OKŁADKA 1

Przeprawa promowa przez Wisłę w Winnicy – widok z połanieckiej skarpy
fot. Artur Komorowski
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Wstęp
Szanowni Państwo!
Trzymacie w ręku 31. numer „Zeszytów Połanieckich”. Numer powstały w czasie pandemii, która
mocno zahamowała liczbę i rozmach społecznych aktywności. Nie ograniczyła na szczęście naszego
zapału do upamiętniania historii Połańca i jego mieszkańców.
Rok 2021 pachniał majem, a najważniejsze wydarzenia nawiązywały do najnowocześniejszej
niegdyś w Europie Konstytucji z 3 Maja 1791 roku. Tak też zaczynają się nasze „Zeszyty”. Projekty
realizowane przez Towarzystwo Kościuszkowskie dotyczyły historycznych faktów, które wydarzyły się
właśnie w „połanieckim miesiącu”.
Konstytucja 3 Maja to również temat przemówienia naszego wielkiego patrioty, Bronisława
Knothego, którego działalność stała się tematem pracy doktorskiej Tomasza Fortońskiego. Przytaczamy
jej fragment.
Niniejszy numer nie byłby kompletny bez ciekawostki o Panoramie Racławickiej, wyszperanej przez
Kosyniera-Seniora, czyli Konstantego Michorowskiego, oraz mało znanych historyjek opisanych w dawnej
prasie, opracowanych przez Łukasza Orłowskiego.
Lwia część tej publikacji dotyczy rocznicy konsekracji kościoła św. Marcina w Połańcu. Mamy
ambicje, żeby „Zeszyty Połanieckie” stanowiły kiedyś ważne źródło wiedzy o naszym mieście, dlatego
doceniamy wiedzę o połanieckiej świątyni i księżach, uporządkowaną przez Teresę Switek. Temat religii,
tyle że żydowskiej, można też odnaleźć w artykule dotyczącym odtworzenia repliki połanieckiej Synagogi w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Są też wspomnienia. Tym razem Władysława Sojdy. Wspomnienia, które są największą wartością
naszego wydawnictwa. Wzruszające przeżycia mieszkańców naszego miasteczka, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Tylko tutaj…
„Zeszyty” kończy wyjątkowo smutne wydanie Połanieckiego Słownika Biograficznego. W ostatnich
dwóch latach Połaniec stracił bowiem czterech wspaniałych Obywateli. Żegnamy każdego z nich.
Ten numer po prostu trzeba przeczytać.
Zapraszamy do lektury.

Radosław Matusiewicz
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ROK KONSTYTUCJI 3 MAJA
Rok 2021 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Rokiem Konstytucji
3 Maja, dlatego też Towarzystwo Kościuszkowskie poświęciło temu historycznemu wydarzeniu
dwa projekty. Powiązanie tematyczne z osobą Tadeusza Kościuszki sprawiło, że przyniosło
to oczekiwany efekt. Mimo że pandemia trwała prawie do połowy roku, jednak udało się
zrealizować zakładane cele.
Pierwszy projekt pn. „Witaj Majowa Jutrzenko” finansowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Miał on przypomnieć mieszkańcom regionu Połańca trzy wydarzenia z przełomu XVIII
i XIX wieku, które wydarzyły się w maju. Były
to: Konstytucja 3 Maja 1791 roku, Ogłoszenie
„Uniwersału Połanieckiego” 7 maja 1794 roku
oraz 200. rocznica śmierci Cesarza Napoleona

tytułu patriotycznego mazurka powstałego 3 maja
pn. „Witaj Majowa Jutrzenko”. Główną częścią
projektu była organizacja dużej inscenizacji historycznej.
Odbyła się ona w sobotę 17 lipca w Połańcu i na
terenie parku dworskiego w Ruszczy. Była to największa w regionie impreza historyczna i nawiązywała do czasów dwóch wielkich Europejczyków, Kościuszki i Napoleona. Stanowiła część przesuniętego

Inscenizacja historyczna w Połańcu

5 maja 1821 roku. Elementem spajającym wydarzenia była pośrednio lub bezpośrednio postać
Tadeusza Kościuszki oraz kosynierów walczących
w Legionach stworzonych przez Napoleona. Sama nazwa projektu nawiązywała do

ze względu na epidemię projektu pn. „Witaj Majowa
Jutrzenko”.
Już dzień wcześniej przybyli na nią rekonstruktorzy z całej niemal Polski. Sobota rozpoczęła się od
przemarszu ulicami starego Połańca, zakończonego
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pierwszą potyczką wojsk polsko-francuskich z koalicją antynapoleońską. Dalsza część imprezy historycznej organizowanej w ramach tego projektu odbyła
się w parku dworskim w Ruszczy. Przyjezdnych gości
oraz mieszkańców przywitali, Joanna Witek, Radna
z Ruszczy oraz sołtys, Marian Machniak. Całość
poprowadził miłośnik historii XVIII-wiecznej Polski,
Paweł Skowroński z Sanoka.
Część artystyczną przygotowała i rozpoczęła
wierszem „Jak dobrze być w Ruszczy” Małgorzata
Dalmata–Konwicka z Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu. Pod jej okiem zaprezentowali się chłopcy z grupy teatralnej „Maska”, działającej przy Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
Tematyka mogła być tylko jedna. Patron naszego
miasta – Tadeusz Kościuszko. Wiersz „Uniwersał
połaniecki” wyrecytował Jakub Sroka, a utwór

nad nimi Namiot Sztabowy Cesarza, w którego
rolę wcielił się znawca tej epoki, Piotr Zawada
z Gdańska.
Poprowadził on i zagrzewał do boju wojska francuskie, wśród których główne siły stanowiła dowodzona przez Marka Gniewka Legia Polsko-Włoska
z Nysy, Kędzierzyna Koźla, Wrocławia i Połańca.
Oddział ten wspierali saperzy i żołnierze 4. Pułku
Piechoty Księstwa Warszawskiegoz Radomia
i Płocka oraz 3. Pułku Piechoty Legii Nadwiślańskiej z Rypina. Ich dowódcy Robert Nowak i Jacek
Borowski wspólnie z adiutantem cesarza tworzyli
sztab wojsk francuskich.
Wyjątkowo w rolę wojsk koalicji zmuszona była
wcielić się młodzież z 12. Pułku Piechoty XW
z Gdańska. Adrian Jeżewski przejął dowodzenie
również nad wchodzącą w skład koalicji artylerią

Inscenizacja historyczna w Ruszczy

Jana Czeczota „O Kościuszko piękny wzorze” –
Nathaniel Bryk. Obszerne fragmenty „Uniwersału
połanieckiego” przypomniał zgromadzonym Filip
Urban.
Pani Małgorzata zaprezentowała jeszcze pieśń
„W krakowskiej kuźnicy”, a część artystyczną imprezy zakończyła „Pieśnią Konfederatów Barskich”. Na
oryginalnym klawesynie akompaniował jej Wojciech
Buda, organista parafii św. Marcina w Połańcu.
Od czasów konfederacji barskiej rozpoczęła się
też historia, którą w barwny sposób przekazali nam
członkowie grupy Scutum z Sanoka w kolejnej
części imprezy. Opowieści o strojach, broni i ciekawostki z czasów końca XVIII w. zakończyły się
pełną humoru scenką, okraszoną zaciętym pojedynkiem na szable. W ten sposób impreza opuściła
krąg Polski i Kościuszki, wprowadzając widzów
w klimat europejskich, wielkich bitew Napoleona
Bonaparte.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspaniała sceneria dworku, rozbite żołnierskie namioty i górujący

z Twierdzy Nysa, Austriakami z Sanoka oraz Prusakami z 32. Regimentu von Treskow z Nysy.
Prowadzona w obozie i przed dworkiem bitwa
była zacięta i żadna ze stron nie chciała ustąpić. Ostatecznie Bóg Wojny – Napoleon – pokonał zjednoczonych przeciw niemu wrogów. Pomimo ogromnego
upału widowisko mogło podobać się widzom.
Ostatnim punktem imprezy był pokaz tańców
irlandzkich zakończony warsztatami dla widzów.
Tę część imprezy poprowadziła Anna Musiał z grupą Comhlan z Krakowa. Było niełatwo w upale, zwłaszcza jak dopiero co wróciło się z bitwy.
Mimo to część uczestników nie mogła odmówić
sobie przyjemności i wzięła udział w zabawie. Na
nocne strzelanie z armat, z których jedna zostaje
już na stałe w Połańcu, przybył Burmistrz Połańca, Jacek Tarnowski.Włodarz naszego miasta
mógł osobiście poznać Napoleona i zwiedzić jego
Namiot Sztabowy.
Drugi projekt to realizacja zadania publicznego z Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, które
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realizowane było pod nazwą „Vivat 3 Maja”. Składało się ono z trzech głównych zadań: wydania
Zeszytów Połanieckich nr 31, oprawy głównych
imprez historycznych w Połańcu (3 V i 11 XI) oraz
organizacji Pikniku historycznego, nawiązującego
do okresu Konstytucji 3 Maja. Niniejsze „Zeszyty”
wydane są właśnie w ramach tego projektu.
Trwająca jeszcze w maju pandemia mocno ograniczyła uroczystości i imprezy plenerowe. Mimo toKościuszkowcy włączyli się w Obchody Święta Konstytucji. 3 Maja aż 14 osób z Towarzystwa stawiło
się przy Cmentarzyku Kosynierów, żeby złożyć hołd
obrońcom zapisów pierwszej europejskiej konstytucji. Kolorowe stroje, sukmany, kosy, piękny sztandar
i salwy karabinowe nadały temu wydarzeniu świąteczny klimat. Oprócz delegacji Kosynierów kwiaty
złożyli Przewodniczący Rady Miasta, Pan Stanisław
Lolo, oraz Burmistrz Połańca, Pan Jacek Tarnowski.
Podobnie było 11 listopada, kiedy to powracająca
pandemia zablokowała oficjalne uroczystości. Święto
Niepodległości w Połańcu miało więc wymiar symboliczny. Nie było uroczystej Sesji Rady Miasta ani
oficjalnych obchodów, a jedynie symboliczne składanie kwiatów na grobach Polskich Bohaterów.
Wszystko zaczęło się na Cmentarzyku Kosynierów
przy ulicy Kubika, skąd uczestnicy udali się pod Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej, a następnie na Stary
Cmentarz, na mogiły żołnierzy poległych w czasie
I i II wojny światowej. Podczas składania kwiatów
łopotał piękny sztandar Towarzystwa Kościuszkowskiego, a salwy z karabinów oddały hołdzłożonym

w mogiłach Bohaterom. Oprócz Kościuszkowców
kwiaty złożyły delegacje Rady Miasta i Urzędu
Miasta i Gminy Połaniec, Szkoły Podstawowej
im. T. Kościuszki w Połańcu. Część oficjalną zakończyła Msza Święta wkościele św. Marcina, patrona
„Starego” Połańca.
Swój sposób na świętowanie Dnia Niepodległości znaleźli również sportowcy i przyjaciele grupy
Running Połaniec. Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki i odśpiewaniu hymnu
o godzinie 11:11 Kościuszkowcy wystrzałem z karabinów „wystartowali” biegaczy. Trasa liczyła 11 km
i wiodła uliczkami Połańca. Wydarzenie „Biegnę
dla Niepodległej” wsparła ENEA Elektrownia
Połaniec S.A.
Dzień zakończyła wizyta u Przyjaciół z gminy Łubnice. Na cmentarzu parafialnym w Beszowej delegacje
Kosynierów, Harcerzy i Strażaków złożyły kwiaty przy
grobach żołnierzy z II wojny światowej oraz Powstańców poległych w Bitwie pod Komorowem w 1863
roku. Potem wszyscy udali się na tradycyjną Gęś Świętomarcińską do łubnickiego Centrum Kultury.
Bardzo ciekawym zadaniem w ramach projektu
„Vivat 3 Maja” miał być piknik rodzinny organizowany wspólnie z nauczycielami Przedszkola Publicznego w Połańcu. Jako, że bezpieczeństwo i zdrowie
dzieci oraz ich rodziców jest ważniejsze niż realizacja
pikniku został on przełożony na lepsze czasy. Mimo
to Rok Konstytucji 3 Maja można uznać za udany,
a doświadczenia z pandemią pozwolą na lepsze przygotowanie przyszłorocznych działań.

Obchody 3 Maja przy Cmentarzyku Kosynierów
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BRONISŁAW KNOTHE (1881-1950) NAUCZYCIEL, SPOŁECZNIK, POLITYK
Fragment pracy doktorskiej
Bronisław Knothe przybył do Łodzi pod koniec 1914 roku i podjął pracę w Szkole Kupiectwa
m. Łodzi. W tym czasie Łódź przeszła już ostatecznie w ręce niemieckie. Okupant rozpoczął rabunkową politykę gospodarczą, która skutkowała depopulacją miasta oraz fatalną sytuacją aprowizacyjną. Stworzyło to przestrzeń do oddolnych inicjatyw społecznych – B. Knothe jako nauczyciel
zaangażował się głównie w te o charakterze oświatowym. W Łodzi zaczął na poważnie interesować
się polityką – najprawdopodobniej w 1916 roku był już sympatykiem (może nawet działaczem
endeckiego Zjednoczenia Narodowego). Mając to na uwadze, przesłany przeze mnie tekst rękopisu można interpretować w ten sposób – B. Knothe jako sympatyk i działacz ZN apeluje o zgodę
narodową i jedność. Prosty język sugeruje, że grupą docelową byli zwykli obywatele miasta. Interesujące jest to, że mówiąc o rozbiorach Polski i o złych rządach, nie wspomniał bezpośrednio
o Niemcach czy Rosjanach. To pierwsze wynikało z tego, że Niemcy rządzili w mieście i możliwe,
że bał się ewentualnych represji. To drugie – może brał pod uwagę powrót Rosjan?
Wraz z początkiem wiosny 1916 roku władze okupacyjne zapoczątkowały politykę odwilży w Królestwie Polskim. Niemcy zaczęli wyrażać zgodę na
różnorakie manifestacje i obchody, które miały podtekst antyrosyjski. Zezwalali na organizację wystaw,
odsłanianie tablic pamiątkowych czy zmiany nazw
ulic. Wahali się w przypadku pochodów ulicznych,
które w każdej chwili mogły wymknąć się spod kontroli. Taką postawę przyjęli wobec 125. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja – prezydent Policji
miasta Łodzi wydał pozwolenie dopiero 25 kwietnia.
W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli
przedstawiciele 76 stowarzyszeń. Wyłonili Komitet
Główny, który miał za zadanie koordynacje działań,
a w jego skład wszedł m. in. Bronisław Knothe.
Podczas przemówienia w łódzkiej sali koncertowej
określił konstytucję mianem ,,wspaniałej próby uratowania Państwa”. W jego odczuciu decydujące o potędze danego państwa było ,,szczęście’’ każdego stanu
społecznego, w szczególności zaś mieszczańskiego.
Przywołał też postać Tadeusza Kościuszki, który był
dla niego wzorem cnót obywatelskich. Przechodząc
do zakończenia zaapelował o współdziałanie ze sobą
wszystkich rodaków, gdyż tylko zgoda mogła pomóc
przetrwać lata zawieruchy wojennej, a w wolnej Polsce
pozwoliłaby zbudować dobrobyt1.
Bronisław Knothe (Łódź)

1 ArK, Odczyt B. Knothe dotyczący Konstytucji 3 Maja.
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Bronisław Knothe z uczniami w Szkole Kupiectwa m. Łodzi

Tekst przemówienia Bronisława Knothego z dnia
3 maja 1916 r. wygłoszonego w Łodzi:
Słuchaj mię włościaninie, Polaku i ty, mieszczaninie polski. Ja jestem Polak i ty jesteś Polak, jestem
chrześcijanin i ty jesteś chrześcijanin, to też weźmiesz
na rozum, co ci powiem, i uważnie przeczytasz do
końca. A więc uważaj! Dużo i tego, co ci będę mówił,
może już czytałeś, albo słyszałeś, ale to nie zawadzi,
że ci jeszcze raz powiem i są takie rzeczy, które dobrze jest przypomnieć, aby dłużej pamiętać. Są inne
sprawy, które bolą i o których jeden drugiemu musi
mówić, aby sobie ulżyć. Widzisz, jaka bieda naokoło;
jak ludzie jeden z drugiem się biją, jak bronią swojej
ziemi, a broniąc swojej, niszczą cudzą, jak się chałupy
palą, jak walką się miasta, jak niejedentwój bliźni,
albo i kum, albo swat stracił całą swoją chudobę i biedaczek głodem teraz przymiera, podziać się nie ma
kędy. Wszystko to wiemy. Ano trudno – dopust Boży.
Ale może tego nie wiemy, albo swoją biedę mając nie
baczymy na to, że i dawniej tak, a może jeszcze gorzej bywało. Miły Boże! Toć i na naszej polskiej ziemi
takie rzeczy się działy i jeszcze gorsze. Choćby sto
dwadzieścia lat temu ile to pradziadowie nasi musieli
wycierpieć. Ale zanim Ci to opowiem, bo to ciekawe
rzeczy i niejednego nauczyć mogą, muszę Ci jeszcze
powiedzieć, że dużo biedy nieraz na kark Ci się wali
dlatego, że często nie umiesz sobie poradzić.

A dlaczego nie umiesz? Bo, widzisz, nie bardzo
chętnie książki czytasz, któreby Cię niejednego nauczyły i często dobrą radę dały. W innych krajach
to Ci każdy wieśniak, każdy mieszczanin czytać umie
i dużo czyta, i wie, jak potrzebę wyrazić, bo głowę
ma mądrą. I niejeden chłop, niejeden mieszczanin
nieraz więcej ma rozumu, niż Pan, i do rządu go bracia
wybiorą, a on stara się, aby wszystkim i dobre prawa
podać, aby ludziom była wygoda i był pożytek. Myśmy bracia, w gorszej biedzie, niż inni, a co najwięcej
dlatego, że nie mieliśmy długo swojaków, coby nami
rządzili, boć przecież swojak zawsze Ci lepiej usłuży, niż obcy, chyba o tym wiesz, i gadać nie trzeba.
W potrzebie Cię nie opuści, nie ucieknie, ale z tobą
na biedę zostanie i razem cierpieć będzie. Ano nie
mieliśmy swojaków, coby się nami po bożemu opiekowali, ale jak Bóg pozwoli, to będziemy ich mieli
i ludzi poczciwych i mądrych, bo takich będziemy
chcieli, a innych nie. Wtedy to chociaż wielka klęska
przyjdzie, nie damy się, będziemy się wspólnie wspomagać, jeden przy drugim stać, mocno się trzymać,
i biedna nam nic nie zrobi, nie zmęczy nas, ale jak
przyszła, tak sobie precz pójdzie. Było przecież nieraz
gorzej, a myśmy zostali, i ziemia ta nasza została; teraz
także zostanie, i synowie nasi będą na niej siedzieli
będą żyć, jak myśmy żyli. Bóg się dobry ulituje - nie
będzie chciał naszej zatraty. Opiekował się naszemi
ojcami, dziadami i pradziadami, będziesię opiekował
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nami i naszemi synami, bo wielkie jest jego miłosierdzie i nie pozwoli nam zginąć. A teraz wam opowiem,
jakie to klęski, gorsze od dzisiejszych, spadły na naszą
ziemię przed stu dwudziesty laty i długo ją trapiły.
Ale przedtym muszę wam powiedzieć trochę o naszym kraju, jak to wnim przed temi klęskami było.
Nasza ziemia polska od tysiąca lat była krajem niezależnym, sama się rządziła, a był taki czas, że była
państwem bardzo rozległym i mocnym, jak są teraz
sąsiadujące z nami Niemcy, albo Francja, albo Anglja.
Było wtenczas wszystkim dobrze: mieszczaninowi
i wieśniakowi i panu. Najlepiej się działo mieszczanom i ludowi wiejskiemu tak mniej więcej od roku
1250 do 1550. Miasta i wsie miały swoje prawa, same
się rządziły przez swoich sołtysów, wójtów i ławników i bogacili się wieśniak i mieszczanin; kraj cały
był bogaty i silny i wszystkim był dobrze. Te miasta
i wsie nazywały się lokacyjne. Wtedy to inne państwa
nawet do Polski same się przyłączały z dobrej woli,
bo wiedziały, że w połączeniu z nami nic nie stracą,
a wiele skorzystają. Ale później zaczęło się dziać źle.

Program uroczystości 125 rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3 Maja

Dawniej była zgoda między panem, mieszczaninem i wieśniakiem, a potym tej zgody zabrakło, co
więcej i miasta same z sobą się kłóciły, a najwięcej
to się swarzyli między sobą panowie. Zapomnieliśmy wszyscy, żeśmy synami jednej matki ziemi, że
w jednego Boga wierzymy, że wspólnie sobie bracią
jesteśmy. To też i Bóg nam przestał pomagać, gdyśmy
sobie sami pomagać nie chcieli, i gdy mało między
nami było uczciwości. Czasem to jeszcze jaki mądry a dobry mieszczanin albo i pan przestrzegał nas

przed takim życiem. Mówił, ludzie opamiętajcie się,
co czynicie. Nie kłóćcie się z sobą, nie róbcie sobie
krzywdy, przecież jesteście jedni bracia, przecież tylko
w miłości a zgodzie będzie wam dobrze, a jak będziecie dalej żyć nie po bożemu, to wszyscy zginiecie;
państwo wasze upadnie, i źle wam będzie. Ale nasze
serca zatwardziały w gniewach, i nie wierzyliśmy tym
ludziom dobrym, którzy byli jakby nasi prorocy, co
wszystko nam przepowiedzieli.
A takim prorokiem był jeden ksiądz, co się nazywał Piotr Skarga. On z mieszczan pochodził, urodził
się w Grójcu pod Warszawą, a wszystkich swoich
braci ogromnie kochał i ziemię naszą Polskę także
miłował;to też mówił nam prawdę w oczy, że źle żyjemy; przepowiadał, że Pan Bóg na nas klęski ześle,
i w niewolę odda. Aleśmy go nie słuchali, coraz gorzej
się działo, i wreszcie przyszło do tego, że już nawet
ślepy widział, że nad przepaścią stoimy. Wtedy to rzucili się do ratunku i mieszczanie i panowie. Wtedy
to dopiero zaczęliśmy się ratować, kiedy już było za
późno. Panowie zebrali się radzić i uchwalili dobry
rząd, a ta uchwała nazywa się Konstytucją Trzeciego
Maja, bo była nadana naszej ziemi polskiej w dniu
3-ciego maja 1791 roku, czyli sto dwadzieścia pięć lat
temu. Cóż to był za rząd nam nadany, o którym do
dziś dnia nie zapomnieliśmy, który bardzo kochamy
i za który nas chwalą wszyscy nasi sąsiedzi, choć i ludzie obcy, jak Niemcy, Francuzi, Anglicy i inni. Co
dobre każdy chwali. My chwalimy Niemców za to,
że u nich w kraju panuje porządek, że kochają swoją
ziemię, dobrze jej bronią, że żyją z sobą w zgodzie;
za to samo chwalimy i Francuzów. I oni za to chwalą
naszą Konstytucję Trzeciego Maja, bo gdybyśmy się
nią rządzili, to i u nas byłoby dobrze wszystkim, i u nas
w kraju byłby porządek, i wszyscy musielibyśmy żyć
w zgodzie, a ktoby nie chciał, toby go rząd do zgodnego życia przymusił.
Teraz jest wojna, jedni na drugich napadają, jedni przeciw drugim walczą, zapomnieli ludzie, że są
synami jednego Boga, zapomnieli, że Pan Bóg nakazał nam, abyśmy się wszyscy miłowali, to też źle się
dzieje, nie chcemyoddać jeden drugiemu sprawiedliwości, nienawidzimy się wspólnie, i spadają na nas
straszne nieszczęścia, ale da Bóg, że się opamiętamy,
pogodzimy, i już nigdy walczyć z sobą nie będziemy,
a przeciwnie pomagać sobie wzajemnie; narody będą
także pomagać jeden drugiemu i przypomnimy sobie
prawa Boże, przypomnimy to przykazanie największe:
,,kochaj Pana Boga nade wszystko, a bliźniego twego,
jak siebie samego”.
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najmniejsze przewinienie karano
Tym przykazaniem najświętsurowo, zamieniano na ładne konie,
szym kierowali się nasi pradziadona swawolne dziewczyny – jednym
wie, gdy wszystkim braciom swoim
słowem nikt tej biedy, którą chłopodali do zachowania Konstytucję
pek, pracujący na roli w Rosji, muTrzeciego Maja. Kochali bardzo
siał wycierpieć, na wołowej skórze
kraj ojczysty, na którym się uronie spisał. Źle było i u nas. Włościadzili, który ich wychował i żywił;
nin częstokroć nie mógł otrzymać
kochali także wszystkich, żyjąsprawiedliwości, a jeśli pan był zły,
cychna tej ziemi, bo rozumieli, że
musiał od niego wiele wycierpieć.
dzieci jednej wspólnej matki Polski
To też ci zacni ludzie wzięli włowzajemnie miłować się powinny.
ścianina pod opiekę prawa.
To też powiedzieli sobie: ,,Rząd,
który swym braciom i swej matce
Ułożona Konstytucja Trzecieziemi dajemy, powinien być sprago Majadawała ludowi wiejskiemu
wiedliwy. Bez sprawiedliwości nie Bronisław Knothe (J. Strzałkowski, Leksykon sprawiedliwość. Wszelkie umowy
będzie dobrego dzieła; a sprawie- uczniów i nauczycieli Gimnazjum Zgromadze- pomiędzy włościanami a panami
nia Kupców w Łodzi 2-1989-1939)
dliwy rząd powinien się opiekować
brała pod swój dozór. Nie mógł
zarówno chłopem, jak mieszczanikt tych umów łamać, obowiąninem, jak i panem. Naród polski składa się bowiem
zywały one ojców i synów. Jakiekolwiek nadania,
z chłopów, mieszczan i panów. Szczęście całego narodu
raz uczynione wieśniakom, nie mogły być mu przez
zależy od szczęścia wszystkich ludzi, którzy ten naród
nikogo odjęte. Dostał chłopek kawałek ziemi, to już
tworzą. Jeżeli chłop i mieszczanin będą nieszczęśliwi,
na wieczystą własność, dostał chałupętą już także na
to nieszczęśliwi będą i panowie; a więc, jeśli tak jest,
zawsze i nikt mu jej nie mógł odebrać. A każdy wieto trzeba zrobić wszystko, aby chłopi i mieszczanie
śniak, który chciał zamieszkać w Polsce, miał zupełną
mieli takie rządy, którybyoni sami chwalili i pod któryswobodę zamieszkania na wsi lub w mieście, był wolmi byliby szczęśliwi’’. Ci ludzie mówili bardzo dobrze
ny i mógł zawierać umowy wedle własnej woli. Tyle
i mądrze myśleli. To jest prawda, że skoro w rodzinie
otrzymali włościanie a dobrzy panowie obdarowali
nieszczęśliwi są rodzice, to nieszczęśliwe są i dzieci,
ich ziemią na własność. Tak zrobiłów ksiądz Stania skoro nieszczęśliwe są dzieci, to nieszczęśliwi są
sław Staszyc, o którym już wam mówiłem, a który
i rodzice. Więc dobrze myśleli ci ojcowie nasi, którzy
dorobił się znacznych pieniędzy. Kupił rozległe majątki Hrubieszowskie i podzielił między wieśniaków.
chcieli szczęściem obdarzyć cały naród, całą rodzinę
polską. Temi ojcami szlachetnymi naszego narodu
Dobry przykład dużo może. To samo robili i inni.
byli: ksiądz Stanisław Staszyc, mądry i zacny mieszczaTakie to dobrodziejstwa posypały się na lud wiejski
nin z miasteczka Piły, ksiądz Hugo Kołłątaj, panowie
pod mądrym rządem. Bardzo wiele dobrego zrobiła
konstytucja dla mieszczan, Potwierdziła prawa dla
Ignacy Potocki i Stanisław Małachowski, który choć
był panem do mieszczaństwa warszawskiego się zapimiast, które były ułożone na dwa tygodnie przed
sał, bo rozumiał, że mieszczaninem zostać to nikomu
Konstytucją, to jest w dniu 18 kwietnia.
nie ubliża. Ja wam wypisałem nazwiska tylko kilku,
Jakież to były prawa? Bardzo mądre i bardzo dobre.
ale było tych najlepszych kilkudziesięciu, a jeszcze dla
Dawały wielkie korzyści mieszczaninowi. Prawa stapamięci poddam wam bardzo szlachetnego mieszczanowiły, że wszystkie dotychczasowe miasta Królewnina z Warszawy Jana Dekerta, który dla stanu swojego
skie są wolne. W tych wolnych miastach mieszczanie
dużo dobrego zdziałał.
otrzymali grunty i domy na własność, mogli nimi
dowolnie rozporządzać, przekazywać je potomstwu,
Otóż tych sobie zapamiętajcie, bo ich pamięć powinna być dla każdego Polaka świętą. Cóż oni dobrego
wogóle odtąd korzystali z praw wolności majątkowej,
zrobili dla mieszczan i chłopów zapytacie mię, że tak
gdy dotychczas panowie tylko te prawa posiadali.
ich chwalę i nazwiska ich każę wam zapamiętać? Zaraz
Oprócz wolności majątkowej otrzymali i wolność
wam powiem. Zacznę od ludu wiejskiego. Włościaosobistą; nawet król nie mógł odtąd mieszczanina
nom wszędzie było wówczas źle na świecie. Rządy
uwięzić; tylko w czterech wypadkach mieszczanin
nie bardzo się nimi opiekowały. W Rosji, naprzykład,
mógł zostać uwięziony bez wyroku sądowego, a to,
uważano ich za bydło robocze, handlowano niemi,
gdy był schwytany na gorącym uczynku rabunku,
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gwałtu, morderstwa lub podpalenia. Z wyjątkiem
tych czterech wypadków tylko z wyroku sądu można było mieszczanina uwięzić, gdy co złego zrobił.
Otrzymawszy wolność osoby, majątku mieszczanin
w dwóch najważniejszych prawach zrównany został
przez konstytucję z panami. Dotychczas pan herbowy,
który zajmował się rzemiosłem lub handlem, tracił
swoje prawa; teraz Konstytucja postanowiła, że każdy może się trudzić zajęciami mieszczańskimi. A kto
zasłuży się krajowi w rzemiośle lub handlu, o ile jest
mieszczaninem, może otrzymać za poleceniem posłów, wysyłanych na sejmy, herb wraz ze wszystkimi
prawami szlachectwa.
Dopuszczała także Konstytucja mieszczan do
urzędów, do godności w wojsku i wyższych stanowisk w duchowieństwie, a tym, którzy zasłużą się,
obiecywała nadawać prawa szlacheckie. Prawa szlacheckie otrzymywali i wszyscy Ci mieszczanie, którzy
dorobiwszy się majątków, płacili rocznego podatku
200 złotych. Mieszczanie mieli się rządzić sami, mieli
mieć swoje sądy, swoje magistraty. I to było wielkie
dobrodziejstwo dla miast, bo któż lepiej może rządzić
sprawami miasta, kto może lepiej starać się o pożytek
braci mieszczan, jak nie uczciwy mieszczanin, który
w tym mieście się urodził, w nim ma swoich braci,
przyjaciół i krewnych.Każdy rozumny człowiek wie
o tym, że zawsze te miasta, które się same rządziły,
były najbogatsze i najszczęśliwsze. Już mówiłem, że
dobrze się działo mieszczanom i chłopom gdy się sami
rządzili. Odtąd miasta stałyby się bogate, a mieszkający w nich mieszczanie, rządząc się dobremi prawami,
za pomocą handlu i rzemiosł przynosiliby całemu
narodowi duże korzyści, bogaciliby siebie i cały kraj.
W dodatku mieszczanin przez te mądre prawa stawał
się takim samym obywatelem, jak każdy pan herbowy,
przywiązywał się do kraju, do rządu, bo wiedział, że
pod żadnym lepiej mu nie będzie, że w swojej ziemi
bogatej, jaką jest Polska, ma takie same prawa, jak panowie, i tak jest szanowany i uważany, jak inni,a przecież droga to jest rzecz – szacunek i każdy człowiek
ma swój honor.
Nie tylko mieszczanie mogli się bogacić, sami rządzić w miastach, mieć w każdym mieście własne sądy;
mieli jeszcze i prawa najwyższe, jakie obywatel kraju
mieć może: mogli należeć do tych urzędów, które
opiekowały się całym krajem, aby w nich dbać o sprawy wszystkich miast i wszystkich braci mieszczan.
A jeśli mieszczanin otrzymał herb, to już wszystkie
urzędy, wszystkie godności stały dla niego otworem
i wszędzie mógł zasiadać. A przecież jako dobry

i uczciwy obywatel były pamiętał, że jest z miasta,
że się mieszczaninem urodził, i byłby zawsze dbał
o swoich braci mieszczan.I byłoby dobrze wszystkim
braciom mieszczanom i byłoby dobrze całemu krajowi, całej ziemi polskiej. Każdy byłby dobrym obywatelem w tej naszej biednej ziemi, co już tyle wiele złego
widziała, i wieśniak i mieszczanin i pan, i przestałyby
spadać na nas nieszczęścia, byłaby ta Polska wreszcie
szczęśliwa tak, jak są szczęśliwe inne kraje, choćby
Niemcy, Anglja, Francja, albo Ameryka. Ale cóż robić!
Widać jeszcze za dużo było wtedy zła na ziemi, skoro
takie dobre dzieło, jak ta Konstytucja Trzeciego Maja,
która chciała uszczęśliwić całą Polskę i wszystkich
nas braci Polaków, zostało zniszczone. A zniszczyli
te Konstytucję źli ludzie obcy i nasi, nie tyle źli, co
głupi. Już to gdzie, jak gdzie, ale u nas głupich ludzi
nigdy nie brak było. Obcym to się nie dziwić, bo
ci to najpierw sobie dobrze życzą, a że wiedzieli, że
ziemia nasza jest bogata, więc napadli nas z dużemi
siłami, pobili nas i ziemię naszą rozdrapali. Ale trzeba
się dziwić swoim, którzy nie mogli zrozumieć, jakie
to dobre dzieło ta Konstytucja, jakie to wielkie szczęście dla wszystkich.

Rok 1917. Zespół nauczycieli Szkoły. W środku siedzi dyr. B. Knothe,
za nim stoi A. Zimowski

A tutaj muszę wam powiedzieć, że nie chłopi, nie
mieszczanie powstali przeciw tej Konstytucji, ale
źli albo i głupi panowie, co się zebrali w miasteczku
Targowicy i postanowili obalić tę dobrą sprawę. Tych
wszystkich panów, my nazywamy Targowiczanami,
a to jest największe przekleństwo, ale nazwisk tych
panów nie będę wam wspominał,bo po co o łotrach
mówić? Mówię wam tylko o dobrych szlachetnych
ludziach, abyśmy o nich pamiętali i naśladowali ich,
a o złych to lepiej zapomnieć. Cóż robili ci dobrzy zacni ludzie? Czy myślicie, że założyli ręce, albo upadli
na duchu? Nie! Oni nie rozpaczali, nie lamentowali,
ale zabrali się do ratowania tej Konstytucji i walczyli
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w jej obronie. Wszyscy połączyli się około wielkiego
naszego bohatera Tadeusza Kościuszki. Ten Tadeusz Kościuszko – to wielki człowiek. Nie tylko my
go wielbimy, ale cały świat. Kochamy jego pamięć,
a oprócz nas kochają pamięć Tadeusza Kościuszki Amerykanie. Bo, widzicie, on najpierw walczył
w obronie Ameryki, kiedy Anglja chciała nad Ameryką panować i dopomógł Amerykanom do wydobycia
się z pod władzy Anglików i do uzyskania swobody.
[nieczytelne zdanie].Potym ten bohater Polski stanął w obronie naszej Konstytucji. Zebrał wszystkich
szlachetnych panów, mieszczan i chłopów i walczył
z wrogami naszego kraju i w obronie Konstytucji.
Z początku mu się dobrze wiodło; pobił nieprzyjaciół
pod Racławicami. Tam chłopi z Krakowskiego cudów
dokonali, bo tylko z kosami rzucili się na armaty, a tak

Przed dworkiem w Ruszczy. Bronisław z żoną Marią i dziećmi: Stanisławem i Aleksandrą Marią

siekli wroga, że armaty zdobyli całe wojsko nieprzyjaciół rozpędzili. Z chłopów najwięcej się odznaczył
w tej bitwie Bartosz Głowacki. To też sam Kościuszko,
który wszystkich wieśniaków wolnymi uczynił i wezwał panów aby ziemię im nadali, Bartosza Głowackiegoi panem herbowym go zrobił. Bił się Kościuszko
mężnie i jeszcze zwyciężał, ale siła złego na jednego.
Za dużo było nieprzyjaciół, za mało on miał wojska,
za mało armat, to też sołdat wreszcie pobity i wzięty
do niewoli. Ale nawet nieprzyjaciele uszanowali go
i na wolność wypuścili. A z naszą biedną ziemią co się
stało i co też stało z naszą dobrą Konstytucją? Ziemia
nasza krwią ociekła. Krew chłopa, pana i mieszczanina
zmieszała się razem i ta krew braterska wsiąkła w naszą
ziemię i dlatego nam ta ziemia taka droga, że ją, jak
największą świętość kochamy.
A Konstytucja? Konstytucji nieprzyjaciel, który
zagarnął naszą ziemię, nie pozwolił nam mieć, zabrał

ją, a dał swoje rządy. Wszyscy to wiedzą, że owe były
gorsze, niż ta Konstytucja. Dał obcy gorsze rządy,
obcych gorszych urzędników. I źle się zaczęło dziać
w Polsce. Źle było i chłopu i panu i mieszczaninowi.
Jęczeli wszyscy w niewoli, niby w drugiej niewoli egipskiej, a kiedy już im było bardzo źle, to chwytali, co
kto miał, chłop i mieszczanin kosę, pan strzelbę i szli
bić się o swoją ziemię, ale nie mogli zwyciężyć, bo byli
słabi, a nieprzyjaciel silny. I tylko znów nowa krew
naszych braci wsiąkała w naszą ziemię polską, a ci, co
pozostali przy życiu jeszcze więcejtę ziemię kochali.
Dziś kochamy ją wszyscy. Ale czy wszyscy siebie
kochamy? Czy wszyscy pamiętamy o tym, że jesteśmy sobie braćmi, żeśmy synowie jednej matki
ziemi? Moi bracia, odpowiedzcie mi na to pytanie.
Ja wam od siebie mówię, że nie tak jest, jak być powinno. Nie żyjemy po bożemu. Chłopi–wieśniacy
kłócą się z mieszczaninami, krzywym okien na nich
patrzą, kłócą się często i z panami; źli panowie nie
chcą znów żyć po bożemu z mieszczanami i chłopami
w zgodzie. Dlaczego tak jest? [nieczytelne zdanie]
Ale są jeszcze i inne powody, dlaczego między nami
zgody niema. Oto nie mieliśmy swojaków, cobynami
rządzili, a mieliśmy obcych złych ludzi. Ci się tylko
o to starali, aby nas pokłócić z sobą, bo chcieli w tej
niezgodzie sami najwięcej korzystać. Jak zawsze, gdzie
dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I korzystali; im
było najlepiej, a nam było najgorzej. Im niczego nie
brakowało, a nam i chleba czarnego. Gdybyśmy chociaż nie słuchali ich, podali sobie ręce i razem pracowali dla szczęścia naszej ziemi i dla szczęścia nas
wszystkich. Gdybyśmy byli tyko miłością a przyjaźnią
żyli razem i wspólnie przeciw biedzie walczyli! Bóg
nasz, Ojciec Najlepszy by się nami zaopiekował, byłby
nam dopomógł i wszystkim by nam było lepiej. A tak
to co? Kłóciliśmy się z sobą, ustawicznie swarzyli, nie
chcieliśmy żyć prawdą. To też teraz Pan Bóg zesłał na
nas to wielkie nieszczęście. Dopieroteraz ludzie się zaczynają opamiętywać, dopiero teraz i pan, i wieśniak,
i mieszczanin wyciągają ręce do zgody, ratują się od
nędzy, od śmierci głodowej, ale nie wszystkiemu mogą
podołać. Dlaczego? Bo kraj nasz biedny, bo nie miał
wolności, a obcy, co się w nim rządzili, jak szara gęś
w niebie, uciekli i pieniądze, cośmy łożyli na podatki,
z sobą zabrali.
Gdybyśmy mieli swój rząd, toby się w tych strasznych czasach nami opiekował, byłyby w naszym
skarbie pieniądze, byłoby skąd brać dla ludzi, z głodu umierających. Teraz sami sobie musimy pomagać, bogatszy musi dawać biedniejszemu. Tylko źli
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i nieuczciwi ludzie, co mają serca z kamienia, nie
patrzą na nędzę innych, byleby im było dobrze. Ale
o tych, którzy zapominają o przykazaniu: ,,głodnego
nakarmić’’, Pan Bóg na Sądzie Ostatecznym zapomni.
Bodajby takich jak najmniej wśród nas było!
Moi bracia! To wszystko, co wam miałem powiedzieć. Teraz powtórzę wam w krótkości najważniejsze
rzeczy. Pamiętajcie więc o tym, że nasza Polska ziemia
przez tysiąc lat była szczęśliwa i bogata, że dobrze się
rządziła sama, że się Pan Bóg nią opiekował, dopóki
wszyscyśmy w zgodzie żyli i razem wspólnie pracowali.
Ale później powstały na naszej ziemi kłótnie i swary.
Swarzyli się panowie z sobą, swarzyli się i mieszczanie
i chłopi. Mieszczanie i chłopi utracili swe prawa i było
im źle, a kiedy im było źle to i panom było źle. Aż
wreszcie 125 lat temu zabrali się ojcowie nasi radzić,
jakby zło naprawić i jakby stworzyć dobry i sprawiedliwy rząd. Najlepsi z naszych ojców ułożyli taki rząd dobry i sprawiedliwy dla wszystkich, dla ludu wiejskiego,
dla mieszczan i panów i nazwali ten rząd Konstytucją
Trzeciego Maja. Ale obcy nieprzyjaciele i źlialbo głupi
ludzie swoi nie chcieli tego dobrego rządu.
Nieprzyjaciele rzucili się i kraj rozerwali, a tych, co
bronili Konstytucji, wymordowali albo do więzień
zapakowali, a nasza biedna ziemia krwią naszych braci
spłynęła. Odtąd my tę ziemię polską jeszcze więcej
kochamy. I ta biedna ziemia dostała się pod obce panowanie a myśmy wszyscy poszli do niewoli. W tej
niewoli zaś zepsuliśmy się, kiedy była bieda, wspólnieśmy się nienawidzili, kłóciliśmy się z sobą: brat bratu
nie wierzył, brat na brata napadał, a do obcych wrogów naszej ziemi skargi na brata zanosił. To też Bóg
nie mógł nam błogosławić, aż spuścił na nas tę wielką
klęskę, jaka jest dzisiaj. Obcy uciekli, zostawili nas na
pastwę złego losu. To też, abyśmy nie zginęli musimy
sobie podać ręce i wspólnie się ratować.
Niema pana, ani mieszczanina, ani chłopa – myśmy
wszyscy bracia Polacy, synowiejednej ziemi, jednego
Boga Ojca dzieci i bratersku musimy się kochać i po
bratersku wspólnie sobie pomagać.Wtedy Bóg się
nad nami ulituje, da nam znów czasy szczęśliwe. Wy
patrzcie teraz naokoło siebie, bo macie oczy, abyście
widzieli. Bierzcie wszystko na rozum, bo na to go
wam Pan Bóg dał. Otóż uważajcie sobie tych ludzi,
którzy po bożemu żyjąc, rąk w tym nieszczęściu wielkim, które nie tylko na naszą ziemię ale na cały świat
spadło, nie zakładają, ale ze złem walczą, nieszczęśliwych i biednych braci od śmierci ratują, biednemi się
opiekują, pomoc na każdym kroku dają. Ci najlepiej
ziemi i braciom służą. Kto do was przyjdzie ze złem

słowem, aby tylko kłócić was z sobą, ten niech nie
ma posłuchu. Takiego się strzeżcie. Ale kto do was
wyciągnie rękę braterską, a w nieszczęściu poda, od
biedy uratuje, ten wasz brat najlepszy i takiemuście
wierzyć powinni.
Nie wolno wam się swarzyć, nie wolno z sobą
walczyć. Braciaśmy wszyscy, synowie jednej ziemi,
a jeśli obcych Bóg nam nakazał miłować, to cóż dopiero mówić o swoich. Trzeba nam ręka w rękę iść
wspólnie przeciwko biedzie walczyć. Mądrych ludzi
słuchać. A mądrych ludzi łatwo poznać bo każdy
mądry człowiek jest dobrym człowiekiem. Zły nigdy prawdziwie mądrym i tylko złą radę poda i do
złego ludzi poprowadzi. A najważniejsza pamiętajcie
o tym, że w tej wielkiej biedzie naszej nie wolno wam
rozpaczać, ale wspólnie się ratować jeden drugiemu
pomagać. Jak to ładnie robili ojcowie nasi przed stu
dwudziestu laty. Kiedy tylko klęska spadła na naszą
ziemię, kiedy krew się na nią lała, wsie i miasta się

Przed dworkiem w Ruszczy. Bronisław z żoną Marią i dziećmi:
Stanisławem i Aleksandrą Marią

paliły, oni nie rozpaczali, nie lamentowali, ale ziemi
i braci swoich bronili. A kiedy przyszła niewola i jeszcze większe klęski, pamiętali o tym, co im mądrzy
bracia powiedzieli w tej pięknej i mądrej Konstytucji
Trzeciego Maja, że wszyscy są braćmi sobie, że wszyscy powinni wzajemnie się wspierać, pobożnie żyć
i dobrze się rządzić i tak też, co mogli tylko, to robili
na pożytek braci i dlatego sami nie zginęli i braciom
swoim zginąć nie dali. I ocalili ziemię polską i dzieci
swoje. Myśmy ich prawnuki; w ciężkiej chwili przypomnieliśmy ich dobre rady. Przypomnijmy sobie
i modlitwę, którą oni napisali i tak też, jak oni modlili,
i my módlmy do Boga.
(zachowana oryginalna pisownia)
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PANORAMA RACŁAWICKA W … POŁAŃCU
Przeczytałem wiele prac związanych z opisem i genezą Insurekcji Kościuszkowskiej, powstania obrazu „Panoramy Racławickiej”, między innymi autorów posiadających niekwestionowany dorobek
naukowy, że przytoczę dla przykładu nazwisko wybitnego polonisty i historyka, byłego rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Franciszka Ziejkę i zauważyłem, że zawsze Połaniec kojarzył
się z Uniwersałem zwanym połanieckim, a nigdy z Panoramą Racławicką.
Panorama, z greckiego pan – cały, wszystko, hórama
- widok, widowisko, przedstawienie. Może oznaczać
również rozległy krajobraz, np.: widok z mojego okna
stanowi panoramę na „stary” Połaniec i elektrownię.
Ten termin może przedstawiać ujęcie filmowe, zwykło się mówić – film panoramiczny. Rotunda (łac.
rotundus = okrągły), budowla założona na planie
koła a także sala, okrągła przeważnie o charakterze
reprezentacyjnym. W potocznym brzmieniu oznacza
panoramę. Dla nas – połańczan– najczęściej to słowo kojarzy się z „Panoramą Racławicką”, czyli z Muzeum Panoramy Racławickiej we Wrocławiu, a więc
z budynkiem rotundy, a w tej budowli z wielkich
rozmiarów obrazem rozpiętym wewnątrz, uzupełnionym na przedobraziu rekwizytami, np.: broną,
płotkiem i innymi naturalistycznymi przedmiotami
pochodzącymi z tamtego okresu.
Postaram się krótko scharakteryzować Panoramę
Racławicką ze Lwowa:
1. Szkic olejny (projekt obrazu panoramy) stanowiły cztery obrazy o wymiarach 110 x 290 cm każdy,
2. Płótno pod obraz o wymiarach 116 x 15 m, czyli
1740 m.kw. Pochodzi z firmy Momnera z Brukseli.
3. Żelazna konstrukcja podtrzymująca obraz/
płótno została wykonana w Wiedniu przez firmę
Gridla,
4. Na samo zagruntowanie płótna zużyto 750 kg
białej farby,
5. Prace malarskie rozpoczęto 26 sierpnia 1893
roku,
6. Zakończenie prac malarskich nastąpiło 28 maja
1894 roku oficjalnym odbiorem prac,
7. W dniu 5 czerwca 1894 roku Panoramę Racławicką udostępniono publiczności, a gościem
honorowym, który dopełnił aktu otwarcia, był
Jego Cesarska Wysokość Arcyksiążę Karol Ludwik,

8. Bilet wstępu kosztował w poniedziałek 1 złoty
reński, w inne dni 50 krajcarów, uczniowie płacili
po 20 centów, natomiast bilety zbiorowe były
wyceniane na 25 centów od zwiedzającego,
9. Honorarium artystów wynosiło 10 tys. złotych
reńskich plus udziały w zysku,
10. Panoramę współtworzyli: Jan Styka, Wojciech
Kossak, Teodor Axentowicz, Ludwik Boller, Tadeusz Popiel, Włodzimierz Tetmajer, Zygmunt
Rozwadowski, Wincenty Wodzinowski i Michał
Sozański.
11. Powojnie na wniosek władz polskich prawdopodobnie Stalin zadecydował o zwrocie płótna
Panoramy Racławickiej wraz ze zbiorami „Ossolineum”.
12. W dniu 21 lipca 1946 roku obraz Panoramy Racławickiej transportem kolejowym dojechał do
stacji Wrocław-Brochów,
13. Po prawie 39 latach, czyli w dniu 14 czerwca
1985 roku, Panoramę Racławicką uroczyście
udostępniono dla publiczności, oczywiście we
Wrocławiu.
Przed kilku laty, zwiedzając Muzeum Panoramy
Racławickiej we Wrocławiu, miałem zaszczyt i przyjemność porozmawiać z wielkim pasjonatem tego
okresu, czyli dyrektorem Muzeum Panoramy Racławickiej, Panem Romualdem Nowakiem. I tu muszę
się przyznać, że w trakcie miłej i owocnej rozmowy
zostałem zaskoczony słowami Pana Dyrektora: „Czy
pan wie, że o mały włos, a Panorama Racławicka znalazłaby swoje miejsce w Połańcu ?”. Przyznaję się, że
moje zaskoczenie było ogromne. Ja, członek Towarzystwa Kościuszkowskiego, czynny uczestnik rekonstrukcji bitwy na polach pod Janowiczami w stopniu
kosyniera z wolnego naboru (ochotnika), słuchacz
słów lektora opisującego poszczególne części obrazu w rotundzie „Panoramy Racławickiej” i czytelnik
wszelkiego rodzaju przekazów historycznych i opisów
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Kosynierzy z Połańca w towarzystwie dyrektora Panoramy Romualda Nowaka

historyków związanych z Powstaniem Kościuszkowskim, obywatel miasta Połańca, okazałem się laikiem
w tym temacie. Następnie dostałem książkę Krystyny Tyszkowskiej pt. „Panorama Racławicka – 90 lat
niezwykłych dziejów”, w której to potwierdziła się
informacja p. Romualda Nowaka o panoramie w Połańcu. Na str. 66 tegoż opracowania czytamy: „napytanie dziennikarki (Janina Paradowska – Kurier Polski)
o koncepcję Połańca wiceminister Zin oświadczył: „Tak.
W roku 1974 kierowany przeze mnie Instytut Historii
Architektury Politechniki Krakowskiej otrzymał zlecenie na projekt koncepcyjny ośrodka kultury przy nowo
budującej się elektrowni „Połaniec”. Z własnej pilności
wykonujemy nieodpłatnie alternatywę tego projektu tak,
aby mogła stanąć tam rotunda z „Panoramą”. Strzał
oddany w przysłowiową dziesiątkę. Oto Kościuszko
ukazany ma być teraz jako trybun ludowy związany
z Połańcem. Jest mecenas przedsięwzięcia. Budująca się
elektrownia…”. Ten fakt był pokłosiem zaproszenia
prof. Wiktora Zina przez Społeczny Komitet Budowy
Pomnika T. Kościuszki, o którym wspomina kronika
miasta i gminy Połaniec … „Społeczny Komitet Budowy Pomnika T. Kościuszki postanowił, aby w sprawie
przestrzennego zagospodarowania okolicy Kopca

T. Kościuszki zwrócić się do Profesora Zina …który
bezinteresownie osobiście zaoferował pomoc …”.
Trzeba wspomnieć, że bardzo aktywnie starały się
o płótno Panoramy Racławickiej same Racławice,
które uzasadniały ich lokalizację miejscem bitwy Polaków z Moskalami.
Uznałem, że najbardziej kompetentna w tej materii
będzie osoba ówczesnego naczelnika miasta i gminy,
p. Zdzisława Owczarka – Honorowego Obywatela
naszego miasta, który stwierdził „ …W roku 1972 lub
1973 prof. Zin faktycznie wykonał kilkanaście szkiców
koncepcyjnych Placu Uniwersału, pomnika Kościuszki
oraz koncepcję „ogólnoświatowego” Centrum Kościuszkowskiego w Połańcu. Ośrodek miał być zlokalizowany
po prawej stronie ulicy Mieleckiej w okolicach rozwidlenia
dróg do Winnicy i na Kopiec…”
W tym okresie trwał spór przede wszystkim między
Wrocławiem a Krakowem o lokalizację budynku Panoramy Racławickiej. We Wrocławiu był już wprawdzie
ukończony w stanie surowym budynek panoramy, ale
samo płótno obrazu Panoramy Racławickiej było przewożone w różne miejsca, „goszcząc” także i w Warszawie. Lobby wrocławskie doprowadziło w końcu do skutecznego zakończenia budowy Rotundy,
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konserwacji całego płótna panoramy i w końcu do
pokazania tak cennego „obrazu” dla szerokiej publiczności. Moje poszukiwania śladów owego dokumentu
nie przyniosły oczekiwanych rezultatów z uwagi na
fakt upływu czasu (ponad trzy dekady) i na to, że
tenże projekt stanowił tylko alternatywę głównego
projektu i chyba był prywatnym dokumentem prof.
Wiktora Zina.
Kryzys okresu późnego Gierka spowodował, że
piękna i sławna Panorama Racławicka została umiejscowiona we Wrocławiu, a nam zostaje tylko szerokie
pole wyobraźni, która pozwala widzieć budynek rotundy na rozwidleniu ulic Mieleckiej i prowadzącej na
Kopiec z wielką liczbą zaparkowanych samochodów
i autokarów, z których wysiadają turyści – pasjonaci
oraz wycieczki z kraju i z zagranicy pragnących oglądać jedyne takie dzieło w naszej Ojczyźnie i jeden
z nielicznych obrazów tego typu na świecie. Połaniec
jest piękny, a byłby jeszcze bardziej atrakcyjny i podziwiany przez turystów.
Że o zostawionych „dudkach” przez tych turystów
w Połańcu nie wspomnę.
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121 ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W POŁAŃCU
Konsekracja czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów
liturgicznych. Dokonuje jej biskup. Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze
wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spotkania,
przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią.
Obecny kościół został zbudowany w latach 1889
– 1900 z cegły i kamienia. Przy odbudowie kościoła
uwzględniono kamienną kaplicę Szembeka dobudowaną ok. 1627 r. do drewnianego kościoła w Połańcu. Ufundowana została przez Stanisława Szembeka
(chorążego sandomierskiego). Ks. Jan Wiśniewski,
autor znanego opisu połanieckiej świątyni wymienia
z nazwy kaplicę Matki Boskiej Różańcowej.
Budowniczymi obecnego kościoła byli ks. Leon
Kowalski (1890- 1896) i ks. Feliks Brażewicz
(1896- 1910). Kamień węgielny poświęcił 3 X1893r.
ks. bp Antoni Franciszek Sotkiewicz. Plan kościoła
wykonał architekt Napoleon Statowski z Rytwian.
Kościół został konsekrowany 29.07.1900r. przez

ks. bpa A. F. Sotkiewicza.Budowa kościoła przekraczała możliwości parafian. Pracę wsparli właściciele
okolicznych dóbr: Andrzej hr. Potocki i Marcin Popiel z Kurozwęk. Prace budowlane prowadził Michał
Głowacki z Oleśnicy, nadzorował je sandomierski
budowniczy powiatowy Antoni Wieczorkowski. Starsi parafianie pamiętają wspomnienia swoich dziadków. Rusztowania ciągnęły się przez długość obecnej
ul Prymasa S. Wyszyńskiego.
Najlepiej budowę nowej świątyni opisał ks. Jan
Wiśniewski w „książce „Dekanat sandomierski” Radom 1915.
Budową nowej świątyni zajął się ksiądz Kanonik
Leon Kowalski, proboszcz połaniecki, powierzywszy
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wykonanie planów Napoleonowi Statowskiemu, budowniczemu z Rytwian. Znaczniejsze ofiary na kościół złożyli: Andrzej hrabia Potocki w imieniu dwóch
nieletnich sióstr, administrujący dobrami Staszowskiemi i Pacanowskiemi i Marcin Popiel właściciel
Kurozwęk.
Roboty zaczęto już w 1890 r. Dnia 2 października
1893 ks. bp Sotkiewicz otoczony banderią 250 włościan przybył do Połańca powitany przez Księdza
kanonika Leona Kowalskiego i licznych parafian. Nazajutrz, po odprawieniu mszy świętej w kaplicy, w asystencji pięciu członków kapituły i duchowieństwa,
biskup dopełnił poświęcenia kamienia węgielnego
pod nowo budujący się kościół i w półgodzinnej mowie wyjaśniał ludowi doniosłość tej uroczystości jaką
winna być ofiara, aby przedsiębrane dzieło budowy
Bóg łaskawie przyjął i ukończyć dozwolił. Kamień
węgielny złożono na betonie grubym cali 21, szerokim 8 stóp angielskich. Ubrany w szaty pontyfikalne
poświęciwszy wodę, bp udał się do krzyża zatkniętego
na miejscu mającego się wznieść ołtarza wielkiego
i to miejsce święconą wodą pokropił. Następnie, powróciwszy na poprzednie miejsce ukląkł i odmówił
Litanię do Wszystkich Świętych, a powstawszy poświęcił sześcienny kamień, rylcem sześć krzyżyków

na ścianach kamienia zaznaczając. Z tym poświęconym kamieniem udał się do prawego węgła i tu przy
szczytnych słowach błogosławieństwa „in fide Jesu
Christie” zapuścił kamień na samo dno fundamentu. Potem przy śpiewie psalmów obszedł wszystkie
fundamenty skrapiając je wodą święconą. W końcu
zaintonował hymn Veni Creator i po jego odśpiewaniu
wygłosił do ludu z właściwą sobie jednością mowy,
blisko pół godziny trwającą homilię.
Świątynię budowano z cegły wyrabianej na miejscu
ręczną maszyną; cegłę segregowano na dwa gatunki,
z których pierwszy mający dźwięk świadczący o lepszym wypaleniu, użytkowano na front ścian, zaś drugi
gatunek umieszczano w środku muru.
Techniczny nadzór nad budową miał Wieczorkowski, budowniczy powiatu sandomierskiego. Najpierw
ułożono podstawę z betonu grubą 21 cali angielskich,
a szeroką osiem stóp. Na tym betonie poprowadzono mur z ciosu nad cemencie aż pod cokół 12 stóp
wysoki. Użyto ciosu, aby zabezpieczyć mur od działania wody, gdy się ta podniesie w rzece Czarnej.
Oprócz tego mur ten obłożono iłem na stopę grubym.
W 1896 r. ks. kan. Kowalski, po ciężkiej chorobie,
po życiu wielce chwalebnym i pobożnym przeniósł
się do wieczności doprowadziwszy mur kościelny
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po okna dolne. W tym samym roku bp mianował księdza Feliksa Braziewicza plebanem Połanieckim, który
w 1899 mozolną pracę ukończył. Wypada zaznaczyć,
że Marcin Popiel dziedzic dóbr Kurozwęki, darował
kamień na całą budowę świątyni. Dobra staszowskie
hrabia Potocki 500 korcy wapna, 40 000 cegły, kamień
piaskowiec na parapety do okien, odrzwia, bazy i kolumny frontowe. Mieszkańcy osady dali 700 sągów
drzewa na wypalenie cegły, parafianie dali pomoc
bezpłatną itp. Koszt budowy wynosił 34 000 rs.
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Konsekracja kościoła
Ks. Biskup Sotkiewicz kilkakrotnie żartobliwie
odzywał się do księdza Braziewicza: „Proboszczu,
pośpiesz się z budową, abym mógł przynajmniej pokonsekrować Twój kościół nim umrę”.
Przepowiednia spełniła się: kościół w Połańcu był
ostatnim, który biskup Sotkiewicz pokonsekrował.
Uroczystość ta wypadła29 lipca1900 roku. Kościół
był pokonsekrowany wraz z trzema ołtarzami tj. głównym i bocznymi w kaplicach, zaś dnia 4 maja 1901r.
biskup niespodziewanie życie zakończył.
Kościół nowy stanął z kamienia i cegły, w stylu
romańskim w kształcie łacińskiego krzyża, głowicą
zwróconego ku zachodowi, do lewego ramienia krzyża przyległa kaplica Matki Boskiej Różańcowej, pozostała z dawnego kościoła. Długość kościoła wynosi
52 łokcie, szer. 28 łokci angielskich. Do głównej nawy,
której sklepienie wspiera się na 6 filarach, przylegają dwie boczne, niższe. Okien w całym kościele 33.
Fronton kościoła zdobi wyniosła 75 łok pol mająca
wieżyca, spodem której przez romański portal, ozdobiony dwoma kolumnami, prowadzi główne wejście
do świątyni, nad którem mieści się rzeźba wyobrażająca św. Marcina. Skarpy są wykonane z ciosu.

Na skrzyżowaniu ramion naw głównej i poprzecznej
stoi wieżyczka- sygnaturka. Dach pokryty dachówką. Posadzka marmur szary z białym. Nad wejściem
do zakrystii, znajdującej się po stronie Ewangelii przy
prezbiterjum, czytamy treściwie podaną historię nowej świątyni:
A.M.D.G. Haec Eecl vetere lignea hac in loca
A. D. 1567 constructa 1890 igne combusta impensis
et labore parochianorum cura parachrum loci Leonis Kowalski Can. Cth. Sand. dein eo mortuo 1896
A. Felcis Dominici Brażewicz ab 1891 ad 1899 an.
Architectata ae per Exel. Antonium Sotkiewicz Ep..
Sand. A. D. 1900 d. 29 julli sub vet. Tit. S. Martini Ep. C. consecrata Anniver. Cons peragitur Dom.
III post. Pont 3.
Tłumaczenie: Ten kościół najpierw drewniany
na tym miejscu w Roku Pańskim 1567 zbudowany,
1890 roku strawiony pożarem, ofiarnością i wysiłkiem
parafian odbudowany w latach 1891 do 1899 w czasie gdy duszpasterską posługę pełnili: Ks Proboszcz
Leon Kowalski, kanonik Kapituły Sandomierskiej,
następnie po jego śmierci w 1896 r. Ks. Feliks Dominik Brażewicz. 29 lipca 1900r. J.E. Ks Biskup Antoni Sotkiewicz biskup Sandomierski konsekrował
odbudowaną świątynię pod dawnym tytułem św.
Marcina Biskupa Wyznawcy. Rocznicę poświęcenia
kościoła obchodzi się w III Niedzielę po Zesłaniu
Ducha Świętego).

Budowa kościoła św. Marcina w Połańcu

Ołtarze: Główny ołtarz stoi w absydzie: wykonał
go Łabędzki. W ołtarzu stoi rzeźba drewniana Niepokalanego Poczęcia. Na zasuwie św. Józef z Dzieciątkiem, w górnej części obraz Serca Pana Jezusowego:
postacie dwóch aniołów w górze i czterech świętychw
niszach ołtarza tworzą harmonijną całość. Rzeźby
wykonał Tomasz Sadkowski ze Szczeglic. W poprzecznej nawie na lewo (idąc od głównego wejścia) stoi
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ołtarz z rzeźbą Pana Jezusa na krzyżu, na tle Jerozolimy i drugi ołtarz św. Antoniego. Na ołtarzu Pana
Jezusa stoi relikwiarz ze szczątkami św. Innocenta
i drugi bez napisu. W przeciwległej nawie stoi ołtarz
z dobrą rzeźbśw. Marcina Biskupa patrona parafii,
wykonaną przez Sadkowskiego. Drugi ołtarz św. Franciszka z Asyżu z rzeźbą Sadkowskiego. Na ołtarzu
stoją relikwiarze św. Franciszka, Justyna i Defendenta.
Z tego ramienia na lewo, równolegle z prezbiterium
jest kaplica z ołtarzem św. Anny.
Obraz malował J. Szymczyński w 1902r. Pędzel
dobry, oryginalny, koloryt niebieski. Ołtarze: Pana
Jezusa i św. Marcina wykonał Łabędzki z Chmielnika,
zaś ołtarz w kaplicy robił Rotter z Pacanowa.
Kaplicę Matki Bożej Różańcowej (od północy)
ośmiokątna. Zasklepiona o dwóch oknach z kopułą na szczycie w której jest 6 okienek, zowią kaplica
Szembeków. Jak wiemy fundował ją Stanisław Szembek, chorąży sandomierski W ołtarzu obraz Najświętszej Maryi Panny Różańcowej malował Szymczyński. Po obu stronach ołtarza stoją rzeźby Tomasza
Sadkowskiego wyobrażające św. Dominika i Jacka.
Ambonę kosztem 300rs. Wykonał Feliks Łańka, miejscowy stolarz.

Organy w kościele św. Marcina

Organy o 20 głosach, dwóch klawiaturach, 5 pedałach zbudował Mieszczankowski ze Stopnicy.
Zakrystia jest zasklepiona, z niej wyjście na cmentarz. Pamiątki w zakrystii, cenną pamiątką z dawnego
kościoła jest obraz św. Marcina. Obok świętego stoją
dwaj kapłani. Po prawej stronie król Zygmunt August w koronie, w zbroi, w płaszczu; ręce ma złożone
do modlitwy; berło i jabłko leżą obok króla na ziemi.
Po lewej stronie postać niewieścia w zwykłym ubiorze, bez żadnych oznak, podtrzymująca klęczącego

proboszcza. Nadto sześć innych postaci: z boku chwila
dawania płaszcza ubogiemu. W górze wyobrażony Pan
Jezus z aniołami. Napis: Beati Misericordes.
Monstrancja starożytna. Na podstawie: Pan Jezus
w Ogrójcu, Biczowanie przy słupie, Koronowanie
Pana Jezusa, Dźwiganie Krzyża. Napis: Paulus Złomański stru. Ex legatoR. Olim. Lauren, patruicompavarit. Po bokach dwaj aniołowie jakby śpiewają,
wzniesionemają ręce do Stwórcy: na szczycie korona.
Starożytny relikwiarz św. Marcina. Staroświecki zegar
z klasztoru wielkowolskiego dar X. Braziewicza. Monstrancja dar Wawrzyńca i Marianny małż. Sadłochów
i Wojciecha Skwarczaka 1882. Na zewnątrz kościoła,
w tyle wielkiego ołtarza wisi krzyż z Panem Jezusem,
będący dawniej w głównym ołtarzu dawnego kościoła.
Widok z wieży kościelnej. W stronie północnowschodniej widać wysokie urwisko nad Wisłą.
Tam stał pierwszy kościół. W tamtej stronie widać
wsie Mąki, Winnicę, Podskale. Nieco na prawo wzgórze nazwane baterje. Na wschód droga do Niekrasowa,
od niej na lewo Rytwiany. Na zachód- Koniemłoty,
na południe na Beszową.
Dzwony są większych rozmiarów. Na jednym czytamy: Vespere et maneet meridie narrabo et annuntiabo…et exaudiet vocem meam. A. M. D. G. et B. V.
M. sub anspicilis Ex. Et III D. Antoni Sotkiewicz Ep.
Sandomierensis A.D. 1898. Fecit me A. Zwoliński
Varsowiae. Wizerunek św. Marcina. S. Martine ora
pro nobis.
Na drugim: Sprawiony za ks. Kowalskiego, prob.
Parafii połanieckiej.
Na trzecim pod firmą Zwolińskiego jest rok 1890.
Przed kościołem na kolumnie jest posąg Matki
Boskiej. Napis R.P. 1791 Fund. Wojciech i Elżbieta
Murczkiewicz R.P. 1899 odnowiono i ozdobiono”.
Obok kościoła stoi nowo murowana kostnica.
Uzupełnienia: Organy – w instrumencie zastosowano mechaniczną trakturę gry oraz rejestrów.
W 2011 roku poddano je gruntownej konserwacji,
podczas której podjęto próbę rekonstrukcji zniszczonych piszczałek. Ciekawa jest obecność „Timpanu”, którego zadaniem jest naśladowanie kotłów.
Organy posiadają 1046 piszczałek.
Podczas remontu usunięto z nich urządzenie do kalikowania, dobudowano dwa miechy magazynujące
oraz usunięto wtórnie dodane tremolo.
Kościół posiada również relikwie Drzewa Krzyża.
W nawach bocznych zawieszono obrazy czternastustu
stacji Drogi Krzyżowej.
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Nad wejściem do kościoła płaskorzeźba św. Marcina na koniu, a przed kościołem znajduje się figura MB
Niepokalanie Poczętej pochodząca z 1791 r..
Odpusty odbywają się 2 VIII MB Anielskiej oraz
11 listopada na św. Marcina.
Najstarsze zabytki ocalałe po pożarze poprzedniego, modrzewiowego kościoła to:

figura św. Jana Nepomucena,
kaplica Szembeka została wybudowana w 1627 r.,
obraz św. Marcina,
epitafium rodziny Dębskich wmurowane w ścianę przy
bocznym wejściu po lewej stronie wchodząc do kościoła
1683,
figura MB Niepokalanie Poczętej 1791 r.

Proboszczowie i wikariusze połanieccy
Ks. Kazimierz Grocholski 1759–1834

Urodził się w 1759 r., w 1783 przyjął święcenia kapłańskie,
1783–1794 pracował jako wikariusz,
1794–1808 był proboszczem parafii Szczeglice,
1800–1808 był dziekanem dekanatu połanieckiego,
1809–1834 był kapelanem i spowiednikiem benedyktynek
w Sandomierzu.
Zmarł w Sandomierzu w 1834. Otrzymał tytuł kanonika
honorowego Kapituły Kieleckiej.

Ks. Paweł Cybulski 1804–1858

Urodził się 29 VI 1804 we wsi Postolińska koło Stanisławowa.
Uczył się w Szkole Wojewódzkiej w Pułtusku do 1822.
1822–1825 alumn Seminarium Księży Komunistów (bartoszków) w Węgrowie,
1825–1827 pracował jako nauczyciel matematyki w Szkole
Wydziałowej w Węgrowie (oczekiwał na kanoniczny wiek
do święceń),
30 XII 1927 przyjął święcenia kapłańskie w Sandomierzu.
Był wikariuszem:
1827–1829 katedry Sandomierskiej,
1829–1830 w Rakowie oraz proboszczem:
1830–1837 w Bardzie,
1837–1851 w Połańcu czyli przez 14 lat,
1841 został wicedziekanem dekanatu staszowskiego,
1851–1855 był proboszczem parafii Wzdół i dziekanem
dziekanatu bodzentyńskiego.

ks. Ludwik Zwoliński i ks. Krawczyński

Zmarł 2 II 1855 we Wzdole.
12 II 1847 otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Sandomierzu.

Ks. Piotr Choroszyński 1814–1887

Urodził się 20 VI 1814 w Iłży. Pochodził ze stanu miejskiego.
1827- 1832 uczył się w szkole parafialnej w Iłży, a następnie
w Szkole Wydziałowej w Wąchocku,
1832- 1833 pracował prywatnie jako nauczyciel,
1833- został przyjęty do Seminarium Duchownego w Sandomierzu,
15 VII 1837 przyjął święcenia kapłańskie w Lublinie z rąk
biskupa Wojakowskiego,
1837–1838 pracował na stanowisku wikariusza w parafii
katedralnej w Sandomierzu,
1838 został mianowany sekretarzem Kapituły Katedralnej
w Sandomierzu,
ks. Jan Śpiewankiewicz

ks. Stanisław Gruszka

1838–1839 został powołany na stanowisko nauczyciela
religii i moralności w Szkole Powszechnej w Końskich,
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1839 – powrócił do Sandomierza na stanowisko wikariusza w katedrze. Pełnił również obowiązki wiceprokuratora
Kapituły Katedralnej oraz sekretarza w Konsystorzu.
31 V 1844 został zatwierdzony na proboszcza parafii Wiązownica z filią w Strzegomiu. Faktycznie obowiązki podjął
1 I 1845.
8 X 1850 otrzymał nominację na stanowisko proboszcza
w Połańcu; został też dziekanem staszowskim.
1854 był opiekunem Szkoły Elementarnej w Połańcu,
1861 wraz z ks. Aleksandrem Malanowiczem zajmował
się sprowadzaniem drzewa z Galicji na budowę pałacu
biskupiego w Sandomierzu, wzniósł własnym kosztem
budynki gospodarcze w Wiązownicy,
II 1865 władze rosyjskie nałożyły na niego kontrybucjęw
wysokości 229 rubli na pokrycie sumy skonfiskowanej
przez powstańców z kasy miejskiej w Połańcu. Zapłacił
również 100 rubli kontrybucji na pokrycie kwot zabranych
z kas: powiatowej i miejskiej w Sandomierzu. Władze rosyjskie postrzegały go jako „nieprawomyślnego fanatyka” biorącego udział we wszystkich manifestacjach patriotycznych.
1859 został kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej
w Sandomierzu,
1886 prałatem kustoszem Kapituły Katedralnej w Sandomierzu.
1886 otrzymał nominację na proboszcza w Radoszycach,
17 VIII 1887 zmarł w Radoszycach i został pochowany
na tamtejszym cmentarzu parafialnym

Ks. Leon Kowalski 1835–1896

Urodził się 7 IV 1835 we wsi Rzędów, parafia Koniemłoty,
1847–1854 uczył się w Szkole Realnej w Kielcach,
1854 do 1856 był nauczycielem prywatnym w Warszawie,
1856–1860 był alumnem Seminarium Duchownego
w Warszawie,
3 VII 1860 w Warszawie przyjął święcenia kapłańskie,
1860–1861 był wikariuszem parafii Gostynin,
17 VII 1861 został przyjęty do diecezji sandomierskiej.
Był wikariuszem parafii Stromiec (17 VII 1864), administratorem parafii Radzanów (20 IX 1864). 14 X 1890
został proboszczem w Połańcu. Zmarł 7 V 1896 w Połańcu.
Rozpoczął budowę kościoła w Połańcu i doprowadził mury
do wysokości okien.
W 1892 otrzymał tytuł kanonika gremialnego Kapituły
Katedralnej w Sandomierzu. W kaplicy cmentarnej jest
tablica potwierdzająca, że został tam pochowany.

Ks. Feliks Brażewicz 1842–1910

Urodził się 7 IX 1842 we wsi Spadzie w powiecie szawelskim koło Kowna.
Rodzice: Maciej i Weronika z domu Drabużyńska. Uczył
się najpierw w szkole parafialnej w Cytowianach a od 1858

w Szawelskim Gimnazjum. W latach 1862–1867 był alumnem Seminarium Duchownego w Wilnie i Sandomierzu.
Święcenia kapłańskie przyjął 24 XI 1867 z rąk bpa J. Juszyńskiego.
Był wikariuszem parafii Goźlice (25 XI 1867). 26 I 1875
został proboszczem w Szczeglicach, skąd 2 VII 1884 przeniósł się do Wąchocka. Władze rosyjskie zażądały usunięcia go z tej placówki. 8 XI 1889 otrzymał nominację na proboszcza parafii Wójcin. W 1894 dodatkowo administrował
parafią Dąbrowa. Od 4 VII 1896 był proboszczem parafii
św Marcina w Połańcu. Zmarł 15 VI 1910 w Połańcu.
W Połańcu dokończył budowę kościoła św. Marcina
i wyposażył jego wnętrze. Poniżej jest fragment listu ks.
Proboszcza Feliksa Brażewicza skierowany do ks. biskupa
Antoniego Sotkiewicza dotyczący obrazu MB Nieustającej
Pomocy. Fragment ten potwierdza, że obraz ten jest darem
księcia Radziwiłła z Sichowa.
Źródło: Archiwum Diecezji Sandomierskiej
							
3/16 XI 1900
Najdostojniejszy Pasterzu
Najpokorniej proszę J.E. Najdostojniejszego Pasterza o miłosierne wysłuchanie pokornego i szczerego wyznania mojego
i serdecznej prośby mojej następującej.
Gdy się zgadzając z wolą Bożą i Najd. Pasterza mojego
w przyjęciu łaskawie mi ofiarowanej i poleconej administracji
parafii Polanieckiej miałem już tam się udać słysząc i wiedząc
o smutnym położeniu parafian tamtejszych skutkiem lichej
ziemi rolnej i częstych a różnorodnych klęsk, zawczasu (ponad
4 ma latami postanowiłem dla ich pociechy i pomocy duchowej,
sprowadzić z Rzymu obraz N. Maryi Panny Nieustającej Pomocy, o czem po przybyciu do Połańca opowiadałem roztropniejszym mieszkańcom z wielkim ich zadowoleniem i pobożną
uciechą- i zawsze się nosiłem z tą błogą nadzieją i troszcząc się,
jakim sposobem da się da się uskutecznić to nasze pragnienie.
O oto S. O. Książę Radziwiłł na nasze o tem wspomnienie
z wielką przyjemnością i własnym kosztem wracając z Rzymu w roku zeszłym w Maju, przywiózł takowy do Sichowa,
celem przeniesienia do naszego kościoła po jego konsekracji,
a mianowicie do ołtarza S. Anny w bocznej kaplicy.
Oto dokument, w którym papież Pius X w roku 1905 udziela
odpustów modlącym się przed statuą Najświętszej Maryi
Panny umieszczoną w ołtarzu głównym.
Na wieczną rzeczy pamiątkę. Ponieważ, jak nam doniesiono,
w parafjalnym kościele miasta Połaniec, w obrębie dyecezyj
Sandomierskiej leżącym, w niedługim czasie ma być umieszczona statua Najświetszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
w wielkim ołtarzu tegoż kościoła do publicznej czci wiernych,
-My, na wieczną szczęśliwej rzeczy pamiątkę, z miłosierdzia
Wszechmocnego Boga, opierając sie na władzy Jego Apostołów Bł. Piotra i Pawła wszystkim i poszczególnym wiernym
obojga płci, którzy prawdziwie skruszeni wyspowiadawszy
się i przyjąwszy Komunię Św., w dniu w którym statua pierwszy raz będzie wystawiona, ku czci publicznej i na przyszłość
w rocznicę jej wystawienia oraz w uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – tym, którzy wspomniany kościół i statuę od 1-szych nieszporów aż do zachodu
słońca tychże dnicorocznie pobożnie nawiedzą i tam za zgodę
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królów chrześcijańskich, za wykorzenienie herezyj, nawrócenie
grzeszników i podwyższenie Matki Naszej Kościoła Świętego
pobożnie się pomodlą i to uczynią w jednym z wymienionych
dni- tym wszystkim zupełne odpuszczenie grzechów i kary
za nie miłościwie w Panu udzielamy. Tym zaś wiernym, którzy
chociaż bez spowiedzi, lecz z sercem skruszonymna intencyę
wyżej wspomnianą w jakimkolwiek dniu w roku przed tąż
samą statuą chwilę się pomodlą- tym nadajemy 300 dni odpustu. Nakoniec, pozwalamy te wszystkie odpusty, jak zupełne,
tak i cząstkowe, gdyby kto chciał, ofiarować za dusze w czyścu zostające. Wszelkie przeszkody odnośnie do niniejszych
przywilejów nie mają żadnego znaczenia. Odpusty powyższe
udzielamy na wieczne czasy.

1856–1858 uczył się w domu rodzinnym,
1858- wstąpił do Zakonu OO Bernardynów w Radomiu,
1859–1860- przebywał w klasztorze w Radecznicy,
1860–1864- przebywał w klasztorze OO Bernardynów
w Opatowie, jako brat zakonny- kwestarz,

Dan w Rzymie u Św. Piotra pod pieczęcią Rybaka dnia 17
lutego 1905 roku. Pontyfikatu naszego roku drugiego.

1874–wikariusz Katedry w Sandomierzu, otrzymał sekularyzację,

Pieczęć Papieża Podpis kardynała
podpisno za kard. Macehi – Mikołaj de Meorini

1874–1875 wikariusz parafii Przedbórz,
1875–1876- wikariusz parafii Raków,
1876- 1884- wikariusz parafii św. Marcina w Połańcu
1884- 1891- wikariusz parafii Białaczów,
1891–1892- wikariusz parafii Baćkowice,
1892–1894- administrator parafii Strzyżowice,
1902–1910- administrator parafii Góry Wielkie,
1910–1925- proboszcz parafii św. Marcina w Połańcu,
1924- otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły
Sandomierskiej.

Ks. Brażewicz ufundował też kaplicę na starym cmentarzu, a pierwszym pochowanym tam proboszczem był jego
poprzednik ks. Leon Kowalski. Również kapliczka Matki
Bożej przy wejściu na cmentarz została z jego inicjatywy
zbudowana. W Połańcu używano nazwiska Braziewicz.
Pojawia się ono również w publikacjach np. „Z dziejów
parafii p.w.św. Marcina” oraz Ks. Jan Wiśniewski „Dekanat
sandomierski” Radom 1915. Natomiast nazwisko Brażewicz jest zapisane w dokumentach archiwum diecezjalnego
oraz na pamiątkowej tablicy nad wejściem do zakrystii.

Ks. Antoni Kossakiewicz 1940–1925

1864- złożył profesję zakonną,
1864–1867 w klasztorze w Wielkiej Woli (Paradyż),
1867–1873- alumn Seminarium Duchownego w Sandomierzu,
20 grudnia 1873 w Sandomierzu- przyjął święcenia kapłańskie z rąk Bpa Józefa Juszyńskiego,

Zmarł 4 maja 1925 w Połańcu. Jego pogrzeb odbył się
7 maja 1925 w Połańcu.
Wraz z kierownikiem szkoły i nauczycielem Eugeniuszem
Młudziukiem byli inicjatorami usypania kopca Kościuszki
w 1917r. w setną rocznicę śmierci T.Kościuszki.

Ks. Teodor Janowski 1858–1936

Urodził się 10 stycznia 1840 roku w Daleszycach diecezji
kieleckiej, jako syn Tomasza i Wiktorii z domu Otto.
Uczył się najpierw w szkole elementarnej w Daleszycach.
1856 – wstąpił do Zakonu OO Reformatów w Stopnicy
(trzy miesiące),

Urodził się 28 III 1858 we wsi Mikułowice, parafia Wójcin,
jako syn Leona i Józefy z domu Rzewniecka. Pochodził
ze stanu szlacheckiego. Uczył się w domu rodzinnym,
w 1861 rodzice przenieśli się do Zmożnej Woli koło Piotrkowa Trybunalskiego.
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1872–1878 uczęszczał do Gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim,
1878–1880 był alumnem Seminarium Duchownego
w Warszawie, a kolejny rok spędził w domu rodzinnym,
1881–1884 wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu,
29 VI 1884 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa A. Sotkiewicza w Sandomierzu,
Jako wikariusz pracował w parafiach: Waśniów (12 IX
1884), św. Bartłomieja Opoczno (2 VII 1885), Zwoleń
(26 III 1890), Ciepielów (22 XII 1890). Był Administratorem w Tarczku (16 IV 1895), Górach Wysokich (5 II
1901), Tarłowie (18 III 1902), Wiśniowej (4 VII 1904),
Chełmncach (16 I 1905), Piekoszowie (4 VI 1909). 9 VI
1921 został proboszczem w Klwowie, a 29 V 1925 w Połańcu. Zmarł 7 II 1936 w Połańcu i tu został pochowany.
Jako wikariusz w Opocznie został skazany przez gubernatora radomskiego 4 XI 1887 na 25 rubli kary za komentarz
wygłoszonydo rekrutów, że powołanie do wojska to kara
Boska. W 1888 i 1889 nie chciał spowiadać dwóch kobiet,
które wychodziły za mąż za strażników rosyjskich. Z tego
powodu władze nie wyraziły zgody na mianowicie go proboszczem w Bogorii. W 1927 w wyborach samorządowych został wybrany radnym w Połańcu.
W 1924 został upomniany przez biskupa za pobieranie
wygórowanych opłat za posługi duszpasterskie (atakowała
go za to prasa).

Ks. Władysław Bełczowski 1896–1956

Urodził się 3 II 1896 w Łężycach, w ówczesnej parafii św.
Marcina w Opatowie. Był synem rolników, Franciszka
i Tekli z domu Gajewskiej.
1912–1914 uczył się prywatnie w Malkowskiej Woli,
1917–1919 uczęszczał do Gimnazjum w Ostrowcu Świętokrzyskim, a następnie do Prywatnego Gimnazjum Realnego im. B. Głowackiego w Opatowie,18 VI 1921 uzyskał
świadectwo VI klasy i wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu,
24 III 1928 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa P. Kubickiego.
Jako wikariusz pracował w Krynkach (21 VI 1928), Połańcu (24 V 1930), gdzie był przez pół roku administratorem parafii. 15 II 1939 został proboszczem w Aleksandrowie Dużym, ale po nieporozumieniach z hodurowcami 17
VI 1941 zrzekł się parafii. 24 X 1941 został wikariuszem
w Radoszycach, skąd 16 I 1946 został przeniesiony na proboszcza w Żeleźnicy. 10 VII 1947 został proboszczem
parafii Skotniki Koneckie. Zmarł 22 X 1956 w Skotnikach
Koneckich i tam został pochowany.
Ks. Władysław Bełczowski był w Połańcu wikarym i pełnił obowiązki administratora. Zbudował Dom Katolicki,
gdzie było kino i pokrył kościół blachą. Był inicjatorem
powstania w Połańcu biblioteki w 1931r.

Ks. Stanisław Rembowski 1880- 1958

Urodził się 17 XI 1880 w Waśniowie. Był synem mieszczan,
Karola (pisarza gminnego) i Emilii z domu Bugalskiej.
1892–1898 uczył się w Progimnazjum w Sandomierzu
(ukończył 4 klasy),
1898–1904 był alumnem Seminarium Duchownego
w Sandomierzu,
3 V 1904 przyjął święcenia z rąk bpa S. Zwierowicza.
Był wikariuszem w parafiach: Wierzbnik (7 IX 1905),
Sienno (8 X 1907), Łagów (28 VII 1908) oraz Osiek (12
XII 1910). Następnie pełnił funkcję administratora parafii Błogie (8 VI 1911) i proboszcza parafii Piekoszów
(18 VIII 1921), był również dziekanem. W 1925 parafia
Piekoszów przeszła z diecezji sandomierskiej do diecezji
kieleckiej. Został wtedy inkardynowany do diecezji kieleckiej. Następnie był proboszczem parafii Gnojno (11
IX 1928). Dnia 7 I 1932 inkardynowany został ponownie
do diecezji sandomierskiej. Był proboszczem w parafiach:
Wyśmierzyce (7 I 1932) i Połaniec (8 VI 1936). W wyniku nieporozumień z parafianami 26 VII 1941 biskup
polecił mu rezygnację z Połańca. 6 IX 1941 został proboszczem w Modliborzycach k. Opatowa. 19 VII 1944
został nominowany na proboszcza parafii Kraśnica, jednak
nie objął tej placówki ze względu na sprzeciw miejscowego dziekana. Tego samego roku przebywał w Kielcach
i Skarżysku-Kamiennej. W 1945 został administratorem
parafii Pyzdry w diecezji włocławskiej. Dwa lata później
został ekskardynowany do diecezji włocławskiej. Następnie
był proboszczem parafii Ciechocin, dekanat czernikowski
(1947–1954). Od 1954 pełnił funkcję kapelana w kaplicy
półpublicznej Sióstr Urszulanek w Monicach, dekanat
sieradzki. Pochowany został na cmentarzu parafialnym
w Błogiem.
W 1937 był prezesem Parafialnego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Kredyt Bezprocentowy” w Połańcu.

Ks. Stanisław Zbroja 1891–1971
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Urodził się 28 III 1891 w Skarżysku Książęcym. Był synem
Mikołaja i Ludwiki z domu Sobutka.
1901–1908- uczęszczał do szkoły elementarnej przy Fabryce Klimkiewiczów w Skarżysku oraz Progimnazjum
w Sandomierzu,
1909–1915 alumn Seminarium Duchownego w Sandomierzu,
21 III 1915- przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa
M. Ryxa,
Był wikariuszem w parafiach: Mirzec, Bieliny Opatowskie
i Zwoleń oraz proboszczem w parafiach Bliżyn, Grabowiec, Tarłów, Modliborzyce k. Opatowa, Połaniec (od 6
IX 1941).
20 VIII 1970 zamieszkał w Domu Księży Emerytów.
Zmarł 10 VIII 1971. Został pochowany na Nowym Cmentarzu w Połańcu, który powstał z jego inicjatywy w roku 1948.

Ks. Emilian Assendi 1906- 1979
Urodził się 8 II 1906r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jego
rodzicami byli Władysław i Helena z domu Malinowska.
W 1915 roku wraz z rodzicami wyjechał do Rosji. Mieszkał
w mieście Józowce, gubernia jekaterynosławska. Uczył
się w miejscowej szkole fabrycznej. W 1918 wrócił wraz
z rodzicami do Ostrowca i rozpoczął naukę w tamtejszym
Gimnazjum Filologicznym. W 1925 wstąpił do Niższego
Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Maturę zdał
13 VI 1928, a następnie podjął studia teologiczne w WSD
w Sandomierzu. 22 I 1933 przyjął święcenia diakonatu,
19 II 1933 święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jasińskiego.
Był wikariuszem w Solcu, Chlewiskach, Policznej, Górze
Puławskiej, parafii NSJ w Radomiu, Iłży, Końskich. Pierwszą jego samodzielną placówką było probostwo w Trójcy
(29 V 1949). 6 XI 1958 został mianowany proboszczem
w Jankowicach Sandomierskich). W 1961 został drugim
wicedziekanem dekanatu sandomierskiego. 13 X 1970
został proboszczem w parafii św. Marcina w Połańcu,
a 15 VII 1973 w Brzózie. Zmarł 26 XII 1979 w Brzózie,
pochowano go na cmentarzu w Skarżysku-Kamiennej.
10 XI 1939r. został aresztowany przez Niemców, był więziony w Radomiu, zwolniono go 7 V 1940. W czasie akcji
„Burza” był kapelanem.

Ks. Zygmunt Wieczorek 1918–1995
Urodził się 18 I 1918 roku we wsi Brzezinki Stare koło
Kozienic. Był synem Rocha i Marianny z domu Tkaczyk.
1932- 1934 – uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Brzezinkach Starych i Zwoleniu, Państwowego Gimnazjum
im. T. Chałubińskiego w Radomiu,
1934–1937 Niższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu,
8 XII 1942 przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa J.
Lorka.
Był wikariuszem w parafiach Dobieszyn, Niekłań, Łoniów,
Drzewica, Kozienice, oraz Ćmielów oraz proboszczem
w parafii w Stodoły, administratorem w Miedzierzy i proboszczem w parafii pw. Św. Marcin w Połańcu od 10 IX
1973 do 21 V 1993. Pozostał rezydentem w parafii św.
Marcina w Połańcu.
Podjął starania o utworzenie parafii MB Wspomożenia
Wiernych w Połańcu oraz św. Stanisława w Ruszczy.
Zmarł 5 V 1995 i został pochowany na Starym Cmentarzu
w Połańcu.

Ks. Jan Wamyj
urodził się 30 maja 1951r. w Dębianach, parafia Obrazów.
Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1969r. w Sandomierzu.
Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu dnia 5 czerwca 1976
r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Gołębiowskiego.
Jako wikariusz pracował we Klwowie (1976–1978), Szewnie (1978- 1980), Końskich (1980- 1982). Był proboszczem w parafii św. Marcina w Połańcu w latach 1993–2021.
W latach 1982–1992 był dyrektorem gospodarczym WSD
w Sandomierzu.
Pełnił funkcję dyrektora Wydawnictwa Diecezjalnego
w Sandomierzu w latach 1982–1993. W 1991 r. został
mianowany kanonikiem honorowym Sandomierskiej
Kapituły Katedralnej.
Na podstawie „Rocznik Diecezji sandomierskiej” 1997

Zmarli księża, którzy pracowali w parafii św. Marcina w Połańcu
Lp. Imię
1 Ks. Feliks

Nazwisko
Kozielski

Lata pracy w Połańcu
Lata życia
1794–1826
1739–1826

2

Ks. Jan

Zagardowicz

1802–1804

?-1826

3

Ks. Stefan

Mrozowski

1813–1837

1779–1851

4

Ks. Paweł

Cybulski

1837–1851

1804–1858

5

Ks. Placyd

Brzozowski

1826–1846

1778–1848

6

Ks. Andrzej

Parka

1846–1847

1820–1852
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7

Ks. Piotr

Choroszyński

1850–1886

1814–1887

8

Ks. Jozafat

Naruszewicz

1857–1858

1809–1896

9

ks. Michał

Hellich

1884–1886

1854–1928

10

Ks. Apolinary

Knothe

1886–1890

1844–1894

11

Ks. Feliks

Kuropatwiński

1886–1887

1858–1924

12

Ks. Władysław

Muszyński

1887–1888

1852–1934

13

Ks. Wawrzyniec

Siek

1888–1890

1860–1945

14

Ks. Leon

Kowalski

1890–1896

1835–1896

15

Ks. Feliks

Braziewicz

1896–1910

1842–1910

16

Ks. Stanisław

Chatłas

1897–1899

1870–1941

17

Ks. Stanisław

Piekarski

1899–1901

1877–1938

18

Ks. Józef

Kownacki

1902–1903

1874–1942

19

Ks. Karol

Sarnecki

1903–1906

1877–1956

20

ks. Ludwik

Kostecki

1907–1908

1873–1959

21

Ks. Konstanty

Narwid

1910–1912

1872–1932

22

Ks. Antoni

Kossakiewicz

1910–1924

1840–1925

23
24
25

Ks. Antoni
Ks. Czesław
Ks. Ludwik

Jońca
Bociański
Zwoliński

1912–1913
1913–1916
1916–1918

1874–1941
1888–1946
1892–1924

26
27
28

Ks. Stanisław
Ks. Jan
Ks. Eugeniusz

Gruszka
Śpiewankiewicz
Jeziorowski

1918–1919
1919–1924
1924–1925

1890–1986
1891–1978
1884–1951

29
30
31

Ks. Teodor
Ks. Antoni
Ks. Stanisław

Janowski
Szczepański
Wrona

1925–1935
1925–1926
1926–1927

1858–1936
1898–1967
1892–1966

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Ks. Władysław
Ks. Władysław
Ks. Czesław
Ks. Franciszek
Ks. Stanisław
Ks. Stefan
Ks. Stanisław
Ks. Władysław
Ks. Antoni
Ks. Zygmunt

Cyna
Bełczowski
Dąbrowski
Jurek
Rembowski
Król
Zbroja
Segiet
Sobczyk
Wroński

1927–1930
1930–1930
1932–1932
1934–1936
1936–1941
1939–1941
1941–1970
1941–1943
1943–1945
1945–1946

1893–1932
1896–1956
1906–1958
1904–1983
1880–1958
1911-?
1891–1971
1915–1892
1912–2002
1913–1980

42

Ks. Stefan

Mroczek

1946–1947

1911–1971

43
44
45
46
47

Ks. Jan Zdzisław
Ks. Edward
Ks. Tadeusz
Ks. Zdzisław
Ks. Michał

Albert
Jończyk
Podkowa
Chrapek
Reymer

1947–1948
1948–1952
1952–1955
1957–1959
1959–1960

1919–2006
1909–1981

1919–1997

26
48
49
50

Ks. Zygmunt
Ks. Czesław
Ks. Leopold

Okła
Golonka
Kowalik

1961–1961
1961–1962
1963–1964

1934–1973
1929–1990

51

Ks. Adam

Migdalski

1962–1963

1933–1990

52

Ks. Jan

Mulewicz

1965–1967

1938–1998

53

Ks. Czesław

Przewłocki

1968–1971

1940–2020

54
55
56
57
58
59

Ks. Józef
Ks. Emilian
Ks. Zygmunt
Ks. Jan
Ks. Witold
Ks. Mirosław

Wijata
Assendi
Wieczorek
Lipiec
Dobrzański
Gajewski

1970–1973
1970–1973
1973–1995
1977–1978
1985–1988
1998-

1939–1991
1906–1979
1918–1995
1945–1991
1948–2021
1973–2018

Księża pochodzący z Połańca
Ks. Karol Bogdański 1821–1881
Urodził się 28 I 1821 w Połańcu i był synem Franciszka
i Tekli z domu Jungiewicz.
W latach 1835–1839 uczył się w Szkole Powiatowej w Sandomierzu, a następnie 1839–1844- w Seminarium Duchowne w Sandomierzu. 21 VII 1844 przyjął święcenia
kapłańskie.
Był wikariuszem w parafiach: Szydłowiec, Osiek, Opoczno, a w 1948 wikariuszem i mansjonarzem w parafii Bodzentyn. W 1858 objął probostwo w Świętomarzu, gdzie
spędził 23 lata. Zmarł 8 I 1881.
Ks. Jan Zajączkowski 1877–1931, św. 1900

Męskim w Lubartowie. 2 VIII 1912 uzyskał świadectwo
ukończenia IV klasy. W latach 1913–1929 był alumnem
w Seminarium Duchownym w Sandomierzu, a 30 V 1920
przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa M. Ryxa.
Był wikariuszem w parafiach: Iwaniska, Jedlnia, Skaryszew oraz proboszczem w Ruszkowie, Mominie, Kunowie.
W 1962 r. został wicedziekanem dekanatu ostrowieckiego.
Zmarł na zawał serca w szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim 26 VIII 1967 r. Został pochowany na cmentarzu
w Kunowie.
W okresie okupacji niemieckiej należał do AK. Po wojnie
UB podejrzewało go o utrzymywanie kontaktów z Polską
Podziemną Organizacją Krajową i udzielanie schronienia
jej członkom.

Ks. Stefan Grelewski 1898–1941

Urodził się 19 VII 1877 we wsi Ruda, parafia Połaniec. Był
synem rolników Andrzeja i Marianny z domu Magiera.
W latach 1890–1894 uczęszczał do Szkoły Elementarnej w Połańcu oraz Progimnazjum w Sandomierzu, gdzie
ukończył IV klasy. Następnie 1894–1900 był alumnem
Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 10 III 1900
przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa A. Sotkiewicza.
Pełnił funkcję wikariusza w parafiach: Skaryszew (20 III
1900), Iłża (30 VI 1903), Szydłowiec (21 X 1905), Łagów
Opatowski (31 V 1907) oraz Sulisławice (27 VI 1907).
Pracował jako administrator parafii Chełmce (4 VII 1909).
Był proboszczem w Sulisławicach (30 IX 1909) oraz Skórkowicach (18 VI 1917). Zmarł 29 XI 1931 w Krakowie.
Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Połańcu.
W czasie jego probostwa w Sulisławicach został koronowany obraz Matki Bożej Sulisławskiej- 8 IX 1913.

Ks. Władysław Godzwon 1895–1967
Urodził się we wsi Brzozowa, parafia św. Marcina w Połańcu. Był synem rolników Mikołaja i Antoniny z domu
Bednarska. Uczył się w Szkole Powszechnej w Połańcu,
a później 1911–1912 był uczniem w Progimnazjum

ks. Stefan Grelewski
Urodził się 3 lipca 1898 w Dwikozach, jako syn Michała
i Eufrozyny z domu Jarzyna.
W latach 1911 – 1914 uczył się w Szkole Powszechnej
w Górach Wysokich, a następnie 1914 – 1915 był uczniem
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Gimnazjum w Janowie Lubelskim oraz Gimnazjum w Lubartowie, gdzie ukończył czwartą klasą.
Po ukończeniu gimnazjum 1916 – 1920 był alumnem
Seminarium Duchownego w Sandomierzu oraz 1919
– 1921 r. studentem prawa kanonicznego na KUL. 2 X
1921 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1922 – 1924
studiował w Strassburgu, otrzymując 30 XII 1924 r. stopień
doktora prawa kanonicznego. Był duszpasterzem Polonii we Francji (1924–25) oraz sekretarzem generalnym
związku Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich
w Radomiu (2 I 1925- 25 VII 1928).
W okresie 1928- 1932 był prefektem Szkoły Powszechnej
i Szkoły z Rzemieślniczo- Przemysłowej im. Kilińskiego
w Radomiu, a następnie (1932 – 1941) prefektem Gimnazjum Męskiego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
W 1940 r. został rektorem kościoła Świętej Trójcy w Radomiu i w tym czasie pomagał w pracy duszpasterskiej
w parafii Potworów. W nocy z 24 na 25 I 1941- został aresztowany przez Gestapo, a 4 V 1940 wywieziony do obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu i Dachau.
Zmarł z głodu i wycieńczenia w Dachau w dniu 9 maja
1941.
Wykazywał wielką aktywność publicystyczną:
W 1927 r. założył czasopismo „Hasło”, w 1929 r. wydał
kalendarz Diecezji Sandomierskiej i „Rocznik Diecezji
Sandomierskiej”, w 1930 r. założył miesięcznik prawda
katolicka i był jego redaktorem do 1935. Aktywni uczestniczył w przygotowaniu Kongresu Eucharystycznego
w Radomiu 27 – 29 VI 1932 i redagował „Wiadomości
Kongresowe”. Tłumaczył i wydawał dzieła teologiczne
z języka niemieckiego.

Ks. Julian Jarzyna 1901–1978

Urodził się 31 XII 1901 we wsi Winnica pod Połańcem.
Był synem Teofila i Elżbiety z Warchałowskich. Ukończył Szkołę Powszechną w Połańcu, Gimnazjum klasyczne
w Mielcu (1922). Służył w Armii Ochotniczej. W latach
1922–1926 był alumnem Seminarium Duchownego
w Sandomierzu. Święcenia diakonatu przyjął 20 III 1926,
a kapłańskie 29 V 1926 w Sandomierzu z rąk biskupa Ryxa.
Po święceniach od 1926 do 1931 był studentem filologii
klasycznej UJ w Krakowie (uzyskał tytuł magistra filologii). 26 VIII 1931 został mianowany profesorem Niższego
i Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu
oraz kapelanem pomocniczym 2 pułku piechoty legionów.
W czasie wojny prowadził tajne nauczanie. Należał do grona wikariuszy tytularnych katedry. 16 III 1942 udało mu
się uniknąć aresztowania przez Gestapo. Ukrywał się w różnych miejscach i ostatecznie objął pod nazwiskiem Józef
Cukrowski stanowisko administratora parafii Ostrowsko
koło Nowego Targu. W latach 1945–1947 był kapelanem
wojskowym w Toruniu. 10 V 1947 został rektorem kościoła św. Jakuba w Sandomierzu. Był profesorem SeminariumDuchownego w Sandomierzu do 1957r. i prefektem
w szkołach średnich (1956). 5 IX 1956 został proboszczem
parafii św. Pawła w Sandomierzu, a 6 XII 1967 dziekanem
dekanatu sandomierskiego. W latach 1973–1978 mieszkał
jako rezydent w parafii św. Pawła w Sandomierzu. Zmarł
18 XII 1978 przebywając u rodziny w Połańcu. Został
pochowany na cmentarzu parafialnym w Połańcu.
Był profesorem w Toruniu oraz w Seminarium duchownym w Sandomierzu. W kapłaństwie spędził 52 lata. Po
II wojnie jako jedyny ksiądz w diecezji sandomierskiej
wykładał język grecki. Odznaczony przez PRL złotym
krzyżem „Polonia Restituta”.
Pełnił liczne dodatkowe funkcje: adwokata przy Sądzie
Biskupim w Sandomierzu, spowiednika alumnów WSD,
deputata do spraw gospodarczych Seminarium Duchownego.
Był kapelanem ZHP, brał udział w wielu obozach w kraju
i za granicą. Inwigilowany przez UB- w 1954 planowano
jego aresztowanie. Za udział w walkach w 1920 otrzymał
medal „Polska Swemu Obrońcy” i Krzyż Ochotniczy. Był
kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Sandomierzu (8 I 1957).

Ks. Franciszek Zysk 1903–1942
Urodził się 31 X 1903 w Niedziałkach, jako syn Jana i Marianny Zysków.
13 XI 1927 r- otrzymał święcenia kapłańskie w Łodzi.
W latach 1922–1927 studiował filozofię i teologię w Seminarium Duchownym w Łodzi. Był wikariuszem w parafiach Parzno (1927–280, Bełchatów (1928–29), Góra
Św. Małgorzaty (1929–30), Piątek, (1930), Tomaszowie
Mazowieckim (1930–32) i św. Józefa w Łodzi (1932–36).
Był proboszczem w parafii pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Łękawie dek. Bełchatów (1936–1941).
W obozie koncentracyjnym w Dachau, otrzymał nr obozowy 28453. Zmarł z głodu i wycieńczenia 7 IX 1942 r.
ks. Julian Jarzyna
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Ks. Kazimierz Michał Grelewski 1907–1942

przebywał w Domu Księży Emerytów w Sandomierzu.
Od 13 I 1982 pełnił funkcję sędziego prosynodalnego Sądu
Biskupiego w Sandomierzu. Pochowany został na cmentarzu w Krępie Kościelnej. Odnowił wnętrze kościoła
w Krępie Kościelnej (m. in. zamontował nowe witraże).

Ks. Lucjan Wojciechowski 1916–2003
Ksiądz Lucjan Wojciechowski urodził się 30 października
1916 r. i miał siedmioro rodzeństwa. Pojawił się na świecie gdy trwała I wojna światowa, a święcenia kapłańskie
otrzymał 9 czerwca 1940 r. gdy trwała II wojna światowa.

ks. Kazimierz Grelewski
Urodził się 20 stycznia 1907 r. w Dwikozach, jako syn
Michała i Eufrozyny z domu Jarzyna.
W latach 1914 – 1916 był uczniem Szkoły Powszechnej
w Górach Wysokich, a następnie 1917 – 1923 Gimnazjum
w Sandomierzu. W 1929 ukończył Seminarium Duchownego w Sandomierzu, a 16 III 1929 przyjął święcenia diakonatu z rąk biskupa M. Ryxa. W 4 sierpnia 1929 r. przyjął
święcenia kapłańskie z rąk biskupa P. Kubickiego. W okresie 25 lipca 1929- 1941 był prefektem Szkoły Powszechnej
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. 1 IX 1939 został
rektorem kościoła świętego Stanisława w Radomiu. Opiekował się ochronką dla dzieci, ofiar wojny w Radomiu.
26 I 1941 został aresztowany przez Gestapo i wywieziony
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, a następnie
do Dachau 1941- 1942. Został powieszony 9 stycznia
1942 w obozie w Dachau. 13 czerwca 1999 r. wyniesiony
na ołtarze w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

Ks. Feliks Spychała 1904- 1995
Urodził się 30 V 1904 w Połańcu. Był synem Andrzeja
i Marianny z domu Łabuszewskiej.
W latach 1912- 1918- uczęszczał do Szkoły Elementarnej
w Połańcu. Potem był uczniem Prywatnego Gimnazjum
w Staszowie (1919), a następnie 1920- 1926 uczęszczał
do Państwowego Gimnazjum w Mielcu.
W 1930 ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu, a 14 XII 1930 przyjął święcenia kapłańskiez rąk
biskupa W. Jasińskiego.
Pełnił funkcję wikariusza w parafii Osiek (15 XII 1930)
oraz Wierzbica (30 VIII 1932). Od 28 X 1938 był wikariuszem i prefektem w Końskich. Czasowo administrował
parafią Kraśnica (20 IV 1940), a po aresztowaniu ks. K
Sykulskiego parafią Końskie (14 XI 1941). 17 VI 1944
mianowany wikariuszem pomocniczym parafii Krępa Kościelna, a 28 IV 1950 proboszczem. W latach 1981–1995

Rodzice jego Jan i Marianna z domu Głogowska mieszkali
w Połańcu i prowadzili gospodarstwo rolne. Trudno im
było wyżywić, ubrać i wykształcić ośmioro dzieci. Jednak
podjęli ten trud. Najwyższe wykształcenie zdobyli Lucjan
i Marian. Byli bardzo zdolni i pracowici. Lucjan już w szkole podstawowej usłyszał głos Boży i uległ urokowi Mistrza
z Nazaretu. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Połańcu
zgłosił się do Niższego Seminarium Księży Salwatorianów
w Krakowie. Tam złożył dokumenty, ale z braku miejsc,
a raczej zbyt młodego wieku nie został przyjęty. Ukończył
wtedy gimnazjum w Stopnicy, a następnie biskupie liceum
w Sandomierzu. Kontynuował dalszą naukę w Seminarium
sandomierskim.
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Jana Kantego
Lorka. Posłano go do parafii Czermno jako wikariusza
i jednocześnie nauczyciela religii. Parafia Czermno i jej
mieszkańcy zapisali się na trwale w umyśle i sercu księdza
Wojciechowskiego. Odwiedził tę parafię po raz ostatni
w grudniu 2002r. na kilka miesięcy przed śmiercią w odpust patrona parafii św. Mikołaja. Witali Go z najgłębszą
czcią, szacunkiem i miłością wszyscy, którzy Go znali osobiście i ci, którzy słyszeli tylko o Nim. Z głębokim wzruszeniem żegnał się z byłymi parafianami już po raz ostatni.
Następnie z Czermna przeniesiony został do parafii Trójcy
Świętej w Starachowicach, które wówczas nazywały się
Wierzbnikiem.
W roku szkolnym 1946/47 uczył już religii w parafii mariackiej w Radomiu w Liceum im. Mikołaja Kopernika.
Był to trudny okres lat stalinowskich. Tu rozpoczął się
Jego pogłębiony związek z młodzieżą, której proponował
styl życia w bezkompromisowej wierności Bogu, zasadom
Dekalogu i prawości w imię pięknych wzorów jakimi żyła
Sodalicja Mariańska. W zimowy, mroźny ranek 8 grudnia 1948 u stóp Maryi Niepokalanie Poczętej dziewięć
dziewcząt złożyło przysięgę sodalicyjną ślubując Bożej
Matce wierność do końca życia. Już po maturze nie zrażając się groźbami dziewiątka ta pojechała na tygodniowe
zamknięte rekolekcje sodalicyjne, którym przewodniczył
prefekt i moderator ksiądz Lucjan Wojciechowski. Jedna
z uczestniczek tych rekolekcji wypowiada się na piśmie:
„Nie wiem jak potoczyło by się nasze życie, gdyby zabrakło
w nim duchowego przewodnictwa naszego moderatora
(czyli ks. Lucjana Wojciechowskiego), który z wielkim
trudem budował nasze człowieczeństwo stawiając przed
nami coraz to wyższe wymagania.”
Ksiądz Wojciechowski przypominał często młodzieży
„że w pracy nad sobą wakacji nigdy nie ma” lub „żeby żyć
życiem wiary- musimy ją stale pogłębiać. Podopieczni
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księdza Wojciechowskiego od początku o tym pamiętali
i corocznie przyjeżdżali do wyznaczonej miejscowości
na rekolekcje. Ostatnie czyli pięćdziesiąte drugie rekolekcje odbyły się 5–6 października 2002r. we Wrzosowie
koło Radomia w domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów.
Uczestniczyło w nich „dziewięć dziewcząt”, ale ze swoimi
rodzinami czyli około pięćdziesiąt osób. Ksiądz starał się
wtedy podsumować niemal pięćdziesięciopięcioletnią
pracę duszpasterską z grupą sodalicyjną rozpoczętą oficjalnie 8 grudnia 1948r. w gronie 9 osób w Radomiu i zachęcić do kontynuowania pracy. Z Radomia ks. Lucjan
Wojciechowski posłany został do pracy w Seminarium
Duchownym w Sandomierzu jako wykładowca, ponieważ pracując w Radomiu dokształcał się i zdobył tytuł
magistra, a następnie doktora teologii na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. Władze diecezjalne dostrzegły
jego wszechstronne przygotowanie naukowe i duszpasterskie do pracy z alumnami Seminarium w Sandomierzu.
Pracując w Seminarium dbał nie tylko o kleryków, ale
także o młodzież Liceum Pedagogicznego, ogólnokształcącego, techników i pozostałych. Na mszy dziesiątowej
czyli odprawianej o godz. 10.00 w kościele św. Michała
przy ulicy Żeromskiego w Sandomierzu wygłaszał starannie przygotowane katechezy posługując się przykładami
z życia wziętymi. Miał charakterystyczną barwę głosu,
która wzbudzała emocje od radości do płaczu. Poruszał
umysły i serca pamiętając zawsze, że mówi do ludzi nie
ukształtowanych jeszcze wewnętrznie.
Szkoła uczyła wówczas inaczej, kościół inaczej. Trzeba było
umieć odróżnić prawdę od ideologii narzuconej Polakom,
dobro od zła, wiarę w Boga od ateizmu. Kościół na tych
mszach był przepełniony młodzieżą, a to już mówi samo
za siebie.
Ksiądz Wojciechowski myślał nie tylko o Polakach w kraju.
Wielką Jego troskę przykuwała emigracja. Wielu Polaków
w tym czasie nie mogło wrócić do kraju, więc pozostali
na obczyźnie. Tam też docierał do Rodaków. Przez trzy
lata wędrował po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie,
gdzie głosił dziesiątki rekolekcji i misji. Był także w Chile
i Brazylii, bo tam też byli Polacy. W latach 1969- 1976
pełnił obowiązki proboszcza i dziekana w Skaryszewie.
Ze Skaryszewa wrócił do Radomia do parafii św. Teresy
od Dzieciątka Jezus. Był tam proboszczem przez wiele lat.
Organizował dwutygodniowe wczaso-rekolekcje dla nieuleczalnie chorych. W Garbatce przyjmowały ich siostry
zakonne „Wspólnota Zmartwychwstańska”. Był budowniczym kościołów i organizatorem oddzielnych parafii
powstałych z części parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Jako pierwszy w Radomiu odkrył tzw. Drogę Dorosłych
czyli neokatechumenat. Na tej Drodze, pracował ze świeckimi do końca życia.
W parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus miał w Domu
Parafialnym swoje mieszkanie do końca życia, ale po przejściu na emeryturę w 1993r. nie udał się na błogosławiony
odpoczynek. Zasilił grono profesorów Seminarium Duchownego w Grodnie. Pomagał bezinteresownie kształcić
nowych księży dla Białorusi. Jeździł z katechezą po białoruskich parafiach, a nawet trafił na Litwę. Był to dla niego
ogromny wysiłek. Sprawdzając dziesiątki prac alumnów
też musiał sam się od nowa dokształcać. Pamięć czasem
zawodziła i należało sprawdzić czy pozostała w pamięci
wiedza jest rzetelna lub uzupełnić to, co się zapomniało.

Pomógł wykształcić 19 księży. Pieniądze, które miał otrzymywać za swoją pracę przeznaczał na rozwój seminarium
w Grodnie, w którym przez siedem lat pracował lub posyłał
do Lasek, gdzie kształcili się ociemniali lub niedowidzący.
Połaniec uczcił jego pracę w ostatnich latach życia nadając
tytuł „Honorowego Obywatela Połańca”. W czasie choroby
(udar mózgowy) opiekowały się nim dawne sodaliski i brat
Stanisław. Odwiedzali go w szpitalu, czuwali przy nim gdy
wymagała tego sytuacja.
Zmarł w szpitalu 10 lutego 2003r. ok. godz. 14-tej uśmiechając się pięknie w chwili śmierci. Pochowany został
na Starym Cmentarzu w Połańcu przy ulicy Osieckiej
w rodzinnym grobowcu. Szczegóły o tym, kim był zawierają liczne listy od tych, z którymi korespondował i wśród
których pracował.
W książce „Dar przyjaźni” wydanej w 2005 czyli w dwa lata
po śmierci można przeczytać, co o Nim napisali parafianie,
dla których trudził się przez wiele lat. Był człowiekiem
nieustannej modlitwy. Szczególnie umiłował różaniec,
który odmawiał w każdej wolnej chwili, nawet podróżując
autobusem.

Ks. Antoni Łukaszek 1938–2010

Urodził się 2 maja 1938 r. w Połańcu (obecnie diecezja
sandomierska). Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca
1962 r. Pracował jako wikariusz w parafiach: Kazanów
Iłżecki, Iłża, Pionki (św. Barbary) i Radom (Najświętszego
Serca Jezusowego, MB Miłosierdzia). Jako proboszcz duszpasterzował w parafii Jastrzębia (1981–2010). Po przejściu na emeryturę pozostał w parafii jako rezydent.Został
pochowany na cmentarzu w Jastrzębi.

Ks. Stanisław Kula 1937- 2016

Urodził się 5 sierpnia 1937 roku we wsi Niedziałki (parafia
pw. św. Marcina w Połańcu). Ukończył szkołę podstawową
w Połańcu, a następnie po 2 latach liceum ogólnokształcącego w Staszowie wstąpił do Niższego Seminarium
Duchownego w Sandomierzu. Po ukończeniu Wyższego
Seminarium Duchownego 8 czerwca 1963 roku, otrzymał
święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Gołębiowskiego
w katedrze sandomierskiej. Mszę świętą prymicyjną celebrował w Uroczystość Trójcy Świętej 9 czerwca tegoż
roku w parafii św. Marcina w Połańcu.
Pracę duszpasterską rozpoczął od wikariatu w parafii pw.
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ożarowie. Po
trzech latach został przeniesiony na wikariat w parafii Błogie, a następnie pełnił posługę duszpasterską we Wrzosie,
Krępie Kościelnej, Skrzyńsku i Łagowie. W 1975 roku objął
stanowisko proboszcza w Słupi Nadbrzeżnej, a w 1978
roku został przeniesiony na probostwo do parafii pw. św.
Mikołaja w Jankowicach Radomskich. Pracował tam 23
lata. Przeprowadził niezbędne prace remontowe, które
obejmowały szereg prac: zrobienie nowych fundamentów,
odwodnienie, izolację pionową i poziomą oraz zabezpieczenie pęknięć i odnowienie polichromii. We wrześniu
2012 roku, po osiągnięciu wieku kanonicznego, przeszedł
do Domu Księży Emerytów przy Wyższym Seminarium
Duchownym w Radomiu. Ksiądz Stanisław Kula otrzymał
w trakcie swej pracy duszpasterskiej godności kanonika
oraz prałata (kapelana honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II). Zmarł 4 sierpnia 2016 roku, w dzień,
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w którym Kościół wspomina św. Jana Marię Vianneya
patrona wszystkich kapłanów, a zwłaszcza proboszczów.
Żyjący księża pochodzący z p. św. Marcina to: ks. Henryk
Switek, ks. Władysław Gwóźdź, ks. Stanisław Kosowicz,
ks. Jan Zientarski, ks. Marcin Żugaj.

W artykule wykorzystano:

• „Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej”
XIX-XX w. ks. Bogdan Stanaszek, ks. Ryszard Nowakowski, ks. Piotr Tylec Tom 1–4, WDS Sandomierz 2017
• Akta parafii pw. św. Marcina w Połańcu ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu
• Z dziejów parafii pw św. Marcina- redakcja Mieczysław
Machulak
• „Z dziejów kościołów w Połańcu” Jerzy Zub, Zeszyty
Sandomierskie nr 31 2011r
• Zeszyty Połanieckie nr 1.
Kościół pw. św. Marcina w Połańcu

Opracował Łukasz Orłowski

W STAREJ GAZECIE
„Na historycznych polach pod Połańcem”. Autor: Em-Wicz. Gazeta Ludowa, Warszawa,
Nr 134, 16 maja 1946 r.
Są w życiu społeczeństwa pewna daty historyczne,
które przez swój charakter stają się z biegiem czasu
uroczystościami narodowymi. Do takich wydarzeń
należą czy to rocznica Grunwaldu, Racławic, Konstytucji 3-go Maja, rocznice Powstań.
Do takich rocznic, obchodzonych uroczyście w skali państwowej, powinno się zaliczyć i datę 7-go Maja
- datę wydania Manifestu Połanieckiego. Dobrze się
więc stało, że po raz pierwszy w tym roku, choć na
małą skalę została zapoczątkowana rocznica Manifestu, obchodami w dniu 12 maja w historycznej dla
tej rocznicy miejscowości Połańcu.
Nie ulega wątpliwości, że w życiu społeczno-państwowym Polski, ogłoszenie Manifestu Połanieckiego
było wydarzeniem jak na ówczesne stosunki wprost
rewolucyjnym. Manifest ten wykazywał dobrą wolę
i wysiłki szczerych patriotów, światłych obywateli, którzy dążąc do równouprawnienia z warstwą szlachecką
mieszczaństwa jak i chłopów pragnęli przekształcić

polityczno-ustrojowo-społeczne oblicze Polski,
przemieniając ją z państwa rządzącego przez jedną
warstwę na państwo ogólnonarodowe. Z tych też
względów rocznica Manifestu Połanieckiego winna
się stać jak to już zaznaczyliśmy świętem państwowym, zwłaszcza że warstwa chłopska doszła do swego
znaczenia i znajduje się u steru rządu.
Piękna pogoda, w dniu 12 maja 1946 roku sprzyjała
obchodowi uroczystości połanieckich. Od samego rana
piaszczyste wzgórza wokół miejsca, na którym Naczelnik w sukmanie ogłaszał swój słynny manifest zaroiły
się około 30 tysięcznym tłumem chłopów z bliskich
i dalszych okolic. Od samego rana w stronę Połańca
ciągnęły długim sznurem pojazdy mechaniczne, furmanki i tłumy pieszych, aby wziąć udział w obchodach.
Około godziny 12-tej rozpoczęły się uroczystości. Na wzgórzu tuż przy kamieniu pamiątkowym,
na którym jest wyryta data 7 maja 1794 roku, został
wzniesiony ołtarz, przy którym odprawiona została
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Tablica na Kopcu z 1964 r.

msza polowa, celebrowana przez biskupa diecezji sandomierskiej ks. Lorka. Wokół ołtarza ustawiły się półkolem poczty sztandarowe w liczbie 43. Przeważały
sztandary zielone, których było 31. Na pozostałe 12
sztandarów składały się sztandary organizacji społecznych Straż pożarna, Spółdzielczości, jeden sztandar b.
więźniów politycznych z obozów koncentracyjnych
w Niemczech, oraz 3 sztandary czerwone partii robotniczych.
Wspaniały był widok z wysokiego wzgórza nad
rozległą szachownicę pól okryta świeżą zielenią, na
kwitnące sady i ciemne pasma lasów.
Długim, barwnym wężem tuż przed rozpoczęciem
uroczystości zbliżał się pochód. Otwierała go banderia
krakusów, na której czele jechał wojewoda kielecki.
Za banderią szła kompania honorowa wojska polskiego, a dalej w krakuskach z kosami na sztorc oddziały
kosynierów, oddziały straży pożarnej, harcerstwa,
organizacji politycznych i młodzieżowych.
Po odprawieniu mszy św. podczas której szereg
pieśni religijnych odśpiewały chóry, okolicznościowe
kazanie wygłosił ks. biskup Lorek, po czym nastąpiła
druga część uroczystości.
Pierwsze przemówienie imieniem Rządu Jedności Narodowej wygłosił wojewoda Wiślicz. Drugim
z kolej mówcą był p. Ozga-Michalski przemawiający
w imieniu Wojewódzkiej Rady Narodowej. Następnie
w imieniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL
wygłosił zwięzłe i na wysokim poziomie, wśród spontanicznych oklasków i okrzyków na cześć PSL-u i Prezesa Mikołajczyka przemówienie poseł Kazimierz
Banach. Dalszym mówcą był p. Dobroch przemawiający imieniem Stronnictwa Ludowego, ostatnim
p. Skowroński, przedstawiciel ZMW RP „Wici”. Obchodowi przewodniczył prof. Mazurkiewicz.
Nie obyło się jednak i tu bez zgrzytów. Takim
zgrzytem było przemówienie p. Ozgi-Michalskiego,

który w sposób nieprawdopodobnie nieprzyzwoity zaatakował ks. biskupa Lorka. Nie jest naszym
zamiarem brać w obronę biskupa, który – co jest
znanym powszechnie faktem – podczas okupacji
niemieckiej wykazywał zbyt wielką usłużność i gorliwość wobec okupanta, wystosowawszy słynny list
pasterski, w którym nawoływał wiernych do wyjazdu
na roboty do Niemiec. List ten, w swoim czasie wywołał słuszne oburzenie wśród społeczeństwa, oraz
spowodował aresztowanie wielu księży, którzy odmówili odczytania go z ambon. Niemniej w sposób
napastliwy i brutalny wytknięcie faktu tego przez p.
Ozgę-Michalskiego, zwłaszcza że biskup był zaproszony na uroczystość i celebrował mszę polową, było
niesmaczne i nie na miejscu.

Biskup Lorek na Kopcu Kościuszki w Połańcu

Poruszając ten incydent, musimy zaznaczyć i ten
fakt, że zapraszając ks. biskupa Lorka, Komitet Organizacyjny popełnił błąd, zwłaszcza że biskup sandomierski w tym czasie urządził wizytację pasterską
parafii połanieckiej. Raziły też z okazji tej wizytacji
bramy triumfalne z napisami: „Witaj najdostojniejszy
pasterzu”. Mając w pamięci wyżej opisaną działalność
ks. biskup Lorka, nie będziemy chyba w błędzie, jeżeli
stwierdzimy, że uroczystości połanieckie ks. biskup
Lorek pragnął wyzyskać dla pewnego rodzaju własnej
rehabilitacji za kompromitujący do wspomniany list
pasterski z czasów okupacji niemieckiej.
Uroczystości Połanieckie mimo tego zgrzytu
i pewnych usterek organizacyjnych, dzięki wspaniałej postawie mas chłopskich pozostawiły dodatnie
wrażenie.
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Uroczystości na Kopcu w 1981 r.

Mamy nadzieję, że zapoczątkowany w tym roku
obchód Manifestu Połanieckiego stanie się świętem państwowym i w innych latach, gdyż - jak zaznaczyliśmy to na wstępie - manifest połaniecki ma
olbrzymie znaczenie ustrojowo-społeczne. Wypada
podkreślić, że nie był on jakimś wspaniałym aktem
dobrodziejstwa dla chłopów, ale wynikiem zasług
i bezinteresownego patriotyzmu chłopskiego, czemu
dali wyraz chłop na polach Racławic, zasługując na
najszczytniejsze miano żywicieli i obrońców Polski.

Tam właśnie poczuli chłopi, mówiąc słowami Kościuszki, że „Pierwszy krok do zrzucenia niewoli jest
odważyć się być wolnym, pierwszy krok do zwycięstwa poznać się na własnej sile”.
Na polach Racławickich chłopi poczuli się wolnymi, poczęli doceniać własną siłę, która powiodła
ich do budowania niezawisłej Polski Ludowej, do
realizowania zasad demokracji politycznej, społecznej
i gospodarczej.

„W Połańcu są zmiany”. Autor: dr Jan Frankowski. Gazeta Ludowa, „Życie Radomskie”
nr 284, 29 listopada 1954 r.
Było to latem 1953 r. Wybrałem się na wiec do
Połańca, który w myślach naszych wiąże się zawsze
z historycznym Uniwersałem Połanieckim Tadeusza
Kościuszki. Droga nie była łatwa. Już od Sandomierza, jadąc w stronę Koprzywnicy zaczęły się wyboje.
Pomyślałem, że gdy wiozą tą samą drogą ludzi chorych do szpitala w Sandomierzu, nie wpływa to chyba
dodatnio na stan ich zdrowia.
Za Osiekiem skończyła się szosa i trzeba było jechać polną drogą, poprzez wyboje i kałuże. W końcu
jednak znalazłem się w Połańcu. Ostatni razy byłem
w nim przed blisko 30 laty. Trzeba przyznać, że zmian
nie dostrzegłem żadnych. Tylko ludzie albo się postarzeli, albo podrośli. Ktoś mi nawet rzekł, że Tadeusz
Kościuszko, gdyby żył, także nie dostrzegłby (po 160
latach) w Połańcu większych zmian. Na wiec przyszła
duża gromada ludzi. Mówiłem o sytuacji międzynarodowej, mówiłem o osiągnięciach. Kiedy przeszedłem
na ten drugi temat, dostrzegłem, że słuchacze jakoś
„oziębli” i zainteresowanie słabnie. Zrozumiałem, że
wielkie osiągnięcia Polski Ludowej są dla nich odległe,
no bo przecież, skoro tak wiele się w Polsce buduje,

to dlaczego u nich tego, chociażby w jakimś nikłym
procencie bezpośrednio nie widać. Zacząłem wtedy
mówić, że nie możemy od razu zlikwidować wiekowego zacofania. Polska Ludowa jednak stwarza warunki dla rozwoju inicjatywy, pochodzącej od samego
społeczeństwa. Musimy się wspólnie zabrać do tego,
aby i w Połańcu były zmiany na lepsze. Zebrała się
nas później gromadka Gminnej Radzie Narodowej.
Zacząłem spisywać rejestr najpilniejszych potrzeb.
Straż Pożarna potrzebuje ręczną syrenę, nową
motopompę, remontu remizy. Izba porodowa, która doskonale funkcjonuje pod kierownictwem ob.
Grelewskiej żali się, że brakuje studni. Trzeba nosić
wodę aż z rzeki. Ktoś inny zwraca uwagę na konieczność naprawy mostu na rzece Czarnej. Przydałby się
również lekarz medycyny i lekarz dentysta - dorzuca
dalszy rozmówca. Rejestr stale się zwiększa. Chcą, aby
uruchomić usługowy punkt krawiecki, spółdzielnię
metalową. Inni proszą o budowę drogi na odcinku
Rytwiany–Połaniec, aby można uzyskać połączenie autobusowe. Znalazł się taki, który wspomniał
o konieczności elektryfikacji, bo przecież przy tych
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naftowych „kopciuszkach” trudno mówić o rozwoju
kultury, czy oświaty. Wspominają również, że przydałby się nowy budynek szkolny.
Zabrałem się do roboty po powrocie do Warszawy.
Główny Komendant Straży Pożarnych ob. J. Kwiatkowski pomógł i strażacy otrzymali syrenę ręczną
i motopomp. Przyrzeczono wówczas uruchomić kredyty na remont remizy strażackiej, w międzyczasie
też remont ukończono. Kierownik Wydziału Zdrowia w Sandomierzu dr Z. Białek znalazł w budżecie
pieniądze na budowę studni dla izby porodowej.
Wojewódzki Wydział Zdrowia w Kielcach pomógł
również i przysłał urządzenie dla ambulatorium dentystycznego. Dobry przykład dał ob. Grelewski, syn

Stanisław Grelewski z prawej – Kielce 2014 r.

wspomnianej już kierowniczki izby porodowej, który
skończywszy studia we Wrocławiu zdecydował się
powrócić do rodzinnego Połańca i objąć stanowisko
lekarza-dentysty. Trudniej znacznie szło ze znalezieniem lekarza medycyny, mimo że Gminna Rada Narodowa szybko postawiła do dyspozycji odpowiednie
dla niego mieszkanie. W połowie października br.
jednak osiedlił się na stałe w Połańcu dr Z. Patroś.
Ówczesny Minister Drobnego Przemysłu i Rzemiosła nie zdziwił się wcale, kiedy do niego zapukałem
w sprawie tak drobnej, jak punkt krawiecki. Pomógł
w jego uruchomieniu. Most również został zreperowany. Pomyślałem, że przynajmniej część programu
została wykonana, dzięki inicjatywie ludności - jak
wynika z powyższego - niezwykle życzliwemu stanowisku naszych władz państwowych. Największe
utrapienie - to ta elektryfikacja.
Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale było to z początkiem 1954 roku: odwiedzili mnie w Warszawie
przedstawiciele Gminnej Rady Narodowej z Połańca.
Przyjechali w spawie budowy szkoły i rozmówiliśmy

się na ten temat wspólnie w Min. Oświaty z dyr.
Departamentu inwestycyjnego ob. R. Szymanko.
Sekretarz Gminnej Rady Narodowej ob. Machnicki wspomniał przy okazji pobytu w Warszawie, że
jakiś Centralny Zarząd gotów jest ofiarować kompletne urządzenie elektrowni. Nie bardzo zwracałem na to uwagę. Przyszedł jednak niezadługo list, że
urządzenia są już na miejscu, w Połańcu, tylko brak
słupów, przewodów, instalacji itd. Centralny Zarząd
Elektryfikacji Wsi odmówił jednak pomocy i w ogóle
tłumaczył, że to przecież nie mieści się w planie, poza
tym w ogóle nie warto uruchamiać małej elektrowni,
gdyż za drogo będzie się kalkulowało.
Postanowiono więc dołączyć Połaniec do sieci
wysokiego napięcia, której najbliższy punkt znajduje się w odległych o 12 km Rytwianach. Za trudne
to jednak było zadanie dla jednego przedsiębiorstwa,
nastawionego zresztą na inny rodzaj prac. Znaleźli się
chętni do pomocy. Zjechaliśmy się na naradę do Kielc.
W imieniu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetycznego zobowiązał się zbudować niskie napięcie
dyr. Michalski z Radomia. Przedsiębiorstwo Budowy
Sieci Elektrycznych z Krakowa, reprezentowane przez
dyrektora Fularę, zadeklarowało gotowość wybudowania wysokiego napięcia. Kierownik Wydziału Rolnictwa WRN ob. Wrona notował te zobowiązania, ale
równocześnie do mnie szeptem mówił:
- Obywatelu pośle, skąd weźmiemy pieniądze.
Przecież my w budżecie na ten cel nie mamy kredytów. Z tego wszystkiego nic nie wyjdzie.
Uspokajałem jak mogłem mego rozmówcę choć
przyznam, sam nie bardzo wiedziałem, jak wybrniemy
z tego wszystkiego. Jednak... wiceminister Rolnictwa ob. Jaworski i dyr. Departamentu Planowania ob.
Bertold „wyskrobali” 460 tys. zł kredytów, a z góry
zastrzegli się, że nie chcą absolutnie nic słyszeć o zaopatrzeniu materiałowym. Szybkość, z jaką Min. Rolnictwa załatwiło przyznanie dodatkowych kredytów,
dodała mi bodźca w przeświadczeniu, że przecież
cała ta akcja musi się udać, skoro władze darzą ją poparciem.
W końcu oficjalne pismo dotarło do Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Kielcach.
Zaczęły się prace w terenie. Przedsiębiorstwa rozpoczęły budowę wysokiego, a następnie niskiego napięcia w oparciu o własną bazę materiałową. W sierpniu 1954 r. byłem kilka dni na wczasach w Połańcu
i widziałem, z jaką ochotą ludność kopała rowy pod
słupy, czy też deklarowała furmanki, celem przywiezienia potrzebnych materiałów. Byli jednak i tacy,
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którzy ciągle kiwali głowami i uporczywie twierdzili,
że z tego wszystkiego nic nie wyjdzie. W miarę, jak
na rynku w coraz to większych ilościach gromadzono
sprzęt - pesymizm ten zanikał. Ludność Połańca wykazała wiele inicjatywy, sama dała duży wkład pracy.
Polska Ludowa chętnie poparła potrzeby historycznego Połańca.
Dziś na ulicach Połańca i w części domów pali się
światło. Kiedy początkowo zapalono je na rynku, zbiegły się gromady dzieci. Odezwały się w Połańcu dwa
radioodbiorniki i wieczorami w tych domach zaczęła
gromadzić się ludność. Niebawem zacznie przybywać tych radioodbiorników coraz więcej. Montuje się
sieć w celu uruchomienia radiowęzła i zainstalowania
w domach głośników dla tych, których będzie stać na
własny radioodbiornik.

Wójt Połańca Stanisław Jarzyna

Feliks Chętko

Kilka dni temu na tydzień przed wyborami do rad
narodowych miała się odbyć w Połańcu uroczystość
przekazania gromadzie urządzeń elektryfikacyjnych.
W bardzo wielu domach będzie już światło. Jeśli
chodzi o pozostałe prace, to będą one trwać aż do
zakończenia akcji, to jest do chwili, kiedy to w każdym domu żarówka elektryczna zastąpi naftowego „kopciucha”. Nawet dawni pesymiści wierzą, że
tak będzie. Dzięki własnej zaradności, inicjatywie
ludności, którą umiała pokierować Gminna Rada
Narodowa i Komitet Elektryfikacji Połańca z ob.
Chętko na czele - Połaniec otrzymał elektryczność.

Pomogli robotnicy i inżynierowie przedsiębiorstw,
które podjęły się zadania. Rozumieli oni, że w ten
sposób najlepiej zadokumentują zrozumienie istoty
sojuszu robotniczo-chłopskiego. Nie tylko słowami, ale konkretnym czynem. Ta oddolna inicjatywa
spotkała się ze zrozumieniem czynników rządowych
tak jak wiele innych inicjatyw podejmowanych przez
ludność.
W niedługim czasie mam znów pojawić się w Połańcu. Myślę, że ludność będzie chętnie słuchała nie
tylko o sytuacji międzynarodowej, ale również i o naszych planach ogólnogospodarczych, jak i dotychczasowych osiągnięciach. W Połańcu bowiem zaszły
zmiany. W Połańcu, po upływie półtora roku widać
również poważne osiągnięcia, niezbite dowody. Pozostaje niezałatwiona sprawa szkoły i budowy drogi.
Będzie to, obok innych spraw, jak np. założenie spółdzielni metalowej - dalszy etap wspólnego programu.
Od redakcji
Poseł dr Jan Frankowski był sentymentalnie związany z Połańcem. Tu przyjeżdżał do domu swoich
dziadków na Winnicy i spotykał się z rodziną przedwojennego wójta Połańca, Stanisława Jarzyny i Marianny z Tomalskich. We wspomnieniach rodzinnych zachowały się jego rozmowy, plany i obietnice
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pomocy naszemu miasteczku. Jego dziadkowie (Michał
Grelewski i Eufrozyna Jarzyna), pomimo że mieszkali
i prowadzili młyn w Dwikozach, zawsze chowali rodzinny
Połaniec w sercu.
Jan Frankowski, będąc posłem w latach 1947-1972, był
człowiekiem wierzącym, związanym z Federacją Organizacji Narodowo–Katolickich „Unia”, Caritasem i założycielem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego.
Niewątpliwie wpływ na to miały losy jego dwóch wujków
(braci matki Jadwigi Wandy z Grelewskich Frankowskiej):
księży Stefana i Kazimierza Grelewskich zamordowanych
przez Niemców podczas II wojny światowej.

Marianna z Tomalskich Jarzyna

Radosław Matusiewicz

POŁANIECKA SYNAGOGA W SANOKU
SANOK to miasto, które ostatnio często odwiedzam. Nie tylko dlatego, że jest dla mnie niejako
„Bramą Bieszczadów”, ale z racji kolegów i wyjątkowych ludzi, których tam poznałem. Jakaż była
moja radość, gdy dowiedziałem się, że właśnie w Sanoku, w Muzeum Budownictwa Ludowego, w
Miasteczku Galicyjskim zostanie zrekonstruowana nasza połaniecka synagoga. Z racji moich pasji
i zainteresowania lokalną historią zaczęły się ze mną kontaktować osoby zbierające wszelkie, najdrobniejsze nawet informacje o tej budowli i połanieckich Żydach. Tak poznałem niezwykłych ludzi,
pasjonatów i znawców historii, dzięki którym ta historyczna budowla narodziła się po raz kolejny.
Podczas rozmów, spacerów po Połańcu i poszukiwań pozostałości modrzewiowej synagogi poznałem
kulisy projektu rekonstrukcji. Okazało się, że zdecydowały o tym zarówno doskonale zachowana dokumentacja budowli, jak piękno wykonanych w niej
malowideł. Wizyty przedstawicieli muzeum w naszym
miasteczku zaowocowały pozyskaniem dwóch wyjątkowych pamiątek. Pierwszą z nich był oprawiony w
skórę Talmud, wydany w roku 1903 w Wilnie, a drugą
fragment oryginalnej Tory uratowanej od spalenia
przez mieszkańców Połańca. Po kilku latach główne
prace zostały wykonane, a wybudowany od podstaw
obiekt udostępniony turystom.

Dyrektor Jerzy Ginalski i rabin Pinchas Pomp

JERZY GINALSKI – Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego i najważniejsza postać tego projektu
– dokonał oficjalnego otwarcia zrekonstruowanej
świątyni 8 października 2021 r.
W uroczystości tej udział wziął prezes Centrum
Historii i Kultury Żydów rabin Pinchas Pomp oraz
przedstawiciele władz samorządowych, służby
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konserwatorskie i reprezentanci instytucji kultury z całej Polski. Wśród obecnych nie zabrakło też
mieszkańców Połańca, państwa Doroty i Józefa
Regułów oraz Czesława Bogdańskiego, który był
gościem specjalnym, jako jedyny pamiętający oryginalną synagogę.
Dyrektor muzeum przedstawił w skrócie historię rekonstrukcji synagogi od 2014 roku. Przypominał, jak rekonstruowano bryłę budynku, witraże,
dach, podłogi, stropy oraz sklepienie synagogi.
Najciekawiej prezentowała się historia wykonanych w ostatnich latach polichromii. Jerzy Ginalski
podziękował wszystkim, którzy aktywnie włączyli
się w rekonstrukcję świątyni, począwszy od cieśli
stawiających budynek, przez załogę muzeum, po
Krystynę i Łukasza Stawowiaków z Krakowskiej
Pracowni „KRAK-KONST”. To oni właśnie podjęli
się odtwarzania polichromii. Malowidła zostały
zrekonstruowane na podstawie zachowanej dokumentacji, udostępnionej przez Instytut Sztuki
w Warszawie, oraz dzięki fotografiom z okresu
międzywojennego. Oprócz sali głównej zaprezentowany został znajdujący się na piętrze babiniec,
gdzie zgromadzona została pokaźna kolekcja muzealnych judaików.
W synagodze znalazły się również wyroby
rzemiosła artystycznego, w tym paramenty, czyli
ozdoby Tory: korona, rimonimy – zwieńczenia
wałków Tory, jady – wskazówki do odczytywania
tekstu oraz haftowane pokrowce na Torę. Eksponowane zostały też przedmioty służące obrzędowości domowej, stroje modlitewne, charakterystyczne płaszcze i szale, a także filakterie – pudełka
z cytatami wybranych fragmentów Tory. Wsparcie
merytoryczne przedsięwzięcia w zakresie historii
Żydów i oraz tłumaczeń dokumentów zapewnił dr
Jacek Proszyk.
Gospodarz Miasteczka Galicyjskiego podsumowując wystąpienie stwierdził, że połaniecka
synagoga doskonale wpisuje się w zabudowania
skansenu oraz podkreśla wielokulturowość Galicji.
TOWARZYSTWO KOŚCIUSZKOWSKIE
W POŁAŃCU od kilku lat jesienią organizuje
wycieczki integracyjne w Bieszczady. Niestety, nie
udało się nam połączyć wyjazdu z otwarciem synagogi. Przyjechaliśmy tydzień później. Na szczęście nasze „znajomości” sprawiły, że sam dyrektor

Jerzy Ginalski opowiedział nam historię skansenu
oraz kulisy budowy w nim połanieckiej synagogi. Po
świątyni oprowadził nas kolejny dobry znajomy, dr
Hubert Ossadnik. Czas szybko minął podczas słuchania ciekawostek związanych z życiem żydowskich
mieszkańców naszego kraju. Kilka chwil spędziliśmy
również na zwiedzaniu klimatycznego Miasteczka Galicyjskiego, na którego rynku odbywał się targ staroci.

Połańczanie na oficjalnym otwarciu synagogi

SYNAGOGA pięknieje z każdym dniem. Przybywa kolorowych polichromii i ciekawych eksponatów.
Muzealnicy mają jednak nadzieję, że tak jak umieszczona w centralnym miejscu oryginalna Tora, znajdą
się jeszcze inne pamiątki z życia połanieckich Żydów.
Nasze Towarzystwo zapewniło, że będzie promować Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
a wszystkie odnalezione przez nas eksponaty trafią
właśnie tam.
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Władysław Sojda

WSPOMNIENIA I ROZWAŻANIA (CZ.1)
Sybirakom, Ich Rodzinom, Przyjaciołom i wszystkim naszym Czytelnikom

Życiorys Sybiraka
Władysław Sojda, syn Piotra i Cecylii z domu Kazimierskiej, urodzony 13 VI 1925 r. w Sichowie Małym, woj. kieleckie. W roku 1932 rozpocząłem naukę
w szkole powszechnej w Połańcu, którą ukończyłem w roku 1939. Ojciec mój, Piotr Sojda, urodzony
1 I 1902 r. w miejscowości Rudniki był synem rolnika.
W 1919 r. – w wieku lat 17 – zgłosił się jako ochotnik
do Wojska Polskiego. Służył w Krakowie w oddziałach
Józefa Piłsudskiego, brał udział w walkach z sowietami
na Podhalu, w Kijowie i Lwowie. Po wojnie zwolniono go z służby wojskowej. Początkowo pracował
w leśnictwie, jako drwal i segregator drewna. W 1930
r. przeprowadził się do Połańca, gdzie prowadził sklep
spożywczy. W czasie wojny należał do Armii Krajowej,
a 15 września 1943 r. został rozstrzelany przez gestapo. Zdradził go policjant Feliks Peksa, który rzekomo
miał rozpoznać go w trakcie walki z Niemcami. Po
śmierci ojca to na mnie spadł obowiązek utrzymania
rodziny – matki i młodszej siostry. Pracowałem m.in.
przy kanałach wodno-melioracyjnych i ochronie wałów przeciwpowodziowych.
Jędrusie
Pamiętam dni wojenne w Połańcu i okolicach.
Po klęsce wrześniowej w Polsce Centralnej Niemcy
utworzyli Generalną Gubernię. Polacy nie akceptowali IV rozbioru kraju i nie podjęli współpracy
z okupantem. Wobec tego Niemcy, chcąc podporządkować sobie Polaków, wysłali do Generalnej Guberni
wyborowe oddziały policyjne, SS i gestapo. Oddziały
te w stosunku do Polaków stosowały okrutny terror.
Wielu SS-manów i gestapowców chełpiło się nawet
liczbą rozstrzelanych Polaków. Sprowokowało to
oczywiście szybki odwet. W Tarnobrzegu Władysław Jasiński zorganizował grupę „odweciarzy”, którzy
przyjęli nazwę „Jędrusie”. Ten świetnie zorganizowany
i dobrze zakonspirowany oddział prowadził nie tylko

Jeśli zapomnę o Nich,
Ty Boże na niebie,
Zapomnij o mnie!

Mickiewicz

Piotr Sojda

działania zbrojne. Zorganizował też nasłuch radiowy
i wydawał tajne pismo „Odwet”, które informowało
o prawdziwych wydarzeniach wojennych, o zbrodniach na Polakach, w przeciwieństwie do gazet polskojęzycznych, wydawanych przez Niemców. „Odwet” informował o wyrokach śmierci wykonywanych
na żandarmach, którzy uśmiercili najwięcej Polaków,
takich jak np. Resler czy Rupert. Po ich likwidacji
inni Niemcy przestali się chwalić swoją działalnością,
tracili pewność siebie. Po prostu bali się partyzantów.
Jasiński zginął w walce z Niemcami 9 stycznia 1943
r. Po jego śmierci dowództwo przejął Józef Wiącek.
Walkę kontynuowano. Józef i jego brat Stanisław
opiekowali się młodymi ludźmi, którzy zaciągnęli
się do partyzantki. Troszczyli się nie tylko o kwestie
elementarne, jak wyżywienie i ubranie. Dokształcali
ich na tajnych kompletach, organizowali szkolenia
wojskowe, a także zapewniali opiekę medyczną i stomatologiczną. Podczas wojny „Jędrusie” byli częstymi
gośćmi w Połańcu, ponieważ Mieczysław Bernacki
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– miejscowy lekarz, podjął się sprawowania opieki
medycznej nad potrzebującymi partyzantami. Poza
tym połaniecki stomatolog – Mieczysław Korczak
również zapewnił im opiekę. Dodatkowo werbowali ludzi do swojej grupy. Z Połańca do „Jędrusiów”
należeli:
• Kazimierz Jarzyna
• Marian Korczak
• Marian Brzdękiewicz
• Wacław Sowiński
• Andrzej Żugaj (wywieziony do ZSRR)
• Marian Łowicki (wywieziony do ZSRR)
• Józef Stefański(wywieziony do ZSRR)

że nie spocznę nigdy,
aż swe młode życie złożę
w obronie Ojczyzny.
Bo Ojczyznę więcej kocham
niż swe życie młode,
więc podjąłem walkę z wrogiem,
by jej dać swobodę!
I poszedłem z Komendantem
Donatem Ponurem,
który wiedzie jak Langiewicz
w Świętokrzyskie Góry!
Idzie, mówiąc do swych chłopców:
Pójdziemy w bój krwawy,
żeby pomścić krzywdy nasze i naszej Warszawy.

(Pierwsza przysięga AK)

Siedzi Władysław Sojda

Armia Krajowa
Jeszcze przed śmiercią ojca (od lutego 1942 r.) należałem do tajnego oddziału Armii Krajowej. Połaniec
należał do 2 Pułku Piechoty Kielce – Sandomierz.
Dowódcą był pan Kabata pseud. Wujek, a drużynowym był Wojciech Bobrowski pseud. Wojtek. Ja
nosiłem pseudonim Komar – Aga. Przysięgę prowadzoną przez Wojciecha Bobrowskiego składałem w
kwietniu 1942 r. w obecności członków mojej grupy.
HONOR I OJCZYZNA
Pamiętaj, Polaku młody,
coś Ojczyźnie przyrzekł.
Wiernie bronić praw, honoru,
jam te słowa wyrzekł.
Wyrzekłem je wobec wroga,

Jak wiadomo, oddziały AK zbierały się w małych
grupkach, często kilkunastoosobowych. Jednym
z zadań naszego, połanieckiego oddziału było zabezpieczenie zrzutów samolotowych dla AK, m.in.
broni, amunicji, granatów i innego sprzętu. Ponadto
zajmowaliśmy się przenoszeniem i przekazywaniem
meldunków, rozkazów i ulotek do swych kolegów i
do innych placówek w Ruszczy, Sichowie, Osieku,
Staszowie, Turski i innych miejscowości. W moich
wspomnieniach nie może zabraknąć również moich
kolegów z AK. Razem odbywaliśmy wykłady, ćwiczenia i szkolenia o Wojsku Polskim i pracy, jaką
mieliśmy wykonywać w partyzantce, walcząc o wolność naszego kraju. Mimo ciągłego zagrożenia życia
stale dopisywał nam optymizm i humor. Wszystko
przeżywaliśmy na wesoło, z myślą o dobru naszych
rodzin i ludzi w okolicy. Braliśmy również udział w
zabezpieczeniu okolicznej ludności przed wywózkami na roboty do Niemiec, do więzień gestapo
oraz SS. Zbieraliśmy broń, amunicję, granaty, maski
i wszystko, co tylko znaleźliśmy porzuconego przez
oddziały Wojska Polskiego. Rzeczy znalezione częściowo zostawialiśmy dla siebie i kolegów, a resztę
przekazywaliśmy drużynowemu. Jeśli mnie pamięć
nie myli, w oddziale połanieckim służyli ludzie w
różnym wieku, młodzi i starzy. Byli między nimi:
• Władysław (Stefan) Kosowicz
• Stanisław Pławski
• Wiktor Jarzyna
• Władysław Kucharski
• Marian Bryk
• Zygmunt Trojnar
• Stanisław Wojnarowski
• Władysław Sojda
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mieczysław Bobrowski
Jan (Wróbel) Bobrowski
Feliks Pławski
Wacław Zaręba
Czesław Kosowicz
Tadeusz Warchałowski
Czesław Kucharski
Edmund Łukaszek
Marian Bobrowski
Jerzy Pławski

Wielu z wymienionych nie przeżyło wojny za sprawą Niemców, którzy rozstrzeliwali ludzi pod każdym
możliwym zarzutem. Niemałą rolę odegrali w tym
również zdrajcy i kolaboranci, tacy jak Feliks Peksa
czy Jan i Maria Szustakowie. Oto lista Polaków, którzy
zginęli z rąk Niemców i spoczywają na cmentarzu w
Połańcu:
• Tadeusz Górka
• Tadeusz Bryk
• Jan Kucia
• Jan Liwiński
• Edmund Jarzyna
• Eugeniusz Jarzyna (przyp. red.)
• Piotr Sojda
• Stanisław Kosowicz
Wielu z nas Niemcy wywieźli. Może do Oświęcimia, może gdzieś indziej – tak czy inaczej ślad
po niektórych członkach naszego oddziału zaginął.
Wspomnę tylko kilku, których nazwiska pamiętam:
• Józef Góral
• Franciszek Wiącek
• Józef Murczkiewicz
• Kazimierz Kozakowski
W kwietniu 1944 r. byliśmy przygotowani do walki.
Część naszych kolegów udała się do Warszawy, by
przygotować się, a później wziąć udział w akcji „Burza”, a my – w oczekiwaniu na rozkaz – pozostaliśmy
na miejscu i w grupie wykonywaliśmy swoje zadania.
Pewnego lipcowego poranka, wracając z kolegami z
nocnej zasadzki, spotkaliśmy w rowach koło Rudnik
trzech żołnierzy armii radzieckiej. Ponieważ mieliśmy
biało-czerwone opaski, przedstawiliśmy się jako milicja polska. Zachowywali się wobec nas uprzejmie.
Poinformowaliśmy ich, że Niemców w Połańcu nie
ma i że najbliższa ich jednostka jest 20 km dalej – w
Pacanowie. W tamtym też kierunku udali się napotkani przez nas Rosjanie, a w ślad za nimi cała grupa
żołnierzy z czerwonymi gwiazdkami.

Po wkroczeniu Armii Radzieckiej do Polski i do Połańca byliśmy spokojni i zadowoleni w przekonaniu,
że nic złego nam się nie stanie. Naiwnie wierzyliśmy,
że mamy Wojsko Polskie, rząd Polski i sprzymierzeńca – Armię Radziecką. Szybko jednak przekonaliśmy
się, w jakim byliśmy błędzie.

Piotr Sojda i Bronisław Wojciechowski

W drodze…
W Połańcu po wkroczeniu Armii Radzieckiej powstał posterunek milicji i NKWD. Zaczęły się poszukiwania ludzi, którzy służyli w AK i „Jędrusiów”.
Schwytanych wysyłano na Sybir. Wielu ukrywało się
pod zmienionymi nazwiskami. Wielu Polaków współpracowało jednak z NKWD.
Mnie aresztowano trzykrotnie. Dwa razy udało
mi się uciec, za pierwszym razem rzekomo po broń
(oddałem stary nagan i puścili mnie po resztę broni).
Za drugim, przesłuchujący mnie porucznik NKWD
wyszedł na obiad, a mnie zostawił listę nazwisk 120
członków AK. Miałem ją przejrzeć i powiadomić
go, czy wszyscy byli członkami Armii Krajowej i czy
kogoś jeszcze dopisać. Tymczasem ja, korzystając
ze znajomości budynku (NKWD miało swoją siedzibę w piekarni pana Cypriana Jarzyny) uciekłem z
przesłuchania, omijając uzbrojonych wartowników.
Za trzecim razem nie miałem tyle szczęścia. Wróciłem do domu na obiad i w tym momencie NKWD
otoczyło nasz dom. Gdy wyszedłem na drogę przed
domem, miejscowy milicjant wskazał mnie ludziom
z NKWD. Aresztowano mnie. W areszcie spędziłem 2 dni – razem z 30-toma innymi członkami
AK. Przeprowadzono przesłuchania, zbadano nas
i powiedziano, że pójdziemy do Wojska Polskiego.
14 października 1944 r. pognano nas pieszo do miejscowości Szwagrów. Tam spędziliśmy noc w stodole, w dawnym majątku Radziwiłłów, po czym dalej
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1989 r. ks. prof. Lucjan Wojciechowski święci tablicę poświęconą
żołnierzom podziemia

szliśmy pieszo przez Wisłę do Mielca i Przemyśla. Po
drodze bito nas i wyzywano. Wyzwiska pod naszym
adresem były niewybredne: chuligani, bandyci, złodzieje, bandziory, akowcy itd. Konwojentów było 15.
Nas – członków AK i „Jędrusiów” z samego Połańca
było 18:
•
•
•
•
•

Jan Bobrowski (1923) – AK
Marian Bobrowski (1923) – AK
Mieczysław Bobrowski (1925) – AK
Józef Bryk (1923) – AK
Marian Bryk (1926) – AK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feliks Pławski (1928) – AK
Jerzy Pławski (1926) – AK
Czesław Pawlak (1915) – AK
Roman Rugała (1914) – AK
Zygmunt Trojnar (1923) – AK
Józef Stefański (1916) – „Jędruś”
Władysław Sojda – AK
Marian Łowicki (1922) – „Jędruś”
Tadeusz Warchałowski (1922) – AK
Jan Chałoński (1910) – AK
Wacław Kucharski (1925) – AK
Wacław Czesław Zaręba (1925) – AK
Andrzej Żugaj (1912) – „Jędruś”
Powróciliśmy wszyscy – dzięki wspólnej pracy
i wyżywieniu. Dopiero później, w drodze na wschód
dowiedzieliśmy się, że była to celowa, dobrze zaplanowana akcja. W założeniu miała oczyścić zdobyte już
tereny z „elementów niepewnych”, które mogłyby siać
ewentualny niepokój na tyłach frontu. Zażądały tego
władze sowieckie. W pierwszej kolejności zatrzymani mieli być ujawnieni partyzanci i członkowie AK,
ewentualnie podejrzani o przynależność do podziemia. Następnie służba leśna, jako mająca powiązania
z partyzantką, dalej wszyscy „potencjalnie niepewni”.
Były nawet określone kontyngenty, jakie miały być dostarczone z poszczególnych powiatów i województw.

POŻEGNANIE ZNANYCH POŁAŃCZAN
JACEK TARNOWSKI
O jeden raz za dużo sztandar Towarzystwa Kościuszkowskiego załopotał nad ulicami Połańca. Pogrzeb, jakiego współczesny Połaniec jeszcze nie widział. Uroczystość równie piękna, jak smutna.

Jacek Tarnowski z Kosynierską Młodzieżą w 2015 r.

Burmistrz Jacek Tarnowski z Kościuszkowcami
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Miasto pożegnało Jacka Tarnowskiego, Burmistrza,
który dosłownie oddał mu swoje serce. Być dobrym
gospodarzem nie jest łatwo. Rzadziej gratulacje i
podziękowania, częściej trudne decyzje, problemy
i pretensje. Uciekając od tego wszystkiego, fotografował. Fotografował Połaniec o każdej porze dnia i
nocy. Fotografował domy, ulice, przyrodę. Aparatem
i dronem. W ten sposób pokazywał, jak kocha to miasto. Teraz zostało mu już tylko patrzeć z góry na to
co my zrobimy.

W ciągu lat jego urzędowania Połaniec całkowicie zmienił swoje oblicze. Duży wpływ na to miały
realizowane inwestycje, których osobiście pilnował
i doglądał.
Dał się poznać jako doskonały organizator życia publicznego i społecznego. Przywiązywał też szczególną
wagę do zachowania pamięci historycznej i szacunku
dla naszych bohaterów.
Miał jeszcze wiele planów i pomysłów, których nie
zdążył zrealizować. Pozostawił piękną spuściznę dla

Pogrzeb Jacka Tarnowskiego w Połańcu

Jacek Tarnowski (1967-2021) urodził się w Połańcu i był synem Mieczysława i Reginy z Kwiatkowskich.
Pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych. Jego
ojciec Mieczysław, nauczyciel i społecznik, założył w
1987 r. Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu,
dziadek Józef Tarnowski, ochotnik z Armii Hallera,
brał udział w wyprawie na Kijów, a drugi dziadek Stanisław Kwiatkowski zginął podczas kampanii wrześniowej 1939 r. pod Modlinem.
Z wykształcenia był inżynierem. Ukończył studia
na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn krakowskiego AGH. Pracując w Biurze Remontów połanieckiej elektrowni, rozpoczął jednocześnie swoją
przygodę z samorządem uzyskując w 2002 r. mandat radnego. W 2006 r. połańczanie powierzyli mu
funkcję Burmistrza, którą pełnił aż do przedwczesnej
śmierci 23 listopada 2021 r.

kolejnych pokoleń mieszkańców ziemi połanieckiej.
Za swoją prace doceniony został wieloma odznaczeniami.
Najważniejsze z nich to:
• Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz
społeczności lokalnej.
• Srebrny medal ,,Za zasługi dla policji”.
• Medal Komisji Edukacji Narodowej.
• Złoty Znak Związku OSP RP.
• Złoty medal „Zasłużony dla pożarnictwa” –
odznaczony pośmiertnie.
Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Połańca
Jackowi Tarnowskiemu wydaje się więc tylko formalnością.
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MIECZYSŁAW KORCZAK
W 2021 r. odszedł najstarszy żyjący Honorowy Obywatel Połańca – pułkownik Mieczysław Korczak.
Niestety, nie tylko jego pożegnaliśmy podczas trwającej drugi rok pandemii Covid-19. Wcześniej,
pod koniec 2020 roku zmarli dwaj Wielcy Połańczanie, również Honorowi Obywatele naszego
miasta: Zdzisław Owczarek i dr Janusz Gil.

Mieczysław Korczak z żoną Janiną Róg

Małgorzata Dalmata - Konwicka
Pożegnanie śp. pułkownika Mieczysława Korczaka
10 września 2021 roku o godz. 12, w kościele Księży Filipinów w Tarnowie, miała miejsce ceremonia
pogrzebowa ostatniego żołnierza oddziału Armii
Krajowej „Jędrusie” – pułkownika Mieczysława Korczaka, podczas której wygłosiłam mowę pożegnalną
następującej treści.
Jędrusiowe Kwiaty
Gdzie są chłopcy z tamtych lat?
Gdzie ten Jędrusiowy Kwiat?
Rozsiany po całej ziemi?
Może leży gdzie pomiędzy swemi…?
Na całym świecie ich mogiły
W biało-czerwonych barwach skąpane.
A na cmentarzach groby zbiorowe.
W nich leżą Kwiaty Jędrusiowe…
I proszą o Wieczne Spoczywanie…

Oto fragment wiersza, który napisałam w 2016
roku. A dziś, po przeżytych ponad 100 latach, dołączył do Jędrusiowych Kwiatów Mieczysław Korczak,
pułkownik Armii Krajowej, partyzant legendarnego
oddziału „Jędrusie”, patronującego polskim szkołom,
znany także pod pseudonimami „Dentysta” i „Zagorzujko”, jeden z redaktorów konspiracyjnej gazety
„Odwet”, aktywny członek Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego, za swą działalność uhonorowany
m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim AK, Medalem
Solidarności, a w setną rocznicę Naszej Niepodległej – Szablą Niepodległości. Honorowy Obywatel
Miasta Tarnowa, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Połaniec, miejsca, gdzie się urodził, wychował,
gdzie spędził dzieciństwo i wczesną młodość i które
go zaprawiło, zahartowało na całe życie, pułkownik Mieczysław Korczak, stał się legendą jeszcze za
swoich ziemskich dni. Ścigany w czasie wojny przez
gestapo, NKWD, przesłuchiwany i torturowany w
okrutny sposób przez komunistów, człowiek nauki,
pracy, przyjaciel wielu pokoleń, ale przede wszystkim
patriota przez wielkie „P”, którym przez całe życie
kierowały wartości najwyższe, najważniejsze: Bóg,
Honor, Ojczyzna. Pozostał wierny swoim ideałom aż
do końca. Jego życie wisiało na włosku nie raz i nie
dwa! Taki tytuł nosi jedna z jego publikacji. Ojciec
niepodległego państwa polskiego – Marszałek Józef
Piłsudski, mawiał: „swoją historię każdy powinien
napisać sam, bo inaczej zrobią to za niego inni i to źle”.
I właśnie takim chcę zapamiętać Pana pułkownika
jak przedstawił siebie w „Życiu na włosku”.
Jako radna, w imieniu Rady Miejskiej w Połańcu z
Panem Przewodniczącym, Stanisławem Lolo, składam
całej rodzinie kondolencje z powody śmierci Pana
pułkownika, człowieka czynu, który dzięki swej służbie Ojczyźnie i społeczności, pozostanie w pamięci
kolejnych pokoleń Polaków po wsze czasy.
A Ci, co żyją i z nami są dziś
Jako te żywe pomniki historii
Niechaj przemówią do nas i…
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Niechaj nam zdradzą
Tajniki swej victorii,
Co niejednemu po nocach
się śni…
Cześć Twojej pamięci Panie Pułkowniku!
Tarnów, 10.09.2021
Mieczysław Korczak urodził się w 9 stycznia 1921
r. w Połańcu, jako syn Romana Korczaka i Eugenii
Brzdękiewicz. Od dziecka wychowywany był w duchu patriotycznym. Jego ojciec Roman powrócił do
rodzinnego Połańca z USA, po zakończeniu pierwszej
wojny światowej. Do armii zaciągnął się w Ameryce
i walczył z Niemcami we Francji.
Mieczysław Korczak w naszym mieście mieszkał
do ukończenia szkoły powszechnej. Skończywszy
14 lat, wyjechał z rodziną do Warszawy, rozpoczynając naukę w szkole średniej. Jego rodzice zamieszkali
na Targówku, gdzie kupili sklep spożywczy. Od 16
roku życia pracował w gabinecie stomatologicznym
znanego warszawskiego lekarza Stolarskiego na ulicy
Mokotowskiej, który odkrył w nim duży talent. Egzamin maturalny zdał w Warszawie, na tajnych kompletach, w 1941 roku. W 1942 r. Mieczysław Korczak
powrócił do Połańca. Tu nawiązał kontakt z felczerem
Bergerem, u którego pracował w gabinecie pozostawionym przez lekarza, który uciekł przed Niemcami
do Lwowa. W czasie wojny wstąpił do oddziału Armii Krajowej „Jędrusie”, działającego na terenie ziemi
kieleckiej i Podkarpacia. Leczyli się u niego żołnierze
z całego oddziału, m.in. Władysław Jasiński, czy Józef
i Stach Wiąckowie.

Wspomnienia z okupacji opisał w książce „Życie na
włosku”. W oddziale partyzanckim nosił pseudonim
„Dentysta” oraz „Zagorzujko”. Podczas jednej z akcji
został zraniony w nogę, z której odłamek usunięto po
50 latach. Po wojnie za swą działalność wojenną był
represjonowany przez NKWD i Urząd Bezpieczeństwa. Trzykrotnie trafiał do aresztu, gdzie poddawano
go torturom. Mimo szykan udało mu się ukończyć
studia stomatologiczne. Dyplom uzyskał na łódzkiej
Akademii Medycznej.
Tuż po wojnie wziął ślub z Janiną Róg, z którą miał
troje dzieci: Romana, Martę i Janinę. Z nimi sprowadził się w 1951 roku do Tarnowa, gdzie podjął pracę
w ośrodku zdrowia w Mościcach. W latach 1962-92
kierował powiatową oraz wojewódzką poradnią stomatologiczną w Tarnowie. Był też wojewódzkim i
krajowym specjalistą z dziedziny chirurgii stomatologicznej, a jego publikacje zawodowe były znane i
cenione w całej Polsce.
Był autorem książek, w których znalazły się wspomnienia z czasów wojny i prześladowań NKWD.
Publikował artykuły o ofiarności polskich partyzantów w prasie polonijnej, głównie amerykańskiej oraz
krajowej „Goniec Świętokrzyski”, „Tarnina”, czy nasze
„Zeszyty Połanieckie”. Pełnił też funkcję redaktora
naczelnego „Odwetu”. Mieczysław Korczak był też
inicjatorem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia
Kombatantów „Jędrusiów”, Żołnierzy Armii Krajowej,
Ich Rodzin i Sympatyków w Połańcu. W rodzinnym
mieście, przez wiele lat wraz z członkami Towarzystwa Kościuszkowskiego współorganizował spotkania
kombatantów z oddziału „Jędrusiów” z władzami,
nauczycielami i lokalną społecznością.

Uroczystość pogrzebowa w Tarnowie
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Postawa patriotyczna oraz działalność zawodowa
Mieczysława Korczaka została doceniona i uhonorowana wysokimi odznaczeniami państwowymi, między
innymi Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Partyzanckim

AK. Otrzymał też medale Zasłużonego dla Miasta
Tarnowa, Honorowego Obywatela Miasta Połańca,
Zasłużonego dla Ziemi Krakowskiej czy Medalem
Pro Patria.

ZDZISŁAW OWCZAREK
Zdzisław Bolesław Owczarek – urodził się 21 sierpnia 1937 r. w Łodzi. Po przyjeździe do Połańca
został pierwszym dyrektorem Zespołu Szkół i od tego momentu budujący się Nowy Połaniec stał
się jego nową Ojczyzną. W latach 1973-1982 pracował jako szef wydziału przygotowania eksploatacji w Elektrowni im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu. W 1982 r. został Naczelnikiem Miasta i
Gminy Połaniec i funkcję tę pełnił do 1990 r. Po przejściu na emeryturę w roku 1995 i po powrocie
z Połańca do rodzinnej Łodzi nadal prowadził działalność społeczną. W 2004 roku został Honorowym Obywatelem Połańca.

Od lewej Zdzisław Owczarek, Mateusz Łowicki i Janusz Gil – 1984 r.

Przez wiele lat miasto Połaniec było jego „oczkiem
w głowie” i pasją. Niezmiennie, od początków swojej obecności tam, jako jeden z pionierów tworzenia
elektrowni, potem będąc włodarzem miasta i jego
dobrym duchem, żył problemami i radościami Połańca – nawet gdy już w nim nie mieszkał. Osoby,
z którymi pracował i które znał, pozostały na zawsze
jego przyjaciółmi.To sprawiło, że jego życie było pełne
pasji i spełnienia – nie tylko zawodowego, ale i też
i poczucia, iż zrobił coś, co go przeżyje i będzie docenione ... i taki był jego cel.
Poznałem się z Panem Zdzisławem Owczarkiem
przy okazji wspólnej działalności w Towarzystwie
Kościuszkowskim w Połańcu na początku XXI wieku. W kolejnych latach kontaktowałem się z Panem
Zdzisławem wielokrotnie – starając się porozmawiać
z nim zawsze, kiedy już jako emeryt odwiedzał Połaniec. Prowadziliśmy też ożywione dyskusje na portalu społecznościowym. Interesował się losami naszej

szkoły i przy okazji każdej z rozmów prosił o przekazanie pozdrowień dla jej uczniów i pracowników. Był
dla mnie człowiekiem o licznych pasjach – zajmował
się energetyką, ale też motoryzacją, historią Połańca
czy radiotelegrafią. Jako osoba obdarzona ogromnym poczuciem humoru był wspaniałym rozmówcą,
choć nie stroniącym od ostrej czasem krytyki – jeśli
uznał, że sytuacja tego wymaga. Mam poczucie, że
odszedł ktoś wyjątkowy nie tylko dla naszej szkoły, ale
dla całej połanieckiej społeczności. – tak wspominał
Pana Zdzisława Marek Pedyński, nauczyciel polonista
i członek Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu.
Zdzisław Owczarek zmarł rano 30 listopada 2020 r.
w Łodzi, w wieku 83 lat. Uroczystości pogrzebowe
z restrykcjami odbyły się w czwartek 10 grudnia
o godz. 11:15 na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi.

Zdzisław Owczarek i Józef Korczak Honorowi Obywatele Połańca
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JANUSZ GIL
Urodził się w 1936 r. w Połańcu, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Szkołę średnią ukończył
w Sandomierzu, a po ukończeniu Liceum Felczerskiego w Kłodzku powrócił do Połańca i rozpoczął
praktyki w Strużkach. W 1966 r. po ukończeniu Akademii Medycznej w Łodzi objął etat lekarza
w nowootwartej Przychodni Połańcu. W latach1993-1999 był lekarzem i zarządzał Przychodnią
Zdrowia w Połańcu. W 1999 r. dr Janusz Gil pełnił funkcję zastępcy dyrektora Świętokrzyskiej Kasy
Chorych. W 2006 r. został mianowany dyrektorem szpitala w Opatowie.

Z lewej Janusz Gil w czasach studenckich

Dr Janusz Gil pełnił również funkcje samorządowca. W latach 1994-1998 sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej, a w 2002 r. został wybrany
na Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. Funkcję burmistrza pełnił do 2006 r. Odegrał wielką rolę w historii

Połańca. Przyczynił się w znaczącym stopniu do starań
o odzyskanie przez nasze miasto w 1980 r. praw miejskich. W 1996 r. Rada Miejska w Połańcu w uznaniu
za działalność na rzecz Połańca i mieszkańców nadała
mu tytuł Honorowego Obywatela Połańca. Za całokształt wieloletniej działalności lekarza i społecznika
został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
Jako człowiek wielkiego serca, ceniony społecznik
i niezwykle oddany lekarz zawsze niósł pomoc wszystkim potrzebującym. Pełniąc funkcję samorządowca,
zawsze pracował z oddaniem dla dobra miasta. Dr Gil
był pomostem między „starym”, a „nowym” Połańcem.
Cechowały go opanowanie, spokój, stanowczość. Był
jedną z najbardziej znanych i lubianych osób w historii
współczesnego Połańca.
Zmarł w niedzielę 20 grudnia 2020 r. w wieku
84 lat. Msza św. żałobna odprawiona została w dniu
23 grudnia 2020 r. o godz. 12:00 w kościele p.w. Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu.

Janusz Gil Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
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