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Szanowni Czytelnicy!

Przed Wami nowy, 30. już numer „Zeszytów Po-
łanieckich”, można więc mówić o małym jubileuszu. 
Jak na wyjątkowy numer przystało, będzie on bogaty 
w ciekawe treści, które – mam nadzieję – zaintere-
sują każdego.

Jako że w tym roku przypada 40-lecie uruchomie-
nia pierwszego bloku Elektrowni Połaniec, lekturę 
warto rozpocząć od artykułu prezesa Towarzystwa 
Kościuszkowskiego w Połańcu, 
Radosława Matusiewicza, po-
święconego historii największego 
pracodawcy w naszej gminie. Nie 
brak w nim ciekawostek, a także 
unikatowych fotografii, podkre-
ślających związek zakładu z Ta-
deuszem Kościuszką. 

Interesujący dla każdego oka-
że się zapewne również tekst na-
szych Przyjaciółek z Przedszkola 
Publicznego w Połańcu, które w 
roku 2019 realizowały wspólnie 
z TK w Połańcu projekt o nazwie „Dla rzeki i lasu 
nie żałuję czasu”. 

Na pewno godne uwagi są również teksty naszej 
stałej autorki, Małgorzaty Dalmaty-Konwickiej, 
która w tym numerze dzieli się z Państwem swoim 
przemówieniem, wygłoszonym w Centrum Kultury  
i Sztuki w Połańcu z okazji Święta Niepodległości, 
ale również artykułami powstałymi dzięki rozmo-
wom ze świadkami czasów II wojny światowej. Jest 
też krótki, ale godny polecenia tekst o rękopisie „Pana 
Tadeusza”, który można było zobaczyć na własne 
oczy w tarnobrzeskim Dzikowie.

Dla osób pasjonujących się czasami insurekcji 
kościuszkowskiej z pewnością cenne okażą się fa-
chowe teksty naszego nowego autora – Dariusza 
Szpakowskiego. Zawierają one bogatą wiedzę na 
temat formacji wojskowych, mundurów oraz tytu-
latury czasów Naczelnika.

Nie mogło w „Zeszytach” zabraknąć artykułu ko-
syniera-seniora, czyli Konstantego Michorowskiego, 
który tym razem pochylił się nad postacią pułkow-
nika Ryszarda Kosa, bohatera popularnych książek 
Longina Jana Okonia.

W kolejnym artykule związanym z czasami dru-
giej wojny światowej prezes TK próbuje „ocalić od 
zapomnienia” wydarzenia i ludzi, związanych nie 

tylko z wojenną zawieruchą, ale 
też z naszym regionem. 

Bardzo interesującą propo-
zycją są również dwa teksty 
opracowane przez Łukasza 
Orłowskiego na podstawie 
historycznych wydań „Słowa 
Ludu”. Świetnie oddają one sen-
ny klimat Połańca z lat 60-tych, 
opisując oczekiwania, aspiracje, 
ale też realne problemy miesz-
kańców „grodu Kościuszki”  
z epoki przed budową wielkiej 

elektrowni węglowej. 
Pozycją obowiązkową jest z pewnością kolej-

na część Połanieckiego Słownika Biograficznego, 
poświęcona tym razem wybitnej postaci profesora 
Edwarda Warchałowskiego, którego rodzina wy-
wodzi się z Połańca. Profesor Warchałowski był 
światowej sławy geodetą i długoletnim rektorem 
Politechniki Warszawskiej. 

Ostatnie strony „Zeszytów” to tekst o historii  
i współczesnym rozwoju połanieckich szachów. Jak 
się okazuje, to dyscyplina z długą tradycją w naszym 
mieście, która w ostatnich latach zyskuje coraz więk-
szą popularność. 

 
Z życzeniami interesującej lektury, 

Marek Pedyński, 
redaktor niniejszego numeru „Zeszytów”
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Makieta Elektrowni Połaniec

Stefan Jarzyna (drugi z lewej) i Janusz Gil (w środku) podczas 
wizyty na budowie elektrowni

Radosław Matusiewicz

40 lat Elektrowni Połaniec

1 stycznia 1973 roku Dyrektor Zakładów Energetycznych Okręgu Wschodniego powołał zakład 
pod nazwą „Elektrownia Połaniec w budowie” z siedzibą w Połańcu – Zawadzie.
Od tego czasu zmieniło się bardzo wiele. Połaniec odzyskał prawa miejskie, stając się pięknym 
i czystym miasteczkiem. Decyzja o budowie elektrowni właśnie tutaj naprawiła niejako niespra-
wiedliwość historyczną, która zepchnęła nasz gród ze stolicy królewskiej kasztelanii do roli osady.

Rok 2019 był wyjątkowy dla połanieckiego za-
kładu. Jubileusz 40-lecia elektrowni, liczony od mo-
mentu uruchomienia jej pierwszego bloku energe-
tycznego, świętowany był na wielu płaszczyznach. 
Liczne imprezy kulturalne i sportowe odbywały się 
z tej okazji na terenie całego powiatu. Jest to więc 
dobry moment, aby przybliżyć rys historyczny „fa-
bryki prądu”, a przy okazji jej krótką przygodę z na-
szym bohaterem narodowym, jakim był Tadeusz 
Kościuszko.

Pierwsze lata
Kierownikiem rozpoczętej w 1972 r. budowy 

elektrowni został inż. Józef Zieliński. To właśnie on 
patronuje ulicy wiodącej od krajowej 77 w stronę 
zakładu. Inżynier Zieliński miał duże doświadczenie 
w tego typu inwestycjach z racji tego, że kierował 
wcześniej budowami elektrowni „Pątnów” i „Ko-
zienice”.

Pierwszy blok o mocy 200 MW został urucho-
miony w 1979 roku, a ostatni ósmy oddano 25 paź-
dziernika 1983. Łączną moc zainstalowana wynosiła 
wtedy 1600 MW.

16 stycznia 1989 elektrownia została przekształ-
cona w przedsiębiorstwo państwowe, a 9 listopada 
tego roku przyjęła nazwę Elektrowni im. Tadeusza 
Kościuszki.

Po modernizacji turbin w latach 1992–1995 moc 
zainstalowana wzrosła do 1800 MW.

Prywatyzacja
30 kwietnia 1996 elektrownia przekształcona 

została w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, 
a 6 kwietnia 2000 podpisano umowę prywatyza-
cyjną, w wyniku której strategicznym inwestorem 
zostało przedsiębiorstwo Electrabel International 
Holdings B.V. z siedzibą w Moerdijk w Holandii.

W 2003 roku podjęto decyzję o zmianie nazwy 
przedsiębiorstwa z Elektrownia im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Połańcu na Elektrownia Połaniec SA – Grupa 
Electrabel (w skrócie Electrabel Połaniec SA).

Od 2009 roku Electrabel wszedł w skład grupy 
GDF SUEZ (Gaz de France), a od 2015 r. Engie. 
Do 2016 r. elektrownia funkcjonowała jako ENGIE 
Energia Polska SA oraz ENGIE Bioenergia Sp. z o.o.

Nowe inwestycje
W tych latach zakład prowadził ciągłe inwesty-

cje, pełniąc w tym względzie wiodącą rolę w branży 
energetycznej.

12 lipca 2007 spółka budowlana Polimex-Mosto-
stal podpisała umowę w przedmiocie generalnego 
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Nieistniejące zabudowania w Zawadzie Plac zabaw pomiędzy ulicami Kościuszki i Czarnieckiego

Obraz z widokiem bitwy pod Racławicami
i podpisy pracowników elektrowni pod obrazem

wykonawstwa w Elektrowni Połaniec instalacji pod-
łączenia bloków od 1 do 8 do istniejącej instalacji 
odsiarczania spalin, a w marcu 2010 roku ENGIE 
Energia Polska i przedsiębiorstwo Foster Wheeler 
zawarły umowę w przedmiocie budowy Zielonego 
Bloku – bloku energetycznego opalanego wyłącznie 
biomasą.

5 czerwca 2013 odbyło się uroczyste, oficjalne 
otwarcie Zielonego Bloku w Elektrowni Połaniec. 
Zastosowana w nim jednostka, o mocy 205 MW, 
stanowi największy na świecie blok energetyczny 
opalany w 100% biomasą, pochodzącą ze zrębków 
drzewnych (80%) i odpadów rolniczych (20%).  
Inwestycja ta umożliwiła obniżenie emisji dwutlenku 
węgla o ponad 1,2 mln ton rocznie.

W maju 2012 roku ENGIE Energia Polska pod-
pisała z Alstom Power Sp. z o.o. umowę w sprawie 
modernizacji sześciu oraz kapitalnego remontu jed-
nego bloku elektrowni. Zrealizowanie umowy umoż-
liwiło wydłużenie czasu funkcjonowania elektrowni 
o kolejne 20 lat.

Elektrownia w Grupie Enea
23 grudnia 2016 r. ENGIE International Holdings 

B.V. i Enea SA podpisały warunkową umowę sprze-
daży 100% akcji ENGIE Energia Polska i od kwietnia 
2017 r. zakład nosi nazwę Enea Elektrownia Połaniec 
Spółka Akcyjna (Enea Połaniec SA).

Kościuszko
W latach 1989-2003 elektrowni, podobnie jak 

całemu miastu, patronował związany z Połańcem, 
jeden z największych Polaków, Tadeusz Kościuszko.

Nie był to jednak wtedy bohater narzucony, 
„na papierze”. Pracownicy naprawdę dumni byli 
z przyjęcia takiej nazwy elektrowni. Świadczy 
o tym zachowany wykonany własnoręcznie obraz 
z naklejonym z widokiem „Bitwy pod Racławicami” 

oraz podpisami pracowników wydziału Remontów 
Kotłowni, upamiętniający dzień nadania nazwy  
Kościuszki elektrowni.

Tadeusz Kościuszko widniał też na sztandarze 
elektrowni, pamiątkowych talerzach ściennych, 
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„Kościuszkowski” sztandar elektrowni

a jego popiersie stało w holu biurowca głównego. Lata 
prywatyzacji zakończyły zarówno pewien okres w hi-
storii naszego kraju, jak i bezpośrednio jeden z etapów 
w historii elektrowni.

Marzenia
Marzenia połańczan związane z budową elektrowni 

najlepiej widać w poniższych fragmentach reportażu 
Stanisława Ramsa wydanego właśnie w 1979 roku.

„Któregoś dnia przybiegł zdyszany sekretarz par-
tii Stefan Jarzyna. Wpadł do biura. Wracał właśnie 
za Staszowa. Już od progu poderwał wszystkich wia-
domością:

- Elektrownię u nas będą budować! Największą 
w Europie! – wyrzucił z siebie.

Toż to była sensacja dopiero! Zakasowała wszystko, 
każdą ciekawostkę dotąd tak skrupulatnie notowaną 

w ciemnozielonej kronice gminnej. Czymże były wo-
bec niej takie zdarzenia, jak przyjazd królowej ze świ-
tą, rozstrzelanie przez hitlerowców Suchej Rączki 
– pierwszego partyzanta; czym był napad leśnych 
na piekarnię Majewskiego albo odkrycie mensy 
z relikwią świętego Mikołaja na Górze Winnickiej, 
wykopanie garnka denarów starorzymskich wobec 
tej nowiny przyniesionej przez sekretarza? Najgło-
śniej było na zebraniach w ubiegłym roku. Obecny 
Połaniec oswoił się z myślą o fascynującej przyszłości. 
Ludzie mówią o tym spokojniej, chociaż nadal chciwi 
nowinek. Najpierw kilku obcych zaczęło kręcić się 
po polach i łąkach, po równinach między Zawadą, 
Luszycą, Łęgiem i Turskiem Małym. Bodaj trzy kilo-
metry od Połańca, a miedzami, na skróty, nawet bliżej. 
Potem zjechał pierwszy zwiad: trzydziestu geologów. 
Postawili barakowóz pod jabłonką Adamka z Zawady. 
Akurat w Święto Trzech Króli. (…)

Przyjechałem tu znów po jakimś czasie. A więc 
stało się to, co miało się stać. I co im było obiecane. 

Budują pod Połańcem gigantyczną elektrownię. 
W ciągu ostatnich dwóch lat zmietli starą wieś, po-
kroili poletka siecią betonowych ścieżek. Przesiekli 
sośniane zagajniki, pokrzywione od wichrów sady, 
chrusty bezlistne. Ciągną nasypy kolejowe od Staszo-
wa. W tym roku wjedzie do Połańca pierwszy pociąg. 
Pierwszy w historii sennego miasteczka bez statusu. 
Zaś na wygonie, za stodołami, ogródkami, wyrosły 
bloki mieszkalne. Kilkupiętrowe. Takich dotąd tu nie 
było. Patrzy się na te bloki ukradkiem przez zazdrost-
ki perkalikowe w oknach w oknach przycupniętych 
chałup.

Odjechały barakowozy geologów; grzebali w ziemi, 
wiercili, szukali przykrych niespodzianek. Znaleźli 
placet. Pożegnała Zawadę ekipa wywłaszczeń, umę-
czona targiem. 27 chłopskich rodzin wywędrowało 
z żywizną, krówką na postronku. I trochę pieniążków 

w kieszonce, na złagodzenie pożegnalnych wzruszeń. 
Ten i ów z zadrą krzywdy w sercu. Złamani prawem 
większości. Założą w końcu swe gniazda w innym 
miejscu. Zawitali budowlani. Generalny wykonaw-
ca Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemy-
słu z Krakowa – przysłał swych wodzów i pół setki 
funkcyjnych. Kilka setek rekrutów najęto spośród 
miejscowych. Takie są początki. A rychło będzie 
tu pracować kilkanaście wyspecjalizowanych przed-
siębiorstw. W najgorętszym okresie na placu budowy 
znajdzie zatrudnienie ponad 3,5 tysiąca ludzi. O pół-
tora tysiąca więcej, niż liczy mieszkańców Połaniec. 
Powstała już dyrekcja elektrowni w budowie, inwestor 
doglądający roboty. Dyrektor, inżynier Feliks Ruba-
szowski, zainstalował sztab operacyjny w pobliskim 
Staszowie. (…)

A więc – będzie największa w Polsce; przynajmniej 
trzy tysiące megawatów. Największa, póki jej najnow-
sze nie zdetronizują. Jej kominy widoczne będą w pro-
mieniu kilkudziesięciu kilometrów. Po uruchomieniu 
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Talerze z „kościuszkowskiego” serwisu

zatrudni ona dwa tysiące ludzi. Może nawet więcej. 
Koszty budowy – kilkanaście miliardów złotych. 
Przy niej powstanie zakład remontowy, fabryka be-
tonów komórkowych wykorzystująca surowiec: pyły 
dymnicowe. Inaczej mówiąc, dodatkowe setki osób 
znajdą pracę. Gigant będzie pożerał rocznie cztery 
miliony ton węgla. Poza tym 66 metrów sześcien-
nych wody na sekundę do schładzania agregatów. 
Wielka rzeka będzie im potrzebna! W Wiśle wody 
może być za mało; trzeba zmagazynować ją betono-
wym stopniem. Celowość budowy stopnia wodnego 
koreluje z ogólnopolskim planem, z inną ogromną 
inwestycją – budową kaskad na Wiśle: stanie się ona 
nowoczesną magistralą wodną transportującą rocz-
nie setki milionów ton ładunku. Skoro już będzie 
ten stopień wodny w Połańcu, powstanie także port 
przeładunkowy, bo paliwo będzie wędrować ze Śląska 

rzeką. A także inne ładunki. Miliony ton przeładunku 
rocznie. To wielki port. Nowoczesne statki rzeczne 
będą tu cumować, duże barki, zestawy pchane, a także 
biała flotylla. Warto przypomnieć, że Szczecin, naj-
większy port na Bałtyku, ma ładunki roczne ledwie 
trzykrotnie większe od przewidywanych w Połańcu. 
Oto co znaczy gigantyczna elektrownia.

Tak to jeden problem wiąże się łańcuszkiem z inny-
mi, aby utworzyć mozaikę inwestycji różnych, barw-
ną nowymi miliardami. Bo skoro spiętrzona woda 
zaleje łachy w dolinie, w pobliżu kopca Kościuszki, 
zrodzi się myśl zagospodarowania turystycznie pięk-
nego akwenu. W sam raz dla wczasów robotniczych, 
na ośrodek sobotnio-niedzielnej rekreacji. Myślę, 
że drzewa i krzewy w tym zakątku już teraz można 
sadzić; kiedyś będą duże, szybciej urosną niż każą pla-
niści. Wraz z przemysłowymi inwestycjami rozbudzą 
się potrzeby socjalne, mieszkaniowe regionu. Po pro-
stu musi wyrosnąć nowe miasto. Połaniec w ciągu 
lat rozrośnie się przynajmniej ośmiokrotnie. Będzie 

miastem szesnastotysięcznym. A zatem większym niż 
dzisiejszy Staszów.

Stworzy to potrzeby dodatkowego zatrudnienia 
różnego typu specjalistów. No bo wyrosną nie tylko 
budynki mieszkalne. Planiści obiecują: panoramicz-
ne kino, dom kultury, kluby, hotel, ulice oświetlo-
ne nocą neonami. Będą bogatsze witryny sklepów, 
ośrodek sportów wodnych, apteki i przychodnie, 
dworce – kolejowy i pekaesowy, przedszkola i żłobki. 
Miasto będzie miało sieć kanalizacyjną, wodociągi, 
gaz w mieszkaniach, centralne źródło ciepła, skwery 
i parki. – To będzie prawdziwe miasto – powiadają 
tu z dumą. Nawet wesołe miasteczko zaplanowali 
urbaniści, nawet motel, halę sportową, basen z pod-
grzewaną wodą. Wody ciepłej dostarczy elektrownia 
za darmo; tysiące metrów sześciennych! Także dla du-
żych gospodarstw ogrodniczych pod szkłem. A kiedy 

główne drogi kołowe i żelazne dotrą do Połańca 
od strony Staszowa, czemu nie połączyć przez Wisłę 
z pobliskim Mielcem – potężnym ośrodkiem prze-
mysłowym? W ten sposób Połaniec zyskałby wreszcie 
łączność ze światem w różnych kierunkach; stałby 
się miastem przy wielkich szlakach. Tak było zresztą 
już przed ośmiu wiekami, kiedy to powstała osada 
targowa przy trakcie ze Śląska, Krakowa w stronę waż-
nego wówczas Sandomierza i dalej – na Ruś, Pilzno, 
Żmigród, ziemię węgierską. Elektrownia przyciągnie 
do siebie przemysły energochłonne. Huta aluminium 
chyba zrobi tu wielką karierę. A wówczas…

Tyle obiecują planiści. A co z tych obietnic zosta-
nie? Przyszłość pokaże. (…)

Piękna wizja, przynajmniej dla miejscowych. Urze-
kła ona także staszowian. Władze Staszowa miały wła-
sną koncepcje. Zawierała się ona w pytaniu: czemu 
by tych inwestycji socjalnych nie zlokalizować w Sta-
szowie? Budujmy nowe dzielnice w Staszowie – rzekli. 
Pracowników elektrowni można dowozić codziennie 



8

Anna Kaniszewska, Beata Mika, Monika Szywała

DLA RZEKI I LASU NIE ŻAŁUJĘ CZASU

Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale 
– ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, 
społeczeństwo, ludzie i wszelkie bogactwa.

Bolesław Prus

Bardzo ważne jest, by dziecku już w wieku przedszkolnym ukazać potęgę i piękno otaczającego 
świata, wzbudzić w dziecku pozytywne uczucia, takie jak odpowiedzialność wobec siebie i przyrody. 
Działania te wpisały się w projekt „Dla rzeki i lasu nie żałuję czasu”, który powstał dzięki współpracy 
Pani Anny Kaniszewskiej Dyrektora Przedszkola Publicznego w Połańcu oraz Pana Radosła-
wa Matusiewicza Prezesa Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu, które objęło patronat 
nad nieformalną grupą pn. „Brygada znad Czarnej”. Projekt został dofinansowany ze środków 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Fundacji Aktywizacji i Rozwoju w Staszowie. Dzięki realizacji tego projektu 
zakupiliśmy dla przedszkolaków: dziewczęce stroje krakowskie, sztalugi malarskie, nagrody dla 
dzieci oraz akcesoria: worki i rękawice do sprzątania.

27.09.2019 roku na terenie lasu wokół kopca 
Kościuszki w Połańcu odbyły się „Podchody Ko-
synierskie”. W grze terenowej, której celem było 
poszukiwanie części stroju Kosyniera, uczestniczyły 
dzieci z najstarszych grup przedszkolnych wraz z ro-
dzicami i przyjaciółmi z Towarzystwa Kościuszkow-
skiego, na czele z panem Konstantym Michorowskim. 
Celem Podchodów było promowanie aktywności 
dzieci w konkurencjach i zabawach w terenie oraz 
poszerzanie wiedzy historycznej. Stworzenie okazji 
do bezpośredniego kontaktu z jesienną przyrodą do-
starczyło dzieciom wiele radości i niezapomnianych 

wrażeń. Ponadto wszyscy uczestnicy mieli możliwość 
nauki tańca „Krakowiak” przy kopcu Kościuszki.

Dzieci, podzielone na cztery zespoły, odnajdywały 
kosynierskie atrybuty: czapkę rogatywkę, kosę, torbę 
oraz pas. Każda grupa podążała wyznaczonym szla-
kiem, spotykając postaci bajkowe i leśne zwierzęta, 
które przygotowały ciekawe zadania do wykonania. 
Przedszkolaki wykazały się wiedzą przyrodniczą o le-
sie, rozwiązując zagadki, układały puzzle, segregowały 
i konstruowały z materiału przyrodniczego, rozwiązy-
wały zadania z elementem kodowania, uczestniczy-
ły w ćwiczeniach i zabawach ruchowych w terenie. 

ze Staszowa do Połańca. To niewiele, kilkanaście ki-
lometrów raptem. (…)

No tak, ładny był ten sen. Ale podniósł się krzyk 
okrutny w Połańcu, jakby zmartwychwstały zaciągi 
kosynierów Naczelnika, co przed stu osiemdziesięciu 
laty pisał Uniwersał połaniecki w chacie pradziada 
Majewskiego. Warchałowski, nie oglądając się na in-
nych, coś ponad dziesięć pisemnych protestów wysłał 
do władz centralnych w imieniu Polańczyków. Dyrek-
tor budowy, inżynier Stanisław Błaziak, molestowany 
przez lud tubylczy, raz po raz nawoływał na zebra-
niach: pomożemy! Stefan Jarzyna, sekretarz partii, ga-
sił wzburzenie obietnicami, pokazując staszowianom 
figę. Narodziły się pierwsze zawistki, podrażnienia, 
niesnaski. (…)

Gdy Połaniec odwiedził sekretarz Gierek wraz 
z premierem powiedział wtedy pamiętne słowa: - Nie 
krzywdzić Połańca! – I dodał: - Połaniec stanie 
się największym miastem między Sandomierzem 
a Krakowem”.

Może słowa te sprawdzą się podczas obchodów 
50-lecia Elektrowni Połaniec…

Źródło:
• Wikipedia
• S. Rams „Paszport na Łysą Górę”, Wydawnictwo 

Iskry, Warszawa 1979
• Monografia Elektrowni Połaniec
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Akcja sprzątania terenów wokół kopca Kościuszki w Połańcu

Połanieckie przedszkolaki podczas lekcji o dobrodziejstwach  
wodnego świata

Nauka przez zabawę – w roli nauczyciela Artur Komorowski,  
prezes zarządu firmy „Propol”

Poprawne rozwiązanie zadań stanowiło wskazów-
kę i warunek przejścia do następnego stanowiska. 
Podczaj tej leśnej przygody dzieci słuchały i śpiewały 
wesołe piosenki ekologiczno-przyrodnicze.

Przy blasku październikowego słońca w leśnej 
scenerii pod kopcem Kościuszki w Połańcu, dnia 
15.10.2019 r. odbył się także „Przedszkolny plener 
rysunkowy” pt: „Jesień oczami przedszkolaków”, 
który był drugim działaniem zaplanowanym w projek-
cie. Z ogromnym zapałem i entuzjazmem dzieci ryso-
wały otaczający je las i historyczny kopiec Kościuszki. 
W tym przedsięwzięciu wzięły udział starsze grupy 
przedszkolne z Połańca, Łubnic, Ruszczy i Zrębina.

Aby nikomu nie zabrakło zapału i inwencji 
twórczej, małych artystów wspierali Pani Jesień 
i Przyjaciel Przedszkola, Pan Konstanty Michorow-
ski, który jest nie tylko kosynierem, ale i artystą, 

rzeźbiarzem-amatorem. Podczas pleneru powstały 
piękne prace, odzwierciedlające niepowtarzalne bar-
wy jesieni. Dużą radość sprawiła dzieciom możliwość 
rysowania przy sztalugach malarskich oraz nagrody 
i pamiątkowe dyplomy.

W niewielkiej odległości od Przedszkola Publicz-
nego w Połańcu przepływa rzeka Czarna z charakte-
rystyczną fauną i florą. W ramach realizacji projektu 
„Dla rzeki i lasu nie żałuję czasu” 17.10.2019 r. zor-
ganizowaliśmy „Warsztaty edukacyjne nad Czarną”, 
by wzbogacić wiedzę na temat rzeki. Ponadto naszym 
celem było kształtowanie postaw proekologicznych 
w bezpośrednim kontakcie z przyrodą czy poszerzenie 
wiadomości na temat różnych form spędzania czasu 
wolnego nad rzeką.

W ramach warsztatów edukacyjnych nad rzeką 
Czarną odbyło się spotkanie z Arturem Komorowskim 
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– Prezesem Zarządu Spółki „PROPOL”, autorem 
Przewodnika kajakowego po rzece Czarnej, który opo-
wiedział o znaczeniu wody w życiu człowieka. Dowie-
dzieliśmy się i zobaczyliśmy, skąd się wzięła nazwa 
rzeki, zapoznał nas z mieszkańcami i roślinnością rze-
ki, przedstawił na makiecie przebieg rzeki od źródła 
do ujścia oraz zbadaliśmy czystość i właściwości wody 
rzeki Czarnej, a nawet mogliśmy skosztować czystą 
wodę pitną. Kolejnym punktem warsztatów było spo-
tkanie z rodzicami – wędkarzami panami Łukaszem 
Szkolakiem i Łukaszem Jazgarą, którzy zaprezentowali 
nam stroje, sprzęt, akcesoria wędkarskie, i z którymi 
poznaliśmy także wiele gatunków ryb. Opowiedzieli 
nam o swojej pasji wędkowania, swoich rekordach. 

i opiekunowie. Dzieci przy wesołych pląsach jesiennej 
muzyki bawiły się, malowały kredą czy łapały bańki 
mydlane. Każde dziecko dostało także mały „Paszport 
turystyczny” po naszych zakątkach świętokrzyskiego. 
Wszyscy z wielkim zaangażowaniem porządkowali 
otoczenie i zakątki Połańca – jesteśmy bardzo dumni 
z naszych przedszkolaków i ich rodzin. Akcja odbyła 
się sprawnie, z wielką energią do działania!

Jeśli świat będzie czysty – zdrowa będzie żywność, 
powietrze, woda… To wpajamy dzieciakom już 
od najmłodszych lat. Nasze przedszkole na co dzień 
starannie dba o segregację śmieci, czystość pomiesz-
czeń, jak i samego otoczenia. Przestrzegają tej zasa-
dy tak dorośli jak i dzieci. Mamy nadzieję, że w ten 

Dzieci mogły także zaobserwować sposób zarzucania 
wędki. Bardzo ciekawym punktem wyprawy było 
puszczanie „kaczek na wodzie” – zabawa sprawiła 
wszystkim wiele niezapomnianych wrażeń.

21.10.2019 r. odbył się „Rodzinny patrol rzeki 
Czarnej” oraz terenu leśnego na kopcu Kościuszki 
w Połańcu. Nasze przedszkolaki wraz z rodzinami 
w atmosferze emocjonalnego zaangażowania uczest-
niczyły w akcji i oczyszczały z odpadów najbliższą 
okolicę. Uczestnicy „uzbrojeni” w rękawice ochronne 
i worki na odpady przemierzały zarówno znajomy 
teren, ale też i nowy. Dzieląc się na dwie pokaźne 
drużyny, sprzątaliśmy wyznaczony odcinek brzegu 
rzeki Czarnej i lasu wokół kopca Kościuszki, a to, 
co tam znaleźliśmy (a było tego sporo…), zgroma-
dziliśmy w punkcie zbiórki końcowej. Właśnie tam 
obok pomnika Kościuszki czekała na uczestników 
miła nagroda za ciężką, solidną pracę – duże ognisko 
z kiełbaskami – jednoczące całą społeczność przed-
szkolną. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali rodzie 

Widząc radość i zainteresowanie dzieci przekonaliśmy 
się, że takie inicjatywy są potrzebne.

DZIĘKUJEMY 
ZA OGROMNE ZAANGAŻOWANIE 

CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ!

Od redakcji:

Projekt „Dla rzeki i lasu nie żałuję czasu” był w ca-
łości realizowany przez nieformalną grupę „Brygada 
znad Czarnej”, której patronowało Towarzystwo 
Kościuszkowskie w Połańcu. Dla „Kościuszkowców” 
głównym projektem zrealizowanym w 2019 roku był 
grant „Panie z Połańca proszą do tańca” (PROW 
na lata 2014-2020). Kwintesencję tego właśnie pro-
jektu przedstawiają fotografie na okładce niniejszych 
zeszytów.

Podczas realizacji projektów nie brakowało postaci z bajek

sposób zdobyte doświadczenia za-
owocują w przyszłości dobrymi eko-
logicznymi nawykami.

Stworzyliśmy warunki przed-
szkolakom do poznania historii, naj-
bliższej okolicy – rzeki, lasu. Dzieci 
obserwowały przyrodę, odczuwały 
piękno jej barw, dźwięków i różno-
rodnych zjawisk dzięki temu kształ-
towały swoją wrażliwość estetyczną, 
współodpowiedzialność i rozwijały 
szacunek do historii. Natomiast dla 
organizatorów – Przedszkola Publicz-
nego w Połańcu oraz Towarzystwa 
Kościuszkowskiego to duże wyzwa-
nie jak również ogromna satysfakcja. 
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Małgorzata Dalmata-Konwicka

POZNAJCIE KOBIETY NIEPODLEGŁOŚCI!

Przemówienie wygłoszone 11 listopada 2019 roku podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji 
obchodów 101. rocznicy Naszej Niepodległej.

Szanowni Państwo!

W ubiegłym roku hucznie obchodziliśmy setną 
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Cały świat usłyszał o kraju nad Wisłą, który przez 
123 lata próbował się wyzwolić spod jarzma zabor-
ców: Rosji, Austrii i Prus. Dzisiejsza, 101 rocznica 
do okrągłych nie należy, lecz to nas absolutnie nie 
zwalnia z obowiązku, by czcić ją równie uroczyście, 
jak w roku ubiegłym, gdy we wszystkich kościołach 
polskich w kraju i na świecie zabiły dzwony, a z głę-
bi naszych serc popłynął najpiękniejszy hymn, jaki 
znam – Mazurek Dąbrowskiego… W naszym Połańcu, 
pod pomnikiem Najwyższego Naczelnika Siły Zbroj-
nej Narodowej, Tadeusza Kościuszki, zatańczyliśmy 
poloneza na sto par, którego brawurowo poprowa-
dził Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, Pan Jacek 
Tarnowski z …. No właśnie, proszę mi przypomnieć 
z kim? Ha! Ha! Ha! Z każdą minutą adrenalina rosła! 
Padły salwy! Strzały z muszkietów członków Towarzy-
stwa Kościuszkowskiego i jeszcze Pan Wołodyjowski 
machał szablą, w którego postać wiernie wcielił się 
Prezes, kolega Radosław Matusiewicz. Zespół tańca 
ludowego „Podkowa”, zespół „Sidus” i grupa teatralna 
„Maska” działające w naszym centrum kultury i sztuki, 
uświetnili tańcem, śpiewem i wierszem tą niezwykłą 
rocznicę. Tyle tytułem wstępu.

Sięgając pamięcią wstecz, podkreślić należy, że wal-
ka o niepodległość rozpoczęła się przed rozbiorami. 
Pamiętamy z lekcji historii fakt o zawiązaniu konfede-
racji barskiej w 1768 roku, której uczestnicy podjęli 
walkę o niezależność Rzeczypospolitej, ponieważ 
Rosja już od dawna ingerowała w sprawy polskie. 
Wojska konfederatów walczyły z wojskami carycy 
Katarzyny, jak również z królewskimi. Powody były 
oczywiste – S. A. Poniatowski był sprzymierzeńcem 
Rosji. Z czasem przejrzał na oczy, ale było już za póź-
no. Sprawy polityczne zaszły za daleko… Same nie-
szczęścia spadały na nasz kraj! Rozbiory! Zabory! 
Na przestrzeni stuleci historia i ikonografia bardzo 
mocno podkreślały rolę mężczyzn – bohaterów 
o walczących o wolność naszego narodu począwszy 
od T. Kościuszki po J. Piłsudskiego – twórcy Naszej 
Niepodległej. Jednakże w społeczeństwie polskim 
nie brak i odważnych kobiet! Większość ludzi my-
śli, że kobiety w czasie walk o niepodległość służyły 
mężczyznom wsparciem duchowym, modlitewnym, 
zbiórkami datków na potrzeby uzbrojenia wojskowe-
go, materiałów opatrunkowych i pracą w lazaretach 
czy roznoszeniem ulotek, odezw, korespondencji... 
A to była zaledwie niewielka część ich pracy. Kobiety 
z pełną determinacją i ogromnym zaangażowaniem 
działały w rozmaitych ruchach niepodległościowych. 
I zapewniam Państwa, że bronią władały równie 
sprawnie jak chochlą!

A zatem szanowni Państwo, poznajcie Kobiety Nie-
podległości! Podziwiane za swój upór, determinację 
i niezwykłe zaangażowanie budziły respekt i szacu-
nek płci przeciwnej! Francuski publicysta, Charles 
Montalembert, tak pisał o dzielnych Polkach: „Żadne 
cuda Kaplicy Sykstyńskiej czy kościoła św. św. Piotra 
i Pawła w Rzymie, ani muzyka Glucka czy Beethovena 
nie wywarły na mnie tak wstrząsającego wrażenia, jak 
płomienny śpiew Polek w czasie manifestacji, który 
wydał się pieśnią nadludzką”. Kobiety jednoczyły 
się, wyrażając swój sprzeciw wobec przemocy, jaką 
siał zaborca, i ubierały się w czarne suknie na znak 
żałoby po pięciu zabitych uczestnikach manifesta-
cji warszawskiej przed powstaniem styczniowym. 

Autorka artykułu 
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Zresztą nie tylko w suknie. W szeregach kobiet wal-
czących o niepodległość nie brakowało odważnych 
dam w spodniach, a wyglądały w nich wyjątkowo… 
Brały one udział w bezpośrednich starciach z wro-
giem, znosząc żołnierskie niewygody! Konfederacja 
barska zakazała kobietom uczestnictwa w oddziałach 
powstańczych, podobnie jak i w czasach insurekcji 
kościuszkowskiej. Nie było to jednak dla nich jakąś 
wielką przeszkodą. Dzięki przeróżnym podstępom 
i sztuczkom kobiety znajdowały swe miejsce w sze-
regach oddziałów wojskowych pod zmienionym na-
zwiskiem i w męskim przebraniu. Z czasów Księstwa 
Warszawskiego i wojen napoleońskich zachował się 
zaledwie jeden wiarygodny przekaz źródłowy o ko-
biecie walczącej w regularnej armii polskiej – Joannie 

która uratowała swą kompanię przed Kozakami koło 
Bychowa Starego nad Dniestrem.

Jeśli sięgnąć jeszcze dalej pamięcią wstecz, Rzecz-
pospolita od momentu zawarcia unii lubelskiej 
w 1569 roku była państwem wielonarodowościowym, 
w którym Litwini stanowili jedną z bardziej licznych 
nacji. A zatem kolejną naszą bohaterką niech będzie 
hrabianka Emilia Plater pochodząca z litewskiej linii 
Broel-Platerów, których ród zasiedlał ziemie Żmudzi 
i Inflant. Stając się już za życia legendą narodową, 
Emilia mając w małym palcu literaturę, sztuki piękne 
i języki obce, całym sercem walczyła o wolną Polskę 
i Litwę! Przebywając często w męskim towarzystwie, 
śledziła na gorąco wydarzenia polityczne. Jedna z jej 
koleżanek tak pisała o Emilii: „Emilia nigdy nie miała 

Patriotyczny wystrój CKiSz w Połańcu, podkreślony przez poczty sztandarowe

Żubr, rodem z Berdyczowa położonego w guberni 
wówczas wołyńskiej, która za swą bohaterską postawę 
w kampanii napoleońskiej została pierwszą damą Or-
deru Virtuti Militari. Razem ze swym mężem, udając 
jego brata – Macieja, służyła pod dowództwem płk 
Stanisława Potockiego w 7 kompanii 2 pułku piechoty. 
Walczyła zatem z Austriakami pod Raszynem i Górą 
Kalwarią. 14 października 1809 roku cesarz Napoleon 
Bonaparte podpisał pokój z Austrią. Joanna służy-
ła w 17 pułku w Toruniu. Później Napoleon stojąc 
na czele wielonarodowościowej armii, uwzględniając 
w tym stutysięczną bez mała armię Księstwa War-
szawskiego, wyruszył z impetem na Moskwę. I właśnie 
ta wyprawa dała Joannie odznaczenie Virtuti Militari, 

potrzeby kontaktu z rówieśnicami. Nie lubiła zabaw, 
a tańców nawet nienawidziła. Mierziło ją strojenie się. 
Gdy pozwolono jej na dowolny wybór sukni, zawsze 
decydowała się na ciemny, na ogół czarny”. Tymcza-
sem wybuchło powstanie listopadowe, które wzbu-
dzało płomienne nadzieję na odzyskanie upragnionej 
wolności. Emilia zwerbowała doń chłopów i ziemian, 
i pomknęła do Dyneburga. Po drodze zmłóciła skó-
rę Rosjanom. W miejscowości Jeziorosy dokonała 
wpisu do ksiąg ziemskich aktu powstania i tak oto 
stała się powszechnie zaakceptowanym przywódcą 
oddziału. Mimo licznych prób oddziały Emilii Plater 
twierdzy Dyneburg nie zdobyły. Wkrótce poznała 
bardzo żywiołową Marię Raszanowicz, która – jako 
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osobisty adiutant – uratowała jej życie podczas wy-
prawy na Kowno. Obie znalazły się pod komendą 
Konstantego Parczewskiego. Chcąc wesprzeć wal-
czącą Warszawę, Emilia źle oceniła swoje szanse. Wy-
czerpana warunkami wojennymi zmarła 23 grudnia 
1831 roku, stając się inspiracją dla potomnych, a dziś 
patronuje wielu szkołom i drużynom harcerskim.

Nie czekał naród polski zbyt długo na kolejną bo-
haterkę niepodległości. Oj nie! Mowa tu o Barbarze 
Czartoryskiej – pierwszej oficjalnej i etatowej żołnier-
ce, której imię nosi dziś Szkoła Podstawowa nr 221 
w Warszawie. Urodzona w grudniu 1810 roku w Stru-
dze w powiecie sochaczewskim, miała wśród swoich 
przodków legionistów Jana Henryka Dąbrowskiego 
i żołnierzy kampanii napoleońskiej. Sąsiedzi mówi-
li o niej: „Jeździ tak, jakby w dzieciństwie kołysano 
ją w siodle, a nie w kołysce”. Będąc świadkiem zdo-
bycia Arsenału, przygotowywała opatrunki dla wojsk 
powstańczych, pracując jako pielęgniarka, a później 
czynny żołnierz 7 pułku ułanów jako Bronisława 
Czarnowska. Za swe wielkie zaangażowanie w ofiar-
ną służbę wojskową otrzymała stopień podoficerski 
i Srebrny Krzyż Wojskowy Virtuti Militari. W chwi-
lach zwątpienia narodu polskiego mawiała: „Nie 
smućcie się, jeszcze nad nami słońce zajaśnieje”. Grób 
Barbary Czarnowskiej, podchorążego byłego Wojska 
Polskiego, primo voto Zakrzewskiej, secundo voto 
Żbikowskiej, zachował się do dziś na warszawskich 
Powązkach. Inną drogę walki o niepodległość wy-
brała księżna Kunegunda Ogińska urodzona w 1783 
roku na Litwie i spokrewniona z Emilią Plater. Wier-
na swemu mężowi, księciu Gabrielowi Ogińskiemu, 
razem z nim dzieliła wojenną tułaczkę, m.in. podczas 
wyprawy na Moskwę, po której książę z odmrożony-
mi dłońmi i nogami był bliski śmierci… I choć nie 
brała bezpośredniego udziału w walce, niosła pomoc 
chorym i rannym, zaopatrywała żołnierzy w żywność 
i broń. Cała Europa bez mała łączyła się z narodem 
polskim w powstaniu styczniowym. Solidaryzowali 
się z nami m.in. Niemcy, Francuzi, Włosi, Anglicy, 
a także wielu Rosjan, zwykłych żołnierzy i oficerów. 
Pułkownik armii szwajcarskiej, Franciszek L. von Er-
lach, śledząc starcia powstańców styczniowych z za-
borcą, określił ten zryw wojną kobiecą. Pisał: „Polki 
odgrywają w obecnym powstaniu tak niesłychanie 
ważną rolę, że za granicą nie można o tym wyrobić 
sobie pojęcia, jeśli się tego naocznie nie widziało. 
Kobiety są prawdziwą duszą powstania”. Skutek 
tego był taki, że Rosjanie, widząc w Polkach rosnące 
z każdym dniem zagrożenie, w 1863 roku ustanowili 

sądy wojskowe „dla przestępców płci obojga”. Dlatego 
też sądzono jednych i drugich z równą surowością. 
Natomiast Niemcy uważali wielką aktywność Polek 
za „patologię rozwojową”! Przyczyn tego zachowania 
szukano w braku własnego państwa.

Bohaterką powstania styczniowego była Maria Pio-
trowiczowa ur. w 1840 roku w majątku Krzucz, powiat 
Wieluń. Wkrótce jako żona nauczyciela, Konstantego 
z Chocianowic, ścięła włosy, wcisnęła na głowę cza-
markę i dawaj na Moskali! Wraz z oddziałem kosy-
nierów i strzelców doktora Józefa Dworzaczka parła 
do przodu 24 lutego 1863 roku w bitwie z Rosjanami 
pod Dobrą. Tam dopadli Panią Piotrowiczową! Zgi-
nęła od ciosów pik i szabel kozackich. Ogromnego 
dramatu dopełniał fakt, iż była wówczas w stanie bło-
gosławionym… Podarte, skąpane we krwi ubranie 
dzielnej Polki rodzina zachowała jako cenną relikwię. 
Naszą kolejną waleczną damą niechaj będzie Henryka 
Anna Pustowójtówna, pochodząca rodem z polsko-
-rosyjskiej rodziny, zaś urodzona w 1838 roku we wsi 
Wierzchowiska pod Lublinem. Całym sercem czuła 
się Polką, chociaż ojciec chciał ją ukształtować na oby-
watelkę rosyjską. Henryka pobierała nauki w żeńskim 
Instytucie Wychowania Panien w Puławach, którego 
celem było wynaradawianie Polek. W przypadku Pu-
stowójtówny na nic to się zdało. Jeden z dziennika-
rzy „Dwutygodnika dla Kobiet” pisał: „Tam to już 
w Puławach, na ławach szkolnych, w tych panień-
skich walkach o prawdę, wiarę i narodowość rozwi-
nęła się w Henryce stanowczość charakteru, szybka 
determinacja i energia wraz z odwagą nielękająca się 
niebezpieczeństwa. Tam to już w jej duszy rozgorzał 
płomień zapału dla Polski ideałów, tam to już wyro-
biła się gotowość poświęcenia chociażby życia dla 
Ojczyzny”. Skazana za bardzo aktywny udział w pa-
triotycznej manifestacji z okazji rocznicy zawarcia 
unii lubelskiej, przymusowo przebywała w żeńskim 
monastyrze w Moskwie. Nieogrzewana cela, ciężka 
praca fizyczna, głód, przymusowe nawrócenie na pra-
wosławie nie złamały charakteru Henryki, a wręcz od-
wrotnie, tylko ją zahartowały! W męskim przebraniu 
w połowie lutego 1863 roku przystąpiła do powstań-
czych oddziałów gen. Mariana Langiewicza. Zjawi-
skowej urody, brunetka o bardzo wyrazistych rysach 
twarzy, w czamarce i konfederatce prezentowała się 
znakomicie! Świetnie władająca pałaszem i bronią 
palną została przydzielona do kompanii strzelców 
pod komendę płk Dionizego Czachowskiego. Została 
adiutantem, więc przysługiwało jej prawo do jazdy 
konno. Używała pseudonimu Michał Smok. Szła jak 
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burza przez Małogoszcz, Pieskową Skałę, Chrobrze, 
Grochowiska, nocując w lasach, na gołej ziemi, często 
bez pożywienia… Pochowana na paryskim cmenta-
rzu Montparnasse obok równych sobie…

W czasach wielkich przemian społecznych po klę-
sce powstania styczniowego pojawia się postać Marii 
Bohuszewiczówny – wielkiej buntowniczki urodzonej 
4 stycznia 1865 roku w majątku Ceperka w powiecie 
słuckim, a więc na terenie dzisiejszej Białorusi. Mając 
za przodków uczestników kampanii napoleońskich, 
a także powstań – listopadowego i styczniowego, spo-
krewniona także przez rodzinę matki, Henryki z Mio-
duszewskich, z Tadeuszem Kościuszką, kontynuowała 
rodzinne tradycje, rezygnując ze wszystkich aspektów 
życia osobistego. Wkrótce wstąpiła do „Proletariatu” 
i działała pod pseudonimami „Regina”, „Wanda”, „We-
neda”. Po aresztowaniu założyciela partii, Ludwika 
Waryńskiego, Maria, w wieku zaledwie 19 lat, przejęła 
ster, krok po kroku odbudowując struktury partyjne, 
kółka robotnicze, konspiracyjne wydawnictwo, dru-
karnie, jak i trasy przerzutowe materiałów zakazanych. 
Dzięki swemu uporowi i niezwykłemu zaangażowaniu 
zyskała zaufanie i posłuch wśród robotników. Dało 
jej to pęd do dalszych działań. Wcielała w życie idee 
spółdzielczości zakładając szwalnie, introligatornie, 
a także spółdzielnie stolarskie i spożywcze, dając tym 
samym zatrudnienie wielu bezrobotnym członkom 
partii. Wszystko to wyglądało zbyt kolorowo. Policja 
carska non stop śledziła partię Proletariat, wykry-
wając miejsca spotkań działaczy, wpuszczając w ich 
szeregi swoich agentów i prowokatorów, inwigilując 
na wszelkie możliwe sposoby. 29 września 1885 roku 
aresztowano Marię i kilkudziesięciu działaczy partyj-
nych. Uwięziona w Cytadeli w X pawilonie, przezna-
czonym dla więźniów politycznych, bardzo brutalnie 
traktowana, bita i poniżana, została skazana na 5 lat 
zesłania. Przez Brześć i Moskwę dotarła do Uralu. 
Nastąpił nawrót gruźlicy. Duszności, kaszel, wymioty 
potęgowały chorobę. Maria Bohuszewiczówna zmarła 
w 1887 roku w więzieniu w Krasnojarsku.

Wiele Polek angażowało się także w rolę ambasa-
dorek kultury polskiej na arenie międzynarodowej. 
Tu nasuwa się postać wielkiej naszej aktorki, Heleny 
Modrzejewskiej, urodzonej 12 października 1840 
roku w Wolnym Mieście Krakowie. Święcąc triumfy 
najpierw na ziemiach polskich, potem brylując na sce-
nach teatrów brytyjskich i amerykańskich jako spe-
cjalistka od ról dramatycznych, niosła płomień wciąż 
rosnącej nadziei na wolną Polskę. Jej pogrzeb stał się 
wielką manifestacją patriotyczną naszego narodu.

Podobną rolę odegrały w polskich umysłach pisar-
ki, poetki. Jedną z nich była Eliza Orzeszkowa, wielka 
powieściopisarka. Któż z nas, będąc jeszcze w wieku 
szkolnym, nie czytał Nad Niemnem czy Gloria victis? 
Orzeszkowa brała przecież aktywny udział w powsta-
niu styczniowym, ukrywając w swoim domu m.in. 
ostatniego dyktatora tego zrywu niepodległościowe-
go, Romualda Traugutta.

I mamy kolejne wielkie nazwisko – Maria Konop-
nicka – autorka Roty napisanej w 1908 roku na Śląsku 
Cieszyńskim, stanowiącej protest Konopnickiej prze-
ciw wywłaszczeniom w zaborze pruskim, odśpiewanej 
po raz pierwszy w Krakowie podczas uroczystości 
odsłonięcia pomnika w 500 rocznicę bitwy pod Grun-
waldem. Inny jej utwór bezpośrednio z naszą ziemią 
związany to wiersz o Uniwersale połanieckim…

W dziedzinie nauki walczyła o wolną Polskę z rów-
ną determinacją i zaangażowaniem Maria Skłodow-
ska-Curie, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie 
fizyki i chemii. Jako świetny naukowiec prowadziła 
liczne badania nad promieniowaniem. Była świadoma 
faktu, iż w leczeniu bardzo przydatne są promienie 
rentgenowskie – promienie X, ale wówczas pracow-
nie wykorzystujące te promienie należały do rzad-
kości. A czas naglił. Sytuacja na froncie zmieniała się 
błyskawicznie… Przewożenie rannych było bardzo 
ryzykowne… Tak powstały małe Curie-samochody 
do wykonywania prześwietleń. 230 kg wyposażenia 
obejmowało maszyny wytwarzające prąd, lampy, 
stoły dla pacjentów, ekrany do prześwietleń i wózki 
do wożenia rannych. Do tego dochodził zapas ben-
zyny i obsługa pojazdu: lekarz, technik i kierowca. 
Ciężarówki te rozwijały prędkość 40 km na godzinę. 
Maria zdobyła jako pierwsza w historii kobieta prawo 
jazdy i prowadziła sama jedno z małych Curie, jeżdżąc 
jak najbliżej linii frontu. Jak na tamte czasy szokująca 
rzecz, zwłaszcza że pozwoliło jej na to francuskie mini-
sterstwo wojny! Maria razem z córką Ireną prowadziły 
szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek.

W 1912 roku powołano kobiece oddziały Polskich 
Drużyn Strzeleckich, lecz nasz Dzielny Wódz – Jó-
zef Piłsudski, podtrzymał wydany wcześniej zakaz 
udziału kobiet w starciach. Mogły służyć w wywiadzie, 
kurierce, formacjach sanitarnych i aprowizacyjnych. 
Jako członkinie Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego, 
która w 1916 roku liczyła już 12 tysięcy osób, czynnie 
wspierały legionistów.

Pamiętajmy, że w tym roku świętujemy 100-lecie 
praw wyborczych kobiet w Polsce. Jako ósme na świe-
cie, piąte w Europie otrzymałyśmy je. Tak! Najpierw 
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żebyśmy mogły głosować, a potem żeby na nas gło-
sowano… Na początku Marszałek Piłsudski był 
przeciwny przyznaniu kobietom praw wyborczych, 
ponieważ sądził, że są kobiety zbyt konserwatyw-
ne i łatwo nimi manipulować. Oj! Panie Marszałku! 
Nie zgadzam się z Panem ani odrobinę… Z czasem 
dał się przekonać, zwłaszcza, że kobiet w jego oto-
czeniu nigdy, ale to nigdy nie brakowało… Całą noc 
grupa sufrażystek stojąc pod oknami Belwederu wa-
liła parasolkami Marszałkowi w okna… W końcu 
wydał Dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa 

o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego 
z dnia 28 listopada 1918 roku, co utrzymała także 
konstytucja marcowa.

Szanowni Państwo! Patriotyzm, bohaterstwo 
często połączone z brawurą, adrenalina, poczucie 
humoru, ale także osobiste predyspozycje, to cechy 
walecznych Polek! One nie robiły tego dla poklasku 
czy prestiżu! One robiły to dla nas, byśmy tu dzisiaj 
mogli wszyscy być i wspólnie świętować 101. rocz-
nicę Naszej Niepodległej! A zatem niech żyje Wolna 
Polska!

Składanie kwiatów pod pamiątkowym głazem AK podczas uroczystości 11 listopada 2019 r.

Dariusz Szpakowski
 

OBRONA TERYTORIALNA 1972, A TYTULATURA TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

W 1974 ROKU

Rzeczpospolita w XVIII wieku była krajem mocno zacofanym politycznie, gospodarczo i militarnie. 
Nie należy się zatem dziwić, że taki stan rzeczy postanowiono zmienić, a ukoronowaniem tych prób 
było uchwalenie Ustawy Rządowej w dniu 3 maja 1791 roku. Dzięki niej, Rzeczpospolita zrzucała 
jarzmo zależności politycznej od ościennych potęg, kreując się na kraj samorządny i samowładny. 
Ale niestety ciemne chmury już zaczęły zbierać się nad granicami. Przejdźmy zatem do mówie-
nia ostatniego uchwalonego w 1792 roku projektu, mającego kluczowe znaczenie dla wydarzeń 
w dobie Insurekcji Kościuszkowskiej.

29 maja 1792 roku Sejm uchwalił prawo pod ty-
tułem „Przyspieszenie obywatelskiego bezpieczeń-
stwa”. Owa ordynacja zezwalała królowi na powołanie 
ochotniczych oddziałów w ziemiach i wojewódz-
twach zagrożonych wojną, a same odziały miały 

być dowodzone przez Regimentarzy. Postawić tutaj 
można pytanie, jak wiele takich oddziałów powstało 
w czasie wojny 1792 w obronie Ustawy Rządowej?

Nie da się jednoznacznie na nie odpowiedzieć. 
Zniszczenie i rozproszenie polskich archiwaliów 
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targowiczan, położyło tamę szerszemu powoływaniu 
obywatelskiej służby wojskowej.

Niemniej jednak wymienić należy choć parę na-
zwisk osób, które takie oddziały zorganizowały.

W województwie poznańskim wybrany na regi-
mentarza został Jędrzej Gończa Miaskowski, kawaler 
maltański.

W kaliskim obranym został Franciszek hrabia 
na Rożnowie Stadnicki.

W łęczyckim dostał patent od króla podkomorzy 
Stokowski.

W rawskim Józef Belina Leszczyński.

* zwoszczyk – woźnica: ** bixmacher – rusznikarz: *** podprofos – strażnik aresztu, podlegający profosowi, nazwa wskazuje podległość 
służbową analogicznie jak porucznik i podporucznik

przez ostanie 200 lat, bardzo zubożyło naszą wiedzę 
o ostatnich latach funkcjonowania Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów.

Wydaje się jednak, że krótki okres prowadze-
nia działań zbrojnych i przejęcie władzy przez 

W ziemi zawskrzyńskiej Piotr Celestyn Bońkowski, 
a w bielskiej Jędrzej Karwowski.

Znamy również samą strukturę organizacyjną tych 
ochotniczych oddziałów.

Miały nosić miano ‚Chorągwi’ i dzielić się na kon-
ne oraz piesze. W chorągwi konnej mieli służyć: rot-
mistrz, porucznik, podporucznik, chorąży, namiest-
nik sztandarowy, 8 podnamiestników, 96 towarzyszy, 
kowal, siodlarz, furier, trębacz oraz 16 luzaków. Do-
datkowo przewidziany był wóz prowiantowy z czte-
rema końmi. Razem ze zwoszczykiem* 130 ludzi. 
W chorągwi pieszej mieli służyć: rotmistrz, porucz-
nik, podporucznik, chorąży, wachmistrz, 8 kaprali, 
bixmacher**, furier, trębacz, podprofos***, 96 strzel-
ców, wóz prowiantowy z czterema końmi – razem 
ze zwoszczykiem 114 osób.

Uzbrojenie i umundurowanie:
Każdy strzelec miał mieć pikę długą na 3,25 łokcia 

(ok. 194 cm) z kruczkiem do celowania i paskiem 
do zawieszenia na plecach, kordelas, sztuciec gwin-
towy lub dobrą fuzję strzelecką. W konnej chorągwi 
każdy towarzysz posiadać miał pałasz, parę pistoletów 
oraz sztuciec. Ekwipaż koński jak i umundurowanie 
pozostawało w gestii danego Regimentarza. Nie-
mniej jednak ochotnicy powinni stawić się z własnym 
uzbrojeniem i koniem, zależnie od rodzaju służby. 
Stadnicki i Stokowski w pismach do króla w imieniu 
obywateli którzy zaciągnęli się, upraszali o możliwość 
służenia w ‚mundurach wojewódzkich’, natomiast 
Jędrzej Miaskowski donosił iż ma już dwustu kilku-
dziesięciu ludzi w ‚mundury skarbowe’ odzianych.

Jeżeli Stanisław August Poniatowski przychylił się 
do życzeń Obywateli, to wiemy jak kolorystycznie 
mogła wyglądać taka chorągiew konna, wystarczy 
sięgnąć do książeczki „Mundury wojewódzkie Rze-
czypospolitej Obojga Narodów”. Zamieszczone zo-
stały w niej wraz z opisami, barwne tablice owych 
mundurów dla poszczególnych ziem i województw. 
Natomiast chorągwie piesze mogły otrzymać ‚skarbo-
we’ krótkie kurteczki kroju wojskowego ale również 
w barwach przepisanych dla danego regionu.

Dziwić może używanie tutaj nazwy rotmistrz 
i wachmistrz przy komendzie pieszej. Ale nie jest 
to pomyłka, a zwykła wojskowa terminologia będą-
ca wówczas jeszcze w użyciu. Wystarczy porównać 
skład osobowy pieszych chorągwi obu buław hetmań-
skich czy nawet trybunalskiej. W każdej występuje 
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rotmistrz i wachmistrz. Pomyślano również nad 
przysięgą dla tych ochotników. Miała być taka sama 
jak dla ochotniczych batalionów lekkiej piechoty 
w regularnej armii. Król, jako zwierzchnik całej siły 
zbrojnej zalecał, by składana była podług poniższej 
formuły:

„Jako za ochotnika ofiarujący się, Nam Królowi, 
Rzeczypospolitej, Ustawie Rządowej i zwierzch-
ności wojskowej do której aplikowanym zostanie, 
wiernym i posłusznym będzie jako do czasu na który 
zapisał się. Służby pospolitej obrony nie porzuci, 
a subordynacji wojskowej zupełnie poddając się 
gdziekolwiek potrzeba iść im każe pójdzie. Komen-
dzie wyznaczonej podległy będzie i gwałtowności 
żadnej nikomu z Obywateli nie uczyni.”

4 lipca 1792 roku wydano dla dowódców tych 
oddziałów instrukcję, która regulowała obowiązki 
oraz podległość służbową. Co ciekawe, owa instruk-
cja tytułuje tak wybranych obywateli Naczelnikami! 
W każdym województwie miano patentować jed-
nego obywatela, który miał po złożeniu stosownej 
przysięgi, tworzyć oddziały i przewodzić im. Za-
ciągać je miał na podstawie imiennych list osób, 
które oświadczyły się służyć ochotniczo. Stosownie 
do ilości osób, miał prawo kreować oficerów i przed-
łożyć ich spis królowi. Miałby też prawo, za pokwi-
towaniem, korzystania ze wszelkich obywatelskich 
ofiar złożonych w broni, materiałów wojennych czy 
w gotowizny. Na wypadek przemarszów swoich 
oddziałów, mieli prawo egzekwować od lokalnych 
Komisji Cywilno-Wojskowych, wydania i udo-
stępniania kwater, furażu i żywności. Pozostający 
w danym województwie, ziemi czy powiecie Na-
czelnik lub oficer z jego polecenia, powinien zwra-
cać baczną uwagę na zawiązywanie się wszelkich 
związków i spisków będących przeciwnych prawu 
i spokojności publicznej. A po wykryciu takowych, 
powinien je przy użyciu ochotników oraz przydzie-
lonych komend wojskowych rozpędzać i winnych 
aresztować. A po przesłuchaniu przez Intendentów 
(śledczych), odstawić celem osądzenia do najbliż-
szego sądu. W wypadku zaistnienia potrzeby, dany 
Naczelnik miał poprowadzić swoich ludzi do wska-
zanego przez króla miejsca, lub podjąć współpracę 
z najbliższą komendą wojskową.

Jak widać jest to taka sama doktryna zakresu obo-
wiązków i powinności jak współczesnej Obrony Te-
rytorialnej, działania w głębi obrony wojsk własnych 
w zakresie utrzymania porządku oraz współpraca 
z armią regularną.

Wyjaśnienia wymaga jeszcze samo nazewnictwo, 
tytulatura obranych na dowódców obywateli. Otóż 
w pismach opisujących pomysł powołania lokalnych 
struktur wojskowych i wyboru obywateli, którzy 
by je poprowadzili, przewija się nazwa Regimentarz. 
Natomiast w zachowanych listach, Stadnicki i Sto-
kowski, dziękują królowi za obiór na Przewodnika 
wojewódzkiego! To nie wszystko jeszcze, bowiem 
instrukcja postępowania napisana dla nich 4 lipca 
mówi wyraźnie, że są Naczelnikami!!! Aż trzy nazwy 
dla określenia jednej funkcji - zwierzchnika oddzia-
łów, które miały prowadzić działania policyjno-woj-
skowe na podległym sobie terenie. Ich funkcjono-
wanie w roku 1792 dało asumpt do powołania dwa 
lata później tak zwanych ‚generałów ziemiańskich’ 
i formowania przez nich lokalnych oddziałów milicji, 
a sama nazwa „Naczelnika” stała się przyczynkiem 
do obrania przez Tadeusza Kościuszkę tytułu i funk-
cji Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodo-
wej, Zwierzchnika wszelkiej siły zbrojnej na terenie 
kraju, tak regularnej jak i ochotniczej. Co ciekawe, 
ochotnicy w Powstaniu 1794 roku składali już nieco 
inną przysięgę:

„Ja… przysięgam, że wierny będę Narodowi Pol-
skiemu i posłuszny Tadeuszowi Kościuszce, Naczel-
nikowi Najwyższemu wezwanemu od tegoż Narodu 
do bronienia Wolności, Swobód i Niepodległości 
Ojczyzny. Tak mi Boże dopomóż i Niewinna Męka 
Syna Jego.”

Rysunek przedstawia austriackiego strażnika 
granicznego, a zamieszczony tutaj został nieprzy-
padkowo. Otóż uzbrojony jest w pikę, na której za-
montowana jest metalowa stopka w kształcie odwró-
conej litery L, jest to wymieniony w tekście ‚kruczek 
do celowania’ przy pice strzelca chorągwi pieszej.

Bibliografia:
• Władysław Smoleński – „Ostatni rok Sejmu Wiel-

kiego”.
• Władysław Smoleński – „Konfederacja targowicka”.
• Tadeusz Jeziorowski i Andrzej Jeziorkowski „Mundury 

wojewódzkie Rzeczypospolitej Obojga Narodów”.
• Tadeusz Korzon – „Wewnętrzne dzieje Polski za Sta-

nisława Poniatowskiego” tom. V.
• Archiwum Akt Dawnych, Biblioteka Ordynacji Za-

moyskich, s. 3126 k. 40 i 56.
• Archiwum Akt Dawnych, Biblioteka Ordynacji Za-

moyskich, s. 3127 k. 18 i 512.
• Dariusz Szpakowski – „Przysięga wojskowa”, maszy-

nopis.
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Dariusz Szpakowski

POŁANIECKI PRZYCZYNEK DO PRZEKSZTAŁCEŃ ETATOWYCH 
WOJSKA KORONNEGO W 1794 ROKU

Po bitwie racławickiej, Tadeusz Kościuszko jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej 
został zmuszony do zweryfikowania struktur armii koronnej. Wpłynęło na to zachowanie towa-
rzyszy Kawalerii Narodowej w toku tej bitwy. Samowolne ich oddalenie się z jednostki oraz sianie 
defetyzmu w Krakowie jakoby bitwa była przegrana, przeważyło ostatecznie decyzję o natychmia-
stowych zmianach. Wydzielono kawalerzystów wywodzących się ze szlachty do oddzielnej, nowo 
powołanej jednostki, której nadano nazwę Korpusu towarzyskiego Kawalerii Narodowej. W sumie 
przekształcenia objęły nie tylko kawalerię, ale i jednostki piesze. Proces ten rozpoczął się w obozie 
bosutowskim i trwał przez parę miesięcy. Swój wkład w zmiany etatowe oddziałów miał również 
i Połaniec. Dlatego pozwolimy sobie na omówienie w tym miejscu paru z tych powstańczych etatów.

W obozie pod Połańcem został ułożony 18 maja 
1794 roku etat „Legionu infanteryi, strzelców i kawa-
lerii lekkiej” (1). Cała jednostka została podzielona 
w następujący sposób i obejmowała:

Sztab wyższy – pułkownik, podpułkownik, sztab-
soficer kawalerii, 4 majorów piechoty i artylerii.

Sztab średni – kwatermistrz z rangą (2), audytor 
z rangą majora, adiutant z rangą kapitana, chirurg 
oraz kapelan.

Dwa bataliony strzelców:
Sztab średni – kwatermistrz, audytor, 2 adiutantów, 

kapelan.
Sztab niższy – sztabsfurier, sztabskornista, 2 pusz-

karzy, wagenmajster, profos, podprofos; w ośmiu 
kompaniach (po cztery na batalion) – 4 kapitanów, 2 
sztabskapitanów, 8 poruczników, 8 podporuczników, 
8 sierżantów, 8 furierów, 8 chirurgów, 8 kornistów, 
80 oberstrzelców, 912 strzelców. Razem 1067 ludzi.

Dwa bataliony lekkiej piechoty:
Sztab średni – kwatermistrz, audytor, 2 adiutantów, 

sztabsfelcze.
Sztab niższy – sztabsfurier, sztabsdobosz, 2 pusz-

karzy, wagenmajster, profos i podprofos; w ośmiu 
kompaniach – 6 kapitanów, 8 poruczników, 8 pod-
poruczników, 8 chorążych, 2 podchorążych, 8 feldfe-
bli, 8 sierżantów, 8 furierów, 8 chirurgów, 32 kaprali,  
16 cieśli, 16 doboszy, 1120 gemajnów (szeregowych). 
Razem 1261 ludzi.

Pułk jazdy lekkiej:
Sztab średni – kwatermistrz, audytor, adiutant, 

sztabsfelczer, kapelan.
Sztab niższy – sztabsfurier, sztabstrębacz, sztabsko-

nował, wagenmajster, profos, podprofos; w czterech 

szwadronach – 3 rotmistrzów, sztabsrotmistrz, 4 po-
ruczników, 4 chorążych, 4 namiestników, 4 furierów, 
20 kaprali, 600 pikinierów, 4 trębaczy, 4 chirurgów,  
4 kowali. Razem 663 żołnierzy.

Artyleria – 2 działa sześciofuntowe oraz 8 dział 
batalionowych trzyfuntowych (3).

Dodatkowo Legion miał posiadać 20 cieśli w miej-
sce kompanii saperskiej.

Dzięki temu etatowi widać czym miał stać się wy-
żej wymieniony Legion. Miała to być w pełni samo-
wystarczalna jednostka taktyczna, potrafiąca działać 
operacyjnie niezależnie od głównej armii. Strzelcy 
z bronią gwintowaną, wsparci przez lekką piechotę 
uzbrojoną w tradycyjne gładkolufowe karabiny staliby 
się swoistym buforem na drodze pochodu wrogiej 
armii. Byłby to bardzo trudny ‚korpus’ do zniszczenia, 
gdyż mógł liczyć na wsparcie własnej artylerii oraz 
osłonę kawalerii. Swoistym rozwinięciem powyższego 
etatu był rozkaz Kościuszki wydany Sokolnickiemu 
1 lipca 1794 roku, aby przy tworzonym przez niego 
19 Regimencie Piechoty, utworzyć jeszcze dwa ba-
taliony strzelców w sile 1380 głów w ośmiu kompa-
niach. Oprócz tego przy każdej kompanii liniowej 
miano powołać po 30 konnych pikinierów, a przy 
kompaniach strzeleckich dodatkowo po 30 strzelców 
konnych. Kawalerzyści mieli przynależeć do kompa-
nii pieszych jedynie administracyjnie i gospodarczo, 
gdyż w polu mieli działać niezależnie, współdziałając 
jedynie operacyjnie.

Innym etatem powstańczym, cechującym się pew-
nymi nowinkami na polu rodzimej wojskowości, jest 
„Etat Jednego Pułku Kawaleryi z przyłączeniem Ba-
terii od czterech armat Artyleryi Konnej”. Etat ten 
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obejmował w sztabie wyższym 4 osoby, w sztabach 
średnim i niższym 20 osób, natomiast w ośmiu cho-
rągwiach (4 szwadrony po dwie chorągwie) powinno 
znajdować się: 4 rotmistrzów i 4 sztabsrotmistrzów, 
8 poruczników, 8 podporuczników, 8 chorążych,  
8 wachmistrzów, 8 furierów, 64 kaprali, 832 gemaj-
nów, 16 trębaczy, 8 felczerów, 8 kowali.

Uzbrojeni mieli być w 944 pałasze, 944 pary pi-
stoletów, oraz 208 spis z proporczykami i grotami.

Artyleria Konna:
1 porucznik, 4 unteroficerów, 32 kanonierów,  

3 armaty sześcio funtowe, 1 haubica ośmio funto-
wa, 8 wozów amunicyjnych, 1 kuźnia polowa. Koni  
37 pod artylerzystów, 24 pod armaty, 24 pod wozy 
amunicyjne, 4 pod kuźnię, 6 zapasowych.

Zwrócić tutaj uwagę należy na zdwojenie ilości 
wozów amunicyjnych w stosunku do ilości dział. Ko-
ściuszko wyprzedził pod tym względem późniejszego 
cesarza Napoleona I, który do podobnych rozwiązań 
doszedł dopiero dziesięć lat później.

Jak widać w powyższych etatach organizacyjnych, 
myślą Naczelnika było postawienie na działania polo-
we jak najbardziej odbiegające od dotychczasowych 
liniowych schematów.

Lekka piechota potrafiąca walczyć w rozprosze-
niu ale i w szyku jak stare regimenty liniowe, strzelcy 

potrafiący celnym ogniem trzymać na dystans nawet 
zdecydowanie silniejsze oddziały, pikinierzy konni 
dzięki broni drzewcowej mogli skutecznie szarżo-
wać przeciwnika, strzelcy konni to wyborny materiał 
na flankierów i zwiadowców, artyleria konna wspie-
rająca działania kawalerii, szybka, mobilna i w spraw-
nych rękach śmiertelnie niebezpieczna o czym można 
było przekonać się pod Szczekocinami, no i oczywi-
ście oddziały pikiniersko - kosynierskie jako swoisty 
taran przełamujący w ataku kolumną nieprzyjacielskie 
linie.

Wszystko to razem wskazuje, że ówczesna polska 
myśl wojskowa, jaką stosował Najwyższy Naczelnik 
Tadeusz Kościuszko, nie odbiegała od najlepszych eu-
ropejskich rozwiązań. Absolutnie pod tym względem 
nie mamy się czego wstydzić, a swój wkład w zmia-
nę organizacyjną jednostek i poniekąd w taktykę 
prowadzenia działań zbrojnych ma jak najbardziej 
i Połaniec!

(1) – Biblioteka Czartoryskich, sygn. 3046-IV, b.p.
(2) – W większości ówczesnych jednostek kwatermistrz 

występował w randze kapitana.
(3) – W etacie nie wyliczono stanu osobowego obsługi 

dział.

Konstanty M. Michorowski

AMERYKAŃSKIE „PRZYGODY” PUŁKOWNIKA 
RYSZARDA KOSA

Polak, chociaż stąd między narodami słynny,
Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny,
Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,
W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata,
Walcząc z ludźmi i z losem, póki mu śród burzy
Przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy (1).

Na przestrzeni ponad dwóch ostatnich wieków Polska przeżyła cztery powstania, po których na nas 
Polaków i na naszą Ojczyznę spadły ciężkie represje społeczne i ekonomiczne. Po Insurekcji Ko-
ściuszkowskiej, po powstaniu listopadowym i styczniowym tysiące Polaków powędrowało na Sybir, 
zaborcy dokonywali konfiskaty majątków i stosowali różnego rodzaju dotkliwe inne represje. 

Mój prapradziad również „powędrował” na ka-
torgę po powstaniu styczniowym, zostawiając swoją 
żonę, czyli moją pra-prababcię z dziećmi na pastwę 

losu, a nazwisko prababci zostało zruszczone. Po-
wstanie warszawskie było również bardzo tragiczne 
w skutkach. Zginęło ponad 200 tys. osób cywilnych 
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i kilkadziesiąt tysięcy powstańców, Warszawa została 
zrównana z ziemią. Ubytki materialne, konfiskaty, 
kontrybucje, zniszczenia fizyczne i wywózki dóbr ma-
terialnych można odtworzyć, natomiast poniesione 
straty osobowe są nie do otworzenia.

Do dzisiaj istnieje powiedzenie, że Polakom naj-
lepiej wychodzi tylko wszczynanie powstań naro-
dowych.

W numerze 26. „Zeszytów Połanieckich” opisy-
wałem poinsurekcyjne przygody dwóch kosynierów: 
Józefa Świstackiego, Jędrzeja Łakomskiego, a także 
chorążego Krzysztofa Dąbrowskiego. Wszyscy ci 
trzej wyżej wymienieni przebywali w obozie wojsk 
Tadeusza Kościuszki pod Połańcem, a ich późniejsze 
losy różnie się potoczyły. Jeden z wymienionej trójki 
(w chwili tragicznej śmierci – J. Świstacki był w stop-
niu podporucznika) tragicznie zakończył swój żywot 
na ziemi włoskiej.

Jak niezbadane są losy ludzkie, może o tym świad-
czyć przykład Polaka, który brał udział w wojnie 
obronnej 1792 roku i powstaniu kościuszkowskim, 
o których to momentach w powieści historyczno-
-przygodowej dla młodzieży pod tytułem Śladami 
Tecumeseha Longina Jana Okonia wspomina głów-
ny bohater Jan Kos: „wtedy, w lipcu 1792 roku, 
gdy Tadeusz Kościuszko obsadził linię Bugu pod 
Dubienką, wieczór był zupełnie podobny do tego 
tutaj. I rechotanie żab, i rozgwieżdżone niebo. 
I odgłosy rzeki. Tylko przyroda inna, swojska. 
Potem ziemia drżała od huku armat. Płonęły chaty 
w Dubience i Uchaniach. Nacierał wróg. Pułkow-
nik Karwicki (2) na rozkaz generała Kościusz-
ki poderwał konnicę. Osiem szwadronów rusza 
do szarży. On, Kos galopuje z innymi. Podnosi 
szablę i tnie z rozmachem. Bitewny zgiełk przy-
cicha. Nieprzyjaciel uchodzi. Ile to już lat minęło 
od tamtej bitwy?...” (2).

O tragicznych skutkach dla Polaków po upadku 
Insurekcji Kościuszkowskiej, o której w tej samej 
powieści dla młodzieży w rozmowie z byłym legio-
nistą i uczestnikiem powstania kościuszkowskie-
go pułkownikiem Janem Subackim mówi Ryszard 
Kos: „A ja uciekłem przed żandarmami carski-
mi i pruskimi po powstaniu kościuszkowskim 
(…) przybyłem do Ameryki z nadzieją, że znaj-
dę wolność i demokrację, a znalazłem przemoc 
i biedę. Gdybyście wiedzieli, co przeszedłem…” 
(3). W 1797 roku Jan Kos przypłynął do Ameryki 
śladem Tadeusza Kościuszki, wielkiego Polaka, ge-
nerała wojsk polskich i amerykańskich i Naczelnika 

w jednej osobie, który bohatersko zapisał się na kar-
tach historii w walce o wolność narodu amerykańskie-
go. Kontynent amerykański, pewnie jak wszystkich 
napływających imigrantów, w tym naszego krajana 
na początku nie rozpieszczał. Ryszard Kos pracował 
ciężko na chleb powszedni jako robotnik portowy, 
następnie został kramarzem i traperem. Służył też  
w armii amerykańskiej jako goniec leśny i przewodnik. 
W okresie późniejszym, wraz z Indianami broniącymi 
swojej suwerenności, opowiedział się po stronie an-
gielskiej wówczas Kanady. W angielskim wojsku otrzy-
mał stopień pułkownika, przebywał też w Kanadzie, 
ówczesnej kolonii brytyjskiej, która to obiecywała In-
dianom wolne państwo na pograniczu Kanady i Unii. 
Był Serdecznym przyjacielem wodza Szawanezów, 
Tecumsena (Puma Gotowa do Skoku lub Skacząca 
Puma) (1770–1813), który to zjednoczył plemiona 
indiańskie w walce przeciwko Unii, czyli dzisiejszym 
Stanom Zjednoczonym. Jako traper przewędrował 
Wirginię, Pensylwanię, Ohio, Kentucky i Indianę. Znał 
język francuski i płynnie rozmawiał po angielsku. Był 
wielkim przyjacielem Indian walczących o swoje pra-
wa do ziemi ojczystej, kultury, zwyczajów i historii. 
Znał język Irokezów i Algonkinów, z łatwością potrafił 
rozmawiać z Kriksami. Pewnie dlatego Indianie nadali 
mu przydomek „Czerwone Serce”.

Literacki dorobek Longina Jana Okonia

Longin Jan Okoń całość przygód naszego bohatera 
Ryszarda Kosa opisał w trylogii indiańskiej: „Tecu-
mesch” – 1976 rok wydania, „Czerwonoskóry Ge-
nerał” z 1979, „Śladami Tecumescha” wyd. z 1980 
oraz w „Płonącej prerii” z 1986 roku. Czytając hi-
storyczno-przygodowe powieści o walkach Indian 
o własne państwo, których los pokrętnie zbliżył 
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do Polaków, tak samo walczących o zachowanie 
bytu narodowego, z tą różnicą, że myśmy walczyli 
z zaborcami spod znaku trzech czarnych orłów, 
a napływowi amerykanie bili się o wolność z kolo-
nistami brytyjskimi. Natomiast Indianie, ludność 
zamieszkująca od wieków kontynent amerykański, 
walczyła o swoje prawa z napływowymi ameryka-
nami, dawnymi kolonistami i wszelkiego rodzaju 
grupami społecznymi, które chciały zagarnąć tery-
toria będące w dotychczasowym władaniu Indian. 
Na zakończenie mogę się pochwalić, że pisarz Lon-
gin Jan Okoń był mężem mojej Pani od polskiego, 
która uczyła w szkole podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Chełmie.

Na koniec nasuwa mi się jeszcze jedna refleksja: 
warto czytać książki, które wzbogacają i poszerzają 
horyzonty myślowe czytelnika!!!

(1) Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga X, wersy 
239–244. 

(2) Pułkownik Karwicki został również wymieniony 
w „Imiennym spisie wojskowych z powstania Kościusz-
kowskiego zestawiony podług rang, jakie w wojsku zajmo-
wali”, w: „Wojsko Polskie Kościuszki w roku 1794. które 
to opracowanie „Podług wiarygodnych źródeł opracował 
Bolesław Twardowski”, Księgarnia Katolicka Poznań 1894.

(3) Okoń, Longin Jan, Śladami Tecumseha, str. 80, str. 96, 
Wydawnictwo Lubelskie – Lublin 1989.

Małgorzata Dalmata-Konwicka

DZIEWCZYNA O WŁOSACH JAK LEN

Drodzy czytelnicy „Zeszytów Połanieckich”! Pierwszego września dwa tysiące dziewiętnastego 
roku obchodziliśmy osiemdziesiątą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Moim zadaniem 
– jako nauczyciela historii – jest dotrzeć do ostatnich jej świadków, bowiem dla współczesności 
są niczym drogocenne perły…

Oto jedna z nich – Maria Teresa Saramak, z domu 
Stępień, córka Andrzeja i Marianny, urodzona trze-
ciego maja tysiąc dziewięćset dwudziestego szóstego 
roku w Strzegomiu – małej wiosce w województwie 
świętokrzyskim. Przyszła na świat dokładnie w sto 
trzydziestą piątą rocznicę uchwalenia Konstytucji  
3 Maja. Śmiało więc mogę stwierdzić, że patriotyzm 
przepełniał jej osobę już od kołyski. Strzegom, Buko-
wa, Zgórsko, Sulisławice, Strużki, Szwagrów, Tursko 
Wielkie, Połaniec, Łoniów, Sandomierz, Rzeszów, 
Łążek – oto najważniejsze miejsca jej życiowej drogi, 
gdzie znała każdą ulicę, ścieżkę, krzak, a nawet ka-
mień… Pani Maria, jako mała Marysia, rozpoczęła 
edukację w wieku sześciu lat w szkole podstawowej 
w Bukowej. Od samego początku była pilną uczenni-
cą. Angażowała się we wszystko, co mogła zaoferować 
ówczesna oświata. Szkolne akademie, przedstawie-
nia teatralne nie mogły się odbyć bez jej udziału… 
Słuch muzyczny odziedziczyła po swoim dziadku 
– organiście parafii Strzegom, Józefie Karczu – ab-
solwencie Akademii Muzycznej w Poznaniu. Z praw-
dziwym optymizmem patrzyła w przyszłość, lecz los 
nie szczędził jej trosk i zmartwień. Pożar rodzinnego 
domu, długotrwały proces leczenia poparzonej mamy 

w jednym z krakowskich szpitali, do którego ojciec 
szedł na piechotę… Boże! Jaka to była piękna miłość! 
I jeszcze utrata małego braciszka – Andrzejka, który 
trafił do obcych ludzi, bo matce powiedziano, że synek 
zginął w pożarze domu… Niech się smaży w piekle 
ten, który wyrządził tak wielką krzywdę szczęśliwej, 
kochającej się rodzinie! Wszystkie te wydarzenia nie-
wątpliwie wywarły ogromny wpływ na dalsze życie 
Marysi, czyniąc ją znacznie dojrzalszą od rówieśników 
z lat szkolnych, odporną na kłody rzucane pod nogi 
przez los i wrażliwą na ludzką krzywdę.

Dziewczynka pragnęła się dalej uczyć. W domu nie 
było ku temu warunków… Często zostawała po lek-
cjach w szkole. W klasie, wśród wiszących na ścianach 
portretów Ojca Narodu – Józefa Piłsudskiego i ów-
czesnego Prezydenta Polski – Ignacego Mościckie-
go, czytała Trylogię, zgłębiała tajniki wiedzy z myślą, 
że tylko tym sposobem zapewni lepszy byt sobie 
i całej rodzinie. A czasy były ciężkie, bowiem nasza 
kochana Polska po odzyskaniu w tysiąc dziewięćset 
osiemnastym roku niepodległości, dopiero dźwigała 
się z upadku… Jeden z wierszy, który wkrótce uczen-
nica Marysia miała publicznie recytować, zaczynał 
się od słów:
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„Panie Prezydencie! Gospodarzu Nasz!
Patrzy z ram portretu Twoja mądra twarz…”

Pani Maria wspomina tę chwilę takim oto zdaniem: 
„Uczyłam się tego wiersza, patrząc na portret Prezydenta 
i miałam wrażenie, że on mnie widzi, ale nie słyszy…” 
Należała do szkolnego klubu Orląt – najlepszych 
uczniów. W granatowej spódnicy, zielonej bluzce zapi-
nanej na guziki z wygrawerowanym orłem w koronie 
czuła się, jak sama powiedziała: „Jak nie Stępniówna! ”.

Pewnego dnia odbywała się w szkole prowadzo-
na przez panią Kwiatkowską lekcja prac ręcznych, 
podczas której uczennica Marysia zapytała ją o adres 
Prezydenta. Nauczycielka otworzyła szeroko oczy 
ze zdumienia i powiedziała, że Kancelaria Pana Pre-
zydenta Ignacego Mościckiego znajduje się w Warsza-
wie, i że w taki sposób wystarczy zaadresować kopertę, 
a list na pewno dojdzie do głowy państwa polskiego. 
Nieświadoma niczego wróciła do swoich zajęć. Tym-
czasem Marysia, nie wahając się ani przez chwilę, 
usiadła i z właściwym sobie wdziękiem napisała list 
do Prezydenta, w którym przedstawiła swoją trudną 
sytuację materialną, bowiem pęd do wiedzy był w niej 
silniejszy niż wszystko inne... Jakież było zdziwienie 
kierownika szkoły w Tursku Wielkim, gdy ze stoli-
cy nadeszła odpowiedź. I tak oto uczennica Maria 
Teresa Stępień otrzymała stypendium Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej – Ignacego Mościckiego! 
Otworzyły się przed nią na oścież drzwi wszystkich 
szkół! Najpierw całą społeczność ogarnął szał rado-
ści, bo w końcu dla tak małej szkoły to wielki prestiż 
mieć w swoich murach tak wspaniałą stypendystkę. 
Kierownik szkoły powiedział: „Stępniówna! Ty masz 
z grubymi rybami do czynienia”. Później, gdy pierwsze 
emocje opadły, kierownik zaczął krzyczeć, mało po-
wiedziane, wydzierać się na Marysię, czy aby list był 
poprawnie napisany! Ale co tam! Panienka była my-
ślami już daleko, daleko i marzyła o kolejnym etapie 
edukacji w Mielcu… Ze stoickim spokojem odparła 
kierownikowi: „Ja byków nie robię! ”.

Niestety! Pierwszego września tysiąc dziewięć-
set trzydziestego dziewiątego roku wybuchła wojna 
i plany „dziewczynki o włosach jak len” zostały po-
krzyżowane…

„Marsz, marsz Hitlera! Niech go weźmie cholera! 
Niech go piorun trzaśnie! Jego życie zgaśnie”

Taką oto piosenkę śpiewała uczennica Marysia 
razem ze swoimi koleżankami i kolegami w tym 
okrutnym czasie wojny i okupacji. Wspomina też: 
„Z Połańca i okolic wysiedlali ludzi z całym rodzinami 

i dobytkiem. Wszystko płakało! W naszej wsi – w Szwa-
growie byli też Radziwiłłowie z Sichowa i rektor Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego – ksiądz prof. Konstanty Michalski, 
więziony w Sachsenhausen, kolega naszego papieża – 
Jana Pawła II. Codziennie była msza święta. Do dziś 
mam w uszach nieszpory odprawiane z księdzem rekto-
rem: „On ubogiego z nędzy wyprowadzi i z książętami 
na krześle posadzi…”.

W stodole, w snopkach słomy ukrywaliśmy Ryfkę, jej 
tatę i siostrę czteroletnią. Jak ktoś do nas przychodził 
w odwiedziny albo któryś z sąsiadów, ta malutka dziew-
czynka nawet nie zakaszlała. Dosłownie przestawała 
oddychać… Tak była wyuczona. Wiedziała, że musi się 
ukrywać… Ryfka była moją koleżanką ze szkoły. Szybko 
zmieniłam jej imię na „Zosia”. Któregoś dnia powiedziała 
mi, że w Połańcu, u miejscowego organisty, jej rodzina 
zostawiła na przechowanie garczki. Poszłyśmy po nie, 

Bohaterka artykułu

lecz dostałyśmy odpowiedź, że tu nikt takich garczków 
nie zostawiał… Wracając wzdłuż wału do naszego 
domu w Szwagrowie, przezornie kazałam Zosi, aby 
zamieniła się ze mną chustką, ponieważ wiedziałam, 
że ktoś wcześniej doniósł Niemcom, iż nasza rodzina 
ukrywa Żydów. Pomyślałam sobie, że w razie czego, jak 
mnie złapią, to i puszczą, a ją… Po drodze spotkaliśmy 
„kolegę” ze szkoły. Na nasz widok zaśmiał się perfidnie, 
złapał Zosię i wykrzykiwał, że ją zaraz wyda Niemcom. 
Z daleka zobaczyłam idących w naszym kierunku kilku 
mężczyzn z psem tropiącym… Zosia błagała „kolegę” 
na kolanach: „Zygmuś! Zygmuś! Nie wydaj mnie, proszę. 
Bardzo Cię proszę… Czy nie pamiętasz jak Ci dawa-
łam odpisywać prace domowe? ”. To jeszcze bardziej 
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rozsierdziło chłopaka. Pani Maria dobrze pamięta 
tę scenę i to błaganie biednej, trzęsącej się ze strachu 
żydowskiej dziewczynki. Krzyknęła wtedy: „Zosiu! 
Ty go nie całuj po rękach! Ugryź go! Z całej siły! Ugryź 
go! ”. I tak się w istocie stało. Na dokładkę masywnym 
kijem dziewczyny z impetem przyłożyły fałszywemu 
koledze. Myślały, że go zabiły, lecz po pewnym czasie 
ten ocknął się i pogroził im palcem. W te pędy ruszyły 
do domu…

Minął kolejny rok wojny. Od dziewiątego stycznia 
tysiąc dziewięćset czterdziestego trzeciego roku do-
wództwo nad Jędrusiami objął Józef Wiącek, pseu-
donim „Sowa”, „Kleszcz”. Był następcą legendarnego 
Władysława Jasińskiego, którego wydał jeden z miesz-
kańców Turska Wielkiego. Wszak konfidentów nie 
brakowało i wśród swoich! Wojna już niejednego 
sprowadziła na złą drogę… Józef Wiącek cieszył się 
wielkim autorytetem wśród partyzantów i mieszkań-
ców okolicznych wiosek. Uderzyć na pomoc więź-
niom w Opatowie i Mielcu to nie była zwykła akcja! 
A takie miał on na swoim koncie… Pewnego dnia 
przyszedł do rodziny państwa Stępniów i ostrzegł ich, 
że miejscowi pseudopatrioci są w ścisłym kontakcie 
z żandarmerią niemiecką i lada moment przyjadą 
po żydowską rodzinę, która się tu ukrywa. Tym-
czasem okazało się, że Ryfkę, zwaną Zosią, omamił 
bliski współpracownik Niemców, obiecując jej złote 
góry, małżeństwo i dozgonną miłość. Zaufała mu… 
Zaszła z nim w ciążę. Podstępnie zwabił Ryfkę i całą 
jej rodzinę, oferując schronienie w Tursku Małym, 
w miejscu, gdzie wybierało się glinę. Była tam swego 
rodzaju ziemianka, która okazała się ostatnim domem 
Ryfki i jej najbliższych… Ledwie się tam ukryli, a nie 
bawiąc się w sentymenty, zdrajca z zimną krwią prze-
jechał po nich kilkukrotnie wozem z koniem, miaż-
dżąc wszystkich, w tym swoje własne, nienarodzone 
jeszcze dziecko… Taki to okrutny los spotkał Ryfkę 
i jej rodzinę. I za co Panie Boże to wszystko? Za co?

Wojna nie głaskała nikogo po głowie! Tak było 
i z mieszkańcami wsi Strużki, potraktowanymi 
przez Niemców jako żywe pochodnie. Była to zapła-
ta za śmierć dwóch niemieckich żandarmów, którzy 
zginęli z rąk partyzantów oddziału AK „Jędrusie” 
w drodze po kontyngent. Wspomnienia Pani Marii 
na myśl o tej zbrodni są równie bolesne: „W dzień 
Wniebowstąpienia Pańskiego, 3 czerwca 1943 roku, 
Niemcy otoczyli całą wieś. Ludzie szukali schronienia 
w różnych miejscach. Jedni chowali się w piecach, dru-
dzy w piwnicach, a jeszcze inni biegli do stodoły całymi 
rodzinami. Na ten widok Niemcy tylko się uśmiechali 

– czekali na swoje ofiary… Potem podpalili stodołę, która 
błyskawicznie stała się jednym wielkim krematorium… 
Dym unosił się nad Szwagrowem i dziwny zapach… 
Sołtys naszej wsi – Pan Jan Wawrzkiewicz powiedział, 
żebym pomogła zorganizować grupę ludzi do pomocy 
mieszkańcom Strużek. Trzeba było posprzątać pogo-
rzelisko. Wtedy nikt nie był za bardzo świadomy, co się 
tak naprawdę stało. Wzięliśmy ze sobą widły, grabie, 
łopaty, wszystko, co się mogło być pomocne w takiej sy-
tuacji. Gdy dotarliśmy na miejsce, nie mogliśmy wydusić 
z siebie ani słowa… Trupy ludzi, jeden obok drugiego, 
niektóre trzymały się za ręce… A w domach... Boże! 
W piecach, w piwnicach trup za trupem z dopalającymi 
się wnętrznościami… W żaden sposób nie mogliśmy 
ich stamtąd wyciągnąć. Nie pozostawało nam zrobić 
nic innego jak wziąć widły i próbować nimi po kawał-
ku wyciągać ofiary… Nie mieliśmy innej możliwości… 
Nigdy nie zapomnę tego widoku… Tam, w płomieniach 
zginęła moja koleżanka z mężem. Była w dziewiątym 
miesiącu ciąży… Sama ich zeswatałam… Mieli przed 
sobą całe życie… Zginęła też jej mama…”.

W czasie wojny jako kilkunastoletnia dziewczyna, 
Pani Maria, razem z zaprzyjaźnioną Panią Bączką, 
jeździła na handel do Warszawy. Podróżując pocią-
giem, w koszyku z podwójnym dnem zrobionym 
przez znajomego wikliniarza, Pana Józefa znad jeziora, 
przewoziła rozmaitości: masło, słoninę, kaszę. Z du-
szą na ramieniu podchodziła na dany znak do getta 
i tam się odbywał handel. Wszystko trwało zaledwie 
pól minuty. Gdyby się przedłużyło, to… Raz o mało 
nie straciła życia, kiedy Niemcy szturmowali pociąg. 
Miała wtedy szesnaście lat. Rozpłakała się… Pod-
szedł do niej młody człowiek. „Rób to, co ja”. Zosta-
wiła wszystko i razem z nim wyskoczyła z pociągu, 
który jak się potem okazało jechał w kierunku … 
Oświęcimia. Cztery dni zajął jej powrót do domu. 
Bez pieniędzy, bez biletu i bez torebki. To nie istotne. 
Najważniejsze, że przeżyła!

Wracając do szkolnych lat, Pani Maria przyjaźni-
ła się jeszcze z innymi żydowskimi dziewczynkami 
z Połańca, m.in. Sophią i Perlą z rodziny Kaufman-
nów. Później kontynuowała naukę w gimnazjum 
w Strużkach i Łoniowie. Do klasy uczęszczała m.in. 
z panem Mieczysławem Tarnowskim, nauczycielem 
geografii, założycielem Towarzystwa Kościuszkow-
skiego w Połańcu, który dzieje połanieckiej ziemi znał 
jak mało kto! Kiedyś spotkali się po latach na jednej 
z konferencji pedagogicznych. Rozpoznał swą dawną 
koleżankę mimo upływu lat i z uśmiechem na ustach 
rzekł: „Musisz, Marysiu, przyjechać do Połańca! Pokażę 
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ci Kopiec Kościuszki! ” Tak. To był cały Pan Mieciu… 
Połańczanin z krwi i kości!

Jakie były dalsze losy naszej Perły? Ukończyła 
Liceum Pedagogiczne w Sandomierzu, a następnie 
podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Łążku jako 
nauczyciel matematyki. Potem kolejny etap eduka-
cji – studia na wydziale matematyczno-fizycznym 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Mąż Pani 
Marii – Franciszek, absolwent wydziału historii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, był nauczycielem historii 
i języka polskiego również w szkole w Łążku, a następ-
nie pracował jako inspektor oświaty w Tarnobrzegu. 
Piękna para! Umysł ścisły i humanista! Doczekali się 
trójki wspaniałych dzieci: dwóch synów i jednej cór-
ki. Dobre, mocne geny! Efekt piorunujący: ośmioro 
wnucząt, osiemnaścioro prawnucząt! Oby tak dalej!

Na koniec zdradzę Wam receptę Pani Marii na dłu-
gowieczność: „Czytanie dobrej literatury, rozwiązywa-
nie krzyżówek sudoku (co najmniej kilkanaście dzien-
nie!), miłość najbliższych, szacunek sąsiadów i przede 
wszystkim: Boże Miłosierdzie”, które – jak twierdzą 
wtajemniczeni – nie zna granic.. Dziewięćdziesiąt 
trzy lata i trąbka gra tra ta ta ta! A włosy Pani Marii 
wciąż są białe jak len…

Wspomnień wysłuchała, a następnie spisała i właści-
wym sobie komentarzem opatrzyła Małgorzata Dal-
mata-Konwicka

Łążek, 10 listopada 2019 roku

Małgorzata Dalmata-Konwicka

HISTORIA MAŁEGO CHŁOPCA Z ROZLEWISKA ŁOSIE

Drodzy czytelnicy „Zeszytów Połanieckich”! Oto garść kolejnych wspomnień z czasów drugiej wojny 
światowej, których bohaterem jest pan Stanisław Szymaszek, syn Władysława i Genowefy, urodzo-
ny dwudziestego pierwszego kwietnia tysiąc dziewięćset trzydziestego piątego roku w Ratajach 
Karskich – uroczej miejscowości w województwie świętokrzyskim. Już w XV wieku pisał o niej 
w swoich kronikach Jan Długosz.

Dom rodzinny małego Stasia znajdował się nad 
rozlewiskiem Łosie. Tam, w otoczeniu rozmaitych 
bogactw natury, wśród których należy wymienić 
piżmaki, bobry, bażanty, czarne bociany (dziś rzadki 
gatunek ptaka), chłopiec dorastał. Dobrze pamięta ten 
dom z ogródkiem pełnym malw i agrestu, postawiony 
pod koniec XIX wieku, drewniany, kryty strzechą, 
ocieplony słomą, latem pobielony… W nim dwie izby, 
w jednej piec chlebowy, na którym grzały się dzieci, 
na ścianach wielkie obrazy, krzyż, krosna, kołowrotek, 
konik na biegunach.... I ten sad przebogaty w drzewa 
owocowe: grusze, antonówki, kosztele! Kto dziś pa-
mięta kosztele?! Dziś to gatunek jabłoni na wymarciu! 
Tato Pana Stanisława umiał pisać i czytać. W tamtych 
czasach mało kto tę umiejętność posiadał, bo dobrze 
pamiętamy z lekcji historii, jaką spuściznę pozostawili 
po sobie zaborcy… Każdego wieczora czytał swoim 
bliskim Pismo Święte i Trylogię przy lampie naftowej 
i karbidówce. Dzieci słuchały uważnie, a mama płaka-
ła… Cała rodzina nosiła medaliki na szyi…

W domu, który tętnił życiem, były i skrzypki, i or-
ganki… Państwo Szymaszkowie słynęli z gościnności. 
Sielskie życie przerwał wybuch drugiej wojny świato-
wej. Pan Stanisław pamięta, jak ojciec jego wybudował 
schron z drewnianych bali, do którego można było 
wchodzić na stojąco. Pamięta też, jak ojciec chodził 
karmić krowy z poduszkami pod pachami. Wyglądało 
to może trochę komicznie, ale ktoś mu powiedział, 
że kula nie przejdzie przez pierze. Wydaje się to praw-
dą, ponieważ w świetle prowadzonych licznych ba-
dań balistycznych, w kontakcie z pierzem zmienia się 
trajektoria lotu pocisku. Obok młyna Niemcy mieli 
barak z cukrem. Zajęli się nim „Jędrusie”. Unieszko-
dliwiając strażników, zabrali cukier i spławili Wisłą 
w stronę Tarnobrzega… Do pobliskiego Pacanowa 
ojciec Pana Stanisława odstawiał (a właściwie gonił 
pieszo) kontyngent ze świniami i bydłem. Wszystko 
było kolczykowane przez Niemców na potrzeby Rze-
szy. Tam też odstawiano zboże. W Pacanowie miesz-
kała znachorka Kapel. Miała zdolności akuszerskie 
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i medyczne. Prowadziła też sklepik z alkoholem. „Pa-
miętam, jak pędzono Żydów z Pacanowa i Stopnicy 
do pociągu do Szczucina, który potem jechał pewnie 
do Oświęcimia. Niemcy z bronią prowadzili konwój. 
Który Żyd był słaby, wycieńczony, zabijali go na miej-
scu… Przechowywaliśmy rodzinę żydowską o nazwi-
sku Schmul – pięć osób (rodzice i troje dzieci). Potem 
się przenieśli do Oblekonia. Ojciec mój spał w sto-
dole, a nie w domu. Bał się rozstrzelania, ponieważ 
za ukrywanie Żydów groziła śmierć” – wspomina pan 
Stanisław. Rodzeństwo pana Stasia chodziło na tzw. 
tajne komplety do nauczycieli z Rataj Karskich.

„Bieda zaglądała w oczy nie raz i nie dwa… Za-
pałki były drogie, więc dzielono je na pół. Ogień był 
przenoszony z domu do domu. Trzeba było opuścić 
rozlewisko. Schroniliśmy się u Ściogów – rodziny 
mojej mamy. Niemcy strzelali z dział. Ciotka moja 
została ranna w nogę. Nadleciały dwa myśliwce nie-
mieckie i zaczęły nas atakować – zwykłych cywili… 
W końcu dotarliśmy do Maśnika. Potem do Borowej. 
Ciągle w drodze, ciągle, bez ustanku… Nagle jedzie 
wóz rosyjski z jednym koniem. Jak zobaczyli Rosjanie 
bryczkę mojego taty, zabrali nam ją, a zostawili swoje-
go grata… Zatrzymaliśmy się w Sarnowie. Zostaliśmy 
zakwaterowani u pana Babuli. Tam był kościół, młyn, 
rzeka, Babulówka. Mieszkaliśmy tam całą zimę. Zo-
staliśmy tam do nastuplenia – ruszenia frontu na za-
chód. Czas było wracać do domu. Nie wiedzieliśmy, 
co tam zastaniemy. Okazało się, że przez nasze pole 
szła niemiecka linia frontu, a dalej, jakieś 300 metrów, 
linia rosyjska. Przez kilka miesięcy Niemcy i Rosja-
nie ostrzeliwali się nawzajem. Koło naszej stajni były 
groby żołnierzy… Zatrzymaliśmy się u rodziny na Kę-
pie Lubawskiej. Ciotka piekła chleb. Jednym jajkiem 
ugotowanym do wolniutka smarowaliśmy chleb jak 

masłem… Pamiętam smak bobu. Dla nas w czasie 
wojny to był rarytas jak cukierki. Kiedyś nazbierałem 
go sobie trochę i schowałem przezornie w dziuplę 
w wierzbie. Przychodzę na drugi dzień, a z bobu zosta-
ły skórki. Wszystko wcięły myszy… W Kępie Lubaw-
skiej mieszkał facet, który kolaborował z Niemcami 
ze Szczucina. W nocy przyszli żołnierze AK, odczy-
tali wyrok i zastrzelili go na podwórku... Pamiętam 
jak z ojcem rozminowywałem pole. W trakcie tych 
czynności, niestety, ojciec stracił oko… Zaczynaliśmy 
wszystko od początku. Trzeba było się postarać o ja-
kiś dach nad głową. Najpierw wybudowaliśmy szałas 
z żerdzi. Wielki był, pokryty słomą: z jednej strony 
drób, a z drugiej my. W budowie pomagał nam wujek 
Józek Pyszka, brat mojej mamy. W końcu stanęła staj-
nia. Wprowadziliśmy się do niej na Boże Narodzenie. 
Mróz na szybach i ścianach… Ojciec chodził do ludzi 
na zarobek. Latem kosił kosą. W zamian za to otrzy-
mywał zboże i miał co zasiać… Miał skończone cztery 
klasy szkoły podstawowej i bardzo ładny charakter 
pisma. Na polecenie księdza odtwarzał księgi para-
fialne. Chodząc od domu do domu, spisywał, co mu 
ludzie przekazali. Jak myśmy przeżyli tę wojnę, nie 
wiem. Chyba nas Opatrzność Boża prowadziła…”.

Minęły lata. Pan Stanisław po wojnie nadrobił braki 
w edukacji, a następnie podjął pracę w WSK Mielec 
(Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego). Założył 
rodzinę i wiedzie szczęśliwe życie sędziwego emeryta, 
ciesząc się każdym przeżytym dniem w otoczeniu 
rodziny i sąsiadów.

Wspomnień wysłuchała i krótki komen-
tarz wplotła Małgorzata Dalmata-Konwicka

październik 2018 rok, Mielec

Radosław Matusiewicz

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

80-ta rocznica wybuchu 2 wojny światowej to właściwy moment, żeby poszperać w Internecie 
w poszukiwaniu historii połańczan, którzy w tym ciężkim dla Polski okresie spełnili swój obywatelski 
obowiązek. Przedstawione historie to tylko wyrywek tego, co mieszkańcy naszej gminy naprawdę 
przeżyli w tych czasach. Pomimo że sporo już zostało w tym temacie napisane, to jednak wciąż 
znajdujemy coraz to nowe osoby, o których bohaterstwie nie możemy zapomnieć.
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Siostra proboszcza ocalona z Holokaustu

Przez 25 lat ks. kan. Stanisław Kosowicz, proboszcz 
parafii pw. Matki Odkupiciela w Radomiu, nie mówił 
o tym, że jego rodzice otrzymali medal Sprawiedliwi 
wśród Narodów Świata... – Zmieniłem zdanie i posta-
nowiłem o tym mówić, gdy rozpętała się ta swoista 
wojna, w której chce się nas, Polaków, obciążać winą 
za zagładę Żydów – mówi.

U progu II wojny światowej Chaja i Lejb Zylberber-
gowie wraz z urodzoną 22 maja 1939 r. córką Małką 
mieszkali w Połańcu. Przyjaźnili się z Polakami, a naj-
bardziej z rodziną Kosowiczów. W 1941 r. Niemcy 
utworzyli w Połańcu getto. Rodzina Zylberbergów 
została do niego przeniesiona. Od czasu do czasu jej 
członkom udawało się wychodzić poza obszar za-
mknięty do pracy.

Na kilka dni przed likwidacją getta, a było to w paź-
dzierniku 1942 r., Zylberbergowie poprosili Jana i Jó-
zefę Kosowiczów o pomoc. Przeczuwali, że nadchodzi 
coś wyjątkowo niebezpiecznego. Ufali Kosowiczom, 
dlatego pozostawili u nich na kilka dni swoją 3-let-
nią córkę Małkę, a sami gdzieś się ukryli. Zamierzali 
po wszystkim wrócić po nią.

Już nie wrócili.
– Urodziłem się w 1949 roku. Moja pamięć sięga 

czasu, gdy miałem 4, może 5 lat. Od zawsze wiedzia-
łem, że nasza siostra Marysia jest Żydówką uratowaną 
przez rodziców przed zagładą. Gdy przekonali się, 
że sytuacja gęstnieje i Niemcy mogą przyjść w każdej 
chwili, wywieźli ją do wsi Starościce k. Lublina, gdzie 
mieszkała Warchałowska, siostra Józefy Kosowicz. 
Ryzykowali życiem swoim i swoich dzieci. Niemcy 
w istocie przyszli. Przeprowadzili przeszukanie, a tata 
– choć był wleczony za motocyklem przez kilkaset 
metrów – niczego nie zdradził – opowiada ks. Ko-
sowicz.

Gdy zakończyła się wojna, Marysia była pod opieką 
Kosowiczów. Ówczesne władze chciały oddać dziew-
czynkę do domu dziecka. Moi rodzice się na to nie 
zgodzili. Co więcej, rozpoczęli starania o jej prawną 
adopcję. Procedura trwała kilka lat. W tym czasie 
Marysia rosła. Od zawsze miała świadomość, kim 
jest, a my, naturalne rodzeństwo, wiedzieliśmy, jaka 
jest sytuacja. Zawsze taktowaliśmy ją jak siostrę, choć 
rodzice pozostawiali jej prawo wyboru. Gdy była  
w III lub IV klasie szkoły podstawowej, sama popro-
siła o chrzest. Proboszcz ks. Stanisław Zbroja począt-
kowo się wahał, ale widząc jej przekonanie, udzielił 
sakramentu – mówi ks. Kosowicz.

Po maturze Marysia rozpoczęła studia medyczne. 
Gdy była na III roku studiów, zgłosił się człowiek 
z Brukseli i poinformował ją, że w Kanadzie żyje jej 
stryjeczny dziadek. Zaprosił ją. Pojechała, ale wróciła, 
bo chciała tu pozostać. Jej kuzyni z Kanady uszano-
wali ten wybór. Pomagali potem, przysyłając pacz-
ki – mówi ks. Kosowicz. – Po ukończeniu studiów 
Marysia pracowała jako lekarz w Tarnowie. Założy-
ła rodzinę. Była ordynatorem oddziału zakaźnego. 
Zmarła w 2013 roku.

Ksiądz Kosowicz mówi, że nie wie, kto zgłosił jego 
rodziców do medalu Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata. Wręczenie odbyło się 18 maja 1994 r. w Am-
basadzie Izraela. Odznaczenie odebrali żyjący jeszcze 
wówczas rodzice. – Tato zmarł w 1999 r., a mama 
w 2004 r. – wyjaśnia ks. Stanisław.

Źródło:
https://radom.gosc.pl/doc/5039076.Siostra-probosz-
cza-ocalona-z-Holokaustu - autor: Ks. Zbigniew Nie-
mirski

Sprawiedliwi

W tym roku Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie – oddział Muzeum Wsi Kieleckiej – 
przygotowało wystawę „Zła się nie ulęknę... Polacy 
pomagający Żydom na Kielecczyźnie w latach II woj-
ny światowej”. Ekspozycja przybliżała historie osób 
– Sprawiedliwych wśród Narodów Świata z regionu 
świętokrzyskiego.

Tym tytułem – nadawanym od 1953 r. przez Insty-
tut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu 
Yad Vashem – uhonorowano m.in. Marię i Michała 
Golbów spod Połańca. W kryjówce zorganizowanej 
w 1943 r. w ich gospodarstwie przebywało – do za-
jęcia tych terenów przez Armię Czerwoną – troje 
Żydów. Jakiś czas potem ktoś podpalił zabudowania 
gospodarcze – w okolicy krążyła plotka, że była to ze-
msta za ukrywanie Żydów.

(…)
Dzięki pomocy rodziny Szafrańców z miejscowości 

Rataje okupację przeżyło dziewięciu Żydów. We wła-
snym domu ukrywali m.in. uciekinierów z getta, po-
tem także w leśnej kryjówce, zorganizowano im też 
schronienie w Połańcu.

Wystawę „Zła się nie ulęknę... Polacy pomagający 
Żydom na Kielecczyźnie w latach II wojny światowej” 
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opracowało Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich 
w Michniowie – oddział Muzeum Wsi Kieleckiej.
Źródło:
ht tps://kultura .gazetaprawna.pl/ar t ykuly
/1114383,wystawa-o-polakach-ratujacych-zydow.html

Instytut Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu, Warszawa 2014

Rejestr Faktów Represji Na Obywatelach Polskich 
Za Pomoc Ludności Żydowskiej W Okresie II Wojny 
Światowej

Redakcja naukowa:
dr Aleksandra Namysło, dr hab. Grzegorz Berendt

Frączek Genowefa, urodzona 8 grudnia 1912 r. 
w Połańcu, bez zawodu, zamieszkała w okresie oku-
pacji w Sosnowcu.

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:
Udzieliła pomocy osobom narodowości żydow-

skiej (nazwiska oraz forma udzielonej pomocy niezna-
ne). Aresztowana w Olkuszu w październiku 1942 r., 
a następnie osadzona w więzieniu w Sosnowcu. 2 
stycznia 1943 r. została wywieziona do KL Auschwitz 
(numer obozowy EH-137). W obozie pracowała przy 
czyszczeniu stawów rybnych. 24 marca 1943 r. została 
przetransportowana do siedziby gestapo w Katowi-
cach. 27 marca 1943 r. zwolniona z powodu panują-
cego tyfusu. Jej dalsze losy pozostają nieznane.

Źródło:
APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./13877, 
ankieta – 5.09.1986.
Autor: Grzegorz Onyszko

Pawlik Bartłomiej, urodzony 27 czerwca 1889 r. 
w Połańcu, zawód: murarz.

Przyczyny, okoliczności i rodzaj represji:
Aresztowany w Sandomierzu 28 października 

1942 r. za ukrywanie osób narodowości żydowskiej 
(nazwiska nieznane), a następnie osadzony w więzie-
niu w Sandomierzu, skąd 18 grudnia 1942 r. został 
przeniesiony do więzienia w Ostrowcu. 19 grudnia 
1943 r. wywieziony do KL Auschwitz (numer obo-
zowy 169 653), skąd został przeniesiony prawdopo-
dobnie do innego obozu (data oraz miejsce docelowe 
transportu nieznane). Brak informacji o jego dalszych 
losach.

Źródło:
APMA-B, Ankiety Byłych Więźniów, sygn. mat./1375, 
ankieta – 11.5.1957 wypełniona przez rodzinę. Biblio-
grafia: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Au-
schwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 
1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, Warszawa–
Oświęcim 2006, t. III, s. 1538.
Autor: Tomasz Gonet

JÓZEF WARCHAŁOWSKI

KWESTIONARIUSZ
o egzekucjach masowych i grobach masowych

• Miejscowość: Połaniec
• Gmina: Połaniec
• Powiat: Sandomierz
• Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:
Od października 1942 r. do czerwca 1944 r., teren 

gm. Połaniec.
2. Rodzaj egzekucji (rozstrzelanie, powieszenie 
itp.):

Rozstrzelanie.
3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy:
Polacy i Żydzi.
Ilość osób zamordowanych:
19 Polaków i 55 Żydów.
Skąd przywieziono ofiary:
Z terenu gm. Połaniec.
Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

Gmina Połaniec liczyła 1200 Żydów oraz 1500 Ży-
dów napływowych, z których zdołano ustalić liczbę 
około 55 Żydów rozstrzelanych. Los innych Żydów 
nie jest znany. Rozstrzelani Polacy:

1) Marian Kosowicz,
2) Barański Władysław,
3) Sutek Jan,
4) Murczkiewicz Jan,
5) Fecek Stanisław,
6) Podsiadły,
7) Tadeusz Górka,
8) Jan Liwiński,
9) Tadeusz Bryk,
10) Władysława Wałcerz,
11) Kucia Henryk,
12) Jarzyna Eugeniusz,
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13) Jarzyna Edmund,
14) Piotr Sojda,
15) Pawlak Stanisław,
16) Pawlak Władysław,
17) Sekuła Stefan,
18) Cuber Stanisław,
19) Kucia Józef.

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egze-
kucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Nie wiadomo.
5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, 
policja, Wehrmacht)?

Żandarmeria niemiecka.
6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać na-

zwiska)?
Leutnant Domajer z Sandomierza, majster Ele-

mann ze Staszowa, leutnant Reppeit ze Staszowa, 
żandarm Kramer ze Staszowa, majster Janczewski 
ze Staszowa.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny 
sposób?

Pochowane na miejscowym cmentarzu grzebalnym 
i kierkucie żydowskim.
8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne 
miejsce)?

Osada Połaniec.
9. Opis grobu (grobów, rozmiary, ile ofiar przy-
puszczalnie w jednym grobie):

Odnośnie Żydów trudno ustalić.
10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy 
urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Nie.
11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia 
późniejszej ekshumacji?

Tak.

Dnia 5 października 1945 r. treść powyższego kwe-
stionariusza została potwierdzona protokolarnie przez 
wójta gminy Połaniec Warchałowskiego Józefa wobec 
Sądu Grodzkiego w Staszowie.

JAN JUNGIEWICZ
Dnia 20 lipca 1947 r. w Strużkach Komisja Okręgo-

wa Badania Zbrodni Niemieckich z siedzibą w Rado-
miu, Ekspozytura w Staszowie, w osobie b. Sędziego 
Albina Walkiewicza, adwokata w Staszowie, przesłu-
chała niżej wymienionego w charakterze świadka bez 
przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzial-
ności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 
KPK świadek zeznał, co następuje:

• Imię i nazwisko - Jan Jungiewicz
• Wiek - 47 lat
• Imiona rodziców - Kacper, Józefa
• Miejsce zamieszkania - Pióry, gm. Tursko Wielkie, 

pow. sandomierskiego
• Zajęcie - rolnik
• Wyznanie - rzymskokatolickie
• Karalność - niekarany

W 1941 r. przybyło do mego mieszkania w Piórach 
5 żandarmów ze Staszowa i 3 Niemców kolonistów 
z Sielca, gm. Kurozwęki, pow. stopnickiego: Lizner 
Henryk i 2 z Luszycy: Baum Henryk, syn Filipa, 
i Jakub Hessler, syn Jakuba. Koloniści ci wskaza-
li, że ja byłem sołtysem przed wojną. Wtedy jeden 
z żandarmów począł mnie bić kolbą pistoletu w twarz, 
w związku z tym straciłem słuch w prawym uchu, 
utraciłem przytomność. Jak mi później mówiono, 
bili mnie nieprzytomnego grubym kijem dębowym, 
miałem poprzecinane ciało, całe zbroczone krwią, 
krew była na ścianach i suficie. W następstwie cho-
rowałem kilka miesięcy i leżałem 20 dni w szpitalu 
w Krakowie. Niemcy wymienieni obecnie przeby-
wają w Niemczech w strefie angielskiej. Niemcy ci 
piszą listy do Bednarskiej Franciszki z Okrągłej i Ju-
liana Szlosera z Ossali-Goleń oraz do Jana Frandla 
z Okrągłej. Nic nadto nie wiem. Niemcy ci jeździli, 
jak np. Baum, po drogach i rabowali ludzi, jeździli też 
z żandarmami i brali udział w biciu ludności. W mojej 
obecności żandarmi ze Staszowa zastrzelili dra Gór-
kę i sekretarza gminy Liwińskiego Jana w Połańcu. 
Z żandarmami tymi był policjant granatowy Peksa 
Tomasz, poprzednio z posterunku Połaniec, a wtedy 
Staszów. Policjant ten znęcał się nad polską ludnością 
nie mniej niż Niemcy.

ANTONINA STEFAŃSKA
Dnia 15 sierpnia 1947 r. w Staszowie Okręgowa 

Komisja Badania Zbrodni Niemieckich rejonu Sądu 
Okręgowego w Radomiu, Ekspozytura w Staszowie, 
w osobie b. Sędziego Albina Walkiewicza, adwokata 
w Staszowie, przesłuchała niżej wymienionego w cha-
rakterze świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu świad-
ka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania 
i o treści art. 107 KPK świadek zeznał, co następuje:
• Imię i nazwisko - Antonina Stefańska
• Wiek - 43 lata
• Imiona rodziców - Jan i Maria
• Miejsce zamieszkania - os. Połaniec, pow. sando-

mierski
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• Zajęcie - rolniczka
• Wyznanie - rzymskokatolickie
• Karalność - niekarana

Zamieszkuję stale w Połańcu i tam spędziłam czas 
okupacji niemieckiej. Wiem, że wysiedlanie Żydów 
z Połańca w 1942 r. przeprowadziła żandarmeria z San-
domierza. Nie pamiętam nazwiska jej komendanta, 
w szczególności, czy nazywał się Demajer. Zastrzelili 
wtedy kilkudziesięciu Żydów, którzy nie zastosowa-
li się do polecenia natychmiastowego opuszczenia 
mieszkań. Zastrzelony został w Połańcu na ulicy 
w 1942 r. Marian Kosowicz, słyszałam, że zastrze-
lili go komendant żandarmerii z Rytwian, nazwiska 
nie znam, z Niemcem kolonistą z Sielca Henrykiem 
Röslerem, już nieżyjącym. Ci sami zastrzelili w 1943 r. 
Barańskiego Władysława, Jana Murczkiewicza i Jana 
Sutka. W lipcu 1943 r. żandarmeria ze Staszowa z ko-
mendantem, jak mi mówiono, Rippertem zastrzeliła 
w Połańcu lekarza wet. Tadeusza Górkę, Jana Liwiń-
skiego, Tadeusza Bryka i Władysławę Wałcerzównę 
oraz Henryka Kucia.

We wrześniu 1943 r. żandarmi ze Staszowa z Jan-
czewskim aresztowali i zastrzelili Jarzynów Edmunda 
i Eugeniusza oraz Sojdę Piotra. Był wtedy również 
żandarm Fenske, znany sadysta i kat. W 1944 r. żan-
darmeria ze Staszowa ściągała kontrybucję w tłuszczu, 
robił to żandarm Janczewski z innymi. W tymże roku 
żandarmeria staszowska przeprowadziła rekwizycję 
bydła, ludność ukrywała się, gdzie mogła, Pawlakowie 
Stanisław i Władysław oraz Sekuła Stefan udali się 
do wsi Winnica, tam ich schwytano i następnie zostali 
zastrzeleni w Iwaniskach. Był wówczas z żandarmami 
komendant ich Hoff.

W maju 1944 Hoff i Janczewski wraz z żandarmerią 
przeprowadzili łapankę ludzi, wychwytali przeszło 
100 osób, część zaraz zwolnili, wielu wywieźli do Sta-
szowa, część znów tam zwolnili, a resztę wywieźli 
do Niemiec na roboty. W czasie łapanki strzelali bez 
przerwy i zastrzelili Ramosa Juliana. Wywołali taką 
grozę, że ludzie, chowając się, dusili się w kryjówkach, 
jak np. Warchałowski Antoni.

Więcej nic nie wiem. Innych nazwisk zbrodniarzy 
niemieckich nie znam.

i z pobliskiej Szczeki:
PIOTR BALICKI
Rytwiany, dnia 8 października 1948 r. o godz. 16.00 

ja, plutonowy Jońca Jan z Posterunku MO w Rytwia-
nach, działający na mocy: polecenia ob. Wicepro-
kuratora Rejonu Prokuratury Sądu Okręgowego, 

wydanego na podstawie art. 20 przep. wprow. KPK, 
art. 257 KPK, z powodu nieobecności Sędziego 
na miejscu, wobec tego, że zwłoka groziłaby zanikiem 
śladów lub dowodów przestępstwa, które do przyby-
cia Sędziego uległyby zatarciu, zachowując formalno-
ści wymienione w art. 235–240, 258 i 259 KPK, przy 
udziale protokolanta Małka Józefa z tegoż posterunku 
MO, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia 
swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem 
czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w cha-
rakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o: waż-
ności przysięgi złożył przepisaną przysięgę, prawie 
odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 
104 KPK, odpowiedzialności za fałszywe zeznanie 
w myśl art. 140 KK oświadczył:
• Imię i nazwisko - Piotr Balicki
• Imiona rodziców - Walenty i Emilia
• Wiek - 51 lat
• Data i miejsce urodzenia - 15 sierpnia 1897 r., 

Szczeka, gm. Rytwiany
• Wyznanie - rzymskokatolickie
• Zawód - rolnik
• Miejsce zamieszkania - Szczeka, gm. Rytwiany, 

pow. Sandomierz
Stosunek do stron - obcy
W sprawie niniejszej wiadomo mi jest, co nastę-

puje: Dokładnie nie pamiętam, lecz było to w roku 
1943 na 1944 r., został zabrany przez żandarmów nie-
mieckich ze Staszowa Wątroba Stanisław, lat około 20, 
ze Szczeki, gm. Rytwiany, pow. Sandomierz, i został 
rozstrzelany w Staszowie. W roku 1944, w miesiącu 
czerwcu, został zabrany Bryk Stanisław ze Szczeki 
i został rozstrzelany w lesie gm. Tursko Wielkie, pow. 
Sandomierz, rozstrzelali go żandarmi niemieccy. 
Z naszej wioski nikt więcej nie został zabrany przez 
żandarmów. Zeznałem wszystko.

Na tym protokół zakończono i odczytano.

Źródło:
https://zapisyterroru.pl/dlibra
Kielecczyzna – pacyfikacja polskiej prowincji

Wojenne wspomnienia pułkownika Józefa Borowca:
W nocy z 8 na 9 maja 1945 roku w Berlinie, Niemcy 

podpisały akt kapitulacji. Mija 68. rocznica zakończe-
nia II wojny światowej. Wojennymi wspomnieniami 
podzielił się z nami oficer 2. Armii Wojska Polskiego, 
pułkownik Józef Borowiec z Lwówka Śląskiego.
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Rafał Święcki: Jakie było Pańskie pierwsze spo-
tkanie z żołnierzami radzieckimi?

Józef Borowiec: -Doszło do niego na przełomie 
lipca i sierpnia 1944 roku, do naszego leśnego od-
działu dotarł pierwszy motocykl z krasnoarmiejcami. 
Byłem wtedy zwykłym strzelcem. Rosjanie rozpyty-
wali, gdzie znajdują się Niemcy. Byli przyjaźnie do nas 
nastawieni. Pamiętam jak jeden z naszych plutono-
wych, w zamian za zegarek, dostał od nich maszynową 
pepeszę z masą amunicji.

RŚ: Nie uważaliście, że to wrogie wojsko? Wie-
dzieliście o Katyniu i zbrodniach sowieckich?

JB: Doskonale o Katyniu wiedzieliśmy, bo Niem-
cy zrobili wielką akcję propagandową, po odkryciu 
żołnierskich grobów. Rosjan jednak nie uważaliśmy 
wówczas za wrogów. Ich frontowe oddziały zacho-
wywały się wobec Polaków bardzo dobrze. Zupełnie 
czym innym była działalność NKWD. Gdy wracałem 
w swoje strony, po rozwiązaniu naszego oddziału, 
spotkałem radzieckich czołgistów. Na ramieniu mia-
łem biało-czerwoną opaskę z literami AK. Pamiętam, 
że na jej widok krzyczeli sojusznik. Jeden z nich w pre-
zencie dał mi granat.

RŚ: Czemu wasz oddział partyzancki został roz-
wiązany, przecież wojna trwała nadal?

JB: Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, mieli-
śmy iść mu na pomoc. Takie było założenie, nawiasem 
mówiąc głupie, bo nie mieliśmy żadnej broni przeciw-
lotniczej i przeciwpancernej. Na otwartym terenie 
byle samochód pancerny lub samolot zniszczyłby 
całą grupę. Kazano więc oddać nam broń i rozejść 
się do domów. Podczas powrotu złapał mnie atak 
malarii. Wcześniej nie wiedziałem, że jestem chory. 
Życie uratował mi wówczas radziecki major-lekarz. 

Dwa razy dziennie przychodził do mnie i podawał 
chininę, aż wstałem na nogi.

RŚ: Jak Pan trafił do polskiego wojska?
JB: W 1944 roku, gdy przechodził front, ludność 

cywilna cierpiała wielki głód. Ja i moja rodzina jakoś 
sobie radziliśmy, ale było bardzo ciężko. Organizowa-
liśmy z Połańca, gdzie wówczas mieszkałem, wyprawy 
po ziemniaki, które niezebrane leżały na polach. Jed-
nak żeby się do nich dobrać trzeba było obchodzić 
radzieckie posterunki frontowe. Oznaczało to nie-
raz wędrówkę po 20 – 30 km. W końcu doszedłem 
do wniosku, że trzeba iść na wschód w kierunku Lu-
blina. Liczyłem, że tam znajdę jakąś pracę. Mama była 
przeciwna, bo uważała że powinniśmy trzymać się 
razem. Poszedłem wbrew jej woli, z trzema kolegami. 
Doszliśmy do Sandomierza, tam był już pełnomocnik 
PKWN – kapitan Bełczewski. On nam powiedział: 
„chłopcy nie ma żadnej pracy, ale jutro jest pobór 
ochotników do wojska”. W taki to sposób trafiłem 
do Lublina i zostałem żołnierzem.

Było ciężko, zakwaterowano nas w barakach po by-
łym obozie koncentracyjnym na Majdanku. Brako-
wało żywności, mundurów. Chodziłem w ubraniu 

Grób nieznanego żołnierza w Połańcu – jesień 1939 r.

Połaniec 1942 r.

z partyzantki i w zdobycznych niemieckich saperkach, 
które wtedy całkiem mi się rozpadły. Musiałem przy-
wiązywać podeszwy drutem. Na Majdanku był punkt 
rozdzielczy. Skąd przydzielono żołnierzy do poszcze-
gólnych pułków. Przyjeżdżali tzw. kupcy. Wreszcie 
przyszedł czas na mnie. Wypytywali o wykształcenie. 
Ja miałem skończone siedem klas. Choć nie miałem 
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świadectwa, powiedzieli, że będę oficerem. Począt-
kowo sądziłem, że ze mnie kpią. Skierowano mnie 
jednak do szkoły oficerskiej. Tam w końcu nas umun-
durowano. Ćwiczenia były niezwykle intensywne. 
Udało mi się zdać dobrze wszystkie egzaminy i jako 
prymus zostałem podporucznikiem. Promował mnie 
Michał Rola-Żymierski.

RŚ: Przynależność do Armii Krajowej nie była 
problemem?

JB: Rozmawiałem o tym wcześniej z kapitanem 
Bełczewskim. Odpowiedział mi: „Nie ważne gdzie, 
kto służył wcześniej. Ważne jak w tej chwili się zacho-
wa” I szczerze mówiąc to Manifest Lipcowy PKWN 
do mnie przemawiał. Była tam mowa o powszech-
nym dostępie do nauki, a ja chciałem się uczyć. Przed 
wojną to było niemożliwe. Ja jako jedyny z sześciorga 
dzieci moich rodziców, ukończyłem siedmioklasową 
szkołę powszechną. Zaraz po niej jako 14-latek mu-
siałem iść do pracy w majątku księcia Macieja Radzi-
wiłła. Na dalszą naukę nie było mnie stać. Zarabiałem 
dziennie 60 gr i kilogram żyta. Za te pieniądze moż-
na było kupić jedynie paczkę najtańszej machorki. 
Za moje dwie dniówki można było kupić kilogram 
cukru w kostkach. Więc późniejsze obietnice: likwi-
dacji z bezrobocia i przekazania ziemi w ręce chłopów, 
były dla mnie i wielu innych bardzo atrakcyjne. Nie 
wstydzę się tego.

RŚ: Po promocji oficerskiej trafił pan na front. 
Gdzie toczyliście najcięższe walki?

JB: 2. Armia WP zajęła nad Nysą Łużycką około 
40-kilometrowy odcinek frontu. Na północy zaczynał 
się on w miejscowości Przewóz (w województwie 
lubuskim) na na południu kończył się w Toporowie 
(nieistniejąca wieś w powiecie zgorzeleckim). Nasza 
10. dywizja piechoty miała pozorować narcie, które 
miało odwrócić uwagę od głównego ataku, który mia-
ły przeprowadzić inne oddziały. W tym czasie naszą 
dywizją dowodził pułkownik Andrzej Czartoryski. 
Bardzo zależało mu chyba na awansie generalskim. 
Wojna się kończyła, postanowił więc byśmy poszli 
do natarcia, tak samo jak ci na głównym kierunku 
uderzenia. Kosztowało to nas wiele krwi. Trzykrot-
nie forsowaliśmy Nysę, bo dwukrotnie cofaliśmy się 
z dużymi stratami. Nie mieliśmy ciężkiego uzbroje-
nia. Czołgi, katiusze i artyleria były zarezerwowane 
na główne natarcie.

Równie ciężkie walki toczyliśmy pod Dreznem. 
Otrzymaliśmy tam potężne uderzenie doborowych 

pancernych jednostek feldmarszałka Schörnera. 
W całej operacji łużyckiej w ciągu trzech tygodni 
walk licząca prawie 100 tysięcy żołnierzy 2. Armia 
WP straciła 22 tysiące zabitych, zaginionych i ran-
nych. Na cmentarzu w Zgorzelcu leży 3,5 tysiąca mo-
ich towarzyszy, a za Nysą Łużycką leży ich co najmniej  
2 tysiące. Operacja praska, pochłonęła dużo mniej ofiar.

RŚ: Problemem 2 Armii WP był brak oficerów. 
Rozwiązywano go przydzielając do polskich od-
działów oficerów radzieckich. Wielu Pańskich 
kolegów było Rosjanami?

JB: Byłem wówczas oficerem 13 Samodzielnego 
Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej. Dowódcą 
był Rosjanin, szef jego sztabu, zastępca do spraw 
technicznych i dowódcy baterii również. Rosjanie 
zajmowali też stanowiska kwatermistrza, szefa łącz-
ności i zwiadu. Polacy dowodzili plutonami. Choć 
Rosjanie słabo mówili po polsku, współpraca na ogół 
układała się nieźle. To byli dobrzy towarzysze broni. 
Z wieloma z nich chętnie bym się spotkał, ale nie 
wiem nawet czy żyją. Później stopniowo odchodzili 
z naszego dywizjonu, a ich miejsce zajmowali Polacy.

RŚ: Jak Pan wspomina dzień zwycięstwa 9 maja 
1945 roku?

JB: Koniec wojny zastał mnie pod Melnikiem 
w Czechosłowacji. Przez radio dostaliśmy informację, 
że wojna się skończyła. Początkowo w to nie wierzyli-
śmy. Ponieważ walki trwały nadal. Do 12 maja broniły 
się jeszcze spore jednostki niemieckie. Nie wiem czy 
nie mieli informacji o kapitulacji, czy walczyli z po-
wodu swego fanatyzmu. Jednak w tych walkach nie 
zginęło dużo naszych żołnierzy. Były to raczej poje-
dyncze przypadki. Ludzie ginęli na minach. Ostatni 
żołnierz z mojej baterii zginął 18 czerwca w Jeleniej 
Górze, gdzie nas przegrupowano. Podczas ćwiczeń 
poligonowych przypadkiem wypaliła mu w brzuch 
rura niemieckiego pancerfausta. Broń była pozbawio-
na pocisku, więc sądził, że jest niegroźna, ale we we-
wnątrz był ładunek miotający, który go zabił. Lekarz 
nie zdołał go uratować. Ten żołnierz leży na jelenio-
górskim cmentarzu.

Symbolicznym zakończeniem wojny była dla mnie 
defilada we Wrocławiu. Oddziały polskie przedefilo-
wały 26 maja na placu Wolności. Zapadła mi w pa-
mięć, bo nieliczni jeszcze wówczas polscy mieszkańcy 
Wrocławia rzucali nam pod nogi hitlerowskie flagi. 
Przy trybunie honorowej nogi nam się plątały w tych 
szmatach. Rytmiczny krok defiladowy ginął w tym 
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poplątaniu, ale wzruszenie ściskało nam krtanie, 
a oczy wilgotniały. Byliśmy nieco zdziwieni zachowa-
niem Niemców. Za naszą kolumną marszową ustawiła 
się około 40-osobowa grupa z transparentem związku 
komunistów niemieckich. Nie zatrzymywani przez 
nikogo też wzięli udział w defiladzie.

Dziękuję za rozmowę

Pułkownik w stanie spoczynku Józef Borowiec – 
partyzant Armii Krajowej na Kielecczyźnie. W roku 
1944 ochotniczo wstąpił do tworzącej się 2. Armii 
Wojska Polskiego. Po krótkim szkoleniu został ofi-
cerem 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty. Brał udział 
u operacji łużyckiej, w której polskim oddziałom po-
wierzono przełamanie obrony niemieckiej na Ny-
sie Łużyckiej. Uczestniczył w niezwykle krwawych 
walkach w rejonie Budziszyna. Oddziały niemieckie 
podążały tamtędy na odsiecz Berlinowi. Jego szlak 
bojowy zakończyła operacja praska. Spod stolicy 
Czechosłowacji trafił do Jeleniej Góry. Był jednym 
uczestników pierwszej defilady Wojska Polskiego 
w zdobytym Wrocławiu. W latach późniejszych 
skończył studia prawnicze i pedagogiczne. Obecnie 
mieszka we Lwówku Śląskim.

Źródło:
https://jeleniagora.naszemiasto.pl/wojenne-wspomnie-
nia-pulkownika-jozefa-borowca/ar/c1-1843759 - au-
tor: Rałaf Święcicki

Dentysta honorowym obywatelem Tarnowa

Mieczysław Korczak, pułkownik AK i uznany tar-
nowski lekarz dentysta został honorowym obywate-
lem Tarnowa. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 
podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnowa.

– W imieniu mojego taty chciałam serdecznie po-
dziękować za ten honor. Tata jest bardzo wzruszony 
– mówiła podczas uroczystości honorującej Mieczy-
sława Korczaka jego córka, Marta Fistek.

Mieczysław Korczak jest lekarzem dentystą, ini-
cjatorem tworzenia gabinetów dentystycznych w tar-
nowskich szkołach. W efekcie jego starań takie gabi-
nety funkcjonowały w większości szkół w Tarnowie 
i w regionie tarnowskim.

Przez 10 lat Mieczysław Korczak pracował w ośrod-
ku zdrowia w Mościcach, później kierował powiatową 
i wojewódzką poradnią stomatologiczną w Tarno-
wie. Był też wojewódzkim i krajowym specjalistą 

z dziedziny chirurgii stomatologicznej, brał czynny 
udział w działalności Polskiego Towarzystwa Sto-
matologicznego.

Mieczysław Korczak ps. Dentysta

Mieczysław Korczak urodził się w 1921 r. w Połań-
cu. Od 16 roku życia pracował w gabinecie stomatolo-
gicznym znanego warszawskiego lekarza Stolarskiego, 
który odkrył w nim duży talent.

W czasie wojny wstąpił do oddziału Armii Krajo-
wej „Jędrusie”, działającego na terenie ziemi kielec-
kiej i Podkarpacia. W tym okresie ścigany był przez 
gestapo, a później przez NKWD i UB. Trzy razy był 
aresztowany przez komunistów, przesłuchiwany i tor-
turowany.

Po wojnie ukończył studia stomatologiczne na Aka-
demii Medycznej w Łodzi. Od 1951 r. mieszkał wraz 
z żoną Janiną i trójką dzieci w Tarnowie.

Mieczysław Korczak odznaczony jest m.in.: Krzy-
żem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski i Krzyżem Partyzanckim AK, Za-
służony dla Miasta Tarnowa, Zasłużony dla Ziemi 
Krakowskiej oraz Medalem Pro Patria.

Jest wniosek o nadanie pułkownikowi stopnia ge-
nerała.

Źródło:
http://www.infodent24.pl/lifedentpost/dentysta-hono-
rowym-obywatelem-tarnowa, 109695.html

Zdjęcia ze zbiorów rodzinnych autora
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Opracował Łukasz Orłowski

Stefan Kozicki, Magazyn Słowo Ludu 
nr 350 (5707), 1966 r.

Znajdujący się niedaleko Połańca 700-letni dąb „Kościuszko” nadal rośnie. Potężne drzewo jest dru-
gim po legendarnym „Bartku” najstarszym drzewem w całym kraju (Warszawski „Express Wieczorny”).

Rodzina Gottlibów z Połańca Partyzancka młodzież z Połańca

Nie można wierzyć warszawskiej prasie. Łagodne, 
nadwieczorne słońce kładzie długie cienie ozdob-
nych niegdyś drzew i krzewów na zieleń trawnika czy 
(ściślej) tego, co było trawnikiem, dziś zaś w połowie 
pełni rolę pastwiska, w połowie placu dla gier i za-
baw. Tępe uderzenie piłki wzlatującej nad głowami 
opalonych, półnagich chłopców i dziewcząt, psuje 
Uroczysty Nastrój, w który wchodząc tu, wystroiłem 
się jak w pawie pióra.

Przez parę miesięcy nosiłem w portfelu notatkę 
gazetową – drogowskaz do tematu wycięty z central-
nej gazety i na samym początku zaskoczenie: gdzie 
ta puszcza? Gdzie Połaniec?

Tutaj nie ma Połańca. Tutaj jest Ruszcza. I lasu ani 
śladu, a cóż dopiero puszczy. Były park byłego ma-
jątku ziemskiego (obecnie PGR) w niczym puszczy 
nie przypomina. Stary dąb rośnie niecałe sto metrów 
od małego dworku otoczonego grządkami kwiatów 
i warzyw. Idą murawą szkolne dzieci. Pytam o dąb. 
Dlaczego „Kościuszko”?

– Odpoczywał w jego cieniu.
– Kąpał się w sadzawce bitwą strudzony.
Nauczyciel z miejscowej szkoły wie najlepiej. Prze-

cież sam warszawski dziennik o tym pisał. Kościuszko 

nie pisał, ale ogłosił pod tym dębem słynny Uniwer-
sał połaniecki obiecujący chłopom wolność osobistą 
i szczególną opiekę rządu przed wyzyskiem ze strony 
szlachty.

No i jestem w samym oku cyklonu bardzo pol-
skiego, bardzo kieleckiego sporu. Bo między Rusz-
czą a odległym o siedem kilometrów Połańcem trwa 
spór o Kościuszkę. Gdzie się zatrzymał. Gdzie pisał 
Uniwersał. Gdzie go ogłosił.

W Połańcu jest wzgórze, na którym według po-
wszechnej wiedzy Kościuszko, dążąc ze swoim woj-
skiem wzdłuż Wisły z Krakowa na północ, rozbił obóz 
na wprost obozu armii Denisowa. Dzisiejszy Połaniec 
ma pagórkowaty, piaszczysty wydmuch, „kurhanem” 
przez swój kształt zwany, opatrzony na szczycie krzy-
żem – Ruszcza ma o wiele bardziej romantyczny dąb 
i nie stary wprawdzie, ale niewątpliwie pisany do-
kument historyczny w postaci notatki z „Expressu”.

Po czyjej stronie jest tzw. historyczna prawda? 
Historyczna prawda przestaje mieć znaczenie tam, 
gdzie w grę wchodzą sentymenty społeczne do histo-
rycznych symboli i generalskich nazwisk jak symbo-
le. W innych okolicach i warunkach podobne spory 
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mogą mieć tło nacjonalistyczne, planistyczno-ma-
terialne nawet. Mało to legend wyprodukowano 
we Włoszech czy Francji z myślą o przyciągnięciu 
dolarowych turystów? W warunkach Ruszczy i Połań-
ca, miejscowości zagubionych na bezdrożach, gdzie 
jedynymi turystami są dzieci z kolonii letnich – tylko 
lokalny patriotyzm się liczy. Ale ten wart jest chyba 
znacznie więcej niż wszystkie wymyślone na użytek 
turystów historie, wart jest więcej nawet od obiektyw-
nych faktów. I mówi znacznie więcej niż dokumenty. 
Mówi o tym, że współczesność – nawet bez wielu 
propagandowo-oświatowych zabiegów – tkwi w hi-
storii nie tylko przez „pomniki materialnej kultury”, 
ale również przez żywą pamięć społeczną.

Przy połanieckim rynku (trzeba sporo dobrej woli, 
aby w luźnej zabudowie dopatrzeć się jego niegdy-
siejszego zwartego, kwadratowego kształtu), obok 
zielonej budki z lodami przesiaduje w słoneczne dni 
dziadek Majewski. Władysław Majewski. Ma siedem-
dziesiąt lat, szlachetną twarz, żywe, sprytne oczy, orli 

Drobna szlachta – ale szlachta”. Dziadek dziadków 
Majewski chowa stare papiery za obrazem na ścianie. 
Poważne pozwy i wyroki sądowe. Dziadkowie dziad-
ka musieli procesować się stale. Dziadek powiada, 
że sto mórg kiedyś mieli. A dziś nie. W procesach 
o 10 tysięcy rubli sto mórg sądy i obrońcy sądowi 
zżarli. Między aktami sądowymi zachowała się kore-
spondencja z jakowymiś magnackimi protektorami: 
„Pisałam dwa listy, jeden przez pocztę, drugi przez 
Żydów do majątku. J.W. Państwa idących, lecz nie 
wiem czy doszły. Mamy nadzieję, że za radą Wielmoż-
nych Państwa Dobrodziejstwa jesteśmy prawdziwymi 
i przychylnymi sługami».

Tradycja ustna przekazuje szereg nazwisk połaniec-
kich rodzin, których ojcowie „do Kościuszki poszli”. 
Wymienia się m.in. nazwiska Jungiewiczów, Kosowi-
czów, Murczkiewiczów. Ostatnie to nazwisko wymie-
nia również były wikariusz połaniecki późniejszy pro-
boszcz ze Staszowa – ksiądz Siek w swoim „Opisaniu 
staszowskiej parafii”. Właśnie z domu Murczkiewiczów 

Weteran 1863, Warszawa 1918

nos, sumiaste wąsy, wszystko jak u Grottgera. Dziadek 
Majewski twierdzi, ze jego babka („świętej dobroci 
kobieta”) opowiadała mu w dzieciństwie, jak rozka-
zy Kościuszki nosiła. Bo Kościuszko „stał” w domu 
dziadów i chociaż proponowano mu inne kwatery 
– nie chciał. „To był jego ulubiony domek. - mówi 
Majewski. - Wyjeżdżając, zostawił pamiątkę: podpis 
sygnetem na szybie. W późniejszych latach szyba pę-
kła, na trzy kawałki się rozprysła, ale i tak znaleźli się 
tacy, co ją z pietyzmem pozbierali, skleili do muzeum 
wzięli. Gdzie się teraz znajduje? Abo to człowiek może 
wszystko spamiętać? ”.

Dziadek Majewski miał też ponoć skrzynię pełną 
starych – „na pewno powstańczych” – papierów. Ge-
stami pokazuje jak duża była. Tę skrzynię też „jacyś 
panowie” jeszcze w 1922 r. gdzieś, nie wiadomo do-
kąd, zabrali. Zostały tylko resztki. Podpisana przez 
dziadków dziadka. „Bo dziadkowie piśmienni byli. 

miał ksiądz Siek osobiście zabrać i zabezpieczyć w bi-
skupim skarbcu fotel „miękką świńską skórą obity”, 
na którym Naczelnik Kościuszko siadywać lubił oraz 
„szybę, na której wyrył pierwsze swoje litery: T.K.”. 
Niestety, według książeczki księdza Sieka i fotel i szyba 
uległy spaleniu podczas pożaru. Może dla tego dziś tak 
się w Połańcu mnożą, przechodząc z legend rodzin-
nych jednej rodziny do drugiej?

Nie, nie wykpiwam legend. Nie są one bez wartości. 
Przeciwnie. Ich wartość polega na tym, że świadczą 
o trwałej pamięci, jaką wciąż otacza się w Połańcu 
Kościuszkę, chociaż stał tu obozem tydzień tylko.

Gdzie sypiał Kościuszko? Są szanse, że – kiedy się 
w Kielecczyźnie turystyka bardziej rozwinie, a już 
w szczególności ta dolarowa – „Naczelnik” będzie 
miał w co drugim domu swoje historyczne posłanie. 
I niech prawdzie historycznej nie zaszkodzi. Tury-
styce pomoże.
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Gdzie spał Kościuszko? Pytanie to znaczy akurat 
tyle samo, co: Gdzie spał Żukow w czasie przygo-
towań do ofensywy z przyczółku sandomierskiego? 
Mieszkańcy wsi Niedziałki twierdzą, że w ich wsi, 
u gospodarza nazwiskiem Socha. Żadnych szans 
sprawdzenia prawdziwości tej wersji nie ma. Ale 
po co sprawdzać? Lepiej nie dopisać do tej rodziny 
legend, które leżą między historią a literaturą, tak jak 
kilka wersji na temat pierwowzoru wsi Olbromskich 
z „Popiołów”.

– Jeżeli Olbromski wioząc księdza Ginrułta z San-
domierza do Tarnin jechał doliną Koprzywianki, aż 
minąwszy lasek po prawej stronie, skręcił w lewo, prze-
jechał wpław rzeczkę i wjechał w wąwóz koło cmen-
tarza, to przecież wypisz wymaluj droga do naszych 
Sulisławic – argumentował w sporze przed szklanym 
ekranem TV nauczyciel z tej wioski.

– U nas też jest rzeczka. I też wąwóz koło cmentarza 
– odpowiada mu nauczycielka z Chobrzan, aby roz-
strzygnąć spór zdaniem: - Jakże to Sulisławice mogą 
być Tarninami Olbromskich, skoro ci jeździli na mszę 
do Sulisławic właśnie?

A więc znów powtórzyć warto: W tym wymiarze – 
historyczna, obiektywna prawda traci na znaczeniu: 
Owszem, istnieje. Tyle, że odległa od życia, zamknięta 
w archiwach i w muzealnych zszywkach pożółkłych 
dokumentów. Rzadko kto zadaje sobie trud, żeby 
ją odszukać. Po prawdzie, w okolicy, o której mówi 
ten reportaż, tropi ją tylko jeden miejscowy czło-
wiek. Emerytowany nauczyciel z Rytwian, szczupły, 
przygarbiony, siwy, mieszkający samotnie i skrom-
nie w niewielkim drewnianym domu, obrośniętym 
malwami.

Jan Anioł – którego nazwisko znają zapewnie czy-
telnicy „Słowa Ludu” jako autora artykułów popula-
ryzujących historię regionu staszowskiego – jeździ 
do Kielc, Warszawy i Krakowa. Przesiaduje w biblio-
tekach, grzebie w grubych foliałach, szukając źródeł 
do opracowywanej przez siebie monografii Połańca, 
a w dalszej perspektywie, jeśli zdrowie pozwoli, może 
i Staszowa, Rytwian oraz wszystkich okolicznych 
miejscowości tak bogatych w historyczne pamiątki.

W małym pokoiku rytwiańskiego nauczyciela, 
pokoiku pełnym książek i słowników ze słownikiem 
polsko-łacińskim – mówiąc stylem akademialnym 
– na czele („Bez łaciny, redaktorze, przy wertowa-
niu średniowiecznych dokumentów daleko nie zaje-
dzie”) – znalazłem między innymi wykaz ochotników, 
którzy licznie zgłaszali się do wojsk Kościuszki pod 
Połańcem.

Z nazwisk wymienieni są w raportach tylko zawo-
dowi podoficerowie, względnie herbowi obywatele. 
Chłopscy ochotnicy pozostają bezimienni. Próżno 
więc myślałem tą drogą szukać nazwisk rodzin ży-
jących do dziś w Połańcu i wsiach okolicznych „Ko-
ściuszkowców”. Znów jedynym przewodnikiem 
pozostały mi ustne przekazy, rodzinne klechdy oraz 
przydomki „kosynier”, używane potocznie do dziś 
dnia w odniesieniu do członków niektórych rodzin 
chłopskich. I znów historyczna prawda musiała ustą-
pić miejsca legendzie.

– Gdzieżby się zresztą mogła ostać – mówię do pana 
Anioła – po tylu pożarach i wojennych rabunkach, 
które wielokrotnie niszczyły i Połaniec i Staszów...

Mój rozmówca potakuje. Z tymi pożarami racja. 
Ale potakuje w połowie tylko. Bo zaraz słyszę dowo-
dzenie jakże typowa dla pasji, która panowała tego 
szperacza w dokumentach” – Jeśli ktoś bardzo chce 
znaleźć dowody, zawsze znaleźć je może. Chociażby 
nawet... w Wiedniu.

Jestem zaintrygowany. Wiedeń?...
– Przez profesora Herbsta z UW, który udziela 

mi koniecznych wskazówek przy pracy – tłumaczy 
mój rozmówca – dowiedziałem się ostatnio, że Austria-
cy, po opuszczeniu przez wojska Kościuszki Połańca, 
zlecili swojemu wywiadowi, aby sporządził dokład-
ny szkic umocnień obronnych połanieckiego obozu. 
Rozumie pan: Kościuszko był już słynny jako mistrz 
nowoczesnej fortyfikacji. Austriackie raporty i szkice 
znajdują się w archiwach wiedeńskich. No i lada ty-
dzień oczekuję nadesłania mi z Wiednia fotokopii...

– Po co?
Pan Anioł dziwi się takiej niedomyślności. - Po to, 

ażebym na pierwszym jedynym planie obozu Ko-
ściuszki pod Połańcem, sporządzonym w Polsce prze-
ze mnie, mógł uwzględnić ścisłe położenie wzajemne 
szańców.

Mówiąc to, pan Anioł wydobywa i prezentuje 
z dumą „pierwszy i jedyny”, chociaż narazie prowi-
zoryczny, plan obozu Kościuszki pod Połańcem. Wy-
nika z planu, że miejscowe podania i legendy dobrze 
przekazały jego umiejscowienie.

– Wspaniałe miejsce – informuje pan Anioł, a oczy 
świecą mu tak radośnie, jakby relacjonował co naj-
mniej wiadomość o podwyższeniu swojej niewielkiej 
emerytury. - Miejsce na wzgórzach objętych z jednej 
strony Wisłą, a z drugiej rzeczką Czarną dało od razu 
mniej liczebnym naszym wojskom strategiczną prze-
wagę nad rosyjskimi. (Te „nasze” wojska brzmią nie-
omal jak „moje”).
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– Wciąż Kościuszko! Tylko Kościuszko! Udławić 
się można! Nie lepiej byłoby jakiś zakład przemysło-
wy zamiast Kościuszki tu zlokalizować? U nas przy-
najmniej wody – inaczej niż w powiatowym mieście 
(akcent zgryźliwości na tym słowie) nie brak.

Nawet w mieście, które upadło dokumentnie 
po wojnie szwedzkiej, nigdy nie dźwignęło się po ra-
bunku dokonanym przez wojska Rakoczego i po po-
żarze wywołanym przez zebrzydowskich rokoszan, 
nawet tutaj, w mieście którego nie ma – śnią o cen-
tralnych inwestycjach przemysłowych. I zazdroszczą 
powiatowemu miastu Staszów jego rangi.

Staszowianie śmieją się z małej remizy strażackiej 
stojącej na środku połanieckiego rynku. - Patrzcie, 
redaktorze, jaki wielki ten ichni ratusz!

Słysząc te wyjaśnienie, myślę, że nawet ludziom ob-
sesyjnie przyznającym pierwszeństwo obiektywnej, 
historycznej prawdzie zawartej w dokumentach – nie 
obcy jest osobisty sentyment.

Gdzie mieszkał Kościuszko? Gdzie było jego łóż-
ko? Jego ulubiony fotel? Według dokumentów ani 
w Ruszczy, ani w Połańcu, tylko w podpołanieckim 
obozie. A już na pewno w – legendzie.

Legenda splata różne wątki. Sentyment dla „Na-
czelnika”, który sprawił, że nazwa Połańca na stałe 
weszła do historii Polski, że uczą się o nim dzieci 
w szkole – każe bez dbania o logikę babciom dzisiej-
szych mieszkańców Połańca nosić kościuszkowskie 
rozkazy. Rozkazy te zapewne przekazywał adiu-
tant. Legenda wzięła się zaś z wplecenia w rok 1794 

Rynek w Połańcu w latach 60-tych (fot. S. Grelewski)

wzorów z późniejszego powstania 1863. Może nawet 
z ostatniej „Jędrusiowej” i BCh-owskiej, najsilniejszej 
w tych stronach partyzantki?

Nonsensem byłoby twierdzić, że większość miesz-
kańców Połańca i okolic „żyje kościuszkowską legen-
dą”. W senną, rozwiewną aurę połanieckiego rynecz-
ku, utkanego powykrzywianymi we wszystkie strony, 
rozpaczliwie malowniczymi „pożydowskimi” dom-
kami (furmanki stojące pośrodku, tuż obok napisu 
„Parkowanie surowo wzbronione” wyglądają na żywą 
kopię obrazów Brandta) – wlewa nieco życia szybki 
ruch budowy. „Buduje się” co drugi mieszkaniec ulicy 
11 Listopada (nazwa, jak przystało na miejsce, też 
ciut anachroniczna) i co szósty mieszkaniec Połańca. 
Cegły i belki, a nie historia, obchodzą mieszkańców 
najwięcej. Słyszałem więc w Połańcu nierzadko:

Mieszkańcy Połańca rewanżują się miejską dumą 
w stosunku do chłopów z okolicznych wsi i uważają, 
że Staszów ich nie docenia, a nawet dyskryminuje 
budżetowo.

Połaniec jest skazany na Kościuszkę. Na chwalenie 
się nim. Więc się chwali. Nie zawsze jednak tak było. 
Wtedy, kiedy Kościuszko stał pod Połańcem obozem – 
ten sam Połaniec patrzył na Kościuszkę niezbyt chętnie. 
Bez specjalnych przyjaźni. Zapewne nie cały Połaniec, 
ale na pewno ci, co bali się libertynizmu Hugona Koł-
łątaja przebywającego z „Naczelnikiem” w obozie. Ci, 
których mierziły idee rewolucji francuskiej, tak bliskiej 
kościuszkowskiej Insurekcji. Są na to dowody. Jednym 
z nich – list pisany przez Kołłątaja z obozu pod Połań-
cem adresowany – bardzo rewolucyjnie – do „obywa-
tela księdza biskupa krakowskiego Olechowskiego”. 
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List pełen pretensji pod adresem połanieckiego kleru. 
„Ze zgorszeniem przyglądał się Naczelnik – pisał w nim 
Kołłątaj – jak ksiądz połaniecki odmówił odprawienia 
mszy dla kapelanów obozowych a także wina i światła”.

Z Połańca do Staszowa wracałem autobusem. 
Wysiadłem w powiatowym rynku, chociaż jak po-
łaniecki bez ratuszu, toć przecie piękny budynek 
z podcieniami stojący pośrodku obszernego planu 
mimo że go ratuszem zwą – pełnił głównie rolę hali 
targowej w XVIII w.

Jedną z ozdób staszowskiego rynku stanowi spro-
kurowana gospodarczym sposobem turystyczna mapa 
regionu. Rzuciłem na nią okiem. I roześmiałem się 
w pierwszej chwili na widok dołączonej do niej tzw. 
legendy. Wymienione tam były bowiem na równych 
prawach takie oto szlaki komunikacyjne w kolejności 
ich oficjalnej klasyfikacji: „1) drogi główne, 2) inne 
drogi, 3) koleje normalnotorowe, 4) koleje wąskoto-
rowe, 5) droga (szlak) królewski: Wiślica – Korczyn 
– Połaniec – Osiek”.

Niechby tylko spróbował ktoś dzisiaj podróżować 
pod numerem piątym! - pomyślałem nie bez złośli-
wości, wiedząc, że z królewskiego traktu zostały już 
tylko przypadkowe fragmenty polnych dróg. I zaraz 
przyszło przypomnienie.

Ostateczny upadek Połańca nastąpił właśnie 
po upadku średniowiecznego traktu handlowego 
zwanego dziś czasem „drogą królewską”. A kto zburzył 
niedawno przestrzenny układ połanieckiego rynku? 
Ależ tak. Tak właśnie: skomplikowane ronda wymy-
ślone przez budowniczych nowej, szerokiej, asfalto-
wej szosy mającej połączyć Kraków z Sandomierzem. 
Stary trakt również Kraków z Sandomierzem (i przez 
Sandomierz z Rusią) łączył.

Może tu właśnie tkwi szansa rozwoju i uaktyw-
nienia Połańca już bez odwoływania się do kościusz-
kowskich legend? Byłby to piękny przykład uno-
wocześnionej tradycji: Wielkoprzemysłowy Trakt 
Królewski przez kościuszkowski Połaniec.

Opracował: Łukasz Orłowski

Tadeusz Podwysocki, Magazyn Słowo Ludu nr 336 (5609), 
1966 r.

Redakcja magazynu zorganizowała konkurs na reportaż lub artykuł publicystyczny i zaprosiła 
do wzięcia w nim udziału czołowych reportażystów i publicystów krajowych. Celem konkursy 
było m.in. zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie w dziejach państwa polskiego Kielecczyzny, jako 
jednego z ważnych regionów państwowości polskiej, rozwoju kultury narodowej, uwzględnianie 
dnia dzisiejszego, perspektyw rozwojowych i niektórych zjawisk społecznych, typowych dla Kie-
lecczyzny. Cykl nasz rozpoczyna red. Tadeusz Podwysocki.

Tadeusz Machnicki – z prawej

Przodem stojący do mnie Tadeusz Machnicki opo-
wiada o dawnym mieście. – Ludziska pracują różnie. 
Jedni urządzili się w zagłębiu siarkowym jako murarze, 
cieśle, stolarze, a inni zajęli się truskawkami. Niezły 
to interes.

Słucham i patrzę jednocześnie na wyglądający mię-
dzy krępami drobnych krzewów, zagajnikami młodych 
drzewek – złocisty kapelusz kopca. Wyraźnie odcina 
się, wyróżnia i wyrasta ponad całą okolicę – leżącą 
w widłach Wisły i Czarnej – wzgórze z obeliskiem.

– Tam stał obóz wojsk Tadeusza Kościuszki – wska-
zuje dłonią i dodaje mój przewodnik:

– Kopiec był wyższy, ale się nieco obsunął. Cho-
lerne piachy, co drzewka posadzimy, to zaraz na drugi 
rok uschną.
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Przy polnej drodze wykop. Jama wymaszczona 
lśniącym od czystości, żółtym piaskiem.

- Biorą na budowę drogi wiodącej z Krakowa 
do Sandomierza. Piasek mamy dobry, a z drogą 
doszli już za Pacanów.

Trzeba podnosić nogi coraz wyżej. Suchy piasek 
wciska się w skarpety, a zielone chojaki ledwo trzy-
mają się korzeniami nietrwałego podłoża. Oto i ko-
piec. Stąd widać, jak na dłoni, leżący wśród drzew 
w kotlinie Połaniec, a igła wieży kościelnej wystaje 
jakby ją wetknięto, gwoli fantazji, w stos naciętych 
suchych gałęzi.

Trudno oprzeć się refleksjom. Same już miejsce 
skłania do rozmyślań. Przede mną wielki kamień 

Zakład Trykociarski Władysława Majewskiego  
na ul. 11 listopada (fot. Mieczysław Rosa)

2 od lewej: Zofia Rosa, siedzą przy stole Władysław  
i Stefania Majewscy (fot. Mieczysław Rosa)

z napisem: „Tadeusz Kościuszko 7.V.1794”. Dobrze, 
że nie użyto zbędnych, pełnych patosu słów, które 
jakże często przy takich okazjach wyglądają na ba-
nały lub co najmniej psują człekowi nastrój zadu-
my. Z jednej strony widok na dolinę Wisły, daleki 
niebieskawy pasek lasów sklejający na horyzoncie 
ziemię z wiosennym niebem. Tenże sam krajobraz 
bliski i swojski miał ongiś przed oczyma Naczelnik, 
gdy zastanawiał się nad losem ludu uprawiającego 
glebę jakże przesiąkniętą bólem, krzywdą i nędzą. 
Tutaj, na tym wzgórzu ukształtowała się zapewne, 
nabrała wyrazu niejedna kwestia Uniwersału poła-
nieckiego. Pierwszego demokratycznego, humani-
tarnego i jakże śmiałego politycznie i społecznie 
dokumentu w ówczesnej despotycznej, zacofanej 
środkowej Europie.

Ale wystarczy odwrócić głowę w prawo, aby mieć 
przed sobą dawne miasto, które jako osada istniało 
już w XII wieku przy grodzie książęcym. To tak-
że drugi pomnik dziejów, tylko że nie kamienny 

licznie mieli warsztaty, podatki płacili regularnie, 
co świadczy nie tyle o dyscyplinie, ile o dobrym 
interesie. Pełną parą pracowały dwa młyny, a łaźnia 
umożliwiała utrzymanie ciał w należnej czystości. 
Złe czasy dla Rzeczypospolitej, które później na-
deszły, zaważyły na losach Połańca. Podupadło 
miasto, przyszło kramy zamykać, na targach jedno 
wiatr tańcował i chudą chabetę można było kupić 
za pół rubla i piętnaście kopiejek. Dróg nijakich, 
a gdy pora roztopów nadchodziła, to nikt nosa 
poza własne gospodarstwo nie wysuwał. Żyło się 
wspomnieniami, legendami na przedmieściach. 
Żapniów czy Podskale, w przysiółkach Maki i Łęg 
czy w samym rynku.

Ale gdy w czasie rozmów, niebacznie użyłem 
słowa wieś, mówiąc o Połańcu, zaraz mnie delikat-
nie atoli dobitnie pouczono: „To nie jest wieś lecz 
osada”... Dawne ambicje skromną przybrały sza-
tę: niech nas przynajmniej nie tykają. Boś przecie 
mamy rynek, układ ulic miejski. W istocie centrum 

– żywy, a na jego licach wypisana historia wszystko 
właściwie co miała do powiedzenia.

„TO NIE WIEŚ, LECZ OSADA”
Dawniejsza świetność od przywileju Bolesława 

Wstydliwego zaczęta, kiedy to w roku 1246 po-
twierdzone zostały i rozwinięte z korzyścią prawa 
miejskie. Huczno i gwarno bywało na połanieckich 
targach, a brodem przez Wisłę ciągnęli ludzie na  
3 jarmarki. Wiadomo, że szczególny rozkwit przy-
pada na drugą połowę XVI wieku. Pozostały z tam-
tych czasów wzmianki, że w 1602 roku rzemieślnicy 
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zajmuje wcale duży plac, brzuchaty, napęczniały jak-
by rychło miał urodzić ratusz z kogucikiem na wie-
ży. Wokół drewniane, a z rzadka murowane domki. 
Przycupnęły przy tym placu na karnym kwadracie, 
ale biedne to wszystko, byle jakie i swojskie: dawnej 
Polski konterfekt żywcem wymalowany.

Z rozmyślań wywołuje mnie sekretarz rady po-
łanieckiej.

– Kościuszko mieszkał u Majewskich. Tam też 
redagował Uniwersał. A gdy musiał uchodzić z Po-
łańca, to podpisał się na szybie okiennej sygnetem 
z brylantem.

Brniemy znów po piasku. Wracamy do Połańca, 
robi się już ciemnawo, zapada wieczór. Przed opłot-
kami młodzi. Dziewczyny popiskują. Przynajmniej 
w tej materii nic sie nie zmieniło. Tyle, że sobie 

Ludzie, ci złośliwi, nie rachują już tak dokładnie 
miesięcy jak dawniej, bo to nigdy nie wiadomo, 
co się komu może przydarzyć. Złośliwi też mają 
córki. Jak mała ujrzy świat, to okazja do odwiedzin 
sąsiedzkich, łyknięcia czegoś mocniejszego.

Z NACZELNIKIEM W INSUREKCJI
Ostatni z Majewskich, Władysław, mieszka nad 

brzegiem Czarnej. Stary dom, a w izbie maszy-
na dziewiarska, żona produkuje grube wełniane 
rajstopy dla spółdzielni inwalidzkiej. „W Płocku 
i Sandomierzu nawet noszą, sto procent wełny”.

Twarz pomarszczona, a spod orlego nosa zwisają 
ku dołowi końce wąsa, które stale podkręca pan 
Władysław. Tylko oczy są młode, błyszczące i gdy 

Państwo Majewscy, siedzą z lewej – na Wigilii z partyzancką młodzieżą u Olsińskich ok. 1940 r.

ponoć – jak twierdzą starsi – śmielej w figlach po-
czynają niż dawniej. A władza rodzicielska skró-
cona została. Podrośnie chłopiec czy dziewczyna, 
złapie się jakiegoś zawodu i ucieka z domu. Bywa, 
że później przyjeżdża córka wybladła i w szerokiej, 
luźnej sukni żeby wstyd ukryć. Wypłacze się dziew-
czynisko w matczyne dłonie, a ojciec klnie przez 
dwa dni, a później jedzie do „siarki lub do szkła”, 
tj. Sandomierza. Tam znajduje sprawcę zamieszania 
w rodzinie i dochodzi do męskiej rozmowy. Bywa-
ło, że argumenty przemówiły, wówczas weselisko. 

ich właściciel sypie anegdotą, to pełne są figlarnych 
iskierek.

– Za dwa lata stuknie siódmy krzyżyk – przy-
znaje się Majewski, ale jest zaprzeczeniem starości, 
żwawy, wciąż nie pozbawiony energii.

– Przestawiłem dzisiaj piec w izbie. Właśnie 
przed waszym przyjściem zakończyłem pracę.

Oczywiście rozmowa toczy się wokół Insurekcji. 
Co chwila padają nazwiska mieszkańców wsi, któ-
rych potomkowie z siekierami lub kosami na sztorc 
ustawionymi, szli „na Kozaka”. Z dumą mówi się 
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wśród Jungiewiczów, Bogdańskich, Kosowiczów czy 
Murczkiewiczów, że należą do rodzin powstańców 
kościuszkowskich. Ale młodsze pokolenie ma jeszcze 
jedno źródło chwały połanieckiej. W czasie ostatniej 
wojny nie było domu, z którego ktoś nie siedział 
w lesie. Cały Połaniec to partyzanci.

– Mój tata i wujek to leśni – szczycą się we wsi 
maluchy, a starzy, co to frycowi prali skórę, powia-
dają znów:

– Pradziad szedł z Naczelnikiem w Insurekcji.
Takowe są tradycje, a czasy dawne jakby splatają 

się ze współczesnością, tworząc coś w rodzaju prasło-
wiańskiego kręgu, koła zamkniętego – magicznego 
symbolu odgradzającego od inwazji zła z zewnątrz. 
Zła – obcej przemocy – przeciw której szli do ataku 
pod Racławicami, a w ostatniej wojnie nad Wisłą.

Władysław Majewski przymyka powieki w zadu-
mie, głaszcze wąs i powiada:

- Pewnego dnia, gdy Kościuszko mieszkał w domu 
mego dziada, wpadli niespodziewanie Kozacy. Oto-
czyli zagrodę, a Naczelnik widząc, że to nie prze-
lewka, wziął widły i począł przerzucać gnój. Kozacy 
nawet na niego uwagi nie zwrócili. Nie wpadło im 
do głowy, że wódz mógłby imać się takiej roboty.

Z relacji pana Władysława wynika, że Tadeusz 
Kościuszko musiał niejeden raz przebywać w domu 
Jana Majewskiego, czując się tutaj pewnie u swych 
oddanych, bliskich ludzi. W izbie Jana Majewskie-
go, dziada pana Władysława pisał też wielki do-
kument – Uniwersał połaniecki, nadając chłopom 
wolność osobistą, zmniejszając pańszczyznę i za-
pewniając im opiekę rządu oraz nieusuwalność 
z gruntów.

Babka pana Władysława miała wówczas 16 lat 
i biegła kilka razy dziennie z rozkazami Naczelni-
ka do obozu na „Bataliach”, jak nazywają miejsce 
na wzgórzu. Przekazała też ostatniemu z Majewskich 
wiele wspomnień o samym Kościuszce.

Siadywał wódz naczelny w wygodnym i ulubio-
nym fotelu i popadał w zadumę, a później pisał coś 
pośpiesznie, szybko, dobrze zaostrzonym gęsim 
piórem. Babka właśnie dbała, aby owych instru-
mentów pisarskich nie brakło, więc ptaszyska nie-
zbyt opierzone gęgały na podwórzu. Szło tych piór, 
na Uniwersał, moc wielka, ale i był to dokument 
zgoła inny niż wszystkie dotąd znane listy królewskie 
do narodu, sejmowe czy prymasowskie. Uniwersała-
mi zbierał szlachtę Zebrzydowski na rokosz, takowe 
listy ogłaszały konfederacje – barska, tarnogrodzka 
czy tyszowiecka. Kościuszko zwracał się do całego 

narodu, dojrzał wielką siłę społeczną – chłopstwo: 
jemu dawał wolność i wzywał pod broń, nie tylko 
w szlachcie widząc ostoję ojczyzny.

Stad i niechęć kościoła, magnaterii i bogatszej 
szlachty do Insurekcji, bo: „w te czasy każdy szewc, 
rzeźnik, stolarz, rymarz, pijak i łajdak był równy 
prezydencji – jak z żalem wyznawał Filip Lichoc-
ki – a rząd ich wielbił, potakiwał im i podmawiał 
ich, że tacy szanowni obywatele... zawsze są równi 
prezydentom, senatorom, królom, pochlebiając 
im, aby szaleńcy i pijacy oślep z kijami i kosami 
na armaty strzelające biegli i zapalali się do wo-
jowania”.

– Bywały w domu mego dziadka odprawy do-
wódców powstańczych. Różni ludzie przyjeż-
dżali, a wówczas każdego dnia zarzynano bara-
na na obiad. Kościuszko nie był wybredny, jadł 
wszystko co było na wiejskim stole. Nie wybrzy-
dzał, nie wybierał.

Znów pan Władysław popada w chwilową zadu-
mę, pewnie zbiera, gromadzi i przywołuje w pamięci 
zdarzenia przekazane przez dziada i babkę.

– W nocy to było. Zwinięto obóz na Bataliach 
i wojsko uchodziło znad Wisły. Tadeusz Kościuszko 
serdecznie dziękował za gościnę i wtedy właśnie 
złożył swój podpis pierścionkiem diamentowym 
na szybie okiennej.

Co z historycznymi pamiątkami po Naczelniku? 
Zabrano szybę i fotel przed wojną ostatnią. Wła-
dysław Majewski nie wie, gdzie są obecnie owe pa-
miątki. Wspomina także o wizycie złożonej w jego 
domu przez kilkuosobową „komisje” z Warszawy.

– W latach dwudziestych przyjechali do mnie i pro-
sili abym pokazał stare dokumenty. Była tego wielka 
ilość. Kościuszko pozostawił, ukrył u mego dziada, 
różne tajne papiery. Panowie z Warszawy wszystko 
zabrali i później ich już więcej nie widziałem.

WEKSEL GĘSIM PIÓREM PISANY
Wstaje pan Władysław i idzie w stronę komody. 

Grzebie kilka minut w szufladzie oto wraca z plikiem 
starych, pożółkłych dokumentów. Siedzący obok 
mnie Tadeusz Machnicki, bliski sąsiad Majewskiego, 
aż podskoczył z wrażenia. Nigdy nie widział dotąd 
tych papierów, które mają niewątpliwą wartość hi-
storyczną. I oto znów światło dzienne ujrzały per-
gaminy z roku 1794 i młodsze. Lakowane pieczęcie 
wykruszyły się, a inkaust wyblakł znacznie. Oto je-
den z dokumentów pochodzi od „Prokuratora Kró-
lewskiego przy Trybunale Cywilnym w Radomiu”.
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Chodzi o spór między sukcesorami Rozalii Sza-
niawskiej a Janem Majewskim. Doszło do zwady, 
a prokurator napomina dziada pana Władysława, 
przywołując go do porządku. Jak widać powsta-
niec nie był człowiekiem, który pozwalał sobie pluć 
w kaszę.

„Komornik więc w moc wyroków, a całości jedy-
nie egzekucja prowadzić musi – wprawdzie egze-
kucja została przeszkodzona przez niedostąpienie 
zajętych przedmiotów do licytacji, ale wyrok przeciw 
dozorcom o znaglenie ich pod przymusem osobi-
stym do dostawienia rzeczy śpieszenie nastąpi. Jeżeli 
więc egzekwowani pragną uniknąć skutków i kosz-
tów takiego wyroku, muszą pośpieszyć z zapłatą całej 
należności, procentów i kosztów”.

Jak wynika z dokumentu Jan Majewski nie po-
czuwał się do winy, twierdząc, że cała rzecz nie jego 
dotyczy. Prokurator królewski jednak był innego 
zdania, skoro pisał:

„Wreszcie przywodzenie podającego Majewskie-
go, że w wyroku co do osób skazanych zaszła pomył-
ka obok prawomocności tego wyroku i możności 
egzekwowania całkowitej należności od każdego 
ze skazanych na żadną uwagę nie zasługują”.

Dokładniejsze zbadanie tych dokumentów nie-
wątpliwie pozwoli na bliższe, lepsze poznanie proble-
mów społecznych i gospodarczych Połańca i okolicy 
w okresie przed i porozbiorowym.

Jest także weksel gęsim piórem pisany. Chodzi 
o 15 złotych, a legitymujący sie trzema krzyżykami 
niejaki Piotr Mazgaj zapewnia:

„... że podpisany oddać lub odrobić przyrzeka, 
a to bez żadnych wybiegów poddając się prostej 
miejscowej egzekucji na co się podpisałem”.

Groźnie i złowrogo brzmią słowa dokumentu, 
który tak się zaczyna:

„Mikołaj I Cesarz Wszech Rosji Król Polski etc., 
wiadomo czyniący iż Trybunał Cywilny I Instancji 
Guberni Radomskiej w Radomiu w Imieniu Naszym 
wydał wyrok...”.

Stary Majewski prosi, abym jeszcze inne doku-
menty przejrzał i na głos poczytał. Uważnie wsłu-
chuje się w intonację dawnej polszczyzny, a czasami 
wtrąca zdanie w rodzaju: „Dziada stale po sądach cią-
gali, nie mogli mu wybaczyć, że służył Naczelnikowi”.

Dawne dzieje nie przysłaniają jednak współcze-
sności, co chwilę pan Władysław wraca do czasów 
okupacji, partyzanckiego panowania w Połańcu.

W wojnie było podobnie jak opowiadała babka. 
Wtedy niespodziewanie wpadali do wsi – Kozacy, 

a za okupacji znów hitlerowcy. Robactwo jednakowo 
gryzie.

Na początku wojny Majewski miał piekarnię 
w Sandomierzu. Zaopatrywał w chleb oddziały 
partyzanckie.

– Pamiętam jak dziś. Przyjechał nocą Korczak i za-
brał dla Batalionów Chłopskich aż 1400 kilogramów 
chleba. Ale Niemcy wpadli na ślad i dowiedzieli się, 
że zaopatruję las. Wtedy uciekłem do Połańca. Tutaj 
byłem bezpieczny. Wokół lud partyzancki, sami swoi. 
Jak Szwaby jechali do Połańca przez lasy, to zawsze 
dostawali takiego łupnia, że im ochota odchodziła 
od odwiedzin w naszych stronach.

Bywało też gorąco. Wpadli Niemcy do wsi. Kra 
spływała Czarną, a mężczyźni wskakiwali z domów 
wprost do rzeki, strzelanina.

– Po krze uciekłem do lasu, na drugi brzeg rzeki 
– wtrąca Tadeusz Machnicki – ale kilka osób zabili 
wtedy Niemcy.

Jednakże partyzanci czuli się pewnie w Połańcu. 
Chodzili po wsi z bronią na wierzchu w biały dzień. 
Dróg wówczas bitych, asfaltowych nie było. Osada 
w widłach dwóch rzek, wśród lasów i rozmokłych 
gruntów stanowiła jedną z kieleckich rezydencji le-
śnej braci.

– Obóz Kościuszki zamienił się w obóz „Jędru-
siów” – powiadają tutaj ludzie, gdy zejdzie rozmowa 
na temat przeszłości i spraw wcale bliskich.

Istnieje ścisły związek między dawnymi wydarze-
niami a tym, co przynosiły dni współczesne. Jakby 
niewidzialna paralela łączyła, podciągała pod jeden 
znak równania dążenia, pragnienia i postawy spo-
łeczne połańczan. Zawsze miłowali wolność: poszli 
z Naczelnikiem w Insurekcji, nie szczędzili życia 
w walce z hitlerowskim okupantem. Ale nie tylko 
ten rys charakteru jest wspólny kilku pokoleniom 
mieszkańców tej ziemi. Ileż interesujących socjo-
logicznych obserwacji może dostarczyć wieś opo-
dal siarki, zagłębia tarnobrzeskiego! Jak promienie 
w szklanej kuli załamują się różne społeczne zjawi-
ska: nowe i te z korzeniami w tradycji zrodzonej pod 
strzechą i przy rogatkach podupadłych miasteczek. 
Chociażby taki sąsiedni Osiek. Tam właśnie ujrza-
łem wizerunek społecznych przeobrażeń zmiesza-
nych ze starym wzorem życia. Prawdziwy polski 
„bigos hultajski”, tyle że na siarce warzony miast 
ognia, a przyprawiany z nowej kuchni polskiej. Ale 
o tych społecznych przemianach w drugiej części 
reportażu.



42

Małgorzata Dalmata-Konwicka

PAN TADEUSZ TUŻ, TUŻ…

Dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku w rześki, słoneczny poranek 
zamek hrabiów Tarnowskich położony w tarnobrzeskim Dzikowie otworzył swe podwoje dla zwie-
dzających. Okazja ku temu była nie lada! Oto do „domu” powrócił na trzy dni rękopis Pana Tadeusza 
autorstwa naszego wieszcza, Adama Mickiewicza.

I kto by pomyślał, że w tak bliskiej odległości 
od Połańca (zaledwie 40 km) będzie czekał na nas 
nasz skarb narodowy, w którym jak w misternej ro-
boty szkatule, skupia się barwna historia polskiego 
narodu. Rzeczywiście! Ów manuskrypt, z należytą 
mu estymą, właśnie w takiej hebanowej szkatule spo-
czywa. Tarnobrzeg to jedyne polskie miasto, w któ-
rym – poza Wrocławiem – został pokazany rękopis 
wieszcza. Jak to się stało, że ród Tarnowskich wszedł 
w jego posiadanie? Otóż familia kupiła go w 1871 
roku od syna wieszcza. Manuskrypt spoczywał 
w zbiorach tzw. „Kolekcji Dzikowskiej”. Hrabia Zdzi-
sław Tarnowski wprowadził taki zwyczaj, że uczniów 
wiodących prym w nauce, nazywanych celerami, 
zapraszano na Zamek, do Sali Wielkiej. Następnie 
z honorami wnoszono szkatułę z rękopisem „Pana 
Tadeusza”. Uczniowie przyklękali, całowali szkatułę 
i z ogromnym wzruszeniem podziwiali arcydzieło 
wieszcza – skarb narodowy. Kiedy wybuchła II wojna 
światowa, rękopis w 1939 roku został wywieziony 
do Lwowa, ale i tam z oczywistych powodów nie 
był bezpieczny…

W końcu trafił do zbiorów przeniesionego do Wro-
cławia Ossolineum. W czasach głębokiego PRL-u le-
żał ukryty w magazynie… Jednakże prawa do naszej 
narodowej relikwii odzyskał ród Tarnowskich, któ-
ry sprzedał go Ossolineum. Cena sięgała sześciuset 
tysięcy dolarów! Tarnowscy wzięli dla siebie zaled-
wie dwieście tysięcy dolarów, zaś resztę przekazali 
w darze polskiej kulturze narodowej! Piękny gest, 
nieprawdaż?!

Tłumy zwiedzających kierowały swe kroki do Po-
koju Czerwonego, gdzie w specjalnej gablocie spo-
czywał manuskrypt wielkości szkolnego kajetu, 
zapisany drobnym pismem wieszcza… Atrament, 
gdzieniegdzie skreślenia… Chwila zadumy nad wie-
kopomnym dziełem… Rękopis otwarto na stronie 
z opisem koncertu Jankiela. Pieczę nad bezcennym 
manuskryptem trzymała kustosz Muzeum Pana Ta-
deusza, Małgorzata Orzeł. Wielką ucztą dla oka była 
również wystawa ilustracji do epopei, autorstwa Jó-
zefa Wilkonia, urodzonego w tysiąc dziewięćset trzy-
dziestym roku w Bogucicach koło Wieliczki, jednego 
z najbardziej popularnych ilustratorów polskich. Jego 

Rękopis naszej „Biblii narodowej” Ilustracja autorstwa Józefa Wilkonia
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prace wzbogacają zbiory galerii muzeów Europy i kra-
jów azjatyckich. Artysta za pomocą piórka i pędzla 
idealnie odwzorowuje rzeczywistość charakterystycz-
ną kreską, dobrze rozpoznawalną wśród koneserów 
sztuki.

Niestety! Zabrakło sędziwego nestora rodu, Jana 
Artura Tarnowskiego, któremu stan zdrowia nie po-
zwolił na przybycie. Reprezentowała go córka, Ro-
sabella Tarnowska. Wśród gości tego historycznego 
dla miasta Tarnobrzega wydarzenia należy wymienić 
dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Wrocławiu, Adolfa Józwenko, dyrektora Biblioteki 

Narodowej w Warszawie, Tomasza Makowskiego, 
oraz prezydenta Tarnobrzega, Dariusza Bożka. Profe-
sor Karol Tarnowski podkreślił w swoim wystąpieniu, 
że wszystkie skarby kultury i nauki, gromadzone lata-
mi przez kolejne pokolenia rodu Tarnowskich, mają 
służyć całemu narodowi. Profesor dał się poznać jako 
doskonały pianista, co udowodnił brawurowym wy-
konaniem jednego z mazurków Fryderyka Chopina. 
A Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie: historia 
szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach 
wierszem w sercach wszystkich Polaków żył, żyje i żyć 
będzie po wsze czasy…

Opr. Radosław Matusiewicz

POŁANIECKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

PROFESOR EDWARD WARCHAŁOWSKI

Kilka lat szukałem potwierdzenia przekazów rodzinnych dotyczących osoby Edwarda Warchałowskiego i jego 
pochodzenia, aż znalazłem. Rodzicami Edwarda byli pochodzący z Winnicy Wojciech Warchałowski i Józefa Suska, 
a dziadkami Jan Piotr Paweł Warchałowski i Franciszka Łukaszek. Nieznana mi jest tylko przyczyna wyjazdu War-
chałowskich z Połańca. Edward miał rodzeństwo: Stanisława (ur. w 1877 r.), Henryka (ur. w 1880 r.), Zenobiusza, 
Jadwigę i Annę (ur. w 1875 r.)

W dniu 6 marca 1953 r. zmarł jeden z najwybitniej-
szych uczonych-geodetów, profesor Wydziału Geo-
dezji Politechniki Warszawskiej oraz długoletni rek-
tor Politechniki Warszawskiej – prof. dr inż. Edward 
Warchałowski.

Urodził się dn. 4 października 1885 r. w Pierzchni-
cy w powiecie stopnickim. Młodości nie miał łatwej; 
po ukończeniu seminarium nauczycielskiego, kończy 
szkołę mierniczą w Pskowie, a następnie wstępuje 
do Instytutu Geodezyjnego w Moskwie, studiując 
jednocześnie matematykę na Wydziale Matematycz-
nym Uniwersytetu Moskiewskiego. Studia na obu 
uczelniach kończy w roku 1911 i rozpoczyna pra-
cę w Katedrze Geodezji Instytutu Geodezyjnego. 
Od tego czasu rozpoczyna się działalność naukowa 
Edwarda Warchałowskiego trwająca do ostatnich dni 
życia. Jego praca naukowa ma charakter nie tylko teo-
retyczny, podejmuje się również prac technicznych, 
między innymi wykonuje triangulację i poligoniza-
cję m. Wilna, Bogorodska i innych. Prócz tego pro-
wadzi w Instytucie pracę pedagogiczną. W roku 1912 
ogłasza drukiem „Zarys fotogrametrii”, która w tym 
czasie była dziedziną wchodzącą dopiero na drogę 
praktycznego zastosowania. W roku 1912 E. War-
chałowski zdaje egzamin adiuncki (odpowiednik 
egzaminu doktorskiego, gdyż w tym czasie w Ro-
sji tytuł doktora nauk technicznych nie był znany) 
na podstawie pracy pt. „Badania aparatu bazowego 

Edward Warchałowski, Rektor Politechniki Warszawskiej  
w latach 1933/1934-1935/1936 1945/1946-1951/1952 
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W. Struwego”. Przygotowując się do habilitacji, opra-
cowuje E. Warchałowski „Teorię błędów”, wydając 
ją drukiem w 1916 r. Prawie jednocześnie opracowuje 
dwa obszerne działy: „Sposób najmniejszych kwadra-
tów” i „Triangulacja” w podręczniku prof. Sołowiewa 
„Niższaja Gieodiezja”, wydanego w Moskwie w 1914 r.

W roku 1915 Edward Warchałowski zostaje mia-
nowany docentem, obejmując jednocześnie katedrę 
rachunku prawdopodobieństwa i rachunku wyrów-
nawczego w Instytucie Geodezyjnym. W Instytucie 
Inżynierów Komunikacji przedstawia pracę habilita-
cyjną pt. „Niwelacja o najwyższej dokładności”, a poza 
tym współpracuje z czasopismem „Ziemlemiernoje 
Dieło”, zamieszczając artykuły z różnych działów 
geodezji.

W 1918 r. Edward Warchałowski zostaje miano-
wany profesorem zwyczajnym w Katedrze Rachunku 
Prawdopodobieństwa i Wyrównawczego, obejmując 
jednocześnie Katedrę Geodezji. Na tym stanowisku 
pozostaje aż do chwili powrotu do kraju.

Inżynierii Wodnej i Miernictwa, wreszcie w latach 
1924-1953 – dziekanem tych wydziałów, w latach 
1933-1936 zaś rektorem Politechniki Warszawskiej.

W roku 1923 wydaje podręcznik pt. „Rachunek 
wyrównania według metody najmniejszych kwadra-
tów”, w roku 1926 zaś „Niwelację geometryczną” 
obejmującą naukowe podstawy niwelacji precyzyjnej.

W roku 1926 publikuje pracę pt. „Baza triangula-
cji m. Warszawy” oraz w roku 1928 „Triangulacja m. st. 
Warszawy”. Jego zasługą jest również przeprowadzony 
w 1929 r. pomiar bazy pod Szubinem, wyniki którego 
ogłoszone zostały następnie w języku francuskim pt. 
„La base de Szubin”. Poza tym prof. E. Warchałow-
ski był autorem licznych artykułów opublikowanych 
w „Przeglądzie Mierniczym”.

Do Jego dorobku naukowego zaliczyć należy pracę 
pt. „Wyrównanie triangulacji jako obserwacji pośred-
nich”, która jest oryginalnym opracowaniem; metoda 
ta została przyjęta w Polsce do wyrównania triangula-
cji. W roku 1934 opracowuje „Einige Versuche uber 
Prazisionsnivellement” – referat na Kongres Geode-
zyjny Komisji Bałtyckiej w Moskwie.

Od roku 1926 prof. E. Warchałowski jest sekreta-
rzem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Unii 
Geodezyjno-Geofizycznej, a od 1945 r. prezesem 
tego komitetu, poza tym wiceprzewodniczącym Pol-
skiego Towarzystwa Fotogrametrycznego. W latach 
1936 i 1939 opracowuje i publikuje obszerne spra-
wozdanie – w języku francuskim i angielskim – z prac 
geodezyjnych i geofizycznych wykonanych w Polsce 
na kongresy wyżej wymienionych Unii. Poza tym 
w roku 1939 ogłasza drukiem „Zastosowanie kra-
kowianów w rachunku wyrównawczym”. Od roku 
1930 jest członkiem Akademii Nauk Technicznych. 
Pełnił również przez pewien okres godność prezesa 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Nadchodzą ciężkie lata wojny i okupacji. 
Prof. Edward Warchałowski z narażeniem wolności, 
a może i życia, prowadzi pod szyldem – kierowanej 
przez siebie – Państwowej Szkoły Budownictwa Lą-
dowego i Wodnego łącznie z wydziałem mierniczym, 
a potem Państwowej Wyższej Szkole Technicznej 
(przy organizowaniu której współpracował) – tajne 
nauczanie. Z zespołem oddanych mu ludzi przygo-
towuje młodych inżynierów i techników geodetów 
do służby geodezyjnej w przyszłej wolnej ojczyźnie. 
Pracuje też nad wydaniem pierwszego podręczni-
ka geodezji na poziomie wyższym w języku ojczy-
stym. Powstanie warszawskie przekreśla jednak te 
rozległe plany. Po wyzwoleniu Polski podejmuje 

Rodzina Warchałowskich z Winnicy

W latach 1919-1921 prof. Edward Warchałowski 
bierze udział w organizowaniu Głównego Urzędu 
Geodezyjnego w ZSRR w charakterze członka kole-
gium zarządzającego i kierownika wydziału naukowe-
go oraz zastępcy przewodniczącego rady technicznej. 
Już w tym czasie zdobywa uznanie jako wybitny au-
torytet naukowy w zakresie geodezji.

W końcu 1921 r. wraca do kraju, gdzie na nowo 
utworzonym Wydziale Mierniczym Politechni-
ki Warszawskiej najpierw (od dnia 1.XII.1921 r. 
do l.III.1922 r.) jest wykładowcą miernictwa, a na-
stępnie obejmuje katedrę Miernictwa I jako profesor 
zwyczajny. W latach 1922-1924 był prof. Warcha-
łowski sekretarzem Senatu Akademickiego, w la-
tach 1924-1926 delegatem do Senatu z Wydziałów 
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pracę już wiosną 1945 r. Swoją energią przyczynia 
się do przyspieszenia decyzji odbudowy Politechniki 
Warszawskiej. Staje na czele Komitetu Odbudowy, 
jednocześnie obejmując funkcję rektora Politechniki 
Warszawskiej (1945-1952).

Na tym stanowisku wybitnie przyczynił się do od-
budowy i rozwoju Politechniki Warszawskiej. Równo-
cześnie organizuje pierwszą naukową placówkę geo-
dezyjną – Geodezyjny Instytut Naukowo-Badawczy, 
którego w latach 1945-1949 jest dyrektorem. W latach 
1949-1951 piastuje godność prezesa Głównego Urzę-
du Pomiarów Kraju.

Ponieważ przygotowane do druku materiały z za-
kresu geodezji wyższej uległy zniszczeniu podczas 
powstania warszawskiego, dla ułatwienia studentom 
opanowania tego trudnego działu geodezji publikuje 
w 1946 r., jako wydanie tymczasowe, dwie pierwsze 
części „Geodezji wyższej”, której drugie wydanie wy-
szło w 1948 r.

Poza tym kieruje pracami dyplomowymi, przepro-
wadza wiele przewodów doktorskich i kilka przewo-
dów habilitacyjnych w Warszawie i Krakowie.

Organizuje Wydział Geodezji Politechniki War-
szawskiej oraz służy radą i pomocą przy organizo-
waniu Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie, która w uznaniu jego 
zasług występuje o nadanie mu najwyższej godności 
– tytułu doktora honoris causa.

Za zasługi dla Związku Mierniczych RP, którego był 
członkiem-założycielem, zostaje uznany jego człon-
kiem honorowym.

W roku 1948 publikuje w języku francuskim ory-
ginalną pracę pt. „Triangulacja nowego typu”, której 
recenzje ukazały się w dziesiątkach fachowych pism 
zagranicznych.

Prof. E. Warchałowski brał żywy udział w organizo-
waniu I Kongresu Nauki Polskiej, będąc przewodni-
czącym Podsekcji Geodezji, a następnie – Komitetu 
Geodezji PAN, którego był przewodniczącym. Poza 
tym był przewodniczącym Rady Naukowej Geode-
zyjnego Instytutu Naukowo-Badawczego i prezesem 
Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.

Mimo ogromu pracy energicznie kierował katedrą 
Geodezji Wyższej Politechniki Warszawskiej, organi-
zując także Instytut Geodezji Politechniki Warszaw-
skiej, którego został dyrektorem.

Pracę dydaktyczną, którą zjednał sobie miłość 
i szacunek młodzieży akademickiej, łączył z pracą 
naukową. W 1952 r. wydał podstawowe swe dzieło 
pt. „Geodezja wyższa” (część matematyczna), oddał 

do druku „Rachunek prawdopodobieństwa, teoria 
błędów i rachunek wyrównania” oraz ogłosił oryginal-
ną pracę na temat wyznaczenia elementów elipsoidy 
ziemskiej w kwartalniku „Geodezja i Kartografia”.

Pracował do ostatniej chwili, przygotowując 
do druku „Triangulację” oraz „Niwelację precyzyj-
ną” – dzieła o wysokim poziomie naukowym.

Jego postawa obywatelska także stanowiła dobry 
przykład dla kształcącej się młodzieży, którą tak bar-
dzo kochał i przez którą był kochany.

Prof. Edward Warchałowski był także człowiekiem 
zaangażowanym w sprawy społeczne i polityczne. Był 
aktywnym działaczem Stronnictwa Demokratycz-
nego, będąc członkiem jego Komitetu Centralnego 
oraz wiceprzewodniczącym Komitetu Stołecznego. 
Również z całym sercem i oddaniem pracował w Pol-
skim Komitecie Obrońców Pokoju, pełniąc funkcję 
przewodniczącego Okręgu Stołecznego.

Prof. Edward Warchałowski był odznaczony Or-
derem Sztandaru Pracy I kl., Orderem Odrodzenia 
Polski kl. III i TV oraz Złotym Krzyżem Zasługi. 
Przez przeszło 31 lat kierując najważniejszą katedrą 
na Wydziale Geodezji Politechniki Warszawskiej, wy-
chował liczne kadry geodetów, wpoił w studentów 
zamiłowanie do zawodu i gorącą chęć rzetelnej pracy 
w służbie Rzeczpospolitej Polskiej.

Czesław Kamela

Kopia publikacji:
Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, 

Sekcja Naukowa Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego 

– Sesja Naukowa, Warszawa, 22-24 maj 1991 r
http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/inmemoriam/

biografie-Warchalowski.pdf
www.nieobecni.com.pl
www.pw.edu.pl/Uczelnia/Historia

Tablica nagrobkowa Edwarda i Olgi Warchałowskich 
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Opracował: Marek Pedyński

SZACHY W POŁAŃCU

Bardzo ważnym elementem życia sportowego Połańca były spartakiady młodzieżowe. Biorące 
w nich udział zespoły wystawiały zawodników w różnych dyscyplinach sportu, których umiejęt-
ności wynikały często nie z treningu, ale z wrodzonego talentu. Należy podkreślić, że pierwsze 
lata klubu i jego sukcesy to efekt wyłącznie zdolności, ambicji i samozaparcia sportowców znad 
Czarnej, którzy tylko dzięki własnej aktywności znajdowali środki niezbędne do uprawiania sportu, 
a niejednokrotnie z własnej kieszeni wykładali pieniądze na podróże i sprzęt.

Sytuacja zmienia się na lepsze od 1954 roku. W tym 
roku Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Spor-
tu w Kielcach przyznaje Sandomierzowi 200 tys. zł 
z przeznaczeniem tej kwoty głównie na budowę boiska 
w Połańcu. Spory udział w tej dotacji miała pracująca 
w tym okresie w WKKFiS pani Maria Chorab, córka 
sekretarza połanieckiej gminy w okresie międzywo-
jennym Michała Chorabia. W tym czasie zbudo-
wano żużlową bieżnię wzdłuż jednej strony boiska, 
poprawiono też jakość samego boiska. Od 1955 roku 
patronat nad LSZ-em przejmuje Rada Powiatowa 
w Staszowie. W tym też czasie powstały nowe sekcje: 
szachowa, warcabów i podnoszenia ciężarów, oprócz 
oczywiście wiodącej piłki nożnej i siatkówki. Klub 
zrzeszał wtedy około 120 członków.

W 1960 r. powstał komitet budowy stadionu, z am-
bicjami przekształcenia boiska za ulicą Staszowską 
w prawdziwy stadion. Trochę pieniędzy znów dał 
WKKFiS, ale olbrzymi zakres prac połańczanie wy-
konali w czynie społecznym. Powstał obiekt, który 
budził zazdrość sportowców z innych miejscowości. 
Tu rozgrywano większość powiatowych spartakiad 
i wojewódzkich imprez LZS-owskich oraz zawodów 
szkolnych, bo niewiele klubów posiadało bieżnię 
lekkoatletyczną. Stadion w Połańcu posiadał żużlo-
wą bieżnię 400-metrową wokół boiska oraz 6 torów 
do biegów na 100 metrów wzdłuż jego bocznej linii. 
Na czas zawodów wypożyczano płotki z Sandomierza.

SZACHY W PRZESZŁOŚCI

Pojedynki na planszach szachowych prowadzo-
no w świetlicy na Zamościu. W szachy znakomicie 
wtedy grali: wszechstronny mistrz Ludwik Warcha-
łowski, jak również Marian Łańka. Z kolei warcaby 
tak rozpaliły zmysły połańczan, że gra ta była popu-
larna jeszcze przez wiele lat. Mieszkańcy rywalizo-
wali bądź w świetlicy w szkole na „Zamościu” lub 

na ławeczce w rynku. Tam można było spróbować 
sił z lokalnym mistrzem tej dyscypliny – Bolesławem 
Małkiewiczem. Tam też często można było spotkać 
Andrzeja Głogowskiego, czy później Macieja Kor-
czaka. Większość meczów rozgrywano w domach,  
m.in. u Feliksa Drożdżowskiego.

Najlepszym jednak połanieckim szachistą lat  
60-tych był nauczyciel Kazimierz Kasiński, który 
dwukrotnie zostawał mistrzem województwa, na tur-
niejach w Radomiu i Starachowicach. (Były to tur-
nieje C.R.S – Centrali Rolniczej Spółdzielczości?).

SZACHY WSPÓŁCZEŚNIE
 Najlepszy sposobem, aby zobrazować to, jak 

szachy rozwijają się w Połańcu współcześnie, będzie 
udostępnienie wywiadu, który ukazał się niedawno 
na portalu www.polaniec.com.pl.

Anna Mocna: Od jak dawna gra Pan w szachy? 
Kiedy rozpoczęła się Pana przygoda z szachami?

Marek Pedyński: Gram w szachy od około  
20 lat, choć moja przygoda z „królewską grą” zaczęła 
się stosunkowo późno, bo dopiero wtedy, gdy byłem 
na studiach. Szachowym bakcylem zaraziłem się przy-
padkowo – gdy obserwowałem partię kolegów, roz-
grywaną w akademiku. Zafascynowały mnie przede 
wszystkim emocje, jakie towarzyszyły rozgrywce. 

Dyplom Ludwika Warchałowskiego
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MP: Szachy są i będą atrakcyjne zawsze, niezależ-
nie od rozwoju technologicznego. Co więcej, myślę, 
że w dobie świata wirtualnego zyskają jeszcze na atrak-
cyjności – portali szachowych, skupiających graczy 
z całego świata, jest mnóstwo. Czyż to nie wspaniałe, 
że możemy każdego dnia mierzyć się na siłę umysłów 
z szachistami z Rosji, Australii czy Chin? Moim zda-
niem szachy w internecie stale zyskują na popular-
ności i wkrótce staną się równie popularne jak inne, 
„topowe” gry online...

AM: Co zyskujemy, ucząc się gry w szachy?
MP: Jeśli nauczymy się grać w szachy, szczególnie 

w młodym wieku, rozwiniemy zdolność logicznego 
myślenia, krytycznej oceny rzeczywistości, z pew-
nością wyćwiczymy też pamięć. Badania naukowe 
prowadzone z dziećmi, które nauczono grać w szachy, 
udowadniają, że szachiści rozwijają też umiejętności 
matematyczne szybciej niż ci, którzy w szachy nie 
grają. Ważne jest też, że szachy uczą przegrywać, 
a przy tym przyjmować porażki z godnością i pokorą. 
Moim zdaniem to fantastyczna gra również za wzglę-
du na wartości edukacyjne.

AM: Kto dla Pana był idolem szachowym?
MP: Idoli miałem wielu – z pewnością intrygował 

i inspirował mnie amerykański szachista, Bobby Fi-
scher, który potrafił zmiażdżyć każdego przeciwnika, 
grając przy tym niezwykle widowiskowo. To postać 
kontrowersyjna, ale z pewnością genialny gracz. 
W ostatnich latach podziw budzą wyczyny aktual-
nego mistrza świata, Norwega – Magnusa Carlsena. 
W tej chwili nie ma w mojej opinii lepszego szachisty 
wśród zawodników uprawiających tę dyscyplinę spor-
tu. Dość powiedzieć, że Carlsen nie znalazł pogromcy 
od ponad 100 rozegranych partii klasycznych! To nie-
bywałe. Jeśli chodzi o polskich graczy, to największe 
uznanie mam dla genialnego Akiby Rubinsteina, który 
zagrał wiele fascynujących partii, jakie na stałe zapi-
sały się w szachowych annałach. Z zainteresowaniem 
śledzę też karierę Jana Krzysztofa Dudy, młodzieńca 
z Polski, który w światowych szachach robi prawdziwą 
furorę. Jeśli nadal będzie się rozwijał, to jest spora 
szansa, że Polak zagra kiedyś mecz o mistrzostwo 
świata, czego naszemu liderowi serdecznie życzę.

AM: Czy zdarzyło się Panu przegrać z kobietą?
MP: Oczywiście. Przegrałem wiele partii z kobieta-

mi, płeć piękna potrafi znakomicie grać w szachy. Do-
dać mogę, że taka porażka z kobietą to żaden powód 

Zmagania szachowe: z lewej Andrzej Głogowski, z prawej  
stoi Feliks Drożdżowski

Kazimierz Kasiński z uczniami

Uznałem, że w tych pionkach i figurach musi się kryć 
jakaś tajemnica, skoro budzą tak wielką namiętność. 
Podstaw gry nauczyłem się, obserwując partie kole-
gów, a później kształciłem się już samodzielnie.

AM: Czy szachy są jeszcze atrakcyjne w dobie 
Play Station?

Prezes TK w Połańcu podczas szachowych zmagań  
z autorem artykułu
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do wstydu – węgierskie szachistki, siostry Polgar, 
grały tak dobrze jak najlepsi arcymistrzowie. Moim 
zdaniem wciąż za mało kobiet gra w szachy, stąd ich 
niewielka liczba w pierwszej setce najlepszych szachi-
stów świata. Jeśli natomiast chodzi o inteligencję czy 
zdolności, to w niczym nie ustępują mężczyznom.

AM: Skąd pomysł organizacji Szkolnego Kółka 
Szachowego w Zespole Szkół w Połańcu?

MP: Na pomysł prowadzenia kółka szachowego 
wpadłem trzy lata temu. Zastanawiałem się, czego 
brakuje mojej szkole – w końcu sam byłem kiedyś 
jej uczniem. I wtedy pomyślałem, że ja nauczyłem 
się grać w szachy dopiero na studiach również z tego 
powodu, że nikt wcześniej nie pokazał mi, na czym 
ta gra polega. I wtedy pojawił się pomysł na prowadze-
nie kółka szachowego. Z perspektywy czasu uważam, 
że była to świetna decyzja, mam tylko do siebie żal, 
że podjąłem ją tak późno.

AM: Jak ocenia Pan poziom gry w szachy wśród 
połanieckich uczniów?

MP: Uczestnicy kółka szachowego prezentują 
zróżnicowany poziom. Są gracze zaawansowani, ale 
są również i początkujący. Na pewno wielu uczniów 
ma ogromny potencjał – po roku od nauczenia się 
podstaw gry, osiągają już duże sukcesy. Jeden z moich 
podopiecznych, Szymon Wysocki, zajął 5. miejsce 
wśród uczniów szkół ponadpodstawowych woje-
wództwa świętokrzyskiego, a jeszcze kilkanaście mie-
sięcy temu nie wiedział, na czym polega gra w szachy. 
Na kółko uczęszcza również kilku uczniów Szkoły 
Podstawowej w Połańcu – wśród nich jest dwóch bar-
dzo silnych szachistów, Kamil i Mateusz. Jeśli nadal 

się będą rozwijać tak szybko, to Połaniec 
wkrótce doczeka się szachowego mistrza.

AM: Jaki jest największy Pana sukces 
szachowy?

MP: Zdarzało mi się kilkukrotnie sta-
wać na podium w szachowych turniejach, 
ale za swój największy sukces uważam za-
rażenie szachową pasją szerokiego grona 
młodych mieszkańców Połańca. Szachy 
z dyscypliny zupełnie niszowej stały się po-
pularną rozrywką wielu młodych ludzi z na-
szego miasta. Myślę, że dołożyłem do tego 
swoją cegiełkę. Choć muszę podkreślić, 
że za prekursora połanieckich szachów 
uważam Wojciecha Graczykowskiego, 

Pierwszy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Połańca

który bezinteresownie pracował z młodymi szachi-
stami, mnie też w dużej mierze zainspirował. Cieszy 
mnie również niezmiernie fakt, że pierwszy kontakt 
z szachami dzieci mają już w wieku przedszkolnym. 
To wielka zasługa mądrej dyrekcji, ale też Konstan-
tego Michorowskiego, mojego znajomego, który 
prowadzi zajęcia szachowe z połanieckimi przed-
szkolakami.

AM: Ile godzin w tygodniu poświęca Pan na grę 
w szachy?

MP: Szachy to moja pasja i staram się rozegrać 
choć kilka partii każdego dnia. Gram w internecie 
tzw. „blitze”, szachy błyskawiczne, w których zawodnik 
ma na posunięcia zaledwie kilka minut. To świetna 
rozrywka, dużo lepsza niż oglądanie telewizji. Nieste-
ty, nie dysponuję dużą ilością wolnego czasu, który 
mógłbym przeznaczyć na grę w szachy, więc każdego 
dnia te pół godziny w świecie figur i pionów to wszyst-
ko, na co mogę sobie pozwolić.

AM: W jaki sposób Pan przekonałaby rodziców 
uczniów do szachów jako dodatkowych zajęć po-
zalekcyjnych?

MP: Przyznam szczerze, że rodzice są coraz 
bardziej świadomi, że dzieciaki trzeba odciągnąć 
od smartfonów – nie trzeba zbytnio nikogo przeko-
nywać do korzyści płynących z gry w szachy. Więk-
szy problem stanowi znalezienie idealistów, którzy 
chcieliby z tymi dziećmi pracować. Sala, w której 
prowadzę kółko, to zwykła szkolna klasa o ograni-
czonej pojemności, a na frekwencję nie narzekam. 
Coraz bardziej obawiam się, że wkrótce będę musiał 
odmawiać kolejnym chętnym do nauki, ale z drugiej 
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strony cieszy mnie niezmiernie to, że szachy w mojej 
szkole stały się tak popularne.

AM: Jeśli nie szachy, to co? Jakie są Pana pasje 
pozaszachowe?

MP: Szachy to jedna z kilku moich pasji. Intere-
suję się także sportem, szczególnie piłką nożną, jak 
również wędkarstwem. Niestety, z uwagi na liczne 
obowiązki większość wolnego czasu przeznaczam 
na szachy, inne pasje zeszły na dalszy plan.

AM: Czy gra Pan w sieci, jeśli tak, to jakie strony 
Pan preferuje?

MP: Jak już wspominałem, gram głównie w inter-
necie. Portali szachowych jest mnóstwo, ale mi szcze-
gólnie do gustu przypadł lichess.org. Z czystym su-
mieniem mogę go polecić każdemu. Można się tam 
nauczyć podstaw gry, rozwiązywać szachowe zadania, 
a także grać z szachistami z całego świata.

Mistrzowie szachów z Połańca

AM: Czy gra Pan w szachy korespondencyjne?
MP: Nie, to nie dla mnie. Zdecydowanie preferuję 

grę w czasie rzeczywistym, jestem zbyt niecierpliwy, 
by grać w szachy korespondencyjne.

AM: Jak można zapisać się na zajęcia pozalek-
cyjne? Czy zajęcia są bezpłatne?

MP: Wystarczy do mnie podejść i poprosić o moż-
liwość uczestnictwa w kółku szachowym. Nikomu 
nie odmawiam, choć zaznaczam, że sala, w której 
prowadzę zajęcia, nie jest z gumy. Zaczynałem kół-
ko z dwoma uczestnikami, dziś jest ich zapisanych 
ponad dwudziestu, choć nie wszyscy uczestniczą 
w każdych zajęciach. W szkolnych turniejach, które 
odbywają się kilka razy w roku, muszę ograniczać 
liczbę miejsc, bo zgłoszeń jest ponad trzydzieści. 

Kółko szachowe w ZS w Połańcu

Szachowe zmagania w Zespole Szkół w Połańcu

To pokazuje, że szachy rozwijają się z Zespole Szkół 
w Połańcu w sposób fantastyczny. Mam w związku 
z tym coraz większy problem z selekcją zawodników 
do reprezentacji szkoły, pojawia się bowiem coraz 
większa rywalizacja. No ale oby tylko takie problemy 
mnie spotykały. Zajęcia są oczywiście bezpłatne.

AM: Z kim chciałby Pan zagrać partię lub mecz?
MP: Myślę, że chciałbym w przyszłości zagrać par-

tię z arcymistrzem, który zaczął przygodę z szachami 
na moim kółku. Tak, to moje prawdziwe marzenie 
- oby się spełniło!

AM: Bardzo dziękuję za odpowiedzi na pytania 
i życzę kolejnych szachowych sukcesów. Rozma-
wiała Anna Mocna. 

Portal polaniec.com.pl
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