
Rozważania różańcowe odbywały się przy banerach 
ilustrujących te tajemnice.

Orędzia Matki Bożej 
We wszystkich znanych objawieniach tzw. prywat-

nych  Matka Boska zachęca  do odmawiania różańca. 
W Lourdes w czasie spotkań Matki Bożej z  Bernadet-
tą zawsze był odmawiany różaniec. W Gietrzwałdzie 
dziewczynki Justyna i Barbara na zadane pytanie: 
„Czego żądasz, Matko Boża?” otrzymały odpowiedź 
po polsku „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali 
różaniec!”. W Fatimie przez s. Łucję Matka Boża za-
chęca do odprawienia I pięciu sobót miesiąca.

Nabożeństwo pierwszych sobót jest niesłychanie 
ważne w świecie duchowym. W 1925 r. Łucja, już 
zakonnica, miała widzenie Jezusa i Maryi, którzy 

wyjaśnili jej istotę nabożeństwa pierwszych sobót 
i polecili, aby „przekazała wszystkim” związaną z nim 
obietnicę. Matka Najświętsza powiedziała: „Przekaż 
wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na 
pomoc z wszystkimi łaskami tym, którzy przez pięć 
miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyj-
mą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez 
piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemni-
cami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji 
zadośćuczynienia”.

Siostra Łucja z Fatimy powiedziała: Nie ma takiego 
problemu rodzinnego, czy międzynarodowego, którego nie 
można by rozwiązać przez Różaniec. Święty Jan Paweł II 
w swym Liście Apostolskim o Różańcu pisze: Pewne 
okoliczności historyczne sprawiają, że to przypomnienie 
o modlitwie różańcowej nabiera szczególnej aktualności, 
istnieje „pilna potrzeba wołania o dar pokoju”(...) „równie 
pilna potrzeba wysiłków i modlitwy wyłania się w innym 
punkcie krytycznym naszych czasów, jakim jest rodzina”.
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Małgorzata Dalmata-Konwicka       4 września 2018 r., Połaniec

W podziękowaniu za wolną Polskę!

Połanieckie pielgrzymki do Matki Boskiej Sulisławskiej mają swój początek w XVII wieku, kiedy 
to ikona przedstawiająca Najświętszą Panienkę z Synem, Jezusem  Chrystusem, przybyła z Rosji 
na polskie ziemie. Do Sulisławic lud pielgrzymował z dawien dawna czy to indywidualnie, czy 
w sposób zorganizowany. Tak robiła moja prababka, babka, mama. Tak robię i ja. Pielgrzymki trwały 
dwa dni, lecz dziś mają charakter jednodniowy. Modlitwy do Matki Boskiej Sulisławskiej i Jej Syna, 
towarzyszą wiernym w każdym dniu ich życia. Siódmego września dwa tysiące osiemnastego 
roku piesza pielgrzymka z Połańca wyruszyła w niemal stuosobowej grupie na pątniczy szlak, by 
dziękować Maryi i Synowi Bożemu za setną rocznicę Naszej Niepodległej. Napisałam więc pieśń, 
by upamiętnić ten fakt! I tak Połaniec doczekał się swojej pieśni pielgrzymkowej. Oto i ona.
Słowa i muzyka: Małgorzata Dalmata-Konwicka

Z dziada, pradziada podąża lud 
Z Połańca do Sulisławic, 
By Matce Najświętszej pokłonić się,
Radości i troski wyjawić.
Na serca dnie one kryją się
Noszone od pokoleń!

Sulisławska Pani wysłuchaj nas! 
Z Synem swoim prowadź nas w każdy czas!

Tyś Matką Bolesną przecież jest,
Miłości, nadziei skarbnicą!
W niejednym oku kręci się łza,
Gdy patrzy na Twoje oblicze…
Ty łask wypraszasz dla nas moc 
W niebie, u swego Syna!

Sulisławska Pani wysłuchaj nas!
Z Synem swoim prowadź nas w każdy czas!

Konstanty M. Michorowski

Kosynierzy w Warszawie

W  roku ubiegłym, tak bogatym w  doniosłe wydarzenia w  życiu naszego Stowarzyszenia 
– m.in. udział kosynierów w Wielkim Teście o Kościuszce organizowanym przez program I Telewizji 
Polskiej w Warszawie – zakiełkowała w naszej grupie kosynierów myśl, by spróbować zgłosić nasz 
udział w defi ladzie z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości. Przypuszczaliśmy, że z ta-
kiej okazji  będzie zorganizowana defi lada na wzór pochodu, który oglądaliśmy w telewizji z Placu 
Defi lad w 1966 roku z okazji tysiąclecia Państwa Polskiego. Tam żołnierze LWP byli przebrani za 
kosynierów, którzy maszerowali jak przystało na prawdziwych wojaków, a nie na ochotników, sy-
nów chłopów niedawno wcielonych do wojska. Równe szeregi, kosy prosto z fabryki, jednakowe 
sukmany i krakuski. Moim skromnym zdaniem, w tym pochodzie (22 lipca 1966 roku) było za dużo 
aktorstwa, a za mało autentyzmu. 

W roku ubiegłym spokojnie przygotowywaliśmy 
uroczystości naszego skromnego Jubileuszu XXX-le-
cia istnienia Towarzystwa Kościuszkowskiego. Nato-
miast w roku bieżącym – prócz „zwykłych” naszych 
działań statutowych – upoważniliśmy Prezesa Towa-
rzystwa Kościuszkowskiego kol. Radosława Matusie-
wicza, by śledził poczynania władz centralnych zwią-
zanych z organizowaniem uroczystości sierpniowych. 

Policzyliśmy ilość sukman, naszych własnych Towa-
rzystwa oraz z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 
Wychodziło, że będziemy mogli wystawić drużynę 
liczącą ponad 20 kosynierów. Na wiosnę roku bieżą-
cego zastanawialiśmy się czy dozbroić nasz oddział 
w nowo zakupione kosy. I jak zawsze u nas Polaków 
każdy miał inne zdanie na ten sam temat. Jak zwy-
kle głos Prezesa przeważył. Stwierdził on, że kiedyś 
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9 listopada 2018 r. – Uroczystości patriotyczne w Połańcu

Dyrektorzy placówek oświatowych w towarzy-
stwie kosyniera Konstantego Michorowskiego. 
Stanisław Rogala i Marek Pedyński dyrektorzy  

ZS „Jędrusie”; Anna Kaniszewska dyrektor  
Przedszkola Publicznego, odczyt prowadzi 

Gabriela Zielińska dyrektor SP im. T. Kościuszki

Fot. Arch. Szkoła Podstawowa w Połańcu

Występ nauczycieli, pracowników  
i rodziców w przedszkolu

Fot. Arch. Przedszkole Publiczne w Połańcu

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki
Fot. Arch. Szkoła Podstawowa w Połańcu

Podświetlony Blok 1 w ENEA Połaniec
Fot. Arch. ENEA Połaniec
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Uroczystości pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki

Uroczystości pod pomnikiem T. KościuszkiUroczysta Sesja Rady Miasta

Polonez „Kościuszki” na 100 par

Zdjęcia Mariusz Kowalik      

11 listopada 2018 roku w Połańcu
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Zdjęcia Mariusz Kowalik      

Jubileusz 30-lecia Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu

Joanna Juszczyńska – Dyrektor CKiSz w Połańcu Zbigniew Kolera – Prezes Zarządu MKS Czarni Połaniec

Jubileusz 80-lecia MKS Czarni Połaniec
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Historyczna część Dni Połańca 2018

Historyczny Bieg Kościuszkowski  zorganizowany przez „Running Połaniec”

Przegląd wojsk przed pomnikiem Kościuszki Inscenizacja potyczki z czasów napoleońskich

Namiot Cesarza Napoleona

Fot. Archiwum Towarzystwa Kościuszkowskiego
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każdy kosynier nieważne czy z ruchawki, czy ochot-
nik, przybywał z własną kosą osadzoną na sztorc przez 
miejscowego kowala, czyli kosy były różnej wielkości 
i w inny sposób przekute. Towarzystwo Kościuszkow-
skie ogłosiło apel, by każdy, kto ma starą niepotrzebną 
kosę, przekazał na rzecz naszego oddziału kosynierów. 
Odzew przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Do-
stawaliśmy stare, ale całkiem zdatne do użytku kosy, 
same kosiska lub takie egzemplarze, w których tylko 
pozostała niewielka część ostrza, a które to własnym 
sumptem i staraniem „przekuwaliśmy” na sztorc. 
Każda kosa była indywidualnie obsadzana. Wielu 
darczyńców stwierdzało, że szkoda było im wyrzu-
cić kosę na złom i dlatego przechowywali je, raczej 
z sentymentu. Nam przekazywali je wiedząc, że będą 
dalej służyły w słusznej sprawie i ich zabytek będzie 
„żył” nowym „życiem”. Stare kosiska jeszcze zdatne do 
użytku zachowaliśmy, a do samych kos dorobiliśmy 
kosiska, które „wyciął” nam pan Jacek Mazur i pracow-
nicy Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach wiosennej 
pielęgnacji i przecinki drzew w naszym miasteczku. 
Niby nic, a roboty było dosyć dużo. Ponieważ my  
– jako mieszczuchy – nie dysponowaliśmy warunkami 
do przeprowadzenia prac ślusarsko-stolarskich przy 
obsadzaniu kos, wszystkie roboty wykonywaliśmy 
w posesjach kol. Sylwestra Gołębiowskiego i kol. 
Mariusza Bolona. Nasze Towarzystwo śledziło losy 
zaproszenia na defiladę wspólnie z innymi stowarzy-
szeniami np. Legią Polsko-Włoską z Nysy. I na wiosnę 
przyszła radosna i długo wyczekiwana wiadomość. 
Zgłosiliśmy nasz oddział kosynierów do udziału 
w defiladzie. Prace ruszyły ze zdwojoną siłą. Ćwi-
czyliśmy krok marszowy, nie wiedząc nawet, czego 
będzie wymagał od nas organizator defilady. I niestety 
wpłynęła do nas wiadomość, że Ministerstwo Obrony 
Narodowej (Departament ds. Pozawojskowych) skre-
śliło naszą drużynę z udziału w defiladzie, ponieważ 
nie odpowiadała kryteriom założonym przez MON 
(oddziały przynajmniej 30-osobowe). To wiadomość 
spadła na nas jak przysłowiowy grom z jasnego nie-
ba. Każdy z nas na swój sposób przeżywał tą nieko-
rzystną dla nas informację. Legioniści – członkowie 
Towarzystwa – zgłosili swój akces w oddziale Legii 
Polsko-Włoskiej w Nysie, by móc uczestniczyć w defi-
ladzie. A pozostali tylko mogli spuścić głowy i żałować 
włożonej pracy, miesięcy rozmów i starań o godne 
prezentowanie naszego kosyniersko-połanieckiego 
środowiska. Ale nie ma tego złego, co by na dobre 
nie wyszło. Niespodziewanie Ministerstwo Obrony 
Narodowej – główny organizator defilady – przesłało 

nam, skromnym kosynierom z dalekiego Połańca, 
oficjalne zaproszenie do udziału w Wielkiej Defiladzie 
Niepodległości organizowanej w dniu 15 sierpnia, 
czyli w dniu święta Wojska Polskiego. Nasza radość 
sięgała zenitu. Z jeszcze większym zapałem zabraliśmy 
się do prac przy przygotowywaniu sukman i reszty 
ekwipunku oraz kos. Na stanicy nr 4 organizowaliśmy  
próby marszu, co musiało się wydawać mocno po-
dejrzane, gdyż patrole policji lustrowały naszą każdą 
próbą marszu. Niby nic trudnego, nic wielkiego ze 
zwykłym przemarszem, ale wymogi z ustawianiem 
według wzrostu, utrzymaniem kroku, wyrównywa-
niem i zawracaniem szeregów, chwytem i ustawieniem 
kos w stosunku do kierunku marszu stwarzały nam 
niemałe problemy. Jeszcze nie każdemu, jak zwykle, 
odpowiadał termin i godzina próby musztry. Zarząd 
Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu zgło-
sił do defilady 19 kosynierów oraz dwie nasze panie  
(p. Dominika i p. Katarzyna), które zakwalifikowane 
zostały przez Legię Polsko-Włoską z Nysy jako legio-
nistki. Z Ministerstwa Obrony Narodowej przycho-
dziły nowe wytyczne, które na bieżąco musieliśmy 
rozwiązywać. I tak doczekaliśmy historycznego dla 
nas członków Towarzystwa 15 sierpnia, czyli pa-
miętnej środy sierpniowej. Nie będę relacjonował 
naszego zakwaterowania w Warszawie na błoniach 
za siedzibą Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale 
uczciwie stwierdzam, że u nas w Połańcu wojska, któ-
re kwaterują w naszym miasteczku z okazji majowych 
Dni Połańca, maja dużo lepsze warunki. W godzi-
nach od 7.00 do 10.00 przebieraliśmy się, fasowali-
śmy wikt, czy wreszcie nasze buty doprowadzaliśmy 
do lustrzanego połysku. Po godz. 10.00 nasz oddział 
został przemieszczony na trasę przemarszu, uprzednio 
przechodząc kontrolę osobistą wykrywaczem metali 
i czymś tam jeszcze przez Żandarmerię Wojskową 
i cywilnych funkcjonariuszy SOP. W godzinach od 
10.00 do 13.00, już na trasie pochodu, czekaliśmy na 
właściwą defiladę. Parę minut po trzynastej byliśmy 
świadkami przejazdu pana Andrzeja Dudy, Prezy-
denta RP, który odbierał honory od poszczególnych 
pododdziałów Wojska Polskiego. Od pojazdów ko-
lumny prezydenckiej oddzielał nas tylko środkowy 
pas zieleni. Wysłuchaliśmy następnie przemówienia 
Pana Prezydenta i rozpoczęła się właściwa Defila-
da. Naprawdę w ten przemarsz włożyliśmy swoje 
wszystkie umiejętności, siły i zaangażowanie men-
talne. Dla takich wzniosłych chwil podczas nasze-
go przemarszu przed Pierwszą Osobą w Państwie 
i najważniejszymi osobami naszego Narodu, przed 
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korpusem dyplomatycznym, a przede wszystkim 
dla tych ponad 120 tys. widzów zgromadzonych 
wzdłuż trasy przemarszu warto było poświęcić swój 
czas, pracę i sporo funduszy. Gdy usłyszeliśmy za-
powiedź, że oto zbliża się do trybuny honorowej 
oddział kosynierów wystawiony przez Towarzystwo 
Kościuszkowskie w Połańcu, niejednemu z nas łza 
się w oku pojawiła. I wreszcie te brawa skierowane 
do nas z trybuny honorowej, okrzyki płynące od 
widzów „Niech żyje Połaniec” czy „Wiwat Połaniec”, 
zapamięta się na całe życie. Tak przemaszerowaliśmy 
przez ponad 5 kilometrów. Rozwiązanie Wielkiej 
Defi lady Niepodległości nastąpiło w obrębie ulic 
przylegających do Biblioteki Narodowej. I tu moż-
na by było zacytować małego warszawiaka, który 
do swojego ojca zwrócił się w następujący sposób: 
„tatusiu, tatusiu, zobacz ile Mikołajów”. Wsiedliśmy 
do podstawionych wojskowych autobusów, które 
nas przewiozły na miejsce postoju. 

Siedząc w autobusie, chyba nikt nie żałował, że 
mieszka w Połańcu, gdyż przejazd tej samej trasy 
trwał niewiele krócej niż nasz przemarsz. Przebra-
liśmy się, coś zjedliśmy i ruszyliśmy w drogę po-
wrotną. Szczerze trzeba przyznać, że byliśmy tak 
zmęczeni fi zycznie i psychicznie, że nie było żar-
tów, śmiechów i tradycyjnego chichotania. Dzięki 
tak wielkiemu wydarzeniu, jakim był dla nas udział 
w Wielkiej Defi ladzie Niepodległości, przekonali-
śmy się, że Towarzystwo Kościuszkowskie cieszy 
się niekłamaną sympatią nie tylko mieszkańców 

Połańca i tych miejscowości, w których rokrocznie 
prezentujemy swoje kosy, ale i w stolicy mieszkają 
nasi sympatycy, czego byliśmy żywym przykładem. 
Podsumowaniem prezentacji w stolicy może być nasz 
udział w połanieckiej sesji RM zorganizowanej z oka-
zji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 
naszą Ojczyznę, na której zostaliśmy w serdeczny 
sposób wyróżnieni podziękowaniami, które wręczał 
nam pan Jacek Tarnowski, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Połaniec, a te podziękowania sygnowali swoim 
podpisem: gospodarze gminy, czyli pp. J. Tarnowski 
i Stanisław Lolo, starosta powiatu staszowskiego, p. 
Michał Skotnicki i Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego, p. Adam Jarubas.

Nasze działania promujące piękny Połaniec były-
by niemożliwe do zrealizowania, gdyby nie pomoc 
i wsparcie Miasta i Gminy Połaniec, p. Joanny Jusz-
czyńskiej, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki oraz 
mieszkańców Połańca i okolic, którzy nie tylko wsparli 
nas, przekazując swoje kosy, stanowiące często pa-
miątkę rodzinną, ale bardzo często potem zaczepiali 
mówiąc: „oglądałem Was i wypadliście bardzo do-
brze”, czyli wspierali nas również duchowo, utożsa-
miali się z nami.

Prezentacja kosynierska w Warszawie nie byłaby 
możliwa, gdyby nie upór i zaangażowanie, przeprowa-
dzenie dziesiątek, a może i więcej rozmów telefonicz-
nych i poświęcenie setek godzin swojego osobistego 
czasu, czyli działań naszego Prezesa kol. Radosława 
Matusiewicza, za które to serdecznie dziękujemy.

Opr. Radosław Matusiewicz

11 listopada – Wielkie Święto w małym mieście

TOWARZYSTWO  KOŚCIUSZKOWSKIE  W  POŁAŃCU
Tak jak cała Polska, tak i nasz Połaniec świętował 100-lecie Odzyskania przez nasz kraj Niepodległo-
ści. Było to chyba najpiękniejsze święto, jakie widziało nasze miasteczko. Zabrzmi to nieskromnie, 
ale duża w tym zasługa członków Towarzystwa Kościuszkowskiego, którzy przez cały ten dzień 
uczestniczyli w wyjątkowych obchodach, a nasze kolorowe stroje i białe sukmany widoczne były 
wszędzie. Oczywiście cały ciężar organizacyjny obchodów przejęły Urząd Miasta i Gminy w Po-
łańcu oraz Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

Dzień rozpoczęła uroczysta sesja Rady Miasta 
z przepięknym, patriotycznym wystąpieniem naszej 
Koleżanki Małgorzaty Dalmaty-Konwickiej. Był też 
miły moment, w którym Przewodniczący Rady Mia-
sta, pan Stanisław Lolo, oraz Burmistrz, pan Jacek 

Tarnowski, wręczyli dyplomy członkom Towarzy-
stwa oraz naszej młodzieży w podziękowaniu za pro-
mocję miasta, szczególnie w kontekście udziału Od-
działu Kosynierów w sierpniowej wielkiej Defi ladzie 
w Warszawie. Część ofi cjalną zakończyło składanie 
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kwiatów na grobie żołnierzy poległych w I wojnie 
światowej, znajdującym się na „starym” cmentarzu.

Kolejnym, bardzo ważnym dla nas punktem ob-
chodów, była Msza Święta za Ojczyznę, która odpra-
wiona została o godzinie 12.00 w kościele pw. Matki 
Boskiej Wspomożenia Wiernych. Msza rozpoczęła się 
odśpiewaniem Hymnu Narodowego, po którym na-
stąpiło poświęcenie sztandaru kosynierów „Żywią 
Y Bronią”. Po patriotycznym kazaniu wygłoszonym 
przez proboszcza, księdza Mariusza Piotrowskiego, 
wszyscy udali się na Cmentarzyk Kosynierów. Tam 
w asyście naszego sztandaru zostały złożone kwiaty, 
a tę część uroczystości zakończyła salwa honorowa.

O godzinie 15.00 pod pomnikiem Tadeusza Ko-
ściuszki zebrali się mieszkańcy Połańca, by wspólnie 
celebrować Święto Niepodległości. Całość przygoto-
wana została przez Centrum Kultury i Sztuki w Połań-
cu pod okiem pani dyrektor Joanny Juszczyńskiej, 
ale i nasze Towarzystwo miało w nim szczególną rolę. 
Po występach młodzieży z CKiSz (zespołów Sidus, 
Radius i Wajpak) w klimaty historyczne wprowadzi-
ły widzów dzieci ze Szkolnego Klubiku Historycznego 
„Tadeuszek”, działającego w Szkole Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki. Potem w naszym krótkim 
spotkaniu z historią kosynierska młodzież przedsta-
wiła mieszkańcom, jak wyglądały podstawy musztry 
kosynierskiej. Było kilka słów o legionach polskich 
we Włoszech i pierwszych próbach odzyskania nie-
podległości. Był też pokaz władania szablą kozacką, 
bo to właśnie z kozakami niejednokrotnie o niepod-
ległość przychodziło nam walczyć.

Na koniec nastąpiło to, czego nikt się nie spodzie-
wał, a tylko niektórzy w to wierzyli. Odtańczony zo-
stał Polonez B-dur skomponowany przez samego 
Kościuszkę. Może to doniosłość tej chwili, a może 
poczucie więzi naszej małej społeczności sprawiło, 
że w taniec tłumnie włączyli się mieszkańcy. Tak jak 
Adam Mickiewicz Pana Tadeusza, tak piękną sceną 
poloneza Połaniec zakończył obchody 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości.

PRZEDSZKOLE  PUBLICZNE  W  POŁAŃCU

Wolna i niepodległa Polska – nasz kraj  
ukochany…

„Kocham te góry lasy i gaje
Potężne rzeki, ciche ruczaje
Bo w tych potokach w wodzie u zdroja
Ty się przeglądasz Ojczyzno moja

Krwią użyźniona, we łzach skąpana
Tak dla nas droga i tak kochana”.

9 listopada 2018 r. we wszystkich placówkach Przed-
szkola Publicznego w Połańcu odbyły się niezapomnia-
ne, uroczyste, pełne patosu i patriotyzmu Akademie 
upamiętniające 100 lat niepodległej Polski. Swoją obec-
nością zaszczycili nas Burmistrz Miasta i Gminy Poła-
niec, Pan Jacek Tarnowski, zastępca burmistrza, Pan 
Roman Adamczak, Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Pan Stanisław Lolo oraz Dyrektor Centrum Kultury 
i Sztuki w Połańcu, Joanna Juszczyńska, a także nasz 
ukochany Kosynier, Pan Konstanty Michorowski. 
W Akademii uczestniczyły wszystkie przedszkolaki 
wraz z opiekunami oraz rodzicami.

Rodzice i nauczyciele zaprezentowali inscenizację 
ruchową piosenki „Od morza aż do Tatr”, za którą 
otrzymali gromkie brawa. Serca biły mocno, w oku 
błysnęła łza, głos się czasem łamał, gdy po całym 
przedszkolu rozbrzmiewał „Mazurek Dąbrowskie-
go” zaintonowany przez Panią Dyrektor Annę Ka-
niszewską, a wszystkie dzieci – maluszki i starszaki 
– na baczność stali i nasz Ojczysty Hymn śpiewali. 

Wszystkie przedszkolaki z wielkim zaangażowa-
niem i przejęciem uczciły setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, a zrobiły to w sposób, 
jaki potrafią najpiękniej, całym sercem.

11 listopada podczas uroczystej sesji w Centrum 
Kultury i Sztuki w Połańcu nasze przedszkolaki 
z grupy „Smerfy” i „Motylki” zaprezentowały na 
scenie krótki program artystyczny. Podsumowaniem 
obchodów naszej Niepodległej było posadzenie 
przez dzieci w ogrodach przedszkolnych drzewek 
dębu otrzymanych z Nadleśnictwa Staszów. Wszyst-
kie dzieci zgodnie nazwały je „Dębami Niepodle-
głości”. 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  IM. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej, pod 
okiem Pani Dyrektor Gabrieli Zielińskiej, włączy-
ło się do obchodów Święta Niepodległości poprzez 
organizację szeregu działań angażujących zarówno 
dzieci i młodzież szkolną, jak i nauczycieli i pracow-
ników szkoły.

Część „artystyczna” składała się z Patriotycznego 
Śpiewania i „Przebojów Niepodległej Polski”. Jej 
podsumowaniem był wspólny Polonez w wykonaniu 
całej społeczności szkolnej.
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Panel „Plastyczny” zawierał konkursy plastycz-
ne dla uczniów, m.in. „100 bohaterów na 100-le-
cie”, czy konkurs na plakat „Polska Niepodległa”. 
Uczniowie włączyli się również do konkursu na krótką 
formę filmową, realizowanego przez Towarzystwo 
Kościuszkowskie w ramach projektu „Z Kościuszką 
po Niepodległość”.

Świętowano też „na sportowo”. Zorganizowany 
został Bieg Niepodległościowy oraz międzyklasowe 
biegi sztafetowe „100 okrążeń na 100-lecie”.

Dla swoich uczniów placówka zorganizowała 
również wycieczki nawiązujące tematycznie do ob-
chodzonego święta. Jedna z nich wiodła „Śladami 
Niepodległości” przez Kielce i Konary, inna, krót-
sza, odwiedziła Muzeum Regionalne w Mielcu, gdzie 
prezentowana była wystawa „Rycerze Wolności 
w 100-lecie Niepodległości”.

W tym czasie ukazywały się również tematyczne 
gazetki szkolne.

9 listopada społeczność Szkoły Podstawowej im. T. 
Kościuszki zorganizowała Akademię Patriotyczną, po 
której wszyscy udali się w Międzyszkolnym Marszu 
Niepodległości na połaniecki rynek.

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  IM. ODDZIAŁU  
PARTYZANCKIEGO  AK „JĘDRUSIE”

Stulecie Niepodległej w Zespole Szkół w Po-
łańcu

Taka okazja zdarza się raz na sto lat, więc przy-
gotowaliśmy się do niej godnie. Młodzież działa-
jąca w Samorządzie Uczniowskim we współpracy 
z opiekunami już kilka dni przed rocznicą odzyskania 
niepodległości ciężko pracowała nad tym, by szkoła 
wyglądała odświętnie.

Przygotowane zostały patriotyczne dekoracje, z do-
minującymi biało-czerwonymi barwami, a nauczycie-
le zorganizowali konkursy i zajęcia z rocznicowymi 
akcentami. Szczególnie efektowny okazał się pomysł 
„Sto dłoni na stulecie Niepodległej”, który polegał 
na tym, by uczniowie i nauczyciele odbili swoje bia-
ło-czerwone dłonie na specjalnie przygotowanym 
arkuszu papieru.

Wspólnie uznaliśmy, że bardziej angażujące niż 
tradycyjna akademia będzie wspólne śpiewanie pa-
triotycznych pieśni i to ono było centralnym punktem 
naszych uroczystości. W piątek, 9 listopada 2018 r., 
spotkaliśmy się w centralnym miejscu szkoły, by roz-
począć świętowanie. Przewodniczący Szkoły, Bartło-
miej Taras, i jego zastępczyni, Dominika Szweda, 

wprowadzili nas w uroczysty nastrój, prezentując rys 
historyczny drogi do niepodległości, a punktualnie 
o 11:11 zaśpiewaliśmy wspólnie Hymn Narodowy. 
Później mgr Zbigniew Brzeski zaproponował wspólne 
śpiewanie patriotycznych pieśni. O każdym z kilku-
nastu wyświetlonych na projektorze utworów mówił 
po kilka słów wstępnych, co stanowiło swoistą lekcję 
patriotycznej muzyki. Śpiew – początkowo nieśmiały 
– szybko stał się gromki i chóralny. Ostatnie utwory 
były zaśpiewane tak głośno, że słychać je było zapew-
ne daleko poza murami szkoły.

Miłym akcentem uroczystości była niespodzianka 
dla wszystkich, którzy na ten szczególny dzień ubrali 
się w barwy narodowe. Każdy mógł poczęstować się 
biało-czerwonymi jabłkami z sadu mgr Jolanty Gach.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał dyrektor 
szkoły, Stanisław Rogala, który podziękował wszyst-
kim biorącym udział zarówno w przygotowaniach do 
Święta Niepodległości, jak i w samej uroczystości.

 Po zakończeniu akademii, w znakomitych 
humorach i z biało-czerwonymi flagami w dłoniach, 
udaliśmy się na coroczny Marsz Niepodległościowy, 
który był ostatnim punktem obchodów tego dnia.

 Wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za 
organizację uroczystości należą się wszystkim wcze-
śniej wymienionym, a także Paniom Urszuli Górskiej 
i Dorocie Wysockiej, które wspólnie z Jolantą Gach 
opiekują się Samorządem Uczniowskim Zespołu 
Szkół. Dziękujemy również Pani Agnieszce Kusal, 
odpowiedzialnej za przygotowanie scenariusza aka-
demii, oraz Pani Agnieszce Kuc, która wespół z mło-
dzieżą włączyła się w przygotowanie uroczystości. 
Dziękujemy też młodzieży przygotowującej plakaty 
po dopieką  Pani Elżbiety Gałek, Pani Moniki Kobryń 
i Pana Ryszarda Lewalskiego. Warto podkreślić rów-
nież duże zaangażowanie naszych matematyczek, Pań 
Wiesławy Filipowicz, Sabiny Sierant i Iwony Guły-
-Wójcikowskiej, które zorganizowały i przeprowadziły 
w szkole projekt „100 lat niepodległości z matematyką 
w tle”.

 Kończąc, pragniemy wyróżnić uczniów, któ-
rzy poświęcili swój czas i włożyli wiele wysiłku w to, 
by uroczystość okazała się sukcesem. Dziękujemy 
zatem w szczególności: Julii Iwaniuk, Klaudii Wróbel, 
Karolinie Staniszewskiej, Dominice Szwedzie, Natalii 
Sowińskiej, Weronice Podsiadły, Zofii Jaworskiej, Pa-
trycji Nieckarz, Julii Pakule, Karolinie Nosek, Joannie 
Bandziarowskiej, Wiktorii Strzępek, Patrycji Drozd, 
Weronice Wiatr, Patrycji Brzostowicz, Natalii Olejar-
nik, Weronice Płocharczyk, Wiktorii Łysiak, Bartkowi 
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Tarasowi, Karolowi Boberowi, Jakubowi Treli, Danie-
lowi Wicowi, Michałowi Jaskóle, Kacprowi Misce, 
Krzysztofowi Pieńkosowi, Kamilowi Szaniawskie-
mu, Kamilowi Rogóżowi, Mateuszowi Słowikowi, 
Ziemowitowi Adasiowi, Hubertowi Adamczakowi 
i wielu innym osobom, które dołożyły swą cegiełkę 
do wspólnego dzieła. 

(Marek Pedyński)

BIBLIOTEKA  PUBLICZNA  IM. A. 
MICKIEWICZA

Połaniecka biblioteka przygotowała dla mieszkań-
ców specjalną wystawę pn. „100 lat Niepodległości”. 
Wystawa upamiętniała postacie i wydarzenia, które 
przyczyniły się do odzyskania przez Polskę długo 
wyczekiwanej wolności, po 123 latach niewoli. Z bo-
gatych zasobów placówki zaprezentowane zostały 
książki i publikacje nawiązujące do tegorocznego 
święta. Każdy czytelnik znalazł tam coś dla siebie. 
Nawet najmłodsi mogli skorzystać z „Poradnika ma-
łego Patrioty”.

ENEA  S.A.  POŁANIEC
Nie tylko placówki kulturalne i oświatowe uczciły 

to największe w ostatnich latach święto.
W Enei Elektrowni Połaniec stulecie odzyskania 

przez Polskę niepodległości świętowano już od wio-
sny. Pierwszą jubileuszową imprezą był marcowy Bieg 

Mnicha i Zawieruchy w Rytwianach. W maju Enea 
Połaniec patronowała obchodom stulecia powstania 
13. Pułku Ułanów Wileńskich, kultywującego tra-
dycje niepodległościowe w Kielcach.

Energetycy z Połańca uroczyście świętowali stulecie 
odzyskania niepodległości podczas Dnia Energetyka, 
7 września w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 
Ponad 50 pracowników Elektrowni zostało uhono-
rowanych odznaczeniami branżowymi i państwo-
wymi a kulminacyjnym punktem uroczystości były 
fragmenty widowiska Wódz poświęconego postaci 
Józefa Piłsudskiego zakończone wspólnym śpiewa-
niem pieśni legionowych i patriotycznych. Na ten 
spektakl Prezes Zarządu ENEA – Lech Żak zaprosił 
również członków Towarzystwa Kościuszkowskiego.

Zwieńczeniem zaangażowania Enei Połaniec w ob-
chody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści był projekt edukacyjny Kobiety Niepodległości
realizowany na antenie Radia Leliwa prezentujący 
sylwetki najwybitniejszych Polek minionego stulecia. 

Święto Niepodległości energetycy uczcili „wywie-
szając” biało czerwoną fl agę na ponad siedemdziesię-
ciometrowym maszcie wyświetlonym na specjalnej 
projekcji na ścianie Bloku nr 1 Elektrowni Połaniec.

O miły akcent postarała się również druga co do 
wielkości fi rma w naszym mieście, EREA Połaniec. 
Na terenie elektrowni można było spotkać jej pra-
cowników noszących okolicznościowe plakietki, 
a okna fi rmy ozdobione zostały biało-czerwonymi 
chorągiewkami.

Małgorzata Sokołowska  (Prezes Stowarzyszenia „Bliżej”)

„BLIŻEJ”

– to słowo już od jakiegoś czasu przywołuje na myśl nasze stowarzyszenie i z nim się kojarzy.
„Chcemy być bliżej dzieci i młodzieży, ich spraw, problemów i radości. Chcemy, aby dzieci były bliżej
swoich rodziców i rodzice bliżej dzieci, nauczyciele bliżej uczniów, a także my same bliżej siebie. 
Dlatego wzmacniamy więzi i dbamy o relacje. W świecie biurokracji, komputeryzacji i pieniędzy 
chcemy być bliżej…” – to fragment z opisu Stowarzyszenia na stronie internetowej www.stowa-
rzyszenieblizej.pl – motto naszej działalności.

24 sierpnia 2012 r. grupa kobiet, zainteresowa-
nych pracą z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, 
połączonych ideą działania na rzecz lokalnego śro-
dowiska na polu oświaty, profi laktyki i kultury za-
wiązałaStowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży 

i rodzin „Bliżej” z siedzibą w Połańcu. Zależało 
nam, aby młodzi ludzie rozwijali się, byli twórczy 
i kulturalni, realizowali swoje marzenia i plany, 
a dorośli byli dla nich wparciem i wzorem. Ten 
cel przyświeca nam do tej pory. 
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W  kręgu naszych zainteresowań znajduje się 
działalność charytatywna,  upowszechnianie krajo-
znawstwa, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, 
a także promocja i organizacja wolontariatu. Chcemy 
również kształtować postawy aktywnego i świado-
mego uczestnictwa w życiu publicznym. Działania 
nasze kierujemy szczególnie do dzieci i młodzieży 
znajdującej się w trudniejszej sytuacji. 

Oto sześcioletni dorobek członków Stowarzyszenia 
„Bliżej”:

2013 r. – w  ramach działania „Wolontariusze 
wzmacniają organizacje”tworzyliśmy struktury wo-
lontariatu w naszym stowarzyszeniu i gimnazjum, 
a przede wszystkim chcieliśmy zainteresować mło-
dzież działalnością wolontariacką i korzyściami, jakie 
się czerpie z bycia wolontariuszem. Młodzież uczest-
nicząca w projekcie samodzielnie przeprowadziła 
dwie gry terenowe promujące nasze miasto i okolice. 

wszystkich miejscach zajętych w CKiSz okazała się 
bardzo ciekawa z powodu wspaniałych prelekcji psy-
chologicznych, a także przedstawienia teatralnego 
w wykonaniu młodzieży „Drewniana miska”. 

2014 r. – „Rodzina w kręgu marzeń” to szereg 
działań adresowanych do młodzieży, w celu aktyw-
nego poznawania przez nich świata młodości swo-
ich dziadków i rodziców, a więc „podróż” do PRL-u, 
która była odkrywcza dla młodzieży, a dla dorosłych 
wzruszająca. Ponadto celem projektu była wielopo-
koleniowa integracja rodzinna oraz umożliwienie ko-
lejnej grupie rodziców doskonalenia swoich umiejęt-
ności wychowawczych w myśl hasła: „Wychowywać 
to kochać i wymagać”. Finałem wielu działań (Stare 
i nowe zabawy podwórkowe, Rodzinny wieczór bajek, 
Patriotyczny piknik w szkółce jeździeckiej, Między-
pokoleniowe gry stolikowe, Konkurs plastyczno-li-
teracki „O czym marzyli moi dziadkowie i rodzice 

- Drugi projekt w tym samym roku to „Połaniec dla 
rodziny”. Zakładał on budowanie i rozwijanie więzi 
oraz dobrych relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. 
Chcieliśmy zainteresować rodziców i dzieci różny-
mi formami aktywnego wypoczynku i pokazać, że 
i w małej miejscowości można ciekawie spędzać czas 
wspólnie. W rezultacie ok. 400 osób (dzieci i doro-
słych) skorzystało z naszych propozycji. Hitem oka-
zały się zajęcia w obserwatorium astronomicznym 
w gimnazjum i zajęcia w szkółce jeździeckiej. Konfe-
rencja „Zdrowe więzi – zdrowa rodzina” przy prawie 

25 lat temu”, Wycieczka – śladami PRL – do Kra-
kowa), była uroczysta wieczornica zorganizowana 
w kościele MBWW w Połańcu, zatytułowana „Na 
nasze jutromusimy patrzeć przez nasze wczoraj…”, 
poświęcona stanowi wojennemu, zorganizowana na 
wzór podobnych spotkań organizowanych w stanie 
wojennym w wielu kościołach w Polsce. 

- Ponadto Stowarzyszenie było organizacją wspie-
rającą grupę nieformalną Babeczki na piątkę, realizują-
cą projekt „Kobiety, głowa do góry! Życie zaczyna się 
po czterdziestce!”  Celem projektu było dostarczenie 
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uczestniczkom wiedzy na temat zdrowego stylu życia 
po czterdziestce oraz wyposażenie ich w nowe umie-
jętności takie jak: prawidłowe ustalanie jadłospisu, 
trening dna miednicy, ćwiczenia zmniejszające  lub 
eliminujące dolegliwości kręgosłupa. W ramach pro-
jektu zorganizowano: wykład o zdrowym żywieniu 
40+ i spotkanie z dietetyczka, degustację zdrowych 
przekąsek i pokaz zdrowych produktów żywnościo-
wych, trening głębokich mięśni dna miednicy, ćwi-
czenia zmniejszające dolegliwości kręgosłupa. 

2015 r. – „Wolontariackie wariacje kulturalne”–
młodzież zdobywająca doświadczenie w wolontaria-
cie, po warsztatach integracyjnych, zajęciach na temat 
kreatywności i szkoleniu o wolontariacie, przygotowa-
ła dwa przedsięwzięcia: dla maluchów – barwną insce-
nizację taneczno-muzyczną wg wiersza „Rzepka”, oraz 
dla kolegów – tańce integracyjne. Wesołe przedsta-
wienie wystawiono w szkole i przedszkolu w Połańcu, 
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu, 
w Szpitalu w Staszowie – na oddziale pediatrycznym, 
a tańce integrowały młodzież gimnazjalną. 

Gimnazjalny program profilaktyczny „Moja pasja 
moja siłą!”– do zagadnienia zapobiegania używaniu 
środków psychoaktywnych przez młodzież pode-
szliśmy dwutorowo. Działania zostały zaplanowane 
tak, aby młodzież mogła rozwijać swoje zaintereso-
wania oraz pasje, które są czynnikiem chroniącym 
przed uzależnieniami oraz aby uświadomiła sobie  
konsekwencje sięgania po środki psychoaktyw-
ne. Najbardziej podobały się zajęcia z psycholo-
giem i żonglerem, na których młodzież  obejrzała 
przedstawienie teatralne o nałogach przedstawione 
przez grupę kolegów, która rozwijała swoje pasje 
aktorskie. 

2016 r. – skupiłyśmy się na integracji, nawiązaniu 
kontaktów z miejscowymi organizacjami pozarządo-
wymi oraz współpracy z nowo powstałym w Połańcu 
Środowiskowym Domem Samopomocy. Dla jego 
uczestników przygotowałyśmy spotkanie pod nazwą 
„Śpiewanie, recytowanie, bajdurzenie na wiosennej 
scenie”.

2017 r. –„Mały i większy, czyli razem kreatywnie” 
to cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w celu rozwoju 
kreatywności dzieci i młodzieży, nawiązania relacji 
opartych na szacunku i zrozumieniu, wzmocnienia 
ich poczucia wartości oraz spędzenie czasu w ciekawy 
sposób. Łącznie odbyło się: 40 godzin różnorodnych 

zajęć dla 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz 
wieczór kreatywny z udziałem rodziców.

Program „Klub”- edycja 2017 finansowany ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki kształto-
wał charakter młodych ludzi poprzez uczestnictwo 
w zajęciach sportowych, a w szczególności wdroże-
nie do systematycznej pracy treningowej, rozwijanie 
asertywnego zachowania, wzmocnienie pozytyw-
nych cech charakteru, podniesienie specyficznych 
umiejętności sportowych u uczestników w dziedzinie 
badmintona i piłki siatkowej dziewcząt.

W roku 2018 realizowane są dwa programy spor-
towe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Połańcu: 
„Klub”, wzorem ubiegłego roku i „Shuttletime” – pro-
gram propagujący dyscyplinę sportową – badminton.

W działaniach, które zostały dobrze przyjęte przez 
mieszkańców naszego miasta, wzięło udział wielu 
młodszych i starszych Połańczan. Na ich realizację 
pozyskaliśmy środki z programów: „Działaj lokalnie” 
PAFW, FIO oraz od różnych fundacji, w tym FWO 

w Połańcu, samorządu lokalnego, wojewody święto-
krzyskiego, przedsiębiorców, Elektrowni Połaniec, 
osób prywatnych. Wspierają nas: samorząd lokalny, 
placówki kulturalno-oświatowe, przedsiębiorcy, oso-
by prywatne.

Stowarzyszenie BLIŻEJ będzie nadal działać na 
korzyść dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Dlatego 
w przyszłym roku planujemy działania, które wzmoc-
nią naszą organizację poprzez udział jej uczestników 
w kilku ciekawych, nowatorskich szkoleniach, bardziej 
zintegrują jej członków, pozwolą zdobyć nowe do-
świadczenia w organizowaniu wydarzeń o charakterze 
edukacyjnym i kulturalnym dla dzieci i dorosłych. 
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Stowarzyszenie  „Działaj z Energią”

Stowarzyszenie „DZIAŁAJ Z ENERGIĄ” to prężna organizacja społeczna działająca przy Centrum 
Kultury i Sztuki w Połańcu. Założone 15 września 2015 r. realizuje różnorodne projekty, wspiera 
w działaniach kulturalno-społecznych CKiSZ oraz grupy i środowiska twórcze. Liczy 15 członków 
pracujących charytatywnie na rzecz dobra wspólnego mieszkańców gminy Połaniec. Jego zarząd 
tworzą: Agnieszka Wałcerz-Kot – prezes, Jakub Jungiewicz – wiceprezes, Joanna Juszczyńska  
– sekretarz, Iwona Zielińska i Piotr Malczyk – członkowie. 

Głównym celem Stowarzyszenia jest ciągłe poszu-
kiwanie nowych, ciekawych form aktywizujących 
lokalną społeczności. Stowarzyszenie rozwija i pro-
muje wszelkie rodzaje aktywności w dziedzinie kul-
tury, sztuki, turystyki, historii i tradycji. Podejmuje 
działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego, 
wyrównania szans w dostępie do kultury, angażowania 
zasobów lokalnych, kultywowania tradycji i historii 
regionu. Na swoim koncie ma już szereg pozytyw-
nych doświadczeń w zakresie aplikowania o środki 
zewnętrzne. W przeciągu krótkiego okresu swojej 
działalności Stowarzyszenie przeprowadziło kilka 
ciekawych projektów. 

W 2016 roku zrealizowało projekt – „NIE STÓJ 
Z BOKU, DOŁĄCZ DO GRY!”. Grant przewidywał 
organizację, wspólnie z nieformalną grupą młodzieży 
– Połanieckim Klubem Miłośników Gier i Fantasty-
ki, szeregu przedsięwzięć zwiększających aktywność 
społeczną młodzieży. Przez 3 miesiące działania zwią-
zane z grami integracyjnymi i strategicznymi zachę-
cały do aktywnego współuczestnictwa, współtwo-
rzenia i współdziałania w zespole. Udział w projekcie 

pozytywnie wpłynął na poprawę umiejętności pracy 
w grupie, zdolności do konstruktywnego porozu-
miewania się w różnych środowiskach i empatii, 
umiejętności budowania zaufania, wykazywania się 
tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów 
widzenia, negocjowania. Projekt pełen był ekstremal-
nych atrakcji, ciekawych zagadek i oryginalnych zadań 
do wykonania. Moc wrażeń dostarczały rozgrywki 
paintballowe i laserowa bitwa. Udział w projekcie po-
nad 120 osób (dzieci i młodzieży) to sukces projektu 
i wymierny efekt działań Stowarzyszenia.

W tym samym roku Stowarzyszenie zrealizowało 
jeszcze jeden projekt pn. „Powrót do źródeł”. Zada-
nie zostało zrealizowane przy współpracy z Centrum 
Kultury i Sztuki w Połańcu podczas Dni Kultury Poła-
nieckiej. Polegało ono na realizacji cyklu aktywizują-
cych działań kulturalno-artystycznych inspirowanych 
folkiem i kulturą ludową. W ramach „ŚFFI – ŚWIĘ-
TOKRZYSKIEGO FESTIWALU FOLKOWYCH 
INSPIRACJI” odbył się Przegląd Twórczości Niepro-
fesjonalnej oraz cykl warsztatów artystycznych pod 
wspólnym hasłem Akademia Folkowa. Świętokrzyski 
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Festiwal Folkowych Inspiracji był płaszczyzną dla 
prezentacji twórczości i osiągnięć świętokrzyskich 
twórców ludowych i nieprofesjonalnych artystów-
-amatorów. Przybliżenie dziedzictwa kulturowego 
województwa świętokrzyskiego stymulowało uczest-
ników do kreatywnego eksperymentowania w dzie-
dzinie sztuki. Efektem warsztatów w ramach Akademii 
były świętokrzyskie krajobrazy z wełny czesankowej 
filcowane na mokro i sucho oraz modelowane z gliny 
świętokrzyskie czarownice.

W 2017 roku Stowarzyszenie zrealizowało kolejny 
projekt dla młodzieży – „GRAJ (MY) z ENERGIĄ”. 
Hasło to towarzyszyło działaniom mającym na celu 
zwiększenie zaangażowania młodzieży w środowisko 
lokalne. Projekt skierowany był do dzieci i młodzie-
ży lubiących wyzwania i chcących aktywnie spędzić 
czas wolny. Przez okres trzech miesięcy odbywały się 
różnorodne działania oparte na plenerowych grach 
strategicznych. Wśród działań znalazły się: Turniej 
Gier Integracyjnych „Team building”, Poligon Wra-
żeń – rozgrywki w paintball, rozgrywki Laser Strike 
oraz Gra terenowa z ogniskiem. W projekcie łącznie 
wzięło udział ponad 180 młodych ludzi, którym Sto-
warzyszenie zapewniło moc wrażeń, dużo adrenaliny 
i dobrej zabawy!

Rok 2018 to rok szczególnie bogaty w realizację 
różnego rodzaju projektów.

Pierwszy z  nich to  „Na STU-lecie wskocz do 
STREFY”. Wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki 
w Połańcu oraz członkami Połanieckiego Klubu Mi-
łośników Gier i Fantastyki prowadzone były działania  
w 5 STREFACH: „MOJA STREFA”, gdzie wolon-
tariusze włączyli się w planowanie poszczególnych 
działań, tworzenie scenariuszy spotkań, ustalanie 
kolejności zadań. STREFA GIER to Laser Strike 
i bezkrwawe potyczki na muszli koncertowej, Poli-
gon Wrażeń czyli spotkania na strzelnicy. Możliwość 
strzelania z karabinków pneumatycznych, broni palnej 
i pistoletów była nie lada atrakcją i dużą dawką adre-
naliny dla każdego. Podsumowaniem spotkań, a jed-
nocześnie zakończeniem wakacji był PLENEROWY 
SALON GIER dla dzieci i młodzieży. Kilkugodzinne 
spotkanie na muszli koncertowej wypełniały najróż-
niejsze gry, zabawy dla małych i dużych. Świetną 
propozycją dla młodzieży było wspólne tworzenie 
gry plenerowej. Było dużo śmiechu, spontanicznej 
zabawy i gier. STREFA LOGICZNEGO MYŚLE-
NIA to specjalnie przygotowany pokój zagadek. 
Ciesząca się ogromną popularnością na świecie gra 
„escape room” dzięki projektowi została zrealizowana 
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w Połańcu. Uczestnicy podzieleni na grupy zamykani 
byli w pomieszczeniu, z którego jedyną szansą na wy-
dostanie się było prawidłowe rozwiązanie logicznych 
zagadek historycznych i geograficznych. W STREFIE 
WYOBRAŹNI królowały modele samolotów i stat-
ków. Warsztaty modelarskie „Milczący bohaterowie 
wojny” poprowadził członek Stowarzyszenia Modela-
rzy Redukcyjnych „Dragon”, a czas przygotowywania 
makiet maszyn bojowych prowadzący umilał opowie-
ściami i historyjkami z czasów obu wojen światowych. 

Podsumowaniem wszystkich wydarzeń była STRE-
FA STU-lecia z ogniskiem. W historycznym miejscu 
– Kopcu Kościuszki wspólne śpiewanie piosenek z gi-
tarą przy ognisku i dzielenie się wrażeniami z realizacji 
projektu nabrało wyjątkowego charakteru. Zaangażo-
wanie wszystkich i wysiłek związany z realizacją pro-
jektu „Na STU-lecie wskocz do STREFY” opłacił się; 
uczestnicy zgodnie stwierdzili, że taka forma edukacji 
i spędzania wolnego czasu jest zdecydowanie bardziej 
atrakcyjna niż zajęcia szkolne… To był naprawdę 
udany projekt. 

Kolejne zadanie to  „Cykl Folkowych Działań 
Twórczych” – forma aktywizujących działań kultu-
ralno-artystycznych inspirowanych folkiem. Przez 
5 miesięcy odbyły się trzy warsztaty artystyczne dla 
dorosłych pod hasłem „Akademia Folkowa”, plene-
rowe spotkania „Na ludową nutę przy fontannach”, 
podczas których zaprezentowało się 8 zespołów inspi-
rujących się folkiem oraz dwa „Sołeckie Wydarzenia 
Kulturalne” – „Truskawka” i „Dożynki”. Wszystkie 
występy utrzymane były w folkowo-ludowym kli-
macie, który podobał się uczestnikom. W trakcie 
trwania imprez zostały przeprowadzone warsztaty 
„Ginące zawody i wiejskie czynności”, podczas któ-
rych uczestnicy piekli podpłomyki, robili masło ze 
śmietany, mogli wydoić krowę, zaorać skibę ziemi, 
postrzelać z łuku, upleść zwierzątka z siana i wziąć 
udział w licznych konkurencjach sprawnościowych. 
Młodzież z Centrum Kultury i Sztuki przygotowała 
również artystyczny program „Świętokrzyskie granie, 
tańcowanie i śpiewanie”. Wszystkie działania w ra-
mach Cyklu Folkowych Działań Twórczych, połączył 
Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej. W spotkaniu 
uczestniczyli lokalni rękodzielnicy amatorzy, lokalni 
artyści i osoby interesujące się sztuką inspirowaną 
folkiem. Podczas Przeglądu zaprezentowane zostały 
prace lokalnych twórców amatorów i uczestników 
warsztatów Akademii Folkowej, podczas której 
powstały piękne prace: anioły wykonane techniką 
utwardzania tkanin power tex, gliniane wianki, kwiaty 

i misy oraz kwiatowe kompozycje w formie obrazu. 
Wśród eksponatów znalazły się rzeźby, obrazy, biżu-
teria, pudełka, bombki, gliniane ozdoby i przedmioty. 
Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej był okazją 
do rozmów na temat inspiracji ludowych oraz wy-
miany doświadczeń. Łącznie we wszystkich działa-
niach wzięło udział 725 osób. Ważnym aspektem była 
aktywizacja i integracja mieszkańców oraz aktywne 
włączenie ich w życie kulturalne i społeczne gminy. 

Zadanie „Sami nie wiemy co posiadamy – odkry-
wamy swoje miasto” polegało na realizacji, wspólnie 
z członkami nieformalnej grupy młodzieży – Poła-
nieckiego Klubu Miłośników Gier i Fantastyki, CKiSz 
oraz Towarzystwa Kościuszkowskiego działań o cha-
rakterze edukacyjnym i wychowawczym. Inspiracją 
była bogata historia regionu czerpana ze źródeł pisa-
nych i przekazu ustnego lokalnych regionalistów – 
pasjonatów historii. Projekt polegał na realizacji kilku 
działań w tym: Historycznej Gry Terenowej, Współ-
czesnej Rekonstrukcji Kościuszkowskiej – paintball 
i stworzenia ulotki historyczno-turystycznej o Połań-
cu. W Rekonstrukcji Historycznej wzięli udział człon-
kowie Połanieckiego Klubu Miłośników Gier i Fan-
tastyki oraz Towarzystwa Kościuszkowskiego, którzy 
przed „bitwą” przybliżyli rys historyczny związany 
z Tadeuszem Kościuszką i walkami powstańczymi 
w tym regionie oraz momentem ogłoszenia Uniwer-
sału połanieckiego. Zdobyta wiedza i umiejętności 
zostały przez młodzież praktycznie wykorzystane 
podczas przygotowywania Historycznej Gry Tere-
nowej oraz tworzenia historyczno-kulturalnej mapy 
Połańca w formie ulotki i obrazu złożonego z puzzli. 
Historyczna Gra Terenowa odbyła się w ramach Dni 
Kultury Połanieckiej i stanowiła ciekawą alternaty-
wę dla całych rodzin by wspólnie, aktywnie spędzić 
popołudnie.

Nasze stowarzyszenie otwarte jest na współpracę 
z lokalnymi instytucjami, organizacjami i wolonta-
riuszami. Realizacja wielu przedsięwzięć nie byłaby 
możliwa bez pomocy sponsorów, lokalnych przed-
siębiorców, którzy wspierają organizację zarówno 
finansowo, jak i rzeczowo. Dodatkowo „DZIAŁAJ 
Z ENERGIĄ” zawsze może liczyć na wsparcie władz 
samorządowych Miasta i Gminy Połaniec. Wspólne 
zaangażowanie, dobre relacje są niewątpliwie do-
pełnieniem powodzenia realizowanych przez nas 
inicjatyw. Radość i zadowolenie uczestników na-
szych projektów stanowi zachętę do podejmowania 
dalszych działań na rzecz aktywizacji społeczności 
lokalnej. 
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Małgorzata Dalmata-Konwicka

Wesele na cztery fajery!

21 lipca 2018 roku w Połańcu miało miejsce podwójne weselisko! Potomkowie mojego wuja, Wła-
dysława Dalmaty, zesłanego w 1914 roku na Syberię, a ściślej jego praprawnuki, rodzeństwo Ivan 
i Svietłana, dzieci Ludmiły i Eugeniusza Karpovów, ślubowali swoim drugim połówkom wieczną 
miłość. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Połańcu Pan 
Młody – Ivan Karpov, doktor fizyki,  na co dzień 
pracujący w Europejskiej Organizacji Badań Jądro-
wych w CERN, położonym na granicy Szwajcarii 
i Francji, zawarł ślub cywilny z Anastazją Rycevą, 
absolwentką Wydziału Aeronawigacji Uniwersy-
tetu w Petersburgu. Drugi ślub, zawarli w kościele 
Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, Svietłana 
Karpova, absolwentka Wydziału Mechatroniki Po-
litechniki Warszawskiej i Adam Klekotko, absol-
went Wydziału Elektroniki i Technik Informacyj-
nych. Cóż to było za wydarzenie! Panny Młode, 
Panowie Młodzi, piękni jak ich piękna miłość! 
Na tę wielką uroczystość goście przybyli niemal 
z całego świata: Rosja, Niemcy, Ukraina, Kanada, 
Australia, Szwajcaria no i oczywiście my, Polacy, z 

różnych części naszego kraju! Wszędzie słychać 
było obcą mowę! Mój syn, Maksymilian, niósł 
obrączki razem z Christiną, córką Julii (rodzonej 
siostry Ludmiły Karpovej) i Andrieja Golskich, 
którzy pięć lat temu brali ślub również w Połańcu, 
w kościele św. Marcina. Matką chrzestną  małych 
świadków jest Svietłana, jedna z głównych boha-
terek tego lipcowego popołudnia!  A na weselu 
brakowało chyba tylko ptasiego mleka! Kuchnia 
wyśmienita! Muzyka również! Szalonych pomy-
słów moc, które były zasługą rodziców Młodych 
Par! Wspaniałe wesele dwa dni trwało i o dwa za 
mało! Nam, weselnikom, pozostały tylko piękne 
wspomnienia i pamiątkowe zdjęcia! A wuj Wła-
dysław Dalmata uśmiecha się z nieba na myśl  
o małych Karpovach  i małych Klekotkach…
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Małgorzata Dalmata-Konwicka               13 sierpnia 2018 r., Zakopane 

„I w polskich Tatrach Kościuszki płynie krew…” 

Zakopane. Jest trzynasty sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku. Piękne popołudnie. Kieruję swe 
kroki tam, gdzie zawsze chciałam być…  Wita mnie radosne szczekanie psa, uroczej Brysi! Jak się 
wkrótce okaże, rodem ze świętokrzyskiego! Fajnie! Już od bramy bratnia dusza… Dalej piękny 
ogród z całym swoim bogactwem. Kilkudziesięcioletnie drzewa wszelakich gatunków, a wśród 
nich stuletni dom! Dom z duszą! Tak jak lubię! W środku pomieszczeń wiele, a w jednym z nich piec 
ze słynnymi kaflami huculskimi! 

I wreszcie ona – Pani Anna Arczyńska, niegdyś 
właścicielka Księgarni im. S. I. Witkiewicza w Zako-
panem, córka słynnej taterniczki Zofii z Wisłockich, 
Steckiej, wnuczka wielkiego patrioty, Konstantego 
Steckiego, walczącego w czasie II wojny światowej 
w kampanii francuskiej, w piątym pokoleniu spokrew-
niona z Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbrojnej Na-
rodowej, Tadeuszem Kościuszką. Śmiało można 
powiedzieć, że Kościuszko był jej wujem. Pani Anna 
wywodzi się z linii jego ukochanej siostry – Anny 
Estkowej, żony stolnika smoleńskiego, Piotra. Twarz 
bohaterki sierpniowego wieczoru jest niezwykle po-
godna. Oczy jak u samego Naczelnika, niebieskie, 
z domieszką szarości, mądre, dobre o bystrym spoj-
rzeniu… Daj Boże, aby w każdym pokoleniu rodziny 

wrażenie, że Naczelnik jest świadkiem naszego nie-
zwykłego spotkania… Rozmawiamy na rozmaite te-
maty. Opowiadam Pani Annie nieco o sobie. Potem 
na odwrót. Czuję, że urodziła się w grudniu tak, jak 
ja. Nie mylę się… Po chwili oba zodiakalne strzelce 
gaworzą sobie w najlepsze. Ja dużo mówię, bo to cho-
roba zawodowa nauczycieli… Pani Anna również 
mówi wiele, jak na najwyższego formatu artystkę 
przystało! Ukończyła Wydział Historyczno-Filozo-
ficzny Uniwersytetu Poznańskiego – kierunek etno-
grafia. Ta bardzo aktywna członkini Stowarzyszenia 
Regionalizm i Sztuka skupiającego najlepszych: ma-
larzy, hafciarki, gobeliniarki i przedstawicieli kowal-
stwa artystycznego, pięknie maluje na szkle wszelakie 
świątki, których wizerunki zdobią wnętrza jej domu. 
Pierwszym, jaki wykonała była postać jej patronki, 
św. Anny. Na swoim koncie ma wiele wystaw. Jej 
twórczość nawiązuje do dzieł XVIII i XIX wiecznych 
mistrzów. Czuć tu wyraźnie wpływ dziadka, Konstan-
tego Steckiego, słynnego polskiego botanika, którego 
kolekcja – wspaniałe obrazy na szkle, jak również inne 
okazy etnograficzne i kolekcja motyli, znajdują się 
w zasobach Muzeum Tatrzańskiego. W XIX wieku 
panowała moda na tzw. ludomanię a Pan Konstanty 
był bardzo rozmiłowany w folklorze i motywach etno-
graficznych. Jakie było dzieciństwo Pani Anny? Jako 
dziecko dziadek zabrał ją pewnego dnia do Krakowa 
na Kopiec Kościuszki i tam dowiedziała się fascynu-
jącej prawdy o swoich korzeniach. Tak, tak… W jej 
żyłach płynie krew Naczelnika… Jednak w szkole 
ukrywała swój wielki sekret… Czasy były ciężkie… 
Podczas naszego wspólnego spotkania zadałam Pani 
Annie kilka pytań dotyczących postaci jej wspaniałe-
go wuja, a naszego wielkiego bohatera narodowego 
i jego miejsca we współczesnej Polsce. Odpowiedziała 
mi: „Kościuszko był antynapoleonistą. Po polskiej 
scenie politycznej poruszałby się zabiegając o popar-
cie szerokiej rzeszy społeczeństwa!” Skojarzenie mam 

Pani Anny, ktoś takie oczy odziedziczył… Czerń 
lśniących włosów dopełnia całości. Ciepły, delikatny 
głos mojej rozmówczyni, wypełnia przestrzeń wo-
kół. Przedstawiam się. Obserwuje mnie badawczo, 
niczym Kościuszko…  Ma silne jego geny… Odnoszę 

Świątek malowany na szkle
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jedno: „Kościuszko – książę chłopów”. Nagle słyszę 
z ust mojej rozmówczyni: „W dzisiejszej rzeczywi-
stości jakieś zaplecze polityczne trzeba mieć . Ja bym 
go wsadziła do PSL-u!” Po czym obie wybuchamy 
serdecznym śmiechem! Rok 2017 – Rok Tadeusza 
Kościuszki, obfi tował we wszelkiego rodzaju wyda-
rzenia związane z uczczeniem jego osoby i dokonań 
dla ludzkości. Jednak najbardziej w pamięci utkwiła 
Pani Annie msza święta w katedrze wawelskiej pod-
czas której homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski, 
metropolita krakowski, a ona sama czuła się jakby 
była oderwana od ziemi. Powiedziała mi, że nastąpiło 
w niej swego rodzaju katharsis… Nic dziwnego! Mieć 
takiego wuja…  Mało tego, została matką chrzestną 
niezwykłej odmiany róży nazwanej imieniem Naczel-
nika, a którą specjalnie na tę okoliczność przywiózł do 
Krakowa Pan Łukasz Rojewski – Prezes Polskiego 
Towarzystwa Różanego (obecny na Jubileuszu To-
warzystwa w Połańcu). Podczas naszej rozmowy nie 
mogło zabraknąć historii o wielkiej polskiej pisarce, 
scenarzystce i publicystce, Barbarze Wachowicz. 

Pani Anna przyjaźniła się bardzo z Damą we Fio-
letach, uważając ją za starszą siostrę. Do dziś czuje 
jej obecność w każdej dziedzinie swojego życia… 
Księgarnia Pani Anny była dla pisarki przystanią, 
gdzie organizowała ona swoje spotkania literackie 
z czytelnikami, ludźmi kultury i harcerzami. Obie 
pasjonatki sztuki, historii i postaci Naczelnika, odbyły 
podróż do Stanów Zjednoczonych jego śladami, czego 
owocem są liczne publikacje dotyczące życia i działal-
ności T. Kościuszki na obczyźnie. Miały nawet jechać 
do Dołholiski, by szukać grobu słynnej Anny Estko, 
lecz nie zdążyły. Barbara Wachowicz, wielka ideowa 
romantyczka, zmarła 7 czerwca 2018 roku, a Pani 
Anna była przy niej do samego końca… A może Do-
łholiska to plan na przyszłość dla mnie i Pani Anny?  
Zatem wszystko w rękach Najwyższego… Cieszę się, 
że w dniu mojego święta – Międzynarodowego Dnia 
Leworęcznych, mogłam miło spędzić te cudowne 
chwile w towarzystwie wspaniałej Pani Anny, kobiety 
o wielu talentach i pięknej duszy…, córce polskich 
Tatr!

Łukasz Orłowski

Działalność połanieckiego oddziału Legii Polsko-Włoskiej 
w 2018 r.

W 2018 r. członkowie połanieckiego oddziału Legii polsko-włoskiej wzięli udział w wielu ciekawych 
wydarzeniach i rekonstrukcjach. Oto relacja z kilku najważniejszych z nich. 

Piknik historyczny w Raszynie
W sobotę 21 kwietnia 2018 zostaliśmy zapro-

szeni do Raszyna na piknik historyczny. Na tere-
nie Pałacu w Falentach powstał obóz historyczny 
wojsk z okresu napoleońskiego, w którym prze-
prowadzone zostały manewry Pułku Polskiego 
zrzeszonego w CENS. Nasz 5-osobowy oddział 
Legii Polsko-Włoskiej z przyjemnością wziął 
udział w ćwiczeniach na przypałacowych polach.
Zawsze miło wspominamy wyjazdy do Raszyna 
i doceniamy zaangażowanie stowarzyszenia „Pro-
jekt Raszyn” w pielęgnowanie swojej historii oraz 
zaszczepianie patriotyzmu w młodych ludziach. 
Są to cele, jakie stawia przed sobą również Towa-
rzystwo Kościuszkowskie w Połańcu.

Legia Połaniecka w Czechach
W dniach 18-20 maja oddział Grenadierów 

Legii Polsko-Włoskiej z  Połańca wziął udział 
w imprezie napoleońskiej w miejscowości Haj ve 
Ślezsku koło Ostrawy. Wspólnie z innymi oddzia-
łami polskimi oraz przyjaciółmi z Legii Polsko-
-Włoskiej z Nysy tworzyliśmy główny trzon wojsk 
francuskich walczących z Austriakami. Poranny 
kilkukilometrowy przemarsz do sąsiedniej 
miejscowości był przedsmakiem bitwy, która 
miała miejsce po południu. Licznie zgromadzona 
publiczność miała możliwość podziwiać salwy 
artyleryjskie, szarże konnicy i  walki wręcz, 
a makiety zabudowań i liczne efekty pirotechniczne 
przeniosły w  czasie nie tylko widzów, ale 
i  ok. 200 żołnierzy. Dzień został zakończony 
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przemarszem i  okazaniem wojsk na placu obok 
starego młyna. 

Bitwa o Twierdzę Srebrna Góra
W dniach 8-10 czerwca nasz oddział reprezen-

tował Połaniec w bitwie o Twierdzę Srebrna Góra. 
Ta niezdobyta twierdza robi niesamowite wrażenie za 
każdym razem, kiedy się do niej pojedzie. Po rozbiciu 
obozu spędziliśmy wieczór przy ognisku z naszymi 
przyjaciółmi z całego kraju, a zwłaszcza z Legioni-
stami z Nysy. O godzinie 16.30 w obecności licznie 
zebranych widzów odtworzona została bitwa wojsk 
pruskich broniących warowni przed armią Napo-
leona. Bitwa efektowna z ciekawym scenariuszem, 
wzbogacona o spontaniczne potyczki poszczególnych 
oddziałów była niewątpliwie niezapomnianą atrakcją 
dla zgromadzonych turystów. Dla nas ważne, że nasz 
oddział równo maszerował, równo strzelał i dzielnie 
stawał w szranki z „pruskimi kanaliami”. 

Dni Twierdzy Nysa 
Tradycyjnie, jak co roku, 28 lipca nasz oddział wziął 

udział w Dniach Twierdzy Nysa. Główna część impre-
zy przygotowana została na Forcie nr 2. Dzień rozpo-
częły ćwiczenia na Forcie, po których wojska udały 
się do miasta. Po przemarszu ulicami, na rynku przed 

katedrą odbyło się okazanie wojsk. Impreza w Forcie 
rozpoczęła się o godz. 15.00, a jej główna część – bi-
twa wojsk napoleońskich z Prusakami o godz. 18.00. 
W bitwie wzięło udział ponad 200 żołnierzy, a dodat-
kową atrakcją były efekty pirotechniczne. Najciekaw-
szą częścią święta okazała się jednak wieczorna bitwa. 
Zmrok uwypuklił efekty dymu i ognia ziejącego z luf 
walczących żołnierzy. Imprezę zakończyła wspólna 
biesiada uczestników, którzy świętowali przy okazji 
15-lecie działalności Legii Polsko-Włoskiej z Nysy. 

Połaniec na Defiladzie 100-lecia
W  środę 15 sierpnia, w  dniu Święta Wojska 

Polskiego w Warszawie odbyła się Wielka Defilada 
Niepodległości. Nasi Legioniści porzucili mundury 
dla chłopskich sukman i przemaszerowali ulicami sto-
licy jako kosynierzy, jednak dwie Połańczanki masze-
rowały tuż za nami w szeregach nyskich Legionistów.

Połańczanie w Bitwie Narodów
W dniach 19-21 października oddział Legii Polsko-

-Włoskiej, działający przy Towarzystwie Kościusz-
kowskim, wziął udział w rekonstrukcji Bitwy Naro-
dów. Była to jedna z największych bitew, w jakich 
do tej pory braliśmy udział, a to za sprawą ok. 1000 
żołnierzy, którzy zjechali do Niemiec z całej Europy. 

Potyczka napoleońska podczas Dni Połańca
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Bitwa pod Lipskiem – znana też jako „bitwa na-
rodów” – miała miejsce w dniach 16–19 paździer-
nika 1813 roku między wojskami francuskimi pod 
przywództwem Napoleona Bonaparte, a wojskami 
koalicji antyfrancuskiej (złożonej z Austrii, Prus, Rosji 
i Szwecji). Była to największa bitwa w kampaniach 
Napoleona i jego najcięższa porażka. 

Rok 2018 planujemy zakończyć udziałem w naj-
większej w Europie rekonstrukcji bitwy w czeskim 

Slavkowie koło Brna (na świecie znanym jako Au-
sterlitz), gdzie rozegrała się jedna z najsłynniejszych 
bitew. To tylko niewielki wycinek tego, co udało się 
nam zrobić w tym roku. Na stronie www.polaniec.net 
można przeczytać więcej zarówno o naszym oddziale 
Legii Polsko-Włoskiej, jak i o Kosynierach działają-
cych przy Towarzystwie Kościuszkowskim.

Święto Twierdzy Nysa
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Działalność Towarzystwa Kościuszkowskiego  
w Połańcu w 2018 r.

KALENDARIUM
14 stycznia – Połaniec –przekazanie wydawnictw na WOŚP,

27 stycznia – Rytwiany – obchody rocznicy Powstania Styczniowego,

1-4 lutego – Białoruś – wycieczka w rocznicę urodzin T. Kościuszki,

11 lutego – Połaniec – Rajd Pieszy – Tatarski,

25 lutego – Małogoszcz – rocznica bitwy z czasów Powstania Styczniowego,

28 lutego – Walne Zebranie Członków TK,

13-15 kwietnia – Wyjazd w Bieszczady (Sanok),

20-22 kwietnia – Raszyn – Inscenizacja Kościuszkowska i szkolenie pułków piechoty XW,

29 kwietnia – TVP Kielce program „Koło się kręci” z udziałem kosynierów,

3 maja – Połaniec – uroczystości rocznicy Konstytucji,

4-6 maja – Połaniec –Manewry Wojsk Napoleońskich podczas Dni Połańca; Bieg Kościuszkowski 
(Running Połaniec),

6 maja – odznaczenie medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” prezesa TK Radosława Matu-
siewicza,

9 maja – Połaniec – impreza rodzinna „Biegiem dróżką za Kościuszką”,

10 maja – Połaniec – lekcja historii w Szkole Podstawowej pt. “Być jak Kościuszko”,

13 maja – Połaniec – Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,

15 maja – Połaniec – lekcja historii dla Przedszkolaków,

18-20 maja – Czechy – HAJ – impreza napoleońska,

4 czerwca – Połaniec – lekcji historii dla klasy I „ab” Liceum Ogólnokształcącego,

8-10 czerwca – Srebrna Góra – – impreza napoleońska,

13 czerwca – Zrębin – lekcja historii dla uczniów Szkoły Podstawowej,

16 czerwca – Sosnowiec – rekonstrukcja wydarzeń z czasów Powstania Styczniowego,

21 czerwca – Połaniec – Spotkanie otwierające projekt „Z Kościuszką po Niepodległość”,

23 czerwca – Winnica – Noc Świętojańska,

7 lipca – Ruszcza – Piknik Kosynierski,

21 lipca – Połaniec – brama weselna w kosynierskim klimacie,

27-29 lipca – Nysa – impreza napoleońska podczas Dni Twierdzy Nysa,

15 sierpnia – Warszawa – Defilada Niepodległości,

19 sierpnia – Mżygłód k/Sanoka – XII Kermesz Karpackich Smaków,
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31 sierpnia – Budziska – biwak historyczny dla zuchów z zastępu „Włóczykije” z Łubnic,

1 września – Połaniec – spacer na Grób Nieznanego Żołnierza,

7 września – Połaniec – spektakl „Wódz” pod patronatem ENEA Połaniec,

8 września – Połaniec – Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego,

9 września – Krzemieniu k/ Sokołowa Podlaskiego – Piknik historyczny,

19 września – wystawa zdjęć „Tradycje Kościuszkowskie w Połańcu”

20 września – Połaniec – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,

21-23 września – Bieszczady – wycieczka członków TK,

23 września – Jaszczew k/Krosna – piknik historyczny dla Harcerzy,

29 wrzesień – Niepołomice – impreza historyczna Pola Chwały,

5 października – Połaniec – Festyn Rodzinny dla przedszkolaków,

6-7 października – Maciejowice – Udział w Sesji Kościuszkowskiej,

11 października – Warszawa – odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi sekretarz TK pani Anny 
Kaniszewskiej,

17 października – Połaniec – zakończenie projektu „Z Kościuszką po Niepodległość”,

19-21 października – Niemcy – Lipsk – rekonstrukcja bitwy napoleońskiej,

1 listopada – Połaniec – spacer „Zaduszny”,

11 listopada – Połaniec – Obchody 100-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,

11 listopada – Połaniec – poświęcenie sztandaru „Żywią Y Bronią”,

13 listopada – Połaniec – Turniej integracyjny w Kręgle członków TK,

16 listopada – Połaniec – udział w Turnieju Bowlingowym o Puchar Prezesa Zarządu PTTK,

20 listopada – Połaniec – spotkanie Zarządu TK w sprawie planów na rok 2019,

1-2 grudnia – Czechy – Slavkow k/Brna – rekonstrukcja bitwy pod Austerlitz,

grudzień – Połaniec – Spotkanie Świąteczne członków TK.

PROJEKTY
W roku 2018 Towarzystwo Kościuszkowskie realizowało szereg zadań w ramach pozyskanych 

grantów. Dzięki zaangażowaniu członków naszego stowarzyszenia na rzecz lokalnej społeczności 
wiele firm i instytucji docenia naszą pracę, co przekłada się na pozyskiwanie środków finansowych.

Pierwszym zadaniem była realizacja zadania publicznego pn.  „Organizacja i popularyzacja 
działalności kulturalnej i wydawniczej o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej” 
zleconego przez UMiG w Połańcu. To zadanie realizujemy już od 2001 roku. Dzięki niemu nasze 
stowarzyszenie sfinansowało część historyczną Dni Połańca, zakupiło replikę munduru Kościuszki 
oraz wydało niniejsze „Zeszyty Połanieckie”.
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Część historyczna Dni Połańca nie byłaby tak okazała, gdyby nie wsparcie największej naszej 
firmy ENEA Połaniec. To właśnie dzięki rekomendacji Prezesa Lecha Żaka, obecnego na Jubileuszu 
30-lecia Towarzystwa Kościuszkowskiego, udało się pozyskać środki z Fundacji ENEA na projekt 
„Pierwszy krok do Niepodległości”. Projekt pozwolił na zaproszenie do naszego miasteczka gru-
py wojsk napoleońskich z całej Polski i nawiązywał do czasów utworzenia pierwszych legionów 
polskich we Włoszech, zaraz po upadku Insurekcji Kościuszkowskiej. 

Największym wyzwaniem, zawierającym najszerszy wachlarz zadań była realizacja projektu 
 „Z Kościuszką po niepodległość” z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 i zadania1.2.3 – Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu.

Celem tego grantu było podniesienie świadomości i wiedzy historycznej mieszkańców regionu 
Połańca dotyczącej wydarzeń z czasów Powstania Kościuszkowskiego, będącego pierwszym zrywem 
narodowym w dążeniu do odzyskania niepodległości. Dzięki temu grantowi zorganizowaliśmy lub 
uczestniczyliśmy w takich wydarzeniach jak: Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej na krótką 
formę filmową o tematyce regionalnej; Festyn rodzinny dla Przedszkolaków; Noc Świętojańska; 
Wystawa zdjęć archiwalnych; Piknik historyczny dla Zuchów; czy Piknik kosynierski dla mieszkań-
ców gminy.

TVP Kielce z wizytą na Kopcu Kościuszki w Połańcu
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Towarzystwo Kościuszkowskie od lat włącza się w różne formy aktywizacji mieszkańców Połań-
ca. Sport zawsze był dla nas bardzo ważny, dlatego z przyjemnością podjęliśmy się pomocy przy 
realizowanym przez Urząd Miasta projekcie budowy siłowni zewnętrznych na terenie naszej gminy.

Projekt realizowany był ze środków Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły w ramach 
“Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 – Działania niekomercyjne 
tworzące warunki do aktywności mieszkańców.

18 kwietnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu podpisane zostały Umowy na budowę 
siłowni zewnętrznych na terenie gminy Połaniec. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, 
którą została fi rma Magic Garden z Pakości. Firma ta podpisała umowy z Urzędem Miasta, Stowa-
rzyszeniem Aktywności Lokalnej Bez Granic oraz Towarzystwem Kościuszkowskim.

Największy zakres prac zawiera umowa z UMiG, jednak dzięki naszym dwóm stowarzyszeniom 
możliwe było pozyskanie dodatkowych dotacji z PROW. 

Nasze stowarzyszenie odpowiedzialne było za zainstalowanie elementów do ćwiczeń w następu-
jących miejscowościach: Ruszcza (plac zabaw przy OSP); Brzozowa; Kraśnik; Łęg; Maśnik; Rybitwy; 
Winnica; Wymysłów i Zrębin.

28 sierpnia odwiedziliśmy wszystkie te miejsca, z satysfakcją stwierdzając, że zakres prac zawarty 
w naszej umowie został zakończony, a urządzenia już są użytkowane przez mieszkańców.

Ze „Śpiewnika”  Marii Konopnickiej
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